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Expoentes do pensamento 
conservador e intelectuais 
católicos no Brasil: apropriações e 
transições 

Cândido Moreira Rodrigues1 

Resumo: Este artigo apresenta, em linhas gerais, o papel desempenhado pela imprensa 
católica no Brasil republicano, tendo como objeto específico a revista A Ordem, no 
período de 1928 a 1940, importante periódico de circulação nacional e expressão do 
ideário e da prática de uma elite de intelectuais vinculados à Igreja católica. A proposta do 
texto é chamar atenção para o papel desempenhado por este período face o cenário do 
entre guerras, junto ao meio intelectual e aos problemas da sociedade brasileira, com 
destaque para a atuação de  Jackson de Figueiredo e Alceu  Amoroso Lima e para sua matriz 
política conservadora. 
Palavras-chave: Imprensa católica; revista A Ordem; intelectuais. 

 

 

Introdução 

 

O texto aqui apresentado é reedição dos meus estudos já publicados e constitui-se, 

portanto, apenas uma tentativa de retomar o tema e demonstrar a originalidade e atualidade 

das teses defendidas outrora sobre parte da imprensa católica brasileira2. Deste modo, o artigo 

estrutura-se: a) em torno do cenário brasileiro de início do século XX, com foco no rearranjo 

da Igreja Católica; b) aborda a criação do Centro D.Vital, revista A Ordem e a relação entre as 

suas principais lideranças;  c) estuda brevemente as duas das matrizes políticas da revista A 

Ordem (Joseph De Maistre e Juan Donoso Cortés) que dão sustentação ao seu ideário (pelo 

menos até por volta de 1940. 

                                                 
1 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Doutor. candidorodrigues2024@gmail.com 
2 Entre outros, consultar: RODRIGUES, Cândido M. A Ordem: uma revista de intelectuais católicos (1934-

1945). Belo Horizonte: Autêntica/Fapesp, 2005. 
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Criada em fins da década de 1920, a revista A Ordem constitui-se em lócus 

privilegiado dos debates das questões consideradas centrais pelo laicato e pela hierarquia 

católicas no Brasil, especialmente àquelas cujo cerne residia em pensar ou repensar os 

“problemas” mundiais e brasileiros, com destaque para a “crise” pela qual o mundo passava à 

época, colocando em questão o papel do binômio liberalismo/democracia e a ascensão dos 

regimes extremistas.  

Estudo recente, Guilherme Arduini, chama atenção para o papel desempenhado por 

Dom Sebastião Leme, Jackson de Figueiredo e Alceu  Amoroso Lima,  na idealização, criação 

e condução do Centro D.Vital e da revista A Ordem. Retomando a historiografia sobre o tema, 

o autor revela os meandros do meio intelectual católico a partir destes espaços privilegiados 

de discursos, por meio dos quais o catolicismo institucional e laico se expressava face o 

cenário do entre guerras, com projeto bem definidos. 

 

Tratava-se da objetivação de dois projetos de intervenção na cena 

intelectual brasileira do período. De um lado, havia o desejo da figura 

eclesiástica mais importante do período, o então arcebispo coadjutor 

Sebastiao Leme, de arregimentar um batalhão de escritores para a 

defesa dos pontos de vista da Igreja católica no Brasil. De outro lado, 

Figueiredo desejava fazer da revista a trincheira de defesa de um 

nacionalismo que reafirmasse nossa tradição católica e pacífica e 

justificasse a condenação irrestrita de todas as revoltas sociais e do 

modernismo literário (...) A presença de Sebastiao Leme foi sentida 

novamente na escolha do sucessor de Figueiredo: Alceu  Amoroso 

Lima. Embora pudesse ser considerado um neófito por ter assumido a 

fé católica poucos meses antes, trazia consigo a consagração como 

crítico literário capaz de aumentar o prestigio de A Ordem e seu 

projeto de valorização dos aspectos religiosos da cultura nacional... 

(ARDUINI, 2012, p.41-70). 

 

 

É no cenário das primeiras décadas do século XX que nomes como Alceu Amoroso 

Lima, Jackson de Figueiredo, Leonel Franca, Dom Leme e muitos outros vão passar por sua 

formação e consolidação intelectual. No início dos anos 1920, Alceu Amoroso Lima estava em 

conflito direto com aqueles que formavam a liderança do movimento modernista. É nesse 

cenário que ele ganha notoriedade como crítico literário e a partir daí articula seu meio de 

sociabilidade, ampliado depois com sua conversão ao catolicismo.  

No período que vai de 1900-1920 há também no cenário brasileiro um retorno à 

filosofia do espírito, do anti-materialismo, uma tentativa de recuperação do prestígio da Igreja 
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Católica a partir do Neotomismo. É também nesse momento que o movimento católico 

militante – com Jackson de Figueirdo, o grupo da revista “A Ordem” e do Centro D.Vital e 

depois com Alceu  Amoroso Lima - , consegue se firmar, o que ocorre em função também de 

sua vinculação às tradições nacionais. O estudo clássico de Francisco Iglesias é categórico a 

esse respeito. 

 

 Jackson de Figueiredo acredita, como Joseph de Maistre, nos 

‘dogmas nacionais’, fruto de uma realidade, uma consciência 

nacional. Sem chegar ao extremo do nacionalismo integral de 

Maurras, ou ao culto estetizante da nação, à maneira de Barrès, 

acredita na idéia de nação, na medida em que ela tem um passado 

comum, tradições, crenças, valores e mitos, figuras e fatos que venera. 

Trata-se de algo comum entre os ideólogos da direita, com se vê 

sobretudo na França.  Jackson de Figueiredo identifica o 

nacionalismo, no Brasil, com o passado católico, tradição que vê 

ameaçada pelo protestantismo, pelo ianque, ou pelo que chama de 

metequismo, de invasão da maçonaria e do judaísmo do capital 

externo (IGLESIAS, 1977, p.148).  

 

Sérgio Miceli demonstra, de forma pormenorizada, que foi no contexto de início dos 

anos 1920, que a Igreja Católica intensificou a sua política de ampliação de influência na 

sociedade, particularmente através da “criação de uma rede de organizações paralelas à 

hierarquia eclesiástica e geridas por intelectuais leigos”. Segundo esse autor, 

 

a amplitude desse projeto resultava não apenas das diretrizes do 

Vaticano, então preocupado em sustar o florescimento dos 

movimentos operários de esquerda na Europa, mas também da tomada 

de consciência por parte do episcopado brasileiro da crise com que se 

defrontavam os grupos dirigentes oligárquicos (MICELI, 2001, 

p.127). 

 

Miceli trata também das relações entre a Igreja e o meio intelectual. Estuda como 

essas relações são levadas à frente por meio de um aparato institucional considerável, 

exemplificado na ação da revista “A Ordem”, do Centro Dom Vital, da revista “Festa”, do 

Instituto Católico de Estudos Superiores, da Editora Agir. Quadros estes que se somariam 

mais tarde (por volta de 1935) ao movimento da Ação Católica. A esse “circuito de 

instituições” a Igreja agregou a “Revista Brasileira de Pedagogia”, com o objetivo maior de se 

utilizar dela para combater a influência dos métodos pedagógicos norte-americanos no Brasil. 
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Num plano maior, na visão de Miceli, esse aparato constituía “uma prolixa literatura de 

proselitismo subsidiada pela Igreja” (MICELI, 2001, p.129). 

Foi frente a este amplo espectro de mudanças sociais, políticas, religiosas e culturais, 

ocorridas nos primeiras décadas do Brasil do século XX, que a revista A Ordem serviu de 

canal de expressão do ideário de grande parte dos católicos laicos e também da hierarquia. 

 

Elite intelectual católica e a revista A Ordem: Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso 

Lima. 

A investida da Igreja Católica logo no início do século XX para tentar retomar o seu 

posto na sociedade brasileira se fortalece, também, por meio das ações de uma elite intelectual 

católica, tendo à sua frente, nos anos 1920, Jackson de Figueiredo e, mais tarde Alceu  

Amoroso Lima, ambos responsáveis pela condução das atividades “laicas” de interesse da 

Igreja. Ambos estiveram à frente do Centro Dom Vital e da Revista A Ordem e, mais tarde, 

Alceu Amoroso Lima organizou a Ação Católica, a Liga Eleitoral Católica, o Instituto 

Católico de Estudos Superiores e outras agremiações. A relação entre estes dois intelectuais, 

suas aproximações e distanciamentos, e destes com o Cardeal Dom Leme constituem capítulo 

importante para uma melhor compreensão do movimento intelectual católico laico no Brasil 

das primeiras décadas da República e do conseqüente empenho da Igreja em fortalecer suas 

bases, partindo de uma reação intelectual.  

A compreensão da relação entre a Igreja Católica e a sociedade brasileira ganha maior 

solidez à medida que levamos em consideração os estudos de Sérgio Miceli em A Elite 

Eclesiástica Brasileira, livro de 1988, crucial para a compreensão do novo status que a Igreja 

ocupou no Regime Republicano. No processo que levou à instalação da República no Brasil, a 

Igreja passou por mudanças que contribuíram para sua “construção institucional” atendendo, 

por um lado, às diretrizes da Santa Sé ainda pertencentes aos embates do século XIX e, por 

outro, “aos desafios organizacionais e condicionantes políticos que teve de enfrentar no 

interior da sociedade brasileira” (MICELI, 1988, p.11).  

Processo condicionado pela dependência à postura da Santa Sé, a qual ainda tinha um 

olhar na condenação do que definia como os erros da modernidade, entre os quais o 

racionalismo, a liberdade de imprensa, liberdade de religião, a maçonaria, o comunismo e a 

separação entre Igreja e Estado. Mas esta mesma Santa Sé já vislumbrava às novas demandas 

do século XX e por isso se voltava a uma tentativa de reaproximação com o Estado contando, 

para isso, com um seguimento considerado crucial, os intelectuais. Foi neste cenário que tanto  
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Jackson de Figueiredo como Alceu  Amoroso Lima desempenharam papel central como 

arregimentadores de quadros intelectuais sob a defesa dos princípios católicos. 

A esse movimento de crítica ao mundo moderno, de fortalecimento da política 

ultramontana, onde se reivindicou como ponto central o reforço do poder de Roma, do poder 

papal, aliaram-se diversas iniciativas com o objetivo de fortalecer a organização da Igreja em 

âmbito mundial. Há o remanejamento das antigas ordens religiosas, um empenho maior nos 

trabalhos missionários, o direcionamento à nacionalização do clero, a reformulação do 

apostolado e investimentos na área da educação etc. Ao passo que ocorriam essas investidas à 

ampliação e consolidação de sua presença no mundo, a política da Igreja Católica no Brasil 

direcionou-se no sentido de “firmar uma sólida aliança político-doutrinária com os setores dos 

grupos dirigentes favoráveis às pretensões católicas e cientes da colaboração ideológica eficaz 

que a Igreja estava em condições de prestar à consolidação da nova ordem social e política” 

(MICELI, 1988, p.12-15).  Entretanto, como bem observou Miceli, esse novo direcionamento 

da Igreja no Brasil não se deu sem enfrentamentos, inclusive com movimentos religiosos, 

como no caso de Canudos, Juazeiro e Contestado.  

Após a instalação da República a Igreja se viu sob urgência em definir uma “moldura 

organizacional própria”, dadas as necessidades de reunir condições para fomentar-se tanto do 

ponto de vista material e financeiro, como doutrinário. Isso significou desenvolver atividades 

para conseguir recursos financeiros e recuperar suas propriedades, igrejas, residências, 

conventos etc. Dentro desse movimento as lideranças da hierarquia estreitaram suas relações 

com representantes do laicato católico, com o objetivo de, por meio deles, “barganhar em 

melhores condições a concessão de subsídios de toda ordem por parte das autoridades 

públicas do novo regime”. Com o apoio leigo, a Igreja conseguiu fazer valer seus interesses 

políticos dentro do regime republicano recém-instalado, notadamente na prestação dos 

serviços educacionais às elites, com maior expressão no ensino secundário, especialmente na 

década de 1930(MICELI, 1988, p.19-23).  

O fato de a Igreja estar desvinculada institucionalmente do Estado, a partir da 

instalação da República liberal, não se constitui em fator que a coloque na obscuridade, à 

margem do poder político e alheia ao meio social. Muito pelo contrário. Sérgio Miceli 

demonstra que o “desligamento” do Estado ocorrido em 1889 impôs à Igreja a necessidade de 

reorganizar-se institucionalmente e autonomamente. Mais tarde, por volta dos anos 1920, a 

Igreja contou, para isso, com o apoio decisivo de setores laicos da sociedade junto ao campo 

político, tendo como exemplos notórios os intelectuais relacionados com Jackson de 
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Figueiredo e Alceu Amoroso Lima, sob a orientação de Dom Leme. Isso coloca por terra a 

historiografia que atribuiu à Igreja Católica uma “precária visibilidade política” e institucional 

nas primeiras décadas da República (MICELI, 1988, p.153). 

As relações entre Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso Lima se deram junto a 

diversos intelectuais laicos, inicialmente próximas daqueles a que se chamou de “os pioneiros 

do Centro Dom Vital”, nomeadamente Perilo Gomes, Jônatas Serrano, Tasso da Silveira, 

Hamilton Nogueira, Heráclito Sobral Pinto, Everardo Backheuser, Gustavo Corção, Wagner 

Antunes Dutra e, mais tarde, Fábio Alves Ribeiro, Murilo Mendes e muitos outros. A ação 

das agremiações mencionadas anteriormente e dos respectivos intelectuais se deu em grande 

parte do século XX, sendo a década de 1930 o ponto decisivo de onde partiu as diretrizes da 

hierarquia católica, com o objetivo de organizar a ação do laicato. Organização rumo a uma 

contribuição efetiva na reaproximação da Igreja com o poder político e de sua ação mais 

intensa nos diversos setores da sociedade brasileira. O que se deu embora grande parte dos 

bispos tivesse como intenção que o apoio dos intelectuais laicos se restringisse à 

concretização do princípio cristão na orientação da ação do Estado (AZZI, 2003, p.10). 

Pode-se afirmar que Jackson de Figueiredo foi, no Brasil das duas primeiras décadas 

do século XX, a principal expressão dos autores tidos como pais do pensamento conservador 

de fundo tradicionalista ou contra-revolucionário europeu. Suas principais expressões são 

Edmund Burke, De Bonald, Donoso Cortés e, particularmente, Joseph De Maistre. Há que se 

ressaltar as diferentes personalidades de Jackson e Alceu Amoroso Lima e mesmo a diferença 

na orientação do Centro D. Vital e da revista A Ordem, quando sob a direção de um e depois 

do outro, embora isso não reduza em nada a forte presença de Jackson como um dos maiores 

mestres de Alceu.   

Contra o “comunismo marxista [e] o liberalismo burguês”, considerados como 

ideologias destruidoras ou falsificadoras, Jackson de Figueiredo propôs uma revolução 

espiritual, uma reação cristã e, para isso, contou com o apoio de uma elite intelectual 

católica, considerada responsável pela divulgação da mensagem evangelizadora. Atuando 

decisivamente no campo político, Jackson de Figueiredo viu a sociedade não no sentido 

estático, mas também não aceitou a sua evolução ou ruptura através de uma revolução. Daí a 

sua grande crítica, já feita anteriormente pelos contra-revolucionários do século XIX, em 

relação à Revolução Francesa, à ideia de revolução (RODRIGUES, 2005).  

A pregação de Jackson de Figueiredo esteve diretamente voltada para o combate ao 

liberalismo, ao socialismo, mas, acima de tudo, à ideia de Revolução. Francisco Iglesias 
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lembra que esse posicionamento foi a primeira manifestação do reacionarismo no país, 

considerando o fato de que, na Europa, era o momento de ascensão de ideologias de direita, 

como o fascismo. A obra de Jackson se tornou no Brasil de então uma expressão clara do 

pensamento conservador, tradicionalista e mesmo reacionário. Este intelectual promoveu 

uma pregação considerada anti-revolucionária, de direita, fascista, lançando mão da 

divulgação de idéias formuladas por teóricos da contra-revolução francesa, entre os quais 

Edmund Burke, Louis-Ambroise De Bonald, Joseph De Maistre3 e Juan Donoso Cortés. Vale 

lembrar que dado o caráter autoritário de sua pregação, Jackson também exercerá influência 

nos meios não católicos. 

Para complementar os escritos de Iglesias cabe lembrar que o mais correto seria dizer 

que De Maistre foi um conservador contra-revolucionário4, porque pretendeu a conservação 

de umA Ordem passada através de uma contra-revolução, de uma reação, e não simplesmente 

a partir da evocação da tradição, como era o caso de Edmund Burke.  

Foi através do contato com Jackson de Figueiredo que Alceu se converteu ao 

catolicismo e, com isso, fez aflorar em seu próprio pensamento conceitos de ordem 

conservadora (autoridade, ordem, hierarquia), amplamente discutidos com Jackson durante o 

percurso da sua conversão, e adquiridos a partir igualmente de leituras sugeridas pelo amigo.  

Ao estudarmos o pensamento de Jackson de Figueiredo, observamos que sua ação foi 

crucial na constituição e consolidação de propostas em torno de um laicato católico 

diretamente presente na cena política dos anos 1920 e décadas posteriores. Sua importância 

foi central no processo que culminou com a conversão de Alceu Amoroso Lima ao 

catolicismo, em 1928. Grande parte do seu ideário (principalmente as noções de tradição, 

autoridade, crítica da Revolução Francesa, hierarquia, ordem) foi devedor de pensadores 

como Joseph De Maistre. Foi por meio de Jackson que esse ideário chegou a Alceu Amoroso 

Lima e, consequentemente, a toda uma elite intelectual católica brasileira. 

Após um bom tempo de relacionamento, de troca de correspondências e de discussões, 

Alceu chegou à conversão ao catolicismo e foi durante esse processo que ele manteve contato 

com os escritos dos autores conservadores, por indicação de Jackson. Esse, por sua vez, 

                                                 
3 Segundo Iglesias, será em Joseph De Maistre que Jackson “verá a grande matriz do reacionarismo. O 

tradicionalista francês é dos autores que o brasileiro mais leu e assimilou: cita-o com freqüência, apela a cada 

passo para suas lições”. IGLESIAS, Francisco. Estudo sobre o pensamento reacionário: Jackson de Figueiredo. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais. 2 (II), jul. 1977.p.120-121. Posição essa de Iglesias que deve ser 

relativizada especificamente quanto à definição de De Maistre como tradicionalista. 
4 Ao cenário proveniente da Revolução Francesa de 1789, seria necessário opor uma reação, ou melhor, uma 

revolução ao contrário, para falarmos nos termos de Joseph De Maistre. 
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utilizou em sua argumentação para o convencimento de Alceu, um discurso constituído de 

elementos provenientes do ideário contra-revolucionário e, muitas vezes, indicou a leitura de 

como foi o caso particular daquelas de De Maistre5. 

É importante ter claro que nessa conversão de Alceu Amoroso Lima ao catolicismo há 

um processo de convencimento e de discussão entre ele e Jackson. As discussões entre ambos 

ocorrem no período que vai de 1919 a fins de 1928, por meio de uma correspondência que se 

constitui por 123 cartas enviadas por Jackson a Alceu e 121 de resposta, dadas por esse ao 

amigo pernambucano. Ao final desse processo, depois de muitas discussões de fundo até 

mesmo teológico, de conflitos internos e de novas leituras, Alceu se converteu ao catolicismo 

tornando-se, a partir de então (dezoito de agosto de 1928), o líder intelectual laico mais 

importante para a Igreja Católica, pelo menos durante os quatro decênios seguintes do século 

XX. O processo que levou Alceu à conversão ao catolicismo foi, portanto, uma mudança 

interior de valores e se constituiu por meio das discussões pessoais e aquelas travadas 

também na correspondência entre ele e Jackson de Figueiredo. Considerar o processo de 

conversão religiosa algo como uma simulação, sem mesmo conhecer o teor exato das 

questões inerentes a tal mudança ou mesmo conhecendo é também, sem sombra de dúvida, 

uma opção teórica, embora problemática. A meu ver, a relação dos indivíduos com o 

fenômeno religioso ultrapassa os limites do puro e simples jogo de estratégias, embora 

reconheça que tal ocorra com grande frequência. 

Por outro lado, para compreender melhor o quadro político brasileiro e institucional da 

Igreja Católica nas primeiras décadas do século XX e as relações entre os dois grandes 

responsáveis pela organização dos intelectuais católicos, inclusive os seus processos de 

conversão religiosa, é necessário tem em mente que o ideário político religioso que os 

referencia, igualmente ao conjunto da revista A Ordem, têm base multifacetada nos expoentes 

europeus do conservadorismo, entre os quais Edmund Burke, Louis-Ambroise De Bonald, 

Joseph De Maistre e Juan Donoso Cortés. Para os propósitos deste texto, nos deteremos em 

De Maistre e Cortés. 

 

Matrizes políticas da Revista A Ordem: imprensa institucional dos intelectuais católicos. 

 

                                                 
5 Especialmente:  DE MAISTRE, Joseph. Du Pape. Paris: Charpentier Librarie-Éditeur, 1860. DE MAISTRE, 

Joseph. Considérations sur la France. In: ______. Oeuvres Complètes. Tome I, Genève: Slatkine Reprints, 

1979. 
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De Joseph De Maistre a Juan Donoso-Cortés 

 

O filósofo Émile M. Cioran, no artigo “Joseph De Maistre: ensaio sobre o pensamento 

reacionário”, originalmente publicado em 1957, fornece elementos importantes para 

pensarmos o ideário conservador de fundo tradicionalista ou contrarrevolucionário (também 

chamado de reacionário). Dá atenção especial a Joseph De Maistre. 

Cioran estabeleceu uma interessante distinção entre o pensamento reacionário e o 

pensamento revolucionário, atribuindo ao primeiro um caráter muitas vezes interesseiro, 

explorador das verdades metafísicas e do íntimo do ser humano, com o fim de “revelar o seu 

terror”. Ao segundo tipo de pensamento, o revolucionário Cioran reservou a caracterização de 

“mais generoso, porque mais ingênuo”, distinguindo-se por um princípio de “ruptura da 

identidade e da monotonia”. Em certo sentido, esse mesmo pensamento revolucionário, 

segundo Cioran, “só idolatra o devir até a instauração da ordem pela qual se debatera”, pois 

somente o momento pré-revolucionário goza de um estado realmente revolucionário, já que é 

nele que os partícipes da elaboração da ação revolucionária têm em mente tanto o culto do 

futuro como o da destruição; projetam, assim, possibilidades que transcendem a história e 

ultrapassam o seu espaço. Mas esse pensamento revolucionário, no exato instante em que se 

instaura, “retorna e se confirma a ele e, prolongando o passado, segue sua rotina”. Sem 

dúvida, isso se deu, de acordo com esse filósofo, de forma mais visível, na medida em que o 

pensamento revolucionário se utilizou dos mesmos meios adotados pela reação que, por sinal, 

haviam sido alvos de sua condenação anterior. Assim, esse pensador dá um exemplo desse 

comportamento dizendo que não havia um só anarquista que não escondia, “no mais fundo de 

suas revoltas, um reacionário” esperando o momento do caos revolucionário para transformar 

o ímpeto em autoridade e deixar de resolver os problemas até o momento questionados 

(CIORAN, 2000, p.18-31). 

Por outro lado, ainda para Cioran, o pensamento reacionário e teocrático, obviamente 

diverso do revolucionário, tem sua fundamentação tanto no desprezo como no temor ao 

homem. Isso ganha substância, segundo ele, sobretudo na ideia de que o homem havia se 

corrompido demais para “merecer a liberdade” e que, por isso, utilizava-se dela “contra si 

mesmo”. Ele diz que, para “remediar a sua desgraça”, esse homem reacionário acreditava que 

era necessário fazer “as leis e as instituições” repousarem “sobre um princípio transcendente, 

de preferência sobre a autoridade do antigo ‘deus terrível’, sempre pronto para intimidar e 

desencorajar as revoluções” (CIORAN, 2000, p.23). 
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Nesses termos, para Cioran, um dos principais representantes desse pensamento foi 

Joseph De Maistre, o qual se demonstrou muito mais interessado nos problemas da religião do 

que nas questões relativas à fé. De Maistre está voltado a pensar a relação entre os homens e 

Deus a partir de um prisma mais jurídico do que religioso, ou afetivo e confidencial. Por essa 

razão, De Maistre havia dado maior destaque às leis, de modo a fazer com que a religião em si 

se transformasse numa “mera argamassa do edifício político”. É dentro dessa lógica que 

Cioran avalia que De Maistre preferiu atribuir o poder ao papa e não a Jesus Cristo ou a Deus; 

prova disso foi a surpresa do próprio papa à sua obra apologética Du Pape. Por outro lado, 

Cioran demonstra que na correspondência De Maistre exprimiu “seus projetos, suas fraquezas 

e seus fracassos”, procedendo à atenuação dos “exageros de seus livros” e descansou dos seus 

“excessos”. Importante destacar que a análise de sua correspondência revelou que ele “era um 

moderado” e isso fez com que muitos se apressassem em classificá-lo no rol dos liberais, 

coisa que não tinha a menor razão de ser (CIORAN, 2000, p03-24). 

Joseph De Maistre defendeu o poder papal nos seguintes termos: 

 

Além do mais, o direito de oposição repousando numa cabeça conhecida e 

única, poderia estar submisso às regras, e exercido com toda prudência; ao 

contrário, a resistência interior, ele só pode exercer pelas sugestões, pela 

multidão, pelo povo, em uma única palavra e, consequentemente, pela via 

única da insurreição. (…) Isso não é tudo: o veto do papa poderia ser 

exercido contra todos os soberanos e se adaptaria a todas as constituições e a 

todos os caracteres nacionais (DE MAISTRE, 1860,p.144). 

 

O que se verifica em sua obra Du Pape é a busca em demonstrar na organização 

hierárquica da Igreja Católica, na função dada ao papa como árbitro do poder temporal, os 

caminhos para a “reorganização” da sociedade, segundo o “significado” da sociedade 

medieval e a estrutura do regime monárquico. Dizia De Maistre, novamente, a esse respeito: 

 

A autoridade dos papas foi o poder escolhido e constituído na Idade Média 

para equilibrar a soberania temporal e torná-la suportável aos homens. (…) E 

esta só é apenas uma dessas leis gerais do mundo que não queremos 

observar, e que são, entretanto, de uma evidência incontestável. Todas as 

nações do universo estão de acordo mais ou menos com a influência do 

sacerdócio nos negócios políticos (DE MAISTRE, 1860,p.198). 

 

Já para o espanhol Juan Donoso-Cortés – considerado por Cioran como um “espírito 

de segunda categoria” – a guerra tinha também um caráter essencialmente divino, mas no 
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sentido de que sendo obra de Deus, da Providência, só poderia trazer bons frutos, 

evidentemente desde que não estivesse sob o domínio do homem (CIORAN, 2000, p.09-10). 

A unidade e a idolatria dos inícios e das origens são temáticas centrais para o 

pensamento conservador de fundo contrarrevolucionário. Nessa visão, a história é produto de 

uma “identidade desfeita, de uma ruptura inicial, fonte do múltiplo, fonte do mal”; somente 

pelo desvio do mal e do pecado é que se retornaria à unidade perfeita da era paradisíaca. Em 

De Maistre, a obsessão pela Unidade6 é questão central e se apresenta, em primeiro lugar, sob 

o aspecto metafísico – uma espécie de triunfo sobre a divisão, o pecado e o mal. Em segundo 

lugar, apresenta-se sob o prisma histórico – primando pela instauração efetiva do catolicismo 

sobre “as tentações e os erros modernos”, o que significa dizer “unidade ao nível da 

eternidade; e unidade ao nível do tempo”. Essa forma de compreensão não abre espaço para o 

rompimento da ordem estabelecida ou mesmo para inovações, e com isso não percebe, nos 

dizeres de Cioran, que a “heresia representa a única possibilidade de revigorar as 

consciências, que ao sacudi-las ela as preserva da letargia em que o conformismo as mergulha 

e que, se de um lado enfraquece a Igreja, de outro fortalece a religião”. Isso ocorre, na visão 

de Cioran, pois “só se reza com fervor nas seitas, entre as minorias perseguidas, na 

obscuridade e no medo, condições indispensáveis para o bom exercício da piedade”. 

Interessante notar que a filosofia da Restauração exercerá influência sobre pensadores dos 

mais diversos matizes: De Bonald sobre Balzac, De Maistre sobre Baudelaire, Donoso-Cortés 

sobre o jurista alemão-nazista Carl Schmitt (CIORAN, 2000, p.15-36;45). 

Para Roberto Romano, os pensadores Louis De Bonald e Joseph De Maistre 

constituem as raízes de onde derivariam as futuras concepções da política romântica 

autoritária; seus discursos serviriam de esteio a teóricos que teriam seus pensamentos 

utilizados com consequências práticas por regimes autoritários e totalitários, no século XX, 

como foi o caso do jurista alemão Carl Schmitt,7 ligado ao nazismo. Romano vai interpretar a 

gênese da noção de comunidade, difundida no século XIX, demonstrando que ela frutificou 

nas consequências autoritárias do século XX como, por exemplo, em Hitler, Salazar e 

Mussolini. Segundo ele, o ideário relativo à noção de comunidade surge como uma alternativa 

                                                 
6 No século XX, a direita, principalmente aquela em torno da Action Française de Charles Maurras, vai se 

utilizar dessa questão da “unidade” para fundamentar sua defesa do nacionalismo. Isso aconteceu, 

sobremaneira, onde o autoritarismo e o totalitarismo floresceram. Na década de 1930, Jacques Maritain utiliza 

essa mesma temática, mas associada ao conceito de pluralidade, agora sob uma forma democrática. Alceu  

Amoroso Lima também tomou a questão da unidade por um tempo considerável, sobretudo no que concerne à 

unidade nacional e, nesse sentido, ele esteve em sintonia com o discurso nacionalista do governo Vargas. 
7 A este respeito consultar, entre outras: RODRIGUES, Cândido M. A Ordem: uma revista de intelectuais 

católicos – 1934-1945. São Paulo: Fapesp/Autêntica, 2005. 
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contra a sociedade civil burguesa. A prática dessa noção relaciona-se diretamente com as 

formas de poder pessoal, anteriormente mencionadas, “destruindo até as garantias básicas de 

sobrevivência livre simbolizadas na Declaração dos Direitos Humanos”. Romano considera 

que a “relativização absoluta do indivíduo”, a partir de “sua inserção numa comunhão 

coletiva, assegurada pela propaganda e pelo trabalho dos intelectuais orgânicos” deixava bem 

evidente os limites “das experiências comunitárias realizadas em larga escala no plano 

político”, terminando sempre por apagar as diferenças no interior da vida pública “à força do 

silêncio ou da repressão física direta sobre os oponentes” (ROMANO, 1997, p.21). 

No caso de Juan Donoso-Cortés,8 as temáticas dos contrarrevolucionários serão 

retomadas diante do cenário da Espanha, da primeira metade do século XIX.  

No final da primeira metade do século XIX, na Espanha, frente ao quadro de perda de 

prestígio da Igreja Católica, do refluxo da Restauração e dos movimentos políticos 

antirreligiosos e proletários, os temas da ideologia contrarrevolucionária seriam retomados, 

em grande medida, pelo político católico Juan Donoso-Cortés. Ele, descontente com os 

desdobramentos do regime republicano espanhol, defenderia o reinado do cristianismo 

(entenda-se catolicismo) como o “remédio” contra a revolução, a depravação e a desordem 

humanas. A seu ver, os homens deveriam ser recivilizados a partir do espírito cristão 

medieval,9 já que considerava a Idade Média como o período em que a verdade e a ordem 

pairavam na sociedade, sob o domínio da Igreja Católica. Mas, se para o estabelecimento da 

ordem e da segurança na sociedade fosse necessário escolher entre a ditadura da insurreição 

(do povo) e a do governo, Donoso-Cortés não hesitaria em optar pela segunda, por considerá-

la “menos pesada”. 

Juan Donoso-Cortés teve como propósito, na Espanha, demonstrar que a Igreja 

Católica era o polo de uma síntese entre a monarquia, a aristocracia e a democracia. Não só 

para ele, mas também para muitos representantes do pensamento conservador, a Igreja 

Católica foi adotada como o “modelo comunitário para o controle da sociedade civil”. De 

fato, levando-se em consideração o panorama geral da Restauração, ele simpatizava com o 

absolutismo monárquico na Espanha e deduzia que este era o resultado “de la combinación y 

                                                 
8 Nasceu em Badajoz (Espanha) em 1808. Em 1820 vai estudar na Universidade de Salamanca e, mais tarde, 

aprofunda seus conhecimentos de ética, lógica e metafísica. É eleito deputado em 1837, mudando sua 

orientação ideológica: de liberal para a conservadora. Em 1848 é nomeado membro do Conselho Real. Seus 

escritos mais polêmicos foram: Discurso sobre la dictadura (1849) e Ensayo sobre el catolicismo, el 

liberalismo y el socialismo (1851). Adversário veemente da Revolução Francesa e de qualquer tipo de 

revolução, torna-se referência para os teóricos da ditadura. Morreu em 1853. 
9 Mais tarde essa questão da inspiração no período medieval vai ser utilizada por Jacques Maritain, mas somente 

no sentido de tomar o que ele chamava de espírito cristão da Idade Média, não sua estrutura organizacional. 
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la alianza del princípio democrático y del princípio religioso personificados en el rey, en el 

sacerdote y en el pueblo, que constituyen una sola institución, compuesta de três personajes 

sociales” (DONOSO-CORTÉS, 1970, p.547). 

Outro fato de extrema importância enfrentado pelos contrarrevolucionários diz 

respeito à questão da vontade individual do soberano e da vontade geral da coletividade. A 

harmonia social e uma comunidade igualitária poderiam manter-se com a condição de que as 

“últimas classes” não oferecessem perigo à ordem política, com suas reivindicações de 

liberdade.10 Portanto, dizia ele: 

 

Quando soa para os povos a hora fatal das revoluções sociais e políticas; 

quando os que obedecem se insurgem contra os que mandam; quando este 

mar furioso a quem chamam multidão… rompe seus diques, açoita as bases 

dos tronos vacilantes…, quando o poder constituído e limitado desaparece da 

sociedade… quando soberano e súdito confundem-se num naufrágio 

comum; quando neste naufrágio perdem-se ou nivelam-se todas as 

hierarquias não será necessário a onipotência para que se salve a sociedade 

inteira, abalada até seus alicerces? (DONOSO-CORTÉS, 1970,p.389). 

 

Adotando como justificativa o quadro conturbado em que se encontrava não só a 

Espanha, mas também a Europa em geral, Donoso-Cortés admite que a ditadura, “em certas 

circunstâncias”, era um governo perfeitamente legítimo. Considera-o racional, tanto em teoria 

como na prática, de modo que, se observássemos a sociedade, argumentava ele, 

encontraríamos nela “fuerzas invasoras” e “fuerzas resistentes”. Se as primeiras estivessem 

espalhadas pela sociedade, as segundas também o estariam e, de forma prática, concentradas 

no governo pelas autoridades e pelos tribunais. Para reprimir os invasores ou revolucionários, 

Donoso-Cortés justifica o uso da força, inclusive com a instalação de um governo ditatorial. 

 

Cuando las fuerzas invasoras se reconcentran en asociaciones políticas, 

entonces necesariamente, sin que nadie lo pueda impedir, sin que nadie tenga 

derecho a impedirlo, las fuerzas resistentes por si mismas se reconcentran en 

una mano. Esta es la teoría clara, luminosa, indestructible, de la dictadura 

(DONOSO-CORTÉS, 1970, p.307-308). 

 

Há que se ressaltar, evidentemente, que para Donoso-Cortés não se tratava de optar 

por entre a liberdade e a ditadura, pois “se estivesse entre a liberdade e a ditadura”, dizia ele, 

“eu optaria pela liberdade”. Tratava-se, sim, de optar por entre a ditadura da insurreição (do 

                                                 
10 A condenação da liberdade feita por Burke, De Bonald, De Maistre e Donoso-Cortés vai ser o pilar do ideário 

de Jackson de Figueiredo e, depois, com Alceu  Amoroso Lima até fins dos anos 1930. 
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povo) e a do governo. Nesse caso ele opta pela ditadura do governo, “como menos cruel e 

menos afrontosa” (DONOSO-CORTÉS, 1970,p.322-323). 

Por acreditar que a Igreja Católica estava incumbida do princípio de supremacia e 

ordenamento sociopolítico – sob comando da Providência Divina –, Donoso-Cortés 

condenava o liberalismo pelo fato de considerar que ele atribuía maior importância às 

questões econômico-políticas, em detrimento das de ordem religiosa e social: 

 

El error fundamental del liberalismo consiste en no dar importancia sino a 

las cuestiones de gobierno, que, comparadas con las de orden religioso y 

social, no tienen importancia ninguna. (…) No hay palabras en ninguno 

idioma con que encarecer la profundísima incapacidad y la radical 

impotencia de esta escuela (DONOSO-CORTÉS, 1970,p.599). 

 

Diante dos fatos, Cortés afirmava também que o socialismo visava nada mais que a 

destruição das instituições políticas e religiosas e sociais: “el fin del socialismo es crear una 

nueva atmosfera social, en que las pasiones se muevan libremente, comenzando por destruir 

las instituciones políticas, religiosas y sociales que las oprimen” (DONOSO-CORTÉS, 

1970,p.612). 

Em resumo, é tendo por base este ideário conservador, tradicionalista ou 

contrarrevolucionário, que a revista A Ordem e o conjunto de intelectuais que a compõem, 

formulam suas linhas político-religiosas de ação face a sociedade brasileira. 

Os escritos de Alceu Amoroso Lima, seu editor chefe após a morte de Jackson de 

Figueiredo, expressam esse ideário conservador em boa parte dos anos 1930, com a defesa da 

autoridade contra a liberdade, a crítica à revolução, o primado da hierarquia e um forte crítica 

ao comunismo e aos ideais de igualdade social. Posições estas que mudam, juntamente com a 

linha editorial da revista, ao iniciar os anos 1940. 

 

Considerações finais 

 

Procuramos aqui apresentar alguns dos elementos que compõem o quadro sócio-

político brasileiro nas três primeiras décadas do século XX, com destaque para o papel 

desempenhado pelos intelectuais à frente dos interesses da Igreja Católica, especialmente os 

laicos. Intelectuais que, guiados por Dom Sebastião Leme, vão se aliar a Jackson de 

Figueiredo e Alceu Amoroso Lima em favor do projeto católico, tendo a revista A Ordem 

como um de seus lócus privilegiados de discurso. 
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Como procuramos demonstrar, a revista A Ordem foi instrumento central da 

intelectualidade católica do período, cujas matrizes políticas remontam ao ideário conservador 

do século XIX, a partir de expoentes como Edmund Burke, Louis Ambroise De Bonald, 

Joseph De Maistre e Juan Donoso Cortés. Ideário este, em defesa da autoridade, da ordem, da 

hierarquia, crítico à revolução, à liberdade, nacionalista, que ganha eco junto aos interesses 

dessa elite intelectual católica expressa, por exemplo, nos escritos de Alceu Amoroso Lima.  
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