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APRECIAÇÃO DE “ ESTÚDIOS”
“Por tales motivos y por la indudable proyección que “Capital e Trabalho” tendría aqui, pen
samos que debería ser traducido a nuestro idio
ma. En él, estudiantes, universitários, profesores,
patrones, y dirigentes obreros (sobretudo estes úl
timos) tendrían no solamente el medio de cultivar
su intelecto en el conocimiento de sus derechos y
deberes, sino que, a la luz de la cultura y la información de que va impregnado el libro, podrían
orientar m ejor sus pasos por lo profundo de los
no todavia resueltos problemas de la cuestión so
c ia l...”
(Da grande e erudita Revista “ Estúdios” de la Acatlemia Literaria del Plata, n.° 61, da Argentina)
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P R E F Á C IO D A I E D IÇ Ã O
Os próprios inimigos da Igreja testemunham a
sua maravilhosa doutrina social.
De Man, no seu “Au delà du Marxisme”, pg.
78, escreve: “ Somente numa sociedade cujas ins
tituições e costumes foram cimentados por séculos
de sentimento cristão, o último e o mais miserá
vel dos cidadãos pode atingir uma noção da dig
nidade humana, segundo a qual todos os seres
humanos têm os mesmos direitos diante da co
munidade.
Mareei Déat, deputado socialista, no seu livro
“Perspectives Socialistes", pg. 141, provando involuntàriamente que o que essas doutrinas pos
suem de bom vem do cristianismo, atira esta per
gunta: “ Se a França não houvesse sido profun
damente cristianizada, poderia ser a anunciadora
dos tempos novos?”
Sand, no seu trabalho “Le Service Social à
travers le monde”, prefaciado pelo senador Strauss,
(Paris, Colin, 1931, pg. 19) assevera: “ Honrando
os humildes, proclamando a dignidade da pessoa
humana e a sua perfectibilidade, fazendo todos os
homens irmãos, o cristianismo rompeu com o es
pírito da antiguidade e instaurou uma idade nova
que, mesmo nas suas manifestações mais alheias
às influências religiosas, trará sempre a marca de
Cristo” .
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Por que só nós, que temos nas mãos os tesouros
inexauríveis do cristianismo, não havemos de di
zer a verdade? Ah! digamo-la! Ardentemente!
Apostòlicamente! A verdade! A verdade! Não a
verdade diminuída dos filhos dos homens, mas a
verdade “ total” do Filho de Deus! Pois nós, dizia
Etienne Bonne, no seu artigo “ Pour une mystique
de l’homme” , nós devemos ter a paixão da verdade!
Pe. Antônio d’Almeida Morais Júnior
Junho de 1938
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IN T R O D U Ç Ã O

À

II

E D IÇ Ã O

Há no mundo moderno um clamor univer
sal assinalando que estamos numa época de cri
se terrivel. E como sempre acontece nesses mo
mentos angustiosos de instabilidade e desequilí
brio, as vistas irrequietas se voltam ansiosas para
todos os recantos, procurando surpreender a cau
sa genetriz de semelhantes inquietudes. Espíritos
superficiais apalpam o relevo material dos acon
tecimentos; não penetram, porém, o seu conteúdo
profundo. Viciados pelo experimentalismo do sé
culo passado, tratam os fatos humanos e da his
tória dos homens como ingredientes duma reação
química, sem aprofundar a causa espiritual que é
sua energia latente e propulsora. E para muitos o
fenômeno terrível da guerra, que dilacerou o cor
po da humanidade nas garras do mais pavoroso
martírio dos séculos, é a causa dolorosa dessa cri
se universal. Sem dúvida, está aí um erro
de visão. Poderíamos dizer, como escrevera Gonzague de Reynold, no seu livro “ UEurope Tragi'vque” , que a guerra não é em si uma causa, mas
também um efeito. Efeito produzido por uma con
vergência múltipla e complexa das crises anterio
r e s . E crises tão extensas que envolveram nos seus
enredamentos todas as nações e toda a civilização
moderna. Seria desconhecer a génese dos fatos
humanos querer assinalar a guerra como causa
última da própria crise contemporânea. Há fer
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mentações de séculos para a explosão de um cataclisma. Basta auscultar a história do pensamento e
das ambições dos homens para se sentir essa espé
cie de rumor cósmico que prepara a eclosão das
crateras.
Há, porém, um característico alarmante na
crise moderna. Outrora, mesmo depois da hecatombe de 1918, a crise angustiava uma parte da
humanidade. Seus acúleos pungiam várias na
ções, mas a paz doirava ainda outros países, a com
preensão humana equilibrava ainda grande parte
da civilização e a tranquilidade acariciava muitas
regiões felizes do mundo. Hoje não. A hecatombe
caiu fragorosamente sobre todo o mundo civili
zado e já não há um país desse globo imenso em
que os homens não vivam temerosos e angustia
dos. Em que a chamada questão económica e a
questão social não levantem interrogações angus
tiosas. Em que não fraquejem as autoridades nas
concessões criminosas; em que não se aperceba a
fermentação da revolta; em que não se note que
a columba da paz desferiu voo, sem ter onde
pousar os pés, como a pomba da Arca sobre os des
troços do dilúvio. Esse caracterítisco de universa
lidade nos abre a possibilidade de surpreender a.
causa última deste momento agudo da civilização.'
E é firmando-nos sobre um postulado filosófico
tão antigo como profundo, que tocaremos o pon
to obscuro da grande tragédia. A universalidadede um fenômeno confirma a sua origem na pró
pria natureza das coisas: “quod universaliter fit,
ultimo in natura radicatur” .
Essa é a face afirmativa do postulado. O que
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acontece universalmente funda-se na própria na
tureza que é uma afirmação — o ser. O desequi
líbrio universal é uma negação do ser, e como ne
gação, que a civilização moderna está sentindo
numa amplitude universal — a sua origem pren
de-se fatalmente a uma negação da natureza. Pois
só uma negação da natureza poderá ter uma re
percussão tão ampla, abrangendo toda a vida das
nações, das sociedades e dos próprios indivíduos.
Seria uma visão falha da questão procurar alhu
res esta causa última do grande fenômeno atual,
mesmo porque qualquer outra causa seria apenas
um fragmento da realidade e como fragmento a
sua projeção não teria senão uma amplitude de
parcela e jamais uma extensão universal. A causa
política, a causa económica, a causa social, pode
riam sem dúvida derramar-se em consequências
que acarretassem desequilíbrio, mas esse desequi
líbrio estaria em proporção no campo de sua in
fluência no mundo.
Há, portanto, na base dessa crise universal a
negação de uma natureza, de uma natureza tão
essencial que é, na realidade, o substratum das
diversas relações na composição do mundo civili
zado. Todas as ciências filosóficas, sociais, políti
cas e económicas são relações que dimanam do
contacto dessa natureza com as outras forças e rea
lidades do mundo. Porque somente a negação ou a
violação da realidade dessa natureza, seria capaz
de produzir uma crise tão profunda e tão vasta
que nada pode fugir à sua dolorosa influência.
Ela atingiu o indivíduo, destruindo o sublime va
lor da personalidade, anulando completamente o
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homem sob o rolo compressor das filosofias absolu
tistas. Ela atingiu o sacrossanto tabernáculo da
família, quebrando os elos sagrados do respeito
mútuo, da indissolubilidade, apagando as luzes so
brenaturais do seu sagrado destino. Ela atingiu a
sociedade, destruindo o prestígio e o valor da au
toridade no estado liberal, ou estraficando-a na
máquina diabólica dos absolutismos tirânicamente
niveladores do comunismo ou do nazismo.
Ela atingiu, como dizia Fulton Sheen, no seu
precioso livro “ 0 Problema da Liberdade” — ela
atingiu os conceitos mais puros como os de jus
tiça e liberdade, esvaziando-os do seu conteúdo
real. Ela atingiu a ordem económica, ou pela li
berdade de indiferença, em ascensão, permitindo o
enriquecimento de poucos e o aniquilamento de
muitos, ou pela liberdade de necessidade, fazendo
do Estado o único senhor de todos os bens, na coletivização geral, em que o homem se anula como
peça do grande mecanismo.
Ela atingiu a ordem religiosa, procurando
destruir o sentido transcendental da vida, apa
gando o nome de Deus das consciências, numa
revolta incoercível de ódio!
Que mais resta para ser atingido? O incêndio
vai lavrando, o manto real da civilização vai se
reduzindo a cinzas. A crise é universal. A sua uni
versalidade funda-se, sem dúvida, na negação de
uma natureza.
Poder-se-ia dizer que há a negação da natu
reza de Deus. E para justificar as consequências
que essa negação acarreta bastara relembrar a his
tória dolorosa da primeira vez em que se perpe-
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trara esse crime. Quando o pecado do primeiro
homem tentara negar a majestade divina, desa
bou sobre o mundo o grande cataclisma: o ho
mem sentiu-se desarvorado, conheceu que o seu
próprio mundo interior se desordenava; que as
forças cósmicas, outrora obedientes ao seu impé
rio, se revoltavam; que a morte caía desgraçada
mente sobre ele e sua geração; que o sofrimento
ecoava num doloroso gemido por todos os séculos
da vida da humanidade. E se ainda essa tragédia
tremenda que abalou os destinos do homem e do
mundo não fora bastante para afirmar que a ne
gação da natureza divina é a razão profunda da
grande crise que sacode os próprios alicerces da
civilização contemporânea, apontaríamos com ges
to seguro para a morte do Deus-Homem no Cal
vário. Quando se aproximou a agonia dolorosa do
Mestre e sobreveio o momento derradeiro, trevas
densas e pesadas cobriram os céus, astros fugiram
inopinadamente da órbita, a terra estremeceu, as
rochas se fenderam e o véu do templo rasgou-se
de alto a baixo. . . E seria fácil verificar que to
das as vezes que os homens negam a Deus, iniciase uma época dolorosa da história e de consequên
cias imprevisíveis.
Gonzague de Reynold, estudando os pródromos da crise moderna, não deseja, para agir de
acordo com a filosofia escolástica, ir buscar a cau
sa muito longe e aponta para o século XVIII.
Mas ele acentua que o século X V III tem suas
origens. E vai procurá-las no humanismo da
Renascença. Nessa Renascença que, conforme Fi
lipe Monnier, não é simplesmente o culto do pas
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sado, culto que não se limita a adorar o passado,
mas a reproduzi-lo de uma maneira avassaladora.
Movimento que, levado aos seus extremos lógicos,
tendia a nada menos que suprimir o fenômeno
cristão. E suprimir o fenômeno cristão é destruir
a sua essência. E sua essência é a Redenção, é a
natureza divina na sua manifestação para com os
homens. A Renascença traz no seu bojo a negação
de Deus. E é dessa negação que o ilustre filósofo
faz derivar as energias desordenadas, como dizia
Daniel Rops, as energias loucas, que estilhaçaram
a maravilhosa euforia da civilização moderna.
Maritain, no seu Humanismo integral, na dia
lética do humanismo antropocêntrico, fala de três
grandes tragédias: da tragédia do homem, da tra
gédia da cultura e da tragédia de Deus. Pode pa
recer, à primeira vista, que essas três tragédias
se realizam em departamentos estanques e incomu
nicáveis, desde que se situam em objetos diferen
tes: o homem, a cultura e a teologia. Uma me
ditação mais aprofundada, porém, nos revela que
a tragédia do homem e a tragédia da cultura pro
vêm, como a água que surge da fonte, da tragédia
de Deus. O desconhecimento do homem que se
processa com o evolucionismo darwinista na or
dem da origem e culmina em o pansexualismo de
Freud na ordem psicológica, é implicitamente uma
negação de Deus criador e conservador dos seres.
A cultura que passa tràgicamente, da sua épo
ca de classicismo, para uma época demiúrgica operativa e afinal para um exclusivo sen
tido de técnica material, destruindo as raízes
sobrenaturais, é uma negação de Deus. De ma-
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íeira que, na sua expressão profunda, as três tra
gédias se resumem na morte de Deus ou na ne»ação da natureza divina. No primeiro momento
ia dialética humanista, Deus se torna o fiador do
lomínio do homem sobre a matéria, é o “ Deus
partesiano” . No segundo momento, Deus se toríara uma idéia. “ É o Deus dos grandes metafísi:os idealistas. Foi rejeitada a transcendência diãna” . E Maritain termina a sua consideração asiinalando a negação da natureza divina como fon
e da destruição do mundo moderno.
“ Enfim, no terceiro momento da dialética hunanística, é a morte de Deus que Nietzsche se sen:irá com a terrível missão de anunciar” . O desa
parecimento de Deus faz também desaparecer a
própria personalidade do homem. Entretanto é fápil verificar que os sociólogos evolucionistas ou os
pensadores materialistas procuram eliminar essa
pausa da crise contemporânea, alegando ser uma
poisa muito remota ou uma simples idéia, quando
se deve buscar a razão do desequilíbrio moderao numa coisa mais próxima, palpável e real. Mes
mo nessa nova concepção da causa do angustioso
pstado do mundo, reconhecendo que só a negação
de uma natureza tem repercussão tão profunda e
tão universal, a nossa inteligência não pode buspar como causa um simples fenômeno económico
p u social. E depois da natureza de Deus, topamos
imediatamente com a natureza humana. São nepessàriamente, como dizia o P. Félix, os dois ex
tremos da corrente. Fugindo de Deus, o homem
só encontra o homem. E’, pois, na negação dessa
natureza já ferida pelo pecado original, que va-
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mos situar a causa da desintegração universal, o
germe fatídico da grande crise contemporânea.
É uma causa próxima — pois o homem é o ser
mais próximo da civilização. É uma causa real, pois
em nós mesmos sentimos a sua pungente reali
dade.
Mas dirá alguém: como entender essa nega
ção? Pois o homem não é então o mesmo? A su
cessão dos séculos teria destruído o seu valor entitativo? Como explicar essa negação? Pois have
rá negação capaz de destruir um valor objetivo?
Para mais facilmente compreendermos essa
afirmativa, fora preciso notar como a concepção
filosófica da natureza humana envolve direta ou
indiretamente uma concepção sobre Deus, sobre a
destinação do homem e sobre a ordem social. De
tal modo, pois, essas concepções se relacionam,
que estabelecem repercussões mútuas e inegáveis
entre si: Deus, o homem, a ordem social, a vida
-— esses conceitos supremos prendem-se à reali
dade que se der a Deus e ao homem. Por isso mes
mo a realidade humana é de suma importância pa
ra verificação da causa que desencadeou sobre o
mundo a dolorosa tormenta da crise contemporâ
nea, tão vasta e de consequências indetermináveis.
Qual, porém, a realidade humana? Qual a
natureza do homem? Coisa interessante é verifi
car como o homem vacila nas definições que dá
sobre si mesmo. Define a natureza fisica, pers
cruta a composição dos astros, cria as ciências e
estabelece as suas relações. Quando, pqrém, voltase para o seu microcosmo, para a sua realidade
— como definir-se?
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Analisa todos os elementos de sua própria en
tidade. Desce até às células que palpitam no seu
organismo, estuda-lhes e define-lhes a constituição,
as propriedades, os valores. .. A gota do seu próprio
sangue é um mundo de que ele arranca segre
dos. Curva-se sobre o abismo de sua vida intelectiva e livre, surpreende a vida do seu psiquismo
superior, como diria Grasset, estuda as leis da in
teligência e da liberdade... Desvenda o fenôme
no da sensação e estaca assombrado diante do
“ verbo da mente” ... Mas quando se pergunta que
é o homem, são tão desencontradas as definições
e tão diferentes os conceitos que se tem a impres
são de que nada o homem ignora mais que a si
mesmo. Uma rápida peregrinação pelas várias es
colas filosóficas nos dá uma certeza dolorosa des
ta verdade. O evolucionismo materialista faz do
homem o último elo dessa série de desenvolvimen
tos da matéria que, no seu auge, adquire consciên
cia e conhecimento. Os que adoram o mito do pro
gresso necessário, como Fourier, o transformam no
resultado necessário de um progresso de leis necessitantes. Os que professam o materialismo his
tórico, fazem dele apenas uma resultante de for
ças económicas. Freud o reduziu a um surto de
meras forças instintivas e sexuais. Adler, a uma
estruturação do orgulho. A escola sociológica o re
duziu a um simples produto do meio. E outros o
reduzem a coisa alguma, fazendo-o desaparecer
sob peso do elemento social ou económico. Daí
se vê, numa rápida observação, como variam as
concepções da natureza do homem. Ora, é certo
que todas essas concepções hão de ter a sua reperCapital e Trabalho — 2
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cussão sobre o destino do homem e da humani
dade.
Reduzido o homem a simples resultante ma
terial, a repercussão imediata sobre o seu destino
será fatal. E o seu destino permanecerá apenas
um direito de ser aproveitado materialmente, pa
ra a vida da humanidade. A utilidade social, seja
qual for, resolverá a aplicação que se deve fazer
da criatura humana. Ela desaparecerá fatalmente
diante da sociedade, da comunidade ou diante do
Estado. Porque, conforme essa concepção, o homem
não se apresenta com nenhuma finalidade que
transcenda a finalidade do Estado, ele deve ser
ordenado, submetido a tudo que representa a so
ciedade e o Estado. Só existe o bem particular e o
bem comum ou social. E estando o bem particular
sujeito ao bem comum, desaparece o homem in
dividual diante do homem coletivo; desaparece o
indivíduo diante da sociedade. Pois não há outra
possibilidade, desde que apenas haja essa ordena
ção: bem particular, bem comum. Só há um bem
capaz de sobrepor-se ao bem comum; é o bem
eterno. Porque então se fará a respectiva ordena
ção: bem particular, bem comum, bem eterno. E
como no bem particular, em certa esfera, pode es
tar o bem eterno, há então no próprio homem
algo que sobrepuja o bem comum e transcende a
finalidade social, isto é, faz com que a sociedade
não seja um fim em si, mas um meio para con
secução dessa finalidade humana e transcendental.
Mas, para isso, é mister voltar para a concepção
cristã do homem.
E é baseado sobre essa concepção cris-
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:ã da criatura humana que procuramos focaizar as complexas relações do Capital e do
Frabalho. Nenhuma outra poderá oferecer uma
solução tão equilibrada e tão equitativa desse torurante problema, como admiràvelmente eviden
cia Gérard Petit no seu livro recente intitulado
‘L ’homme contemporain et le problème social” .
A primeira edição de “ Capital e Trabalho” saiu
i lume num momento bastante agitado da nossa
história. E conforme prevíamos então, em muitos
los seus capítulos, adviriam dias mais tormento
sos e mais difíceis para a grande pátria. Desgrajadamente esses dias chegaram. E chegaram agres
sivos e armados de energias novas e impetuosas.
Mais do que nunca há necessidade de apresentar,
aos espíritos inquietos e quase desesperados desta
hora amarga, os límpidos ensinamentos de Cristo,
pois que somente Ele, humano e divino, poderá
solucionar tão profundos problemas do homem e
da sociedade. Eis por que atendemos ao pedido
da Editora para que lançássemos a segunda edi
ção do nosso modesto e despretensioso trabalho.
Em todas as suas páginas descoloridas há apenas
um grande desejo de ser útil e se alguma chama
aquece os seus períodos é a da sinceridade cristã.
Não podemos estar despreocupados como o
viajor inexperiente que repousa sobre o vulcão
que está para irromper. Sob as cinzas dessa cra
tera está havendo a gestação de um novo e tre
mendo cataclisma. E estávamos pensando nisto
quando lemos, em “ O Jornal” de 15 de Outubro de
1946, o artigo intitulado: “ O depoimento de Budenz” . Que terríveis revelações! “ Luís Budenz foi
2*
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uma das grandes personalidades dirigentes do Par
tido Comunista norte-Americano. Tal era a sua
influência nas fileiras daquele agrupamento que
lhe coube a suprema responsabilidade de orientai
e redigir o “ Daily W orker” , órgão do Partido. Há
cerca de um ano, Budenz abandonou o grémio ver
melho por se haver convertido ao Catolicismo. Ao
fazê-lo, julgou que deveria manter-se em silêncio
durante um ano, apesar dos tremendos ataques de
que passou a ser vitima. Esse prazo expirou, e ago
ra Luís Budenz acaba de fazer impressionantes
declarações sobre o Comunismo e seus objetivos
na América. Na verdade, nada disse de novo, mas
vindas de um homem que era sem dúvida dos mais
autorizados líderes, essas informações adquirem
um vigor especial.
Budenz, falando para o povo norte-America
no, assegurou que a União Soviética prepara uma
terceira guerra mundial, “ para acabar com os Es
tados Unidos e estabelecer uma ditadura do pro
letariado. Os Comunistas aspiram ao domínio do
mundo com a mesma ênfase e o mesmo fanatismo
dos nazistas e sabem que isso não será possível
enquanto os povos democráticos possuírem as gran
des forças que lhes asseguram a hegemonia da ter
ra. A Rússia está seguindo, a respeito, o mesmo
caminho do Terceiro Reich. E por ele chegará fa
talmente ao conflito armado... Budenz, desmas
carando os comunistas, prestou grande serviço não
só à sua pátria como ao mundo inteiro. Teve a
coragem de dizer a verdade” .
Eis aí mais uma razão para que não cruze
mos os braços. E’ mister sobretudo uma verdadei
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ra cruzada de exposição da doutrina social da
Igreja para que os povos compreendam quanto es
sas mãos de Cristo espalmadas no cimo do Gólgota
derramam de amor, de caridade, de perdão, de
fraternidade, enquanto as mãos fechadas sob as
estepes russas só exprimem ódio, incompreensão,
perseguição, destruição e ruína de tudo que trans
figura, eleva e salva a humanidade!
Que Deus abençoe este pequenino trabalho
como abençoa o grânulo de trigo e lhe dá a fe
cundidade de aloiradas messes!
Guaratinguetá, Festa do Rosário de N. Senhora, em 1946.

Pe. Antônio d’Almeida Morais Júnior.
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EPISTOLA DE S. TIAGO APÓSTOLO
AOS RICOS

I
Porém o irmão de condição humilde se glo
rie pela sua exaltação. E o ricb em sua humilha
ção, porque passará como a flo r de feno. Porque
o sol rompeu ardente, e o feno secou, e a flor caiu,
e a gala de seu aspecto morreu; assim também
definhará o rico em seu caminhar. Bem-aventu
rado o homem que suporta a tentação, porque,
quando houver sido provado, receberá a coroa de
vida, que Deus tem prometido aos que o amam.
E sede executores da palavra, e não meramen
te ouvintes, enganando-vos a vós mesmos...
Mas o que atentar para a lei perfeita da li
berdade, e nela perseverar, não de modo algum fei
to esquecediço, porém executor da obra, este será
bem-aventurado no que tiver feito. E se alguém
julga que é religioso, não refreando a sua língua,
mas iludindo a seu próprio coração, a religião deste
é vã. A religião pura e sem mácula é esta: visitar os
órfãos e as viúvas nas suas atribulações, e guar
dar-se imune da contaminação deste século.
II
Irmãos meus, não queirais imiscuir a acepção
de pessoas à fé de nosso glorioso Senhor Jesus Cris
to. Porque, se entrar em vossa assembléia um ho
mem trazendo anel de ouro, em trajes finos, e tam
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bém um pobre com roupa vil, e atenderdes para
o que vem trajado de vestes ricas, e lhe disserdes:
tu, senta-te aqui, bem; mas disserdes ao pobre:
fica tu ali, ou senta-te abaixo do estrado de meus
pés, acaso não sentenciais no vosso intimo, e não
vos fazeis julgadores de pensar injusto?
Ouvi, irmãos meus diletíssimos, porventura
não escolheu Deus aos pobres deste mundo para
serem ricos na fé e herdeiros do reino que prome
teu aos que o amam? Vós, porém, menosprezais o
pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem
com seu poderio e os que vos arrastam aos tribu
nais? Se é que deveras observais a lei real segun
do as escrituras: “ Amarás ao teu próximo como
a ti mesmo” , fazeis bem. Mas, se fazeis acepção
de pessoas, cometeis pecado, condenados estais
pela lei como transgressores. Porquanto, qualquer
que tenha observado toda a lei, mas a ofender
num ponto, se faz réu de todos eles. Assim falai
e assim procedei, como quem entra a ser julgado
pela lei da liberdade. De que servirá, meus ir
mãos, dizer alguém que tem fé, se não tiver as
obras? e se um irmão ou irmã estiverem nus, e
precisarem do sustento cotidiano, mas lhes disser
algum de vós: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos;
porém, não lhe der o que hão mister para o corpo;
de que servirá? Assim também a fé, se não tiver
obras, em si própria está morta... Vede, pois, que
o homem é justificado pelas obras, e não pela
fé somente.
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III
Quem és, porém, tu que julgas o próximo? E
agora vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos
àquela cidade e lá passaremos de certo um ano, e
negociaremos, e havemos de ganhar muito; vós
que não sabeis o que sucederá amanhã. Pois que
é a vossa vida? E’ um vapor que aparece por um
pouco, e depois se desvanecerá... Aquele, pois,
que conhece o bem que lhe cumpre fazer e não
faz, esse comete pecado.
IV
Eis, pois, ricos, agora chorai bem alto pelas
vossas desgraças, as que virão sobre vós. As vossas
riquezas se putrefizeram, e as vossas vestes são co
midas pelas traças. 0 vosso ouro e prata se enfer
rujaram, e a sua ferrugem dará testemunho con
tra vós, e devorará a vossa carne como fogo. En
tesourastes para vós a ira nos últimos dias. Eis que
o salário dos trabalhadores que ceifaram os vos
sos campos, o qual pela fraude lhes tirastes, está
a clamar; e o clamor deles chegou até os ouvidos
do Senhor Deus dos exércitos. Tendes vivido em
festim sobre a terra, e na luxúria cevastes os vos
sos corações, como em dia de imolação... Eis que
bem-aventurados chamamos nós os que suporta
ram os sofrimentos.
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CAPITULO I.

A QUESTÃO SOCIAL.
NOVA FEIÇÃO DO PROBLEM A NOS TEMPOS MODERNOS. —
NOS TEMPOS ANTIGOS E NOS TEMPOS NOVOS. — A DOU
T R IN A SOCIAL DA IGREJA. — MISSÃO DA IGREJA. — SEU
D IR E ITO DE INTERFERÊNCIA.

Dois fatores desempenham papel preponde
rante na marcha da sociedade: o capital e o tra
balho. Essas duas potências se conjugam e se rela
cionam de tal forma que a menor perturbação nas
suas relações acarreta mal-estar social. A socieda
de sofre, de um modo direto, os reflexos da situa
ção do trabalho e do capital. E foi talvez esse nexo
entre estas forças e a vida da sociedade que levou
Marx a considerar o fator económico como estru
tura do mundo social e tudo o mais como super-estrutura. A visão unilateral do problema, não que
rendo perceber uma questão moral no fundo de to
do problema económico, considera apenas o fato
concreto: o bem-estar social depende das relações
mútuas entre o capital e o trabalho. Quando essas
duas forças se harmonizam, a produção aumenta
e progride; quando elas se desarmonizam, a pro
dução cai e definha. Quando o capital receoso e
tímido se retrai, o trabalho desprestigia-se, perde
o seu valor; quando o trabalho se nega a colabo
rar e desinteressa-se na inércia, o capital enfra
quece e não atua. Há, por assim dizer, uma de
pendência mútua entre trabalho, capital e socieda-
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de. E vem a forma clássica de se chamar ques
tão social ao problema, que se põe, das relações a
estabelecer entre o trabalho e o dinheiro, para pro
porcionar a tranquilidade de que a sociedade ne
cessita a fim de conseguir o seu fim.
Essa questão assume, hoje, um aspecto todo
especial, e mui diferente daquele dos séculos pas
sados. Até à época em que Leão X III lançava ao
mundo a sua grande encíclica “Rerum Novarum”
sobre a condição dos operários, o problema era o
de remediar os males imerecidos de que sofria a
classe. Era a cogitação máxima de evitar os sofri
mentos que a classe operária suportava pacífica e
resignadamente. Agora o aspecto transmudou-se de
um modo completo. A questão tomou a forma de
um verdadeiro conflito. Toda aquela atitude pas
siva do operariado tornou-se uma verdadeira re
volta de ódio e de perversidade que vai ameaçan
do toda a sociedade moderna. Aquela miséria es
tática muda-se em terrível miséria dinâmica, para
usar de uma expressão de Bergson. E o turbilhão
desencadeado sacode nos seus fundamentos o mun
do dos nossos dias. Hoje a questão social não é so
mente a de afastar sofrimentos da classe operária,
mas a de resolver o mais profundo antagonismo, o
mais visceral conflito que se concretizou entre o
capital e o trabalho. Outrora era de colocar bálsa
mo nas feridas que sangravam, hoje é a de colo
car bálsamo dentro do próprio coração do homem
do trabalho. E’ maior e mais desoladora a dificul
dade. Tão grande quanto a distância que vai entre a
ferida superficial e o abismo do coração.
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Na sua forma estrutural, essa questão existiu
sempre onde houve empregados e empregadores.
Nas civilizações longínquas de Roma e da Grécia,
onde se procurou solucioná-la pela escravidão; na
Idade Média, onde a pujança da Igreja constituiu o
corporativismo, e as corporações de ofício resolve
ram do modo mais perfeito o problema; após a Re
nascença, quando as imposições políticas e a filoso
fia individualista fragmentaram e destruíram o re
gime das corporações. Em todas as épocas, porém,
essa questão permanecia em plano secundário. Do
meado do século XIX, mais ou menos, começou a
tomar o primeiro plano. E essa mudança se operou
de um modo perigoso. A ausência completa dos
princípios de religião e de moral, de um lado; dou
tro lado, a influência dos princípios filosóficos dos
pensadores da Revolução. Desses elementos des
prendeu-se a forma libertária.
A liberdade, eis o grande brado! O homem é
livre! Ninguém poderia sujeitá-lo sob pretexto de
protegê-lo. Livre, tanto o pobre como o rico! Mas,
na realidade, qual o significado dessa liberdade?
Para o rico e o poderoso iria tudo muito bem. Mas
para o pobre? Essa liberdade, para quem nada
possuía, reduzia-se, em pouco, a uma liberdade de
morrer de fome, se não se submetesse às exigên
cias, às vezes absurdas, do capital.
O trabalho perdeu o seu fundamento de per
sonalidade para se transformar em mercadoria. E
mercadoria barata, porque a liberdade em empre
gá-lo ou não, deixava-o na situação de enjeitado.
A concorrência desenfreada em preços — o libe
ralismo económico — como acentua Vialatoux, a
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necessidade de ter muito pelo menor custo da mão
operária começou a criar, não a pobreza, mas o
pauperismo.
A classe operária, agora mais arguta, começou
a estabelecer o paralelo entre aqueles que goza
vam de uma civilização refinada e o mundo pro
letário sem de nada participar nesse banquete da
vida, e a notar o número fortíssimo que ela repre
sentava. E abraçou a reação. Começou a agir. Não
havendo, porém, a luz moral e religiosa que diri
gisse essa reivindicação, tudo se operou num sen
tido materialista. Leão X III surgiu como uma gran
de luz. A sua palavra de chefe da cristandade re
boou pelo mundo. Clara, forte, enérgica, ilumina
da. Oh! se o mundo compreendesse a palavra do
representante de Deus! Não ouviu! O desgraçado
interesse material que está no fundo de todas as
indecisões e covardias cegava os espíritos. Houve
católicos que até se revoltaram contra o que eles
chamavam espoliação. Houve outros que zomba
ram do papa, que estava vendo fantasmas de
dia... E o resultado foi aquele que inicia todas as
desgraças sociais: a indiferença! Mas é preciso que
se repita mil vezes: a indiferença só existe no
nosso arraial, no nosso acampamento! Desgraça
damente! Os nossos inimigos não conhecem essa
palavra. Agem! Agem! como estamos vendo, mes
mo agora, no Brasil. Ouvimos quase os passos de
Átila e ... Deus providebit! Como se Deus esti
vesse obrigado a fazer milagres para poupar a nos
sa indecisão, o nosso medo de responsabilidade (co
mo diria Faguet), a nossa preguiça... Não se ou
viu a palavra do papa... A indiferença dos cató
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licos. .. A atividade dos inimigos, como sempre,
preparou o grande assalto. Os socialistas saíram a
campo, de um modo terrível. O operariado a prin
cípio desconfiou, mas depois caiu nas suas malhas.
Os sindicatos socialistas cresceram, avolumaram-se.
Alguns apóstolos da doutrina social da Igreja
ficaram, como ainda hoje ficam, sozinhos. Nem
sequer os próprios industriais que deveriam com
preender que na formação moral dos seus operá
rios está a garantia da paz, nem eles facilitaram e
auxiliaram o trabalho social da Igreja. E não da
vam tempo ao operário para seus deveres religio
sos, e não proporcionavam meios para o prestígio
da religião, diminuindo assim a projeção do mal!
Nada! E a classe pobre que a liberdade de morrer
de fome localizara nos arrabaldes tristonhos das
grandes capitais, nos cortiços miserandos, onde
falta o alimento necessário para fortificar o cor
po, a roupa para cobrir a nudez dos pequeninos,
a higiene, até o ar e a luz — a classe pobre,
por culpa dos que não ouviram a palavra do papa,
bebeu o veneno. Não bebeu apenas. Envenenou-se
na ausência da moral e da religião e na loucura
do ódio. E aí está o conflito entre a choupana e
o arranha-céu. Entre o homem gozador e o ho
mem-máquina! Resolvê-lo, como? São como dois
tremendos exércitos que se defrontam.
Há os que pensam que a questão há de resol
ver-se por si mesma, dando tempo ao tempo. Ou
tros julgam que essa transição será feita com pe
quenas ou médias perturbações sociais, mas neces
sárias. Outros, e não raros, pensam e afirmam que
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só o ódio, o sangue, a luta, a destruição, só a bru
talidade resolverá o conflito, como se a questão
fosse apenas de revolver a humanidade e colocar
em cima a camada que ora está em baixo. Como
se há de processar essa evolução? Como se há de
estabelecer a harmonia e a paz entre os dois gran
des elementos, entre o capitalismo e o trabalho, en
tre o capital e o operário? Só a doutrina social ca
tólica o resolve de um modo sublime e perfeito. De
pende de os homens ouvirem ou não a palavra de
Deus.
A Igreja veio a campo no momento preciso em
que se iniciou a batalha. Ela paira sobre as duas
classes em conflito. E aí está não só para lembrar
ao rico a obrigação da esmola e ao pobre a obri
gação de resignar-se — o que seiáa muito pouco!
— mas para gritar aos ouvidos dos ricos e dos po
bres, de todos os homens, os seus deveres. Sim. Os
deveres, porque a voz da Revolução, apelando ex
clusivamente para os direitos do homem, obliterou
nas consciências a noção do dever. E é impos
sível compor a harmonia do mundo, gritando ape
nas pelos direitos, sem se lembrar que a existên
cia de direitos tem correlação imprescindível com
a existência dos deveres. E’ esta a missão da Igre
ja. Dizer aos homens os seus direitos, mas dizerlhes também e com voz clara e definida os seus
deveres.
Não importa haja quem julgue e pense não
ter a Igreja direito de intervir na formidável
batalha económica do mundo, porque a sua mis
são é exclusivamente espiritual. Certo, a sua mis
são é espiritual, e por isso mesmo atinge todos os

http://w w w .obrascatolicas.com /

I. A Questão Social

31

tos humanos, desde que a liberdade é a raiz de
adas as determinativas. Guarda soberana da verade e da justiça, a Igreja tem o direito de interir em todas as atividades humanas onde haja
íister guardar a verdade e conservar a justiça.
E até mesmo na forma aparentemente insigificante de um contrato existe um problema de
ustiça. Fiel ao seu mandato divino, a Igreja tem
elado sobre os homens. Esta é a intervenção da
greja. Mostrar em tudo qual o caminho da justia e qual o erro a corrigir. Leão X III afirm a: “ Se,
m qualquer contrato, o patrão ou o operário for
brigado a aceitar condições por demais duras sem
oder recusá-las, e submeter-se por necessidade ou
ledo de um mal maior, haverá violência. E a Igrea protestará contra essa violência e a denunciaá” . Além disso, a Igreja vê comprometida a salação de milhares de seus filhos e preparar-se a
estruição da obra redentora. Ver esta humanidae, pela qual o divino Mestre derramou o seu preioso sangue, estraçalhar-se na ferida de todas as
mbições, revolver-se ao acicate de todas as louuras, rasgar-se nas pontas dos espinhos de todos os
esesperos, retalhar-se ao corte de todos os sofriíentos, agitar-se miserável ao fustigar de todas as
aclemências morais, e cruzar os braços, seria um
bsurdo para a Igreja que recebeu a missão de
riar a fraternidade universal: “ Amai-vos uns aos
utros” !
A questão social é também, no fundo, uma
uestão de caridade. Um dos pioneiros da Ação
ocial dissera que o mundo necessita do amor. Tem
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razão. No mistério de todas as questões sociais h
sempre um problema de justiça e de caridade.
A justiça manda dar o seu a quem é devidí
Mas para essa justiça completa é preciso uma grar
de força de caridade. Amar o bem alheio a por
to de o respeitar: evitar tudo que lhe possa pr<
judicar, fazer da felicidade de outrem a sua prt
pria felicidade; ficar na sua posição estacionári
quando o próximo progride, e ficar sem revoltas
colaborar sem ódio para a felicidade de outren
— tudo isso não se faz a não ser que se ame cri:
tãmente o próximo, que se considere a felicidad
dele como sua própria felicidade! Isto é, sem
amor cristão.
E todo mundo sabe que esta questão não s
resolve senão pela reforma interior do homem. ,
reforma do próprio coração humano. E já não
segredo para ninguém que as transformações pol
ticas, as modificações económicas, as agitações sc
ciais, enfim todos os grandes acontecimentos da his
tória política não conseguem transformar o cors
ção dos homens. Pois não se trata de uma dov
trina que influa apenas em corações de elite o
de certo nível social, mas de todo o mundo. E
fato conhecido pela história que somente a Igre
ja católica conhece e realiza esse segredo.
Ketteler, Leão XIII, Bento XV, Pio XI, os bif
pos da França, da Espanha, da América. . . São a
grandes vozes reveladoras do senso de justiça al;
mentado pela Igreja. Pois esta jamais faltará
sua missão.
Não importa que muitos gritem, negando
dever de interferência da Igreja; que outros afii
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nem, em nome do seu número, que amanhã es
magarão a classe dominadora; que estes ou aquees a considerem fora do plano político do munio. A Igreja não pertence a este ou àquele, não de
fende deste ou daquele partido político •— a Igreia é de Deus e só tem por fito a salvação da hunanidade. E é triste que mesmo católicos julguem
ião dever a Igreja intervir na vida económica das
lações e dos povos; que haja católicos que, go:ando de magnífica riqueza, do bem-estar comileto, refestelados em divã de seda das altas poiições da sociedade, exijam que a Igreja não se inlomode com a sorte dos infelizes, porque eles esão muito bem e nada têm que ver com os miserá
veis e os humildes. E também é doloroso que os ini
migos da Igreja julguem a posição, a opinião desies católicos comodistas, covardes, aproveitadores,
iomo a opinião ou ensino verídico da Igreja. A
greja não fixa, nem detém a evolução humana.
21a quer somente que esta evolução se faça den:ro do maior respeito aos direitos do próximo e
io s direitos de Deus. Mais uma prova da franscenlência da Igreja. Verdade eterna, ela é de todas
is épocas e de todos os momentos históricos, sem
;e acomodar a este ou àquele partido político.
O fato de corresponder ela às necessidades de
odas as épocas é a prova luminosa da sua ori
gem divina. Ela quer que nessa evolução social por
iue passa o mundo moderno haja justiça e cariiade. Pois somente dentro destes sublimes princílios resolver-se-á tranquila e pacificamente a quesão social.
Capital e Trabalho — 3
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CAPÍTULO II.

RÁPIDA VISÃO DO TRABALHO E DO CAPITAL
NÃO É POSSÍVEL, TER-SE UMA ID ÉIA E X A T A DA DOUTRIN j
DA IGREJA SOBRE O C A P IT A L E O TRABALHO, SEM QUE SJ
TE N H A NOÇÃO C LAR A DA CONCEPÇÃO QUE E LA TEM D]
AMBOS. — DESSA CONCEPÇÃO DEPENDEM OS DEVERES E O
D IREITO S DO TRABALHADOR. — A DEMAGOGIA NÃO PER
TENCE À IGREJA. — E LA POSSUI A VERDADE.

Após haver delineado rapidamente a questãí
social em nossos dias e mostrado o direito de in
tervenção que compete à Igreja nessas horas som
brias do mundo, tracemos as linhas mestras da su;
doutrina social-econômica. Certamente as dua:
grandes potências — trabalho e capital — se unen
para a marcha ascensional do progresso.
Onde estiver o capital com o seu impulso e í
sua energia, ai estará o trabalho com a sua forçí
e o seu dinamismo. No navio que singra os ocea
nos, no avião que corta os ares, no tear que teci
o pano, nos prelos que multiplicam a força de
pensamento, nas usinas que gritam nas sereias es
trídulas, na locomotiva que carrega um pequem
mundo, nas antenas que jogam no céu alto a mú
sica, a voz, a gargalhada ou o gemido do homeir
— em tudo se encontram as duas forças — o tra
balho e o capital. E a Igreja tem sempre um brade
de louvor para os triunfos do trabalho e o justt
emprego do dinheiro.
Nunca será possível ter-se idéia perfeita dt
doutrina da Igreja sobre o trabalho e o capital
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sem gue antes se tenha conhecimento da concep
ção que ela possui de ambos. E só depois de se
conhecer essa concepção é que se poderá compre
ender a harmonia que a doutrina social da Igreja
procura estabelecer. Segundo essa concepção, o tra
balho é alguma coisa inseparável da personalidade
humana. O trabalho, em qualquer esfera que se
coloque, leva a impressão do valor e da liberdade
do homem. Não é uma simples mercadoria. Não
é, portanto, o contrato que determina a natureza
do trabalho e as suas condições humanas. O con
trato é que se deve acomodar à natureza do tra
balho e às suas condições humanas. Não é uma
forma exclusivamente jurídica e material que con
siga destruir a própria natureza do homem. O tra
balho é, portanto, conforme a doutrina da Igreja,
uma projeção da personalidade que deve ser res
peitada. Ou nos cimos das altas administrações, ou
nas últimas camadas das empresas, ou no silêncio
dos escritórios ou no ruído das máquinas, o tra
balhador é antes de tudo e acima de tudo um ho
mem. Não o homem-máquina de La Mettrie, mas
o homem-pessoa humana da doutrina de Cristo.
Conforme esse conceito é que a doutrina cris
tã traça:
1. os deveres do trabalhador;
2. os direitos do trabalhador.
Os deveres antes do mais, porque só o cum
primento fiel do dever nos arma da mais poderosa
força para exigirmos os nossos direitos. Aliás o
próprio Leão XIII, na sua imortal encíclica, dou
trina, primeiramente, sobre os deveres do operá3*
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rio. Pois o cumprimento do dever está na base ne
cessária para a salyação eterna. Não é possível
salvar-se o homem, sem ter cumprido o seu dever.
A Igreja não ilude a ninguém. O seu caráter di
vino, a sua seriedade sobrenatural, a sua missão
de virtude não permitem mentir e fingir. Nisto di
fere a Igreja de todas as outras doutrinas políti
cas ou sociais que pretendem reformar o mundo,
apregoando apenas os direitos dos operários, sem
nunca lhes dizer uma palavra sobre os seus de
veres! Aliás, seria muito fácil à Igreja revestir-se
dessa demagogia exploradora e ir para as praças
públicas. Retirar da sua doutrina de igualdade de
natureza e igualdade de destino a doutrina social,
e ir gritando a todos os meios operários a palavra
demagógica que só serviria para enganar! Não!
Porque, se há alguma coisa que a Igreja respeita,
de um modo sublime, é a nossa dignidade hu
mana.
Enganar-nos será desrespeitar a nossa digni
dade! Os trabalhadores, em qualquer posição que
estejam, nos escritórios ou fábricas, não querem
a palavra de uma igualdade mentirosa. Eles
querem, isto sim, participar um pouco do
banquete da civilização que eles ajudam a cons
truir !
Eles querem participar, um pouco, do bemestar, do conforto que a civilização moderna tem o
dever de conceder aos homens, em geral! E este di
reito, porque não é uma mentira, mas um direito
sagrado, a Igreja defende a todo o transe, mesmo
com os maiores sacrifícios. A adulação, a Igreja
detesta. Jamais lançará mão deste método indig
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no de quem se preza e de quem tem consciência!
Nunca! Enquanto os demagogos da esquerda pro
curam aliciar as massas, adulando os seus instintos
de gozo, as suas ambições desmedidas, a satisfa
ção das suas paixões desencadeadas, a Igreja lhes
diz uma palavra serena: Vós, operários! vós ten
des direito a tudo que exige a vossa nobreza de
homens e de cristãos, mas tendes também graves
deveres a cumprir.
A Igreja nunca vos ilude, porque respeita a
vossa dignidade de homens. A Igreja sabe que vós
não sois crianças para serdes iludidos com men
tiras. Por isso, a Igreja vos dirá a palavra da ver
dade, como convém dizer a homens. Pois tendes di
reitos e sagrados direitos, não há dúvida! Mas ten
des também graves deveres. A Igreja defenderá
os vossos direitos, como já o tem feito. Mas apon
tará sempre, também, os vossos deveres! Este é o
caminho da justiça e não o da demagogia barata
dos exploradores.
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CAPITULO III.

VERDADES QUE DOMINAM O MUNDO SOCIAL
IGUALDADE E DESIGUALDADE. — DEVERES DO OPERÁRIO
RECONHECER A DESIGUALDADE SOCIAL E A DEPENDÊNCIA
MÚTUA DE CLASSES. — IR R AC IO N AB ILID AD E DA E X PR O 
PRIAÇÃO. — O DEVER DO ESTADO A RESPEITO
DAS LE IS SOCIAIS.

Não há dúvida que duas grandes verdades do
minam o mundo social: a desigualdade e a de
pendência mútua.
A sociedade é um corpo orgânico. A igual
dade funcional destruiria a unidade final. Destrui
ria a ordenação necessária ao bem comum. As
sim como no organismo cada célula, cada órgão
desempenha o seu papel em ordem à vida e ao
bem-estar do organismo total, assim na sociedade
cada classe desempenha o seu mister em ordem
à harmonia e à felicidade comum.
Tal como no apólogo inglês “ The body ware” ,
morria o organismo porque cada órgão se nega
va a cooperar para a vida de todo o corpo e por
isso mesmo cada um se eximia, a sociedade de
sequilibrar-se-á, será arruinada se não houver a
desigualdade social dirigida harmônicamente para
um fim. E’ a expressão de são Paulo: se tudo fos
se olho, se tudo fosse ouvido, se tudo fosse mão
ou pé, que seria do corpo? A desigualdade de con
dições humanas é inevitável e querida pela Provi
dência.
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Essas desigualdades podem por vezes exorbi
tar e ir até à injustiça, como acentua o papa Leão
XIII, “quando um pequeno grupo de ricos e opu
lentos oprime uma grande multidão de trabalha
dores e lhes impõe um jugo servil” . A Igreja não
se coaduna com essas injustiças. E’ a primeira a
reclamar pela sorte dos humildes e defender os
seus direitos. A primeira em procurar estabelecer
uma nova ordem de coisas, a melhorar o plano
social, de tal forma que nenhum direito seja le
sado. Mas não promete o absurdo de igualdade de
condições sociais, mesmo porque, acentua Leão
X III: é impossível existir a sociedade estando to
dos os homens na mesma igualdade de posições.
Pio X o afirma do mesmo modo. Aliás basta um
pouco de bom-senso e raciocínio sadio para que
o homem se convença disso.
A segunda verdade é a dependência mútua
que existe entre os elementos que compõem a socie
dade. Um depende do outro. O capital nada vale
sem o trabalho e o trabalho nada vale sem o ca
pital. São duas forças para uma resultante de equi
líbrio e de vida. Para o progresso e a felicidade
do gênero humano. Amontoai volumes e mais vo
lumes de dinheiro ao lado de um tear e o tear per
manecerá imóvel, e o pano não será tecido. Reuni
operários e mais operários de mãos vazias, sem
máquinas, sem matéria-prima, e também não te
reis o pano tecido. E’ a mútua dependência. As
duas classes — capitalistas e trabalhadores — não
são classes inimigas, não são classes em luta! São
classes que se inter-dependem, uma não vive sem
a outra. A doutrina individualista, a chama da re
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volução foi que destruiu o sentido de colaboração,
como explica Léon Harmel, entre as duas classes.
E’ por este motivo que a Igreja não aceita a
estúpida doutrina da luta de classes. Não deve ha
ver luta, deve haver colaboração harmónica. Ela
não julga, em si, injusto o regime atual de produ
ção. Ela julga injustos os abusos introduzidos pelo
capitalismo e se revolta contra esses abusos, pe
dindo mais equidade e mais respeito à dignidade
do trabalhador. Não impede, porém, que se pro
cure construir uma nova ordem social, contanto
que se respeitem todos os direitos. A justiça é a
sua maior preocupação. A justiça para com Deus
e a justiça para com os homens. O sistema de go
verno e o de produção não lhe interessam, desde
que se processem dentro do respeito a Deus e ao
próximo, nos seus íntegros direitos, nos seus legí
timos direitos. Donde se conclui que os primeiros
deveres do trabalhador, conforme a doutrina cris
tã social, são:
1. Aceitar a desigualdade social como querida
por Deus.
2. Aceitar a dependência mútua entre a clas
se capitalista e a classe operária.
Como, porém, deve existir essa desigualdade,
dentro de que princípios? A Igreja no-lo diz, es
pecificando os deveres do operário para com o seu
patrão e os direitos que a lei da justiça e da so
ciedade lhe outorga. E’ o que veremos. E compre
enderemos que a doutrina social da Igreja católi
ca é a mais bela, a mais pura, a mais equitativa,
a mais equilibrada, neste mundo sacudido por to
dos os desequilíbrios desesperadores e dolorosos.
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Temos afirmado como deveres básicos do ope
rário a aceitação da desigualdade social (dentro,
porém, das leis da justiça social) e da dependên
cia mútua das classes sociais entre si. A desigual
dade dentro da harmonia da justiça e a dependên
cia mútua sem nenhuma luta de classes. E para
justificar essa afirmação passemos rapidamente
sobre o que os sociólogos extremistas chamam a
desapropriação dos capitais. Parece uma coisa sim
plicíssima aos olhos dos carbonários rubros e su
ficiente para resolver a questão social. Mas como
pretendem eles a desapropriação dos capitais?
Ou o Estado fará, por si mesmo, e tudo distri
buirá; ou eles o farão sem nenhuma indenização.
O Estado? Mas quem há de compor o elemento go
verna tivo no Estado? Homens como eles, e esta pa
lavra diz tudo. Homens em quem ferverá o mesmo
desejo do mando, onde palpitará a mesma desco
medida ambição do dinheiro, homens que não são
santos, acostumados à satisfação de todos os seus
desejos e, sobretudo, inchados pelo orgulho que
cega. Como se há de crer que estes homens, re
tirando das mãos dos possuidores os seus bens, ar
rebatando dos industriais os seus haveres, hão de
distribuir tudo com equidade, com igualdade per
feita e completo equilíbrio? Haverá, como sem
pre, os afilhados, os abutres políticos, os aprovei
tadores, os que ajudaram a subir, os propagandis
tas, os agentes, os que deverão ser aquinhoados. ..
e lá se foi a igualdade desejada e prometida! E
depois, os novos administradores que não são do
nos, que devem entregar ao Estado a renda das
usinas, das fábricas, das empresas, hão de admi
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nistrar do melhor modo e com maior justiça o que
não lhes interessa pessoalmente?
Só quem não conhece o homem, o político, a
matreirice humana, pode inocentemente acreditar
nessas doutrinas. E depois há um direito que an
tecede ao direito do Estado. E’ o direito pessoal, da
propriedade privada. Só em extremo, para o bem
comum, o Estado poderia infringi-lo, mas isso mes
mo mediante indenização. O Estado não tem di
reito de roubar. 0 Decálogo tanto foi feito para
o homem-indivíduo, para o homem-sociedade, co
mo para o homem-Estado, ou como dizem os so
ciólogos: o homem coletivo. E’ para o indivíduo
como para o Estado que Deus escreveu nas tá
buas do Sinai: “ Não furtarás!” O Estado tem o
direito, e este lhe cabe, de regularizar o trabalho,
o mercado, o salário, de limitar lucros para bene
ficiar os braços que ajudam a colher os lucros.
(Não tem o direito de consumi-los miseravelmen
te como muitas vezes faz!). Mas todas as vezes que
violar o direito de propriedade, ele será simples
mente um ladrão!
Mas, neste caso, há quem diga, o Estado só
lesa aqueles que devem ser lesados, aqueles que de
vem sofrer a desapropriação — os grandes acio
nistas das empresas! Mas todas as usinas e empre
sas industriais ou comerciais serão apenas resul
tado do capital dos grandes capitalistas?
Em geral, não. Em França, por exemplo, nos
afirma o Pe. Coulet, em quase todas as empresas,
é imenso o número de pequenos acionistas, de pe
quenas parcelas que pertencem a homens que fo
ram operários, trabalhadores, ou pequenos co
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merciantes. Homens que fizeram economias for
çadas, que trabalharam como escravos do dever,
que evitaram gastar, em prazeres ou gozos, para
criar um pequeno capital para seus filhos. E as
empresas de estrada de ferro, nos diz o mesmo au
tor, são movidas por milhares destas pequenas
ações. Há até operários da própria companhia que
compraram uma, duas ou mais ações com as suas
custosas economias. Ora, a desapropriação não se
rá então contra os grandes capitalistas, mas mui
to mais contra os pequenos, os pobres que econo
mizaram, os bons operários que não esbanjaram
o seu ordenado, que não gastaram o seu dinheiro
nos prazeres e na dissolução!
E será justo que os maus, os operários das ta
bernas, os maus maridos, os jogadores, os deso
nestos usurpem o dinheiro do seu companheiro que
foi honesto, que foi bom, que foi económico e pre
vidente? Não! A desapropriação sem indenização
é um crime em qualquer esfera em que se colo
que! Só é permitida, quando exigida pelo bem
comum, mediante a indenização do valor.
Mas as leis sociais? Oh! estas o Estado tem,
não apenas o direito, mas o dever de promulgálas, atendendo que elas venham garantir direitos,
sem ferir direitos alheios. Nisto repousa a solu
ção da questão social, quando dentro do espírito
da justiça e da religião. E por isso é. que o Es
tado burguês começou a falir — porque cruzou
os braços em face da luta económica, sem dirigir
a economia. A economia dirigida, diz Valère
Fallon, na sua “ Economie Sociale” , é a solução
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para todas as desordens económicas que oprimem
o mundo.
Mas, leis sociais que se cumpram. Onde o aparelhamento do Ministério do Trabalho seja efici
ente e consciente de sua missão social, sem cores
políticas, sem ambições políticas, sem se pôr a ser
viço de facções políticas que, por serem facções,
nunca permitirão ver imparcialmente a integrida
de do direito e a integridade da justiça.
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CAPÍTULO IV.

AIND A OS DEVERES DO OPERÁRIO.
TR A B A LH A R . — TR AB A LH O PE RFE ITO . — TR ABALH O CONS
CIENTE. — TR ABALH O HUMANO. — TR ABALH O PRODUTOR.
— RESUMINDO.

Após ligeiras considerações sobre a desapro
priação, tal qual a sonham os sociólogos coletivis
tas para estabelecer a igualdade económica no
mundo, voltamos ainda as vistas sobre os deveres
do operário. Impõe-se, como já o dissemos, a acei
tação da desigualdade social e da mútua depen
dência dos elementos sociais, dentro da mais pura
e elevada justiça social. Assim o quer a concepção
racional do universo humano, assim o quer a lei de
Deus.
Dentro dessas normas sábias e equilibradas é
que se determinam os outros deveres concernentes
ao operário.
Em primeiro lugar, o trabalho. Há um contra
to bilateral. O homem do trabalho dispõe de um
capital também sagrado. E’ a sua força, são os
seus músculos, a sua energia. E esse capital sa
grado, ele o empenha livremente ao industrial, des
de que este se comprometa a pagar-lhe o esforço
dispendido. Um se compromete a dar o justo sa
lário, outro se compromete a dar o seu trabalho
consciente e real. Tanto o dinheiro do capitalista
como o trabalho do operário entra neste contrato.
Daí o primeiro dever: o trabalho. De maneira que
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nem o industrial paga o operário para não traba
lhar; nem o dono de um casa paga o seu copeiro
para dormir; nem o negociante paga o seu em
pregado para cochilar. Todos pagam o seu empre
gado para que este lhes dê em retribuição o seu tra
balho.
Esse trabalho deverá ser perfeito, consciente,
humano. E sobre este tríplice aspecto consideremos
sobretudo o trabalho do operário das fábricas.
Trabalho perfeito. — Não se diga que a per
feição é impossível sobre a terra. Esta perfeição é
uma coisa relativa. Depende da máquina, do ma
terial e do tempo. Pois, se a máquina, pelo seu de
sequilíbrio, ou pela sua inexatidão mecânica, não
fornecer meios suficientes para uma fabricação es
merada, não pode o homem fazer milagres. Se a
matéria-prima não contém em si as qualidades exi
gidas para uma produção perfeita, não será
possível criá-las. Se o tempo dado para uma produ
ção não é bastante para que cuidadosamente e
perfeitamente se opere o trabalho, não será possí
vel alcançar uma coisa perfeita. Esses fatores de
vem ser levados em conta, mas ao lado disto há
um fator preponderante, um fator consciente. E’
o operário. O esforço correspondente ao contrato
feito é pessoal. Não depende da máquina, nem
da matéria-prima. E’ dele. E aqui entra o que os
economistas cristãos chamam a consciência profis
sional. A mola real do bom andamento de todas as
empresas industriais e de todo o grande mecanis
mo social. Trabalhar é dever do operário. E fazer
trabalho perfeito. Pelo menos da sua parte não
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deve faltar a aplicação séria dos meios para a
perfeição exigida.
Trabalho consciente. — O que nós chamamos,
acima, consciência profissional, tem aqui o seu lu
gar apropriado. Que o operário saiba o que está fa
zendo, que ele tenha conhecimento da parcela de
responsabilidade que lhe cabe na totalidade da em
presa, no bom nome do estabelecimento, na fama
dos produtos. Em cada fragmento, em cada pedaço
de pano vai a responsabilidade da fábrica, o ele
mento necessário para incentivar o crescimento
da indústria, ou para impedir o seu desenvolvi
mento.
A experiência que os consumidores hão de ter
do produto depende em grande parte do trabalho
interessado do operário. A este respeito, André Gide, o famoso escritor comunista da França, tem
uma página dolorosa no seu livro : “ A volta da
U. R. S. S.” . Afirma-nos Gide, após a sua visita à
Rússia, que o que mais o entristeceu, ao lado de
muitas outras coisas, foi a ausência de consciência
profissional. E de tal forma que, na Rússia, não
há coisa alguma bem feita, não há produto algum
que satisfaça ao estrangeiro. Debalde procurou ele
alguma coisa para comprar como lembrança da
sua viagem ao paraíso vermelho. Tudo feio, tudo
mal feito, tudo pèssimamente fabricado! O ope
rário escravo de um Estado materializado e bru
talizado nenhuma noção tem ou quer ter da cons
ciência profissional. E’ apenas um animal arras
tando um carro, sem ter nenhuma responsabilida
de do que faz e nem a consciência do fim para
que faz.
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O trabalho consciente é de tal importância
que ilustre escritor francês, rememorando os fa
tos da grande guerra, nos afirma ter a França so
frido muitos reveses na luta porque as granadas
não eram fabricadas com escrúpulo. E o operário
não tinha o sentido da responsabilidade de que um
fracasso qualquer poderia ser fatal ao exército que
defendia a sua própria pátria!
Trabalho humano. — Que significação pode
remos dar a essa expressão? Desde que parta do
homem é humano? Não. O homem é um animal
racional. Tudo o que se lhe impõe deve participar
desta exigência. Desumano seria impor-se um
trabalho absurdo, ou porque as forças humanas
não o podem suportar, ou porque o tempo em que
ele é exigido não é humanamente suficiente, ou
porque a matéria-prima não pode oferecer o ne
cessário elemento para a produção. Donde se vê
claramente que a duração do trabalho é uma coi
sa capital, e dependendo da natureza e do meio do
trabalho. Já agora a lei das 8 horas, nas fábricas,
oferece uma garantia suficiente ao trabalhador. O
dever que se impõe ao operário é um dever de
trabalho humano. Isto quer dizer que o operário
não está obrigado a trabalhar além das suas for
ças, das suas possibilidades de saúde, desde que
sèriamente aplique ao seu labor tanto quanto a sua
natureza humana pode aplicar num trabalho nor
mal, que não lhe prejudique a saúde e nem pre
judique ao seu patrão. A lei suprema da huma
nidade refulge em toda parte, onde entram os fa
tores humanos.
Note-se ainda que esse dever do trabalho acar
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reta consigo um segundo: o de produzir. O traba
lho forçosamente tende a produzir. Mas é mister
que essa produção seja a mais ampla possível, des
de que se respeitem as exigências de humanidade
e de justiça social. Porque a vida do trabalho e a
do capital formam uma engrenagem de tal forma
enredada que a menor falha na produção pode
perturbar a sua marcha harmónica. Justamente
porque desde o primeiro momento da preparação
da matéria-prima, até aos últimos lances do seu
aperfeiçoamento pela técnica, há uma série de co
laborações mútuas. Se faltar a hulha, se faltar o
carvão de pedra, se faltar a eletricidade, porque
operários faltaram ao seu dever, quanta paralisa
ção, quanto marasmo na vida de empresas, usinas
e indústrias!
Mas, se cada operário, na sua esfera, no seu
setor de trabalho e de técnica, se esforçar por pro
duzir o mais possível, dentro das suas possibilida
des humanas, o ritmo da vida comercial e indus
trial seguirá majestosamente o seu destino. E es
se ritmo seguro, equilibrado, perfeito, apenas acu
sará o ritmo perfeito do espírito e da alma dos
povos. Muito ao contrário do que pensava Marx,
não é a força económica o “ substratum” ou a es
trutura da humanidade. O “ substratum” , a estru
tura do homem e dos povos é o espírito. Sendo
perfeito, equilibrado, seguro o ritmo das almas,
será perfeito, equilibrado e seguro o ritmo univer
sal da humanidade. Equilibrada a estrutura, será
equilibrada a super-estrutura.
Chegados a este ponto do nosso estudo, resuma
mos os deveres que se impõem à classe operária,
Capital e Trabalho — 4
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para que possamos mais livremente considerar os
seus sagrados direitos.
1. aceitar a desigualdade social, como querida
pela Providência divina.
2. aceitar a mútua dependência das classes so
ciais e não a luta de classes.
3. desenvolver o seu trabalho, perfeito, cons
ciente, humano.
4. produzir, tanto quanto possível, dentro das
leis de humanidade.
De tudo que temos estudado ressalta que a luz
da justiça e da caridade social deve resplandecer
ao lado de todos esses graves deveres que cabem
ao operário. Pois que, sem essa diretriz maravilho
sa, apenas se preparará a génese anárquica dos
ódios e das revoltas recalcadas, que estrugirão, um
dia, nesse fenômeno doloroso, denominado por Lothrop Stodard — a rebeldia contra a civilização.
Seria para desejar que se fizesse aqui um lon
go estudo sobre o trabalho. Pois oferece margem
para longas dissertações. E grandes verdades se
poderiam dizer sobre o trabalho como lei natural,
a dignidade do trabalho, o sentido imediato e o
sentido último do trabalho manual e trabalho inte
lectual, o trabalho como função social, etc. Não
queremos, porém, deixar um grande espaço entre
a consideração dos deveres e dos direitos do ope
rário, para que se não perca a sequência natural.
E principalmente para estabelecer um paralelo vi
vo e expressivo entre os deveres e os direitos do
operário. Mesmo porque as classes abastadas jul
gam, numa consciência corrompida pelo individua
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lismo moderno, que o operário somente tem de
veres a cumprir, sem nenhum direito a ser reco
nhecido. E os operários pensam que somente têm
direitos e mais direitos, sem noção alguma, por
vezes, dos graves deveres que também lhes são im
postos pela equidade e justiça social. Assim deixa
remos o estudo sobre o trabalho para mais tarde,
se assim Deus o permitir, mas desde já indicare
mos o livro admirável que contém profundos en
sinamentos sobre a questão.
E’ o livro formidável do dr. Johannes Haessle
“Le Travail”. Talvez o mais perfeito e o mais com
pleto no gênero. Traduzido do alemão por Etienne
Borne e Pierre Linn, este livro é uma verdadeira
maravilha. Um repositório completo sobre o assun
to, no seu aspecto filosófico, jurídico, moral e so
cial.

»*
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CAPÍTULO V.

DIREITOS DO OPERÁRIO.
D IRE ITO S QUANTO À ALM A. — D IREITO S QUANTO AO COR
PO. — D IRE ITO A P R A T IC A DA RELIGIÃO. — D IR E ITO À
HONRA, À VIRTUDE, A REPUTAÇÃO PR Ó PR IA
E DE SUA FA M ÍLIA .

A Igreja falou sempre a palavra da verdade.
Jamais fugiu à sua missão divina. No seu desti
no social nunca separou a imposição do dever da
glória do direito. Falou aos povos, durante os seus
19 séculos de vida, a linguagem delicada e cari
nhosa sobre os deveres de todas as classes, sem
deixar, porém, de acentuar os seus sagrados direi
tos. Não procurou acariciar o orgulho ou a revolta
de quem quer que seja, bajulando-o com a exal
tação dos direitos, como se o homem apenas tives
se direitos e não deveres. Aos operários como aos
patrões a equidade da sua doutrina é a mesma:
prega-lhes os direitos, mas também determina-lhes
os graves deveres. E se sente tanto mais à von
tade para apontar os seus direitos quanto mais,
com nobreza e santa altivez, soube mostrar-lhes
os próprios deveres. Tendo ensinado os deveres do
operário, com mais autoridade pode falar-lhe a
linguagem dos seus sagrados direitos.
O operário não é uma máquina nem uma peça
de máquina. No ruído ensurdecedor das fábricas
e das usinas ele é tão nobre quanto os outros ho
mens. A sua totalidade abrange os mesmos ele-

http://w ww .obrascatolicas.com /

V. Direitos do Operário

53

mentos que compõem a natureza dos seus empre
gadores. O operário é um homem. A sua natureza
humana compõe-se de alma e de corpo. E a alma
sendo o princípio dominante, a expressão da sua
grandeza racional, o que o distingue de um modo
soberano, como dizia Pascal, é preciso tê-la em pri
meira plana quando se trata dos direitos do operá
rio. E poderíamos dividir os direitos do operário
em duas classes: direitos quanto à alma e direitos
quanto ao corpo.
Direitos quanto à alma. — 0 primeiro de to
dos é o direito à prática da sua religião. Ser criado
por Deus, conservado pela sua infinita providên
cia, recebendo das suas mãos divinas os benefícios
de todos os instantes, o operário tem o direito de
manifestar a sua gratidão pública ao Senhor do céu
e da terra. O culto é a expressão oficial deste re
conhecimento humano a nosso Senhor. E’, pois, um
dos mais sagrados direitos que assiste ao operário.
E o patrão não tem direito a impedir que seus
operários pratiquem a sua religião, seu culto a
Deus. E’ um abuso e uma opressão vergonhosa a
atitude de patrões que ou afastam os seus empre
gados do dever religioso, ou os obrigam a se filia
rem às sociedades acatólicas, ou anti-religiosas,
procurando apagar-lhes na alma o mais nobre sen
timento que, sendo uma verdadeira manifestação
de respeito e de gratidão a Deus, é também a ba
se, a raiz de qualquer sentimento de gratidão que
eles possam esperar dos seus operários. E, por is
so, é doloroso, nesta época em que só Cristo po
derá salvar o mundo pela purificação total do ho
mem, haja patrões ou industriais que obriguem
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seus empregados ao trabalho do domingo e dias
santos, não lhes dando oportunidade para o cum
primento dos seus deveres religiosos. E está aí uma
das manifestações claras de que a filosofia do co
munismo, na essência, não se diferencia da base
filosófica do capitalismo burguês: O materialismo
e o utilitarismo como fundamento da vida.
Aliás Berdiaeff, no seu livro “La lutte des clas
ses”, e na sua obra primorosa “Philosophie du
communisme”, o demonstra de uma maneira ad
mirável. “ O problema da burguesia” , de Tristão de
Ataíde, de um modo mais acessível, esclarece es
sa verdade filosófica. Mas com luz arrebatadora
e sincera, Daniel Ftops, num dos capítulos vibran
tes do seu livro sensacional: “Ce qui meurt et ce
qui nait” •— O que nasce e o que morre —• tra
ça o sentido trágico dessa inversão de valores.
E’ a dolorosa traição aos valores essenciais.
O mundo moderno está doente, diz Chesterton, por
causa de verdades que se tornaram loucas. A im
posição do trabalho é uma verdade, que vemos
na primeira página do Génesis, mas que se enlou-,
queceu na nossa época. E’ a loucura do produtivismo, assevera Rops, no seu “Eléments de
notre destin”. “ A glorificação do trabalho consi
derado como valor absoluto em si é um dos mitos
mais falsos que o mundo criou. Ele se exorbitoq
para essa caricatura da criação que é o produtivismo; acaba de afirmar que o homem vale em fun
ção do número de toneladas de carvão que logrou
alcançar por dia, ou das peças que conseguiu reu
nir em um tempo record” . “ E tudo isso acarreta
uma diminuição do valor da pessoa humana” . E
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quem não sabe que o maior culto à pessoa está em
permitir o seu contacto com a divindade? Só com
essa visão transcendental é que a personalidade
tem razão metafísica de existir. E o industrialismo
paganizado que veda aos seus operários a realiza
ção do seu precípuo direito — o religioso — en
volve em si, veladamente, uma negação da per
sonalidade. E esta é a filosofia comunista. Há ape
nas uma diferença: Os nossos burgueses não são
consequentes, não são lógicos, e o comunismo é
consequente e lógico consigo mesmo. Desce até ao
último reduto das suas consequências. “ O huma
nismo marxista, escreve Rops, é o único a levar o
homem ao extremo das definições que o mundo
moderno pressupõe sem ousar formular e tirar das
suas definições todas as consequências. A tendên
cia materialista que, desde a ruptura cartesiana,
não cessou de se acentuar, encontra seu pleno de
senvolvimento nas definições do marxismo, que
não vê no homem senão o ser genérico” .
Esse sentido materialista dos industriais da
.Europa e já também da América, sem nenhuma
noção de deveres espirituais e sem nenhuma no
ção do direito de culto religioso que têm os seus
operários, preparou o comunismo. Essa é a dura
verdade! E o Pe. Ducatillon, em “Le commiinisme
*t les chrétiens”, assevera: “ O comunismo é o
transbordamento natural e obrigatório do materia
lismo, e é absolutamente impossível separar um
"do outro” . Donde se vê o grande mal que fazem
à civilização universal os patrões que não respei
tam esse direito dos seus operários. E não há dú
vida que é um dos mais sagrados direitos do ho-
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mem do trabalho: Tempo suficiente para praticar
a sua religião, tempo para assistir à sua missa
aos domingos e dias santos. Podem os patrões ne
gar esses direitos ao seu operário, mas fiquem cer
tos que, onde não houver tempo para o culto de
Deus, haverá tempo para o culto do diabo. E é
isto que fermenta o ódio, acende a revolta, faz estrugir as greves desmotivadas, faz desabar a tem
pestade. E tais patrões pagarão com o desassos
sego e a intranquilidade de todas as horas o pou
co de tempo que negaram aos seus operários para
o culto de Deus! Pensem bem e sejam mais con
sequentes com os seus desejos de gozo e prazer!
Decorre do direito à prática da religião um ou
tro direito do operário. E’ o direito a ser respeita
do na sua alma e na sua virtude. A fábrica não
deve ser um meio de corrupção. O patrão deve ter,
tanto quanto possível, um conhecimento exato do
estado moral do seu meio fabril. Saber que con
tacto o ambiente das suas fábricas oferece aos seus
operários. Pois se, por um descuido seu, ou porque
consente que a imoralidade grasse desmesurada
mente no interior de suas fábricas, algum mal ad
vier aos operários, principalmente aos moços, quer
são mais inexperientes, tal falta ser-lhe-á indireta
mente imputável. Talvez pareça isso desmotivado.”
Mas é bem real. Pois o patrão tem liberdade de acei'
tar este ou aquele empregado para o seu serviço. E
uma vigilância ou investigação moral em torno
ao que pleiteia o emprego será de grande alcance^
principalmente nas cidades pequenas ou médias.
Mas esse direito do operário é ainda perentório
quando entra em jogo a sua honra. O pobre pai
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operário que, para satisfazer às necessidades do
seu lar, emprega sua filha, a flor agreste da sua
família pobre, tem direito à honra e à nobreza do
seu nome. Pois tanto é nobre a honra de uma ope
rária como a honra da filha do maior, do mais
importante industrial do mundo!
E não seria lastimável, desgraçadamente dolo
roso, que uma donzela formada na escola do de
ver, boa, pura e honesta, como uma flor mimo
sa, viesse crestar as pétalas da sua virtude no âm
bito de uma fábrica? Despojado de tudo, despo
jado do dinheiro, do bem-estar, das comodidades
da civilização refinada do século, o operário só
tem como grandiosa riqueza: a sua honra e a hon
ra da sua família. Ainda uma razão maior para
que o industrial cuide do respeito e da dignidade
no interior da sua fábrica. Para que ele guarde
com o cuidado que lhe devem merecer a reputa
ção e o nome do operário que lhe serve, pobre mas
honrado! E quantas vezes não é o rico que, movido
pela desvairada paixão, aproveitando a sua posi
ção de superioridade, o prestígio do seu dinheiro
junto de almas inermes, — quantas vezes não é
ele que amarrota, nas loucuras de uma paixão que
íião se domina, a flor delicada da honra de uma
jovem operária? E por isso mesmo, quantas ve
zes a tristeza, o desespero, a amargura que eli
mina a vida, não descem tenebrosamente sobre a
mansarda nua de um bairro operário? Graças a
Deus que em nosso ambiente há ainda um grande
respeito da parte dos patrões. Mas desgraçada a
sociedade, onde a torrente de lama desce do cimo
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para a planície. Já então dificilmente poderá man
ter-se límpida a consciência e a dignidade humana.
Não basta, como se vê, que o patrão respeite
a honra e a dignidade de seus operários. E’ um cui
dado que pode perder o seu efeito, se o industrial
ou o empregador não impede que se prepare nas
suas fábricas um verdadeiro meio corruptor. Esse
meio estrutura-se facilmente quando as fábricas
recebem indivíduos de vida imoral, que trazem o
vício nas palavras, nas conversações, nos gestos, na
sua atuação deletéria. Deve haver uma escolha
criteriosa e sujeita a normas necessárias de um
compromisso de moral. Mas ainda esse perigo po
de perder um pouco de sua influência, quando,
pelo menos, o patrão, impossibilitado de afastar
da sua fábrica essas almas de lama, estabelece a
separação quase completa entre os operários e as
operárias, evitando a promiscuidade de sexo. Os
inquéritos feitos pela J. O. C. belga e francesa
(Juventude Operária Católica) evidenciam o ní
vel de moralidade numa decadência terrível no
seio das fábricas. No Brasil, talvez nas grandes
capitais, não haja muita diferença, principalmen
te diante do sentido exclusivamente material e epicurista que o operário começa a copiar. Nas pe
quenas cidades, porém, há ainda um certo res
peito, mesmo porque na promiscuidade em que
trabalha, o operário tem quase sempre uma irmã
que também trabalha. E’ obrigado assim a manter
uma linha respeitosa e distinta. Assim poderíamos
encerrar estas considerações sublinhando os mais
elevados direitos que competem ao operário quan
to à vida espiritual:
"
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1. Direito ao tempo necessário para o exercí
cio de sua religião sem que o patrão lhe possa obs
tar a sua prática.
2. Direito à reputação, á honra e à conserva
ção de sua virtude e da honra de sua família.
Nestas duas afirmativas encerra-se, sem dú
vida, o primordial direito do operário quanto às
suas necessidades espirituais.
E nelas também se encontra o grande meio
para sanear a classe operária. Pois não há dúvida
que a religião representa a mais alta e a mais su
blime escola de obediência, de educação moral e
de respeito mútuo. Esse direito que assiste ao ope
rário é também uma segurança para a marcha
harmoniosa, equilibrada e digna da própria em
presa. Contar com homens dignos, religiosos, mo
destos, respeitadores e honestos, para a grande luta
dos trabalhos industriais é, sem dúvida, contar
com a disciplina e a ordem, dois fatores certos
para a paz e a prosperidade dos meios operários
e patronais. Quando a alma vive na atmosfera do
respeito e da dignidade, não há tumulto de maté
ria capaz de produzir perturbação e anarquia.
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CAPÍTULO VI.

AINDA OS DIREITOS DO OPERÁRIO.
D IREITO S QUANTO AO CORPO. — MEIO HIGIÉNICO. — N A 
TUREZA DO TRABALHO. — TEMPO DO TRABALHO. — E X I
GÊNCIA DA SAÚDE. — A MÃE OPERARIA. — O SALARIO.

Sendo o homem um composto de matéria e de
espírito, não basta assinalar-lhe os direitos refe
rentes à alma, para abranger a sua expressão to
tal e humana. E’ necessário descer também às suas
exigências corporais e traçar os direitos que ele
tem quanto à vida corporal. 0 primeiro será sem
dúvida aquele que abrange as condições requeri
das para a conservação da saúde. Direito a um
meio higiénico de trabalho. O patrão deve con
ceder aos seus trabalhadores um ambiente de fá
brica bem higiénico.
E isto é importantíssimo. Pois o bem-estar
corporal tem o seu reflexo imediato sobre as con
dições de espírito. Mesmo sem as altas cogitações
de Ribot, ou de William James, a observação dos
fatos diários nos afirma essa interdependência de
um modo claro e quase intuitivo. Como há de o
operário trabalhar satisfeito e resoluto, se encon
tra um ambiente malsão, onde tudo predispõe o
organismo a uma situação próxima da enfermi-dade? O ar que penetra os pulmões do trabalha
dor, a luz que enche de alegria o âmbito da ofici
na, o asseio, a disposição das máquinas, as ins
talações sanitárias, todo esse complexo de circuns-
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tâncias e meios higiénicos tem uma repercussão
imensa sobre a saúde e sobre a própria vida moral
dos trabalhadores. Tenho percorrido fábricas de
diferente situação higiénica e quase poderia afir
mar, sem exagero, que há uma espécie de corres
pondência entre o ambiente fabril e a fisionomia
dos operários.
A situação higiénica da fábrica reflete-se no
rosto contente e risonho do trabalhador. O ambien
te escuro da fábrica sem luz e a despreocupação
dos paredões sujos refletem também na fisiono
mia tristonha e pessimista do trabalhador, onde
há uma espécie de fadiga aborrecida da existên
cia. Mas a higiene, a que o operário tem direito,
vai além e procura estabelecer a duração do tra
balho. E’ uma coisa bem complexa e certamente
dependendo de muitas circunstâncias. O trabalho,
a natureza do trabalho, o local do trabalho, as for
ças que devem ser dispendidas na sua execução,
tudo isso deve pesar na questão. As nossas leis tra
balhistas fixam em geral o tempo de 8 horas para
os trabalhos comuns. E’ um tempo razoável na
opinião dos técnicos. Mas pode mesmo aqui haver
um abuso da parte dos patrões. E’ quando pagam
um tão pequenino salário, de tal forma que o ope
rário é obrigado quase a trabalhar mais duas ho
ras, com pagamento da porcentagem exigida por
lei, para fazer face às suas despesas diárias.
Diretamente os patrões não obrigam o operá' rio, mas indiretamente lhe impõem 10 horas de tra
balho, porque estatuem um salário, que eles sa
bem perfeitamente ser insuficiente e capaz de
«oagir o trabalhador a dispender mais 2 horas ao
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menos, para ganhar uma remuneração que lhe as
segure a subsistência. A melhor medida para tais
casos seria um estudo de revisão geral sobre as
possibilidades da indústria e o empenho em esta
belecer tabelas médias de tempo e salário.
Pois, na verdade, a necessidade de um tra
balho em perfeita harmonia com as forças orgâ
nicas é a base para qualquer reconstrução social.
O trabalho de escravo traz como reação natural a
revolta. E a revolta, quando se desencadeia, difi
cilmente se contém. Haverá coisa que mais preju
dique a saúde do operário que o trabalho noturno?
Passar, como muitas vezes acontece, 12 horas, ou
10 horas, das 6 da noite até 3, 4 ou 5 horas da
manhã, ao pé de um tear, é quase sempre des
truir a saúde. Porque esse operário, que não se ali
mentou durante a noite, irá provàvelmente passar
todo o dia também sem se alimentar, ou muito pou
co, devido à necessidade que( sente do sono e que
o deixará na cama o dia todo. Ora, alimentandose quase nada durante a noite e muito mal du
rante o dia, qual o fim desse pobre homem e mui
to mais dessa pobre moça? Conheci algumas des
sas mocinhas frágeis e pálidas que uma tal vida
levou à tuberculose. E muitos desses fatos poderia
descrever, desde o tempo que exerço minha mis
são entre operários. Pois que eles só dizem as suas
mágoas mais fundas quando adquirem verdadeira
e real confiança no sacerdote. Há sempre entre
eles, mesmo entre os que sofrem, uma desconfian
ça tímida de denúncias.
Este direito à saúde do corpo inclui ainda uma
parte especial atinente às senhoras operárias.

http://w w w .obrascatolicas.com /

VI. Ainda os Direitos do Operário

63

Mais cristãs e menos materialistas, essas ope
rárias dignas e honradas não postergam os seus
leveres matrimoniais.
A fecundidade do lar operário é sempre uma
ição para a esterilidade dos lares burgueses. Muheres simples, acostumadas a todas as lutas e sorimentos, não conhecem esse desgraçado egoísno que faz fenecer a flor do amor conjugal sem
lar frutos a Deus e à sociedade. Desconhecem elas,
;m boa parte, esse absurdo do maltusianismo de
[ue nos fala Carrel, no seu livro “O homem, esse
lesconhecido” , quando trata do corpo e das finaidades fisiológicas. E cumprem os seus grandes
: sublimes deveres de esposas.
E a mãe operária tem o mais alto direito ao
espeito de sua saúde. As leis trabalhistas garanem-lhe alguns dias antes e depois do parto, com
jercepção do ordenado todo ou em parte, em ai
pins países. Como também no nosso. Mas será essa
ei fielmente observada? Sei que, não há muito tem30 ainda, dificultava-se a realização desse direito.
3 não sei se haverá mais santo e sagrado direito
pie este.
Pelo amor que têm à sua própria mãe, não
'everia haver patrões que se opusessem a respeitar
sse heroísmo de maternidade. Levar a pobre mãe,
^dos os dias, no seu seio o filhinho idolatrado, aliientando- 0 todos os dias com o sangue agitado
(Ue lhe corre nas veias ao ruído trepidante das
máquinas, como se ele devesse aprender nesse rit»io de longos nove meses a missão do trabalhador,
não encontrar no industrial egoísta e rude o reseito à sua maternidade, é um absurdo!
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Há, porém, fábricas, que eu conheço, onde c
mais sagrado direito é o direito da mulher que s<
faz mãe. Assistência médica durante o período dí
gestação, dias feriados com salário integral, ante:
e depois do parto. Creche para ter sempre junto d(
si o filhinho que deve alimentar nas horas deter
minadas — tudo isso é um ponto de honra pari
os nobres e dignos industriais. Que esses exem
pios se multipliquem em nossa pátria. Pois que ha
verá de mais justo? Mãe heroica, a esposa operá
ria! Sem conforto, sem descanso, jamais deixa dt
cumprir o seu gravíssimo dever conjugal!
Ah! como eu a admiro! Quando as esposa:
burguesas, de palacetes chiques, de dinheiro abun
daníe e pomposo bem-estar, fogem à soberanií
amorosa da maternidade, porque exige sacrifica
e renúncia do egoísmo gozador, essa mulher qu<
reside numa choupana, que consegue cada dia c
preço do pão que come, que sai de casa pela ma
nhã e só volta ao cair da tarde, que não conhece
o bem-estar, essa mulher não nega a flor da s u e
fecundidade aos imperiosos deveres do seu ma
trimônio! Cresça, embora, a flor dos seus amores ae
rilhar dos dentes da máquina! Eu abençoo, con
o meu coração de sacerdote, esse heroísmo subli
me da mãe operária! Ah! industriais, patrões, re?
peitai esse heroísmo, vencei o vosso egoísmo ant'
o saciàfício adorável desse coração de mãe. Re.
peitai os seus sagrados direitos!
A questão do salário é certamente uma ques
tão delicadíssima. A sua complexidade envolve un
estudo total da indústria, do equilíbrio financeir
da empresa e dos gastos para a conservação
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remodelação do maquinismo. Pois que o salário
procede de tudo isso e da colaboração do operá
rio. Não é um problema que se possa resolver ape
nas com um decreto. E’ a resultante complexíssima
de todos os grandes fatores que entram na com
posição e no andamento racional e humano de
uma empresa industrial. Apesar, porém, dessa com
plexidade toda, há uma lei que está acima de to
das as complicações. E’ a lei da justiça. Não há de
creto capaz de destruir uma lei de justiça. Não há
pacto algum entre o patrão e o operário que se
sobreponha às exigências dessa grande virtude.
Eterna e luminosa como o próprio Deus de que
procede, a justiça é intangivel. Consertem-se os
planos que se quiserem, não se apagará nunca es
sa exigência, esse grande postulado social!
E é por isso que o contrato do trabalho assume
um caráter diferente de todos os demais. Em qual
quer contrato dá o homem a outrem alguma coisa
exterior a si mesmo, e em troca recebe também al
guma coisa exterior àquele com quem contrata.
Não é uma coisa imanente a si mesmo que ele ofe
rece, como no caso do trabalho. O trabalho é um
capital que se identifica com a personalidade que
o põe em ato. Tem, por conseguinte, um valor es
pecífico e um valor absoluto. O valor específico é
àquele que é representado pelo serviço prestado,
tí o absoluto é aquele que é representado pela
necessidade de viver.
O trabalho é o único capital de que o operá
rio dispõe para sustentar a sua vida. E’ também
um grande dever humano. Donde se vê que o con
trato de trabalho que só tiver em vista o valor esCapital e Trabalho — 5
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pecífico, isto é, do trabalho realizado, não encara
o problema na sua totalidade humana e social.
Pois, devendo o salário corresponder a esse im
perativo de que o homem deve conservar a sua
vida e dos seus, e sendo o salário o único meio de
que ele dispõe para satisfazer a essa grande neces
sidade, claro está que essa consideração deve pesar
no contrato do trabalho.
E foi visionando o problema com esta visão de
totalidade que caracteriza a doutrina da Igreja,
que o sumo pontífice Leão X III escreveu: “ Pas
semos agora a outro ponto da questão e de não me
nos importância que, para evitar os extremos, de
manda uma definição precisa; referimo-nos ao sa
lário. Uma vez livremente aceito por uma e outra
parte, o salário — assim se raciocina — o patrão
pagando-o tem desempenhado todos os seus com
promissos e a mais nada é obrigado. Em tal hipó
tese, a justiça só seria lesada se ele recusasse sal
dar a dívida ou o operário deixasse de concluir o
trabalho e satisfazer as condições ajustadas, e, en
tão, com exclusão de qualquer outro caso, é que o
poder público teria de intervir para fazer valer o
direito do prejudicado. Semelhante raciocínio não
encontrará juiz algum equânime que consinta em
o adotar sem reserva, visto não abranger todos os
lados da questão, omitindo um, deveras importante.
Trabalhar é exercer o homem a sua atividade
com o fito de procurar para si o que exigem as
diversas necessidades da vida, e principalmente o
sustento da própria vida. “ Comerás o teu pão com
o suor do teu rosto” . Eis por que o trabalho rece
beu da natureza como um duplo cunho: é “ pes-
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soai” porque a força ativa é inerente à pessoa e
propriedade de quem a exerce e a recebeu para a
ma utilidade; é “ necessário” porque o homem pre
nsa do fruto do seu trabalho para conservar a
sxistência e deve conservá-la em obediência às injunções irrefragáveis da natureza. Encarando-se o
trabalho somente pelo cunho pessoal, não há dú
vida que o operário pode, a seu talante, restringir
a taxa do salário: a mesma vontade que dá o tra
balho pode contentar-se com uma pequena remu
neração ou mesmo não exigir nenhuma.
Outra coisa, porém, ocorre se ao caráter de
personalidade juntar-se o de necessidade, cuja abs
tração pode ser feita pelo pensamento, mas que
na realidade não é possível separar. Com efeito,
conservar a existência é dever imposto a todos os
homens e ao qual não se podem forrar sem crime.
Desse dever promana necessàriamente o direito de
procurar as coisas necessárias à subsistência, as
quais o pobre só obtém mediante o salário do seu
trabalho.
Façam, pois, o patrão e o operário todas as
convenções que quiserem, cheguem mesmo a acor
dar na cifra do salário; acima da sua livre von
tade está uma lei de justiça natural, mais elevada
e mais antiga, a saber, que o salário não deve ser
insuficiente para assegurar a subsistência do ope
rário sóbrio e honesto. Mas se, constrangido pela
necessidade ou compelido pelo receio de mal maior,
ele aceita condições duras que, por outro lado, não
lhe seria possível recusar porque impostas pelo pa
trão, ou por quem faz a oferta do trabalho, é isto
5*
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sofrer uma violência contra a qual a justiça pro
testa” . Estas são as palavras do sumo pontífice.
Se capitalistas e industriais tivessem ouvidc
a palavra da Igreja, não teríamos o comunismo.
Eles não ouviram. E criaram esse desespero
Há muita loucura no comunismo. Mas há também
verdade. Dura verdade. A loucura atual é a de
ajuntar dinheiro. Pois não faltará quem o espa
lhe, se não ouvirem a palavra de Deus.
Mas o pior é que não se espalhará apenas o
dinheiro loucamente, ambiciosamente ajuntado.
Espalhar-se-á também a morte e a desgraça.
A questão comunista não é apenas um caso
de polícia. A falta de pão cria o desespero. E o
desespero não se esmaga apenas com as coronhadas de fuzis. Curem-se as chagas, para melhorar
o estado orgânico. Isto é que é verdade.
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O SALÁRIO.
O SALÁRIO E A F A M ÍLIA . — O SALÁRIO E A CONSTITUIÇÃO
DA F A M ÍLIA .

E’ bem claro o pensamento de Leão X III so
bre a questão do salário. E se ainda alguma obs
curidade houvesse, Pio XI a teria feito desapare
cer com a linguagem límpida da sua encíclica
“ Quadragésimo anno”.
Os termos usados pelo pontífice quando tra
ta da questão do salário são claros e precisos. No
tem-se aquelas palavras: “ 0 salário deve ser su
ficiente para a manutenção do operário sóbrio e
honesto” . Com que maravilhosa prudência e co
nhecimento de psicologia humana, o papa lança
aquele qualificativo “ sóbrio e honesto” ! Pois o ope
rário, como qualquer outro homem, que não ti
ver como ornamento pessoal a sobriedade e a ho
nestidade, jamais poderá estar contente com o que
recebe.
A desorganização da sua própria vida, a imo
ralidade, a submissão a todas as exacerbações da
voluptuosidade, tudo isso consumirá o que ele re
ceber de salário. E não haverá possibilidade de
economizar. A vida de taberna e de dissolução mo
ral escancara as fauces que hão de engulir tudo.
Por isso, a encíclica frisa muito bem: “ operá
rio sóbrio e honesto” . Pois este saberá gastar ape-
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nas o que for estritamente necessário para a ma
nutenção da sua vida e dos seus. Não será um es
banjador.
Terá critério nos seus gastos. Esta expressão,
porém, de que usa o santo padre, inclui implicita
mente o direito ao salário suficiente para o sus
tento da própria familia. E’ claro. O operário, co
mo qualquer outro homem, tem direito a consti
tuir a familia. E sendo o seu trabalho o único meio
de que dispõe para sustentar a sua vida e a dos
seus, segue-se que o seu salário deve ser suficiente
para isso.
Os comentadores da grande encíclica sobre as
condições dos operários assim o entendem e ar
gumentam.
A constituição da família inclui-se entre as
necessidades naturais do homem. De maneira que,
quando o santo padre fala na subsistência ao ope
rário sóbrio e honesto, entende-se também à sua
família. E’ claro que durante os seus primeiros 15
anos de casada, a esposa terá que atender a todos
os trabalhos da casa, sem possibilidade de ofere
cer o seu salário supletivo. Deverá atender ao tra
balho da criação e educação dos seus filhos. Ora,
neste caso, o operário apenas poderá contar com
o seu ordenado, e, portanto, este deve lhe ser su
ficiente para prover às necessidades da família.
“ Suponhamos — escreve Mons. Potier no seu
folheto “La morale catholique et les questions sociales d’aujourd’hiii” — por instante, que o operá
rio não tenha direito a um salário suficiente para
alimentar a sua família. Como deverá ele prover às
necessidades da mulher e dos filhos? A mulher
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não pode abandonar os filhos pequenos que pre
cisam dos seus cuidados, nem eles estão ainda na
idade de trabalhar. Não haveria, então, a fazer se
não colocar a família a cargo do Estado, ou obter
da caridade pública e particular os auxílios que
lhe são necessários. Quem ousaria sustentar uma
doutrina que tão profundamente repugna à digni
dade humana e à sabedoria de Deus, autor da or
dem natural das coisas? O bom senso universal
jamais admitirá que normalmente o operário vá
lido, que quer trabalhar e dá todo o seu esforço, se
ja obrigado a esmolar o bastante para a própria
subsistência e a dos seus” .
Pode-se objetar que ninguém é obrigado a
constituir família; mas casar não deixa de ser um
direito natural, de que não é possível abstrair-se.
Temos dois fatos: “ A existência do operário
e o seu casamento. 0 primeiro independe da sua
vontade; o segundo promana da sua livre esco
lha; ambos, porém, são conformes à ordem na
tural e desta procedem. Estes dois fatos, uma vez
estabelecidos, dão origem, em virtude da própria
natureza das coisas, ao duplo dever: de manter a
própria existência e de prover ao sustento da fa
mília. Ora, para o operário cumprir este duplo de
ver, a natureza lhe fornece um meio único: o sa
lário ganho em troca do seu trabalho.
Em virtude, portanto, da lei natural, esse sa
lário deve, pelo menos, bastar para o cumprimen
to dos referidos deveres. Este salário se chama sa
lário familiar. E pode ser relativo ou absoluto.
Relativo, quando atenta para o número exato
de filhos que o operário tem a sustentar; abso
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luto, quando ele é feito de acordo com as neces
sidades de uma familia média. Aqui, em geral,
quando falamos em salário familiar, temos sem
pre em mente o salário familiar absoluto.
E’ o salário vital mínimo que a moral exige
para a justiça social. Mas deve-se ter em memó
ria que, muitas vezes, esse salário vital mínimo
ainda é injusto.
Isto é, quando a produção aumenta valorizan
do-se, e os lucros da empresa sobem exorbitante
mente. Nesse caso, o operário tem direito a algu
ma coisa a mais, com que ele inicie a sua peque
na economia. E’ o que o próprio pontífice afirma,
quando d iz: “ Importa ao interesse comum que os
operários e empregados possam, uma vez cobertas
as despesas indispensáveis, pôr de reserva uma
parte dos seus salários a fim de, assim, constituírem
modesta fortuna” . E Pe. Rutten, comentando esta
passagem, escreve: Nada mais fácil do que de
monstrar a legitimidade e necessidade da elevação
ou redenção dos proletários, mediante acesso à
propriedade. 0 trabalho dos homens, considerado
no seu conjunto, isto é, a produção nacional de
um país, não visa a enriquecer sempre mais um
pequeno número de cidadãos, mas a garantir o
bem-estar, a abastança de toda a população. Não
é cristã a sociedade que chega, de fato, a conde
nar considerável número dos que são chamados
— proletários — a terem por única propriedade
os seus braços e a estarem sempre ameaçados de
uma recusa de emprego nas ocasiões de crise, ou
de sensível diminuição dos rendimentos nos casos
de doença ou acidentes.
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Mas muita gente poderá perguntar: “ Como se
:onseguirá prover às famílias numerosas que ulrapassam a linha geral das famílias médias?” Há
ima instituição magnífica para isso, e em alguns
laises sancionada por lei. E’ o que se chama o abo1 0 familiar. A finalidade desta admirável institui
rão é oferecer aos operários chefes de numerosa
amília uma importância sobre o seu próprio saário, de maneira que possa fazer frente aos gasos necessários à sua subsistência.
Em tudo isso, porém, há de haver a legislação
io Estado que deve vigiar pelo bem-estar e felijidade de seus filhos. Estas regras gerais que a
ioutrina social da Igreja estabelece devem reger
i matéria. Mas não se pode abstraí-las das circuns
tâncias de cada país e das condições especiais de
;ada empresa industrial. 0 equilíbrio da empresa
deve pesar muito nessa estipulação do salário,
em cada caso particular. E, não há dúvida, é pre
ferível que milhares de pessoas tenham o seu pão,
ainda que escasso, do que, por desequilíbrio finan
ceiro de uma indústria, milhares sejam atirados
à rua sem sequer a possibilidade de atender à
própria alimentação.
Não se deve esquecer nunca que o Estado tem
obrigação estrita de providenciar todas essas leis.
A vida moderna dos povos, os tempos tumul
tuosos que vão vivendo os homens, já não podem ad
mitir esse miserável Estado burguês, individua
lista, de braços cruzados, assistindo impassível ao
passar da torrente, indiferente aos gemidos das
classes pobres. Hoje, a agitação tremenda da vida,
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a incerteza que cresce de hora em hora, exigen
um Estado mais humano.
Um Estado que nós chamaríamos de Estado
Providência. Que zele pelo bem-estar do seu povo
de todo o seu povo. E neste está incluída a imen
sa classe operária.
“ A natureza, diz a “Rerum Novarum”, impõt
ao pai de família o dever sagrado de nutrir e sus
tentar seus filhos” . O esposo é o chefe natural dí
família; é então em virtude da natureza das coisa:
que ele deve providenciar para satisfazer as ne
cessidades do organismo familiar.
Como comentário a esta doutrina, desejamos
transcrever aqui uns trechos desse admirável so
ciólogo alemão Johannes Haessle sobre o salário
Diz o ilustre escritor: “ Mas isto não é possívei
(falando do sustento da família) ao maior núme
ro senão mediante o salário. Segue-se que é preci
so, sem exceção, que o salário permita satisfazer
a esse dever sagrado.
E’ preciso então, cremos nós, concluir pela le
gitimidade do super-salário familiar. Além disso,
pois que a ordem natural quer imutàvelmente
que o chefe de família atenda às necessidades de
seus filhos, segue-se:
1. fundar uma familia não é permitido àquele
que não pode assegurar-lhe ao menos o bem ma
terial, seja por causa de deficiências corporais, se
ja pela inferioridade de sua potência de trabalho,
seja, enfim, em razão de um desenvolvimento no
toriamente inferior de suas faculdades.
2. O operário cuja vontade de trabalho é mo
ralmente suficiente e que, sem esgotar nem des-
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truir os bens que fazem sua personalidade, não
produz na oficina toda a utilidade que é capaz de
produzir, esse não faz o que seria necessário para
realizar o mandamento desta “ sanctissima naturae
lex” . Nesse caso, o patrão não pode estar obri
gado a pagar o super-salário familiar e a justi
ça se satisfaz se ele pagar um salário estritamen
te equivalente à utilidade produzida, isto é, ao que
o operário pode chamar “ seu” .
3.
Resta enfim o caso do operário que satisfaz
as duas condições enunciadas, mas que faz um em
prego irracional do seu salário. Esse operário tem,
sem dúvida, direito ao super-salário, mas é inca
paz de fixar o nível mínimo do salário que lhe
seria devido em justiça. Estas condições mate
riais e morais do direito do operário ao justo sa
lário não são sem importância; pois Leão X III diz
expressamente que “ o salário deve ser suficiente
para fazer subsistir o operário sóbrio e honesto
(e sua fam ília)” . E’ mister tanto mais insistir so
bre este ponto quanto, segundo a opinião comum,
a doutrina cristã obriga o homem a procriar sem
se preocupar com as consequências económicas
dos seus atos. Contra esta opinião, é preciso repetir
com Leão X III que uma “ lei” sagrada da natureza
obriga o pai de família a satisfazer às necessidades
materiais e à educação dos seus. Um matrimónio
apressado, sem cuidado do futuro, é irracional:
logo, sempre contrário aos princípios cristãos.
Junta-se a isto o grande princípio escolástico:
“ gratia praesupponit naturam” .
O salário deve permitir ao trabalhador fa
zer uma pequena economia. “ Como os filhos refle-
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tem a fisionomia de seu pai e são uma sorte de
prolongamento de sua pessoa, a natureza lhe ins
pira a preocupação pelo futuro deles” .
Leão X III espera que o operário “ receba um
ordenado bastante suficiente para satisfazer às
suas necessidades e às de sua mulher e filhos. .
e se o operário for prudente, ele seguirá o conse
lho que a própria natureza lhe parece dar, ele eco
nomizará e fará, por pequenas economias, o meio
de adquirir para o futuro um modesto patrimó
nio. “ E’ preciso estimular a industriosa atividade
do povo pela perspectiva de uma participação na
propriedade do solo” .
Pois o homem chega a dedicar todo o seu co
ração a uma terra que ele próprio cultivou, que
lhe promete, a ele e aos seus, não somente o es
tritamente necessário, mas ainda um certo bemestar. O trabalho deve trazer aos operários, não so
mente bens para o presente, mas lhes dar a pos
sibilidade de uma digna economia para a sua ve
lhice” . Este último ponto exige que, numa medida
justa, a mulher participe dos trabalhos lucrativos
da familia, o que Leão X III criteriosamente admi
te.
Esta participação da mulher (e dos filhos à me
dida que atingem a idade conveniente) na manu
tenção da familia, é triplamente justificada pe
la faculdade do trabalho, de que eles dispõem, pe
la influência moralizadora do trabalho, enfim pe
lo liame orgânico que reúne estes seres em uma
mesma família. Do ponto de vista prático, essa co
laboração de todos os membros da família para a
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sua prosperidade económica produz especialmen
te a melhoria da sorte das classes médias. A divi
são dos bens sociais entre um grande número de
proprietários de importância média era já consi
derada por Platão e Aristóteles, ensinada pelo an
tigo testamento e São Paulo, como a estrutura mais
perfeita da fortuna pública. E Santo Tomás, es
tabelecendo os princípios da fortuna proporciona
da à condição de cada um, no fundo exige a mes
ma coisa: pois, se convém, de uma parte, que
cada um cuide de sua fortuna a fim de que pos
sa viver segundo a sua condição, é mister também
— é essencial — que o bem-estar material e as
possibilidades correlativas do progresso espiritual
sejam dispensadas a um número de indivíduos
cada vez maior (II-II, q. 62, art. 7; q. 66, art. 8;
q. 118, art. 1).
A existência de uma numerosa classe média é
uma garantia de estabilidade para o Estado; in
teressa então ao Estado que ele favoreça o aces
so dõ maior número a uma certa fortuna. Para
Leão XIII, é a exploração do homem e a usura
que criaram a situação na qual “o povo está di
vidido em um pequeno número de homens desme
suradamente ricos e uma massa imensa de prole
tários” . Em todo tempo a sociologia católica ensi
nou os benefícios da existência e do desenvolvi
mento da classe média, que contém as maiores ri
quezas qualitativas, de sorte que "ela forma a ba
se mais sólida da cultura. Integrando o capital e
o trabalho, ela é o fator natural do progresso eco
nómico; ela constitui uma população sã cujo de-
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senvolvimento prossegue nas melhores condições.
Esta preferência pela classe média não se opõe de
modo algum ao verdadeiro progresso material; ao
contrário, pois a riqueza em bens espirituais é a
melhor garantia da duração de uma certa prospe
ridade” (Haessle).
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O CAPITAL.
UA DEFINIÇÃO. — SEUS CARACTERES. — FATO R A R T IF IIAL. — CONDIÇÃO E XTRÍNSECA A U X IL IA R DA PRODUÇÃO.
- M EDIATAM ENTE PRODUTIVO. — SUAS ESPÉCIES. — LEITIM ID A D E DO C A P IT A L . — BENS IMÓVEIS. — APLICAÇÃO
OS VALORES HUMANOS. — VALORES SOCIAIS. — A P LIC A ÃO D IR E T A DO C A P IT A L . — APLICAÇÃO IN D IR E T A DO CA
P IT A L POR MEIO DE AÇÕES.

Desde as civilizações mais antigas, o historia!or e o sociólogo descobrem sempre uma separaão de classes sociais.
Mas nunca essa separação foi mais materialisa que na nossa época. Firmava-se sobre a estirpe,
: era a aristocracia em oposição à democracia.
rundava-se sobre a cultura e era então a aristoracia intelectual em oposição às multidões inculas.*^*«ye, a divisão se funda sobre a mais material
le todas as coisas — sobre o que um escritor fran;ês chamou a hóstia do demónio — dinheiro.
Toda a preocupação dos sociólogos modernos
: estabelecer o contraste entre aquele que possui
; aquele que não possui.
O que possui terras, indústria, máquinas, ar
anha-céus, meios de transporte, qualquer coisa
[ue represente uma considerável soma de dinheio, é capitalista. E todos os outros que não posuem, mas ganham o seu ordenado, desde os geentes mais graduados de empresas industriais até
os últimos operários — grande ou pequeno o seu
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salário, não importa, — constituem o operariadc
E’, pois, útil para bem se compreender a doutri
na da Igreja sobre o capital, que fixemos a su
definição.
Toniolo, na sua obra admirável Economia Sc
ciai, explana magnificamente o assunto.
Capital é um produto destinado a coadjuva
a produção. As sementes, as matérias-primas e au
xiliares acumuladas para as indústrias, as fei
ramentas e as máquinas são capital.
O conceito é complexo, resultante de trê
elementos:
E’ um produto e, portanto, resultado de um:
indústria anterior. A semente é resultado de um:
cultura anterior; as máquinas, de uma indústrf
metalúrgica.
Mas é um produto subtraído ao consumo e des
tinado a uma produção ulterior.
Pois um produto pode elaborar-se com un
duplo fim : ou para a própria utilidade pessoal
para gozo pessoal — o que se chama riqueza fi
nal; ou para ser aplicado a maior produção, comi
um meio, e então se chama riqueza instrumental
Para o conceito completo do capital não pode fal
tar essa parte intencional. Em muitos objetos es
se elemento intencional já se inclui implicitamente
como, por exemplo, num tear. Em outros nã<
há este elemento, como em uma semente. Só :
intenção de destiná-lo à produção é que o qualifi
ca como capital. Mas mister se faz que seja apli
cado à produção de maneira que sirva como “ un
subsídio sistemático para a produção” .
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Daí os seus três caracteres: fator artificial,
condição extrínseca que auxilia a produção, me
diatamente produtivo.
Artificial. — E’ preparado pelo homem com o
concurso da natureza. Não é primigênio co
mo o homem e a natureza. E’ o resulta
do de três atividade humanas: uma positiva, para
a sua elaboração e formação; outra negativa, isto
é, abstenção do consumo para destiná-lo à pro
dução; outra positiva, para mantê-lo e aplicá-lo
sistematicamente à produção. Assim é um subsí
dio, um instrumento humano por excelência, de
vido ao trabalho do homem.
Condição extrínseca auxiliar da produção. —•
O capital não é como a natureza ou o trabalho,
que são causas produtoras por si mesmas. De mo
do que, enquanto o homem e a natureza têm vir
tudes intrínsecas para efetuar a riqueza, (e sem
eles a riqueza não poderia existir), o capital tem
apenas o caráter de meio, auxílio ou condição ex
terior que auxilia na sua elaboração.
Mecliatamente produtivo. — O capital não é
produtivo por si mesmo. Ele age por meio das for
ças da natureza e do homem. Sem o homem, to
dos os instrumentos que o capital pudesse ofere
cer para as obras de arte ficariam inativos. Sem
a natureza, não fora possível a grande força mo
triz que o capital arranca das imensas quedas
d’água que surgem nas voragens dos abismos.
Logo, o capital não é produtivo só pelo fato
de ter sido acumulado. E’ preciso uma nova ati
vidade para incorporá-lo às forças do homem e
Capital e Trabalho — 6

http://w ww .obrascatolicas.com /

82

Morais, Capital e Trabalho

da natureza, para dirigi-lo ulteriormente no exercicio da produção.
Não se nega, diz Toniolo, a produtividade do
capital. Apenas se afirma que ela é subsidiária, é
um fator instrumental, subordinado e não funda
mental. Não se nega a sua capacidade de contribuir
para a produção, mas que seja imediata. E porque
ele se desenvolve por meio das forças ativas hu
manas e naturais, é uma capacidade mediata. E
aqui seria mesmo importante, para se julgar do
direito de propriedade, frisar o seguinte: “ O capi
tal não opera mais que em virtude de uma nova
atividade humana que o põe e o mantém em exer
cício na indústria. Afirma-se que não pertence o
seu rendimento ao proprietário, pelo único título
de o haver preparado e estar de posse dele, mas
por cooperar para que ele seja aplicado na pro
dução” .
A função do capital, como também o observa o
Pe. Valère Fallon no seus “ Príncipes d’Economie
Sociale” , é tríplice: tornar efetivas as aptidões e
forças da natureza; conservá-las; conservar sua efi
cácia. Como o buril torna efetiva a atividade do
artista sobre o mármore, como a adubação da ter
ra conserva a sua fecundidade, como a máqui
na aumenta a potência produtiva do homem, tan
to em qualidade como em quantidade.
Os economistas classificam, em geral, o capi
tal em imobiliário e móvel.
Imobiliário é o que se coloca no território, estàvelmente, como os capitais das indústrias mi
nerais, poços, etc. Móvel o que mantém uma exis
tência concreta, distinta, sem identificar-se com o
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erritório, e por isso é separável e mobilizável. Perencem a esta classe de capitais: os instrumentos,
náquinas, materiais de transporte, etc.
E se pode ainda acrescentar o capital fixo
: o circulante, conforme prestam o seu serviço
)ara a produção de modo continuo, servindo a
vários ciclos técnicos produtivos, ou de um modo
nstantâneo, não servindo mais que a um só ciclo
le produção. A máquina que tece uma série de
)anos até que se destrua, é capital fixo, o algodão
)assando pelas diversas fases industriais é capial circulante.
Assim entendido o capital, iniciaremos o desen
volvimento da doutrina social da Igreja sobre o
issunto.
Acabamos de traçar com a exposição clara de
Toniolo a definição e as diversas espécies do ca
ntai. Isto feito, surgem às vistas de quem consilera o grande problema humano inúmeras per
guntas. E elas crivam de angústias o nosso hori:onte: “ será legítima a oposição entre capital e
rabalho? — O capital tem direitos reais? — Tem
leveres especiais? — Quais são? — E suas resJonsabilidades, seria possível determiná-las?”
Certo, aqui não tencionamos um amplo desen
volvimento da doutrina jurídica e social sobre o
;apital. Seria matéria para um livro inteiro, tal
omo o tratado sobre o trabalho constituiu o alen
tado volume “ Le Travail” do dr. Johannes Haessle.
Diante de um tema tão complexo, apenas deejamos fazer uma rápida exposição dos princípios
*ásicos da doutrina social da Igreja.
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O capital tem direitos reais. Bem sabe a Igre
ja quanto esta afirmação desperta de ódio noí
meios adversos ao seu pensamento de justiça. I
sente quantas almas isto pode afastar do seu seic
materno. Mas ela guarda alguma coisa que nãc
trairá nunca, seja ainda sob o peso das mais atro
zes dores e perseguições. E’ a verdade! Esta ela i
dirá, custe o que custar. Acima de tudo, das in
compreensões e dos ódios que se possam despertai
contra ela, ela proclama o princípio supremo dí
justiça. Por isso mesmo é que a Igreja tem auto
1 ’idade para apontar e corrigir os seus aóusos. Eli
condenará os seus erros, mas ninguém a impedirí
de conclamar os seus direitos.
O capital, seja terra, máquina, indústria, oi
meios de transporte, ela o considera como legí
timo. Pois não aceita a teoria absurda dos inimi
gos radicais do capitalismo, que consideram o ca
pitai como um benefício ilícito de que o capitalis
ta se apropria, nem o tem como o resultado dt
trabalho que não foi pago. Esta acusação assumi
proporções enormes contra o capital. Mas umí
breve análise, à luz dos princípios cristãos, de
monstra quanto é injusta. Não há dúvida, que m
raiz de muitas fortunas está a usurpação, a injus
tiça, o roubo.
E a Igreja é a primeira a clamar contra esst
riqueza injusta. Mais forte que todas as justiças
humanas, a sua intimação vai até ao último re
duto do homem, que nenhuma magistratura d4
terra atinge — a consciência! E aí, nas profunde
zas silenciosas do homem usurpador, lhe impõ'
o grave dever da restituição do que lhe não per
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tence! Mas não é verdade que todo capital venha
de benefícios usurpados e que todo capital seja re
sultado de trabalho que não foi pago. Em geral, o
capital é o acúmulo de economias de uma ou mais
pessoas, de pais que, com enormes sacrifícios, con
seguiram formar o património de seus filhos e que
estes por novas economias aumentaram. Quan
tas vezes, o pobre operário deixa de satisfazer um
capricho seu, ou dos seus, de gastar uma quantia
para guardá-la e formar o seu pecúlio. Quantos
operários, com suas minúsculas economias, não
conseguem adquirir ações de empresas industriais
ou ferroviárias, e aumentar o seu cabedal! São fru
tos da sua previdência, do seu trabalho, dos seus
suores! Seria possível tachar tal economia de ile
gítima? Não! Há aí uma perfeita justiça e uma
perfeita legitimidade, não há dúvida! Não é um
capital legítimo apenas, é sagrado como o suor do
homem que trabalha!
Seria porventura ilegítimo que os sucessores
desses homens, os seus filhos, recebessem e conser
vassem esse património? Não! Absolutamente! To
do o sacrifício, toda a luta de seus pais ou ante
cessores foi feita com esta intenção preconcebida.
Justamente adquirida, nada impede que legitimamente se transmita aos seus filhos. E aqueles que
procuram acusar de ilegítima tal herança, nunca
se despojam dela, quando chegam a recebê-la.
Pois, se eles acham ilegítimo esse capital, como
podem guardá-lo, sem restituí-lo a quem de direi
to? Saibam, entretanto, que todos os séculos das
gerações humanas, desde os mais primitivos até os
mais modernos, consideram esse direito de trans
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missão de bens legitimamente adquiridos um dos
mais sagrados direitos da humanidade. E contra
centenas de anos que confirmam a legitimidade
desse capital, a acusação socialista tem a vã con
sistência de uma sombra.
Nem mesmo será ilegítimo o lucro que o ca
pitalista retirou conscienciosamente dos seus ca
pitais. Pois não é o resultado não remunerado, mas
o resultado de sua atividade. O capital é apenas
mediatamente produtivo, como nos afirma Toniolo.
E’ a atividade humana que o integra nas forças da
natureza e do homem. Se é o homem, que sabe di
rigir, que o emprega como deve, que estuda as
aptidões dos seus operários, que os distribui do mo
do mais aproveitável pelos diversos setores da sua
indústria, que alcança maior produção pela capa
cidade de adaptar as energias dos seus serviçais
às energias das máquinas, que adquire e sustenta
todo o maquinário sem o qual o homem seria im
produtivo, ou pelo menos não tão produtivo — cla
ro está que este homem deve receber uma justa
recompensa do seu trabalho e atividade. E’ o be
nefício que lhe sobrevém ao capital. Nada mais
justo.
Nem mesmo aqueles que são chamados acio
nistas, ou grandes acionistas, pelo fato de empre
garem somente o seu dinheiro, sem dispenderem
trabalho, poderão ser acoimados de receber injus
tamente o seu dividendo. Todo mundo sabe que
o trabalho é um grande princípio de aquisição pa
ra o homem. Mas o trabalho apenas não basta. As
exigências de produção são enormes. E nem mes
mo os grandes capitalistas poderiam conseguir as
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montagens modernas, a conservação desses enor
mes maquinismos e o seu aperfeiçoamento contí
nuo, se não fosse o emprego das grandes quantias
fornecidas pelos acionistas. O rendimento do tra
balho e da indústria depende do seu emprego e
do seu auxílio. “ O capital contribui então, como
diz o Pe. Coulet, com uma parte difícil de se de
terminar talvez, mas incontestável, para a criação
do benefício; é justo que, na repartição deste be
nefício, ele receba o que lhe pertence” . Donde se
pode concluir que a propriedade do capital, seja
da parte daqueles que o empregam, daqueles que
o dão emprestado, ou daqueles que o recebem de
seus antecessores, nada tem de ilegítima. E a En
cíclica do sumo pontífice mostra mesmo o desejo
de que ela seja acessível a todos, ou ao maior nú
mero possível.
O que a Igreja condena severamente são os
seus abusos. Estes a Igreja profliga-os, estejam on
de estiverem. Como o Batista, como Paulo, como
Gregório VII, a Igreja falará diante da injustiça
a sua terrível palavra de acusação, e apontando
o Decálogo aos ricos e aos poderosos, como aos po
bres, mostrará o V II mandamento onde a visão
do Sinai gravou a grande palavra: “ Não furtarás!”
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CAPITULO IX.

TEORIA DA EXPROPRIAÇÃO DO CAPITAL.
ABSURDOS DA TEORIA. — REIVINDICAÇÃO DA PROPRIEDADE.

A propriedade do capital, quer quanto àque
les que o possuem e o aplicam diretamente, quer
quanto àqueles que o dão emprestado, quer quan
to àqueles que o recebem em herança, é legítima.
Há grandes abusos, sem dúvida, e esses abu
sos a Igreja condena e profliga. A sua sentença,
obrigando a restituição, vai até o abismo da cons
ciência do homem que, de qualquer forma, lesa
o direito do seu semelhante. E ela julga tão le
gítima a propriedade do capital que os sumos pon
tífices desejam que esta seja acessível ao maior
número de homens. Ainda há poucos anos, a Carta
dos Bispos Norte-americanos atirava em face aos
homens do Estado esta ousada sentença: “ A ver
dadeira possibilidade de aumentar a produção
não será realizada enquanto a maioria dos ope
rários for simplesmente de assalariados e uma
grande parte deles não se tornar proprietária, ao
menos em parte, dos meios de produção” . Alguns
poderão chamar de audaciosa essa afirmativa, mas
é exclusivamente o desenvolvimento lógico do prin
cípio exposto por Leão X III: “ Que se estimule a
industriosa atividade do povo pela perspectiva de
uma participação na propriedade do solo, e verse-á destruído, pouco a pouco, o abismo que se-
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)ara a opulência da miséria e operar-se a aprodmação das classes” .
Afirmando a legitimidade da propriedade do
:apital, a Igreja absolutamente não se constitui deensora da classe capitalista contra a classe pobre,
íla é pela justiça, esteja esta no lugar em que
:stiver. Defenderá a classe rica nos seus justos dí
gitos, mas não deixará nunca de atacar os gra
des abusos, se os houver.
Do mesmo modo defende a classe pobre e rei/indiea com todo o seu prestígio os direitos da clas
se operária.
Porque, acima de qualquer preconceito de clas
se, ou de qualquer interesse subalterno, está a
justiça, cuja palavra a Igreja há de dizer a todos
3s homens e a todas as classes sociais. O que a
igreja defende é o direito de possuir em paz os
seus bens as pessoas que os adquiriram justamen
te. E’ a frase de Leão X III: “ Fique para sempre
estabelecido que o primeiro fundamento para to
dos aqueles que querem o bem do povo é a invio
labilidade da propriedade privada” .
A expropriação do capital, longe de resolver
o gravíssimo problema social, agrava-o de um
modo extraordinário. Basta para isso uma conside
ração criteriosa sobre o papel do capital no mun
do. O capital constitui um fundo de reserva para
ser aplicado na intensificação da produção, de mo
do a corresponder às grandes necessidades huma
nas que crescem dia a dia. Mas esse papel prepon
derante do capital se realiza sob o impulso de um
agente profundamente psicológico e humano: “ o
interesse privado” . Assim como é um absurdo di-
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zer com os socialistas que todo capital é o resulta
do de benefícios de trabalho não pago, também <
um imenso erro psicológico procurar-se a expro
priação do capital. Arranca do movimento econô
mico e produtivo do mundo a chama impulsio
nadora do interesse privado.
Não se diga que a Igreja aceita o absurdo dt
todas as loucuras que o interesse cego e egoístr
pode realizar.
A Igreja não foge, como os amigos da filoso
fia de Kant ou Marx, do contacto da realidade. E sa
be que o interesse privado colocado dentro doí
seus legítimos limites (já que seria um absurdc
negá-lo nas agitações humanas) é uma energia ad
mirável e aproveitabilíssima. Pois quem não sabe
que o homem enfrenta os maiores labores, expan
de as suas energias, sacrifica-se no afã do traba
lho, porque tem a esperança de adquirir a pro
priedade que ele transmitirá à sua esposa e a seus
filhos? Estancar a fonte do interesse racional se
ria estancar também o incentivo para o trabalho
e a produção.
Os socialistas procuram substituir o interesse
privado pelo interesse coletivo, de tal modo que
o homem envide todos os seus esforços pensando
exclusivamente no bem social, no bem comum, sem
um pensamento sobre si mesmo. O que seria con
tra toda a realidade humana e contra todo o co
nhecimento da história. Só encontramos esse exem
plo no homem auxiliado pelos milagres da graça
divina. Ora, será possível que o socialismo, não dis
pondo de nenhuma assistência da graça divina, pos
sa realizar em todos os homens o que a Igreja de
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Jesus Cristo realiza apenas, e com meios sobrena
turais, em criaturas privilegiadas que se chamam
os santos?
Isto seria simplesmente viver no reinado dos
sonhos ou da utopia e desconhecer completamen
te o elemento fundamental do fato social — o ho
mem! A expropriação exige o mais portentoso dos
milagres. Que os homens todos, no dia seguinte à
revolução social, sejam honestos, justos, abnega
dos, desambiciosos, humildes e santos, para que,
sem nenhuma visão de interesse privado, conti
nuem a trabalhar, a ceder tudo que é seu para os
outros, sem nenhuma recompensa!
Grande absurdo e prova de desconhecimento
absoluto da psicologia humana! Seria a derroca
da completa do trabalho e da produção. Desapa
recendo o incentivo do interesse, havendo exclu
sivamente a necessidade de dar tudo que se faz
à coletividade, só há um meio, fora da santidade:
a escravidão, como na Rússia, e por isso mesmo
a negação do elemento “ qualidade” . Na Rússia há
quantidade e não qualidade, o que é triste nota
de decadência. E a quem duvidar desta verdade,
eu apontarei este trecho do célebre comunista
francês André Gide, no seu livro “ Retour de U. R.
S. S.” : “ Os fregueses (ele descreve uma loja) es
peram que os sirvam ... Passarão ali, se for pre
ciso, a manhã, a tarde; numa atmosfera que, para
os que vêm de fora, é, de começo, irrespirável;
depois se acostumam com tudo. Eu ia escrever: se
resignam. Mas os russos são muito mais que re
signados, parecem ter prazer em esperar e em fa-
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zer esperar... As mercadorias são mais ou menos
desanimadoras.
Até se desconfia de que sejam assim, fazendas,
objetos, etc., o mais possível sem atrativos, para
que os desejos se reprimam e as compras se fa
çam sempre por necessidade, nunca por prazer.
Quis adquirir algumas lembranças para ami
gos; tudo horrível” .
Os adjetivos “ irrespirável” , “ desanimadoras” ,
“ horríveis” , nos lábios de um comunista como c
grande escritor André Gide são de uma significa
ção profunda e assustadora!
Mas admitida a expropriação em prol do úni
co interesse coletivo existente, de duas uma: ou
se terá de admitir o capital logo a seguir, ou se
terá o aniquilamento da produção e o desinteresse
do trabalho, a impossibilidade de corresponder às
necessidades sociais. Ou essas parcelas de capital
que cada um produz reverterão para benefício
próprio de cada um, e então será o restabeleci
mento da propriedade do capital; ou irão para a
coletividade, resultando um pequeno dividendo pa
ra quem as concede e será a propriedade privada
restabelecida; ou serão consumidas em benefício
da comunidade, e daí a impossibilidade da com
pra de novos utensílios, de novos maquinismos,
da substituição e aperfeiçoamento de máquinas
existentes. E isso produzirá certamente a incapa
cidade para acompanhar as necessidades crescen
tes do povo. Por aí se vê que ainda o melhor
meio de incentivar a produção e satisfazer as enor
mes necessidades das nações é deixar ao capitalis
mo a propriedade do capital, mas cortar-lhe por
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uma legislação sábia e prudente a possibilidade
dos graves abusos e das inomináveis opressões
contra os pobres. O capitalismo, dentro das leis
evangélicas, não é o opressor, mas o colaborador,
não é o tirano, mas o servo precioso para sustentar
e equilibrar o mundo.
A Igreja propugna a participação do operário
nos lucros das empresas, pois a expectativa de uma
propriedade despertará nos homens do trabalho a
coragem, a constância, o espírito de colaboração.
Foi, aliás, a medida mais sábia que Léon Harmel
tomou sobre os seus operários do “ Vai des Bois” ,
como nos diz Bessière no seu “Jésus, Formateur
des Chefs”. Subiu a produção, estabeleceu-se a paz,
e o trabalho multiplicou-se em fecundidade.
E’ assim também que a grande indústria Bertarelli, de Milão, consegue uma produção muito
superior à antecedente, e, mais que isso, a paz e
a tranquilidade e a harmonia entre patrões e ope
rários. E’ a composição harmónica que se efetua
entre os princípios de justiça, a psicologia humana
e o bem comum. Felizes os industriais que sabem
ver as coisas com olhos que abrangem todas as fa
ces do problema. E só a Igreja os ensina a ver
com esse olhar imenso da doutrina social de Cris
to!
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CAPÍTULO X.

DEVERES DO CAPITAL.
QUEM É O TRABALHADOR. — CONCEPÇÃO M A TE R IA LISTA . —
CONCEPÇÃO M A T E R IA LIS T A E CONCEPÇÃO CRISTÃ. — DEVE
RES DO C A P IT A LIS T A . — A C E IT A R O VALO R CRISTÃO DO
C A P IT A L . — OBSERVAR A M ORAL CRISTÃ: DOMINANDO A
AMBIÇÃO DO GOZO, NÃO PROVOCANDO A R E VO LTA DO PO 
BRE P E L A OSTENTAÇÃO CRIMINOSA.

A propriedade do capital é, pois, justa, desde
que nenhuma usurpação, nenhum direito lesado
venha viciar a sua origem. Mas vai uma grande
distância entre a justa propriedade do capital e o
seu uso reto e justo. Pois um capital acumulado
com os maiores escrúpulos de consciência pode
dum momento para outro transformar-se em moti
vo de opressões e injustiças para com o próximo,
conforme a aplicação que dele se fizer. Distinguin
do-se assim a justa propriedade do capital e o
seu reto uso, poderemos traçar ràpidamente os gra
ves deveres inerentes ao capital, ou, se preferirem,
os deveres dos capitalistas. A lei de Deus não isenta
ninguém. Nem todas as fortunas do mundo reuni
das, nem as arcas e os tesouros de todos os povos po
deriam libertar o homem dos graves deveres que
Deus lhe impõe.
Assim o capital não exime o homem dos seus
graves deveres de justiça e caridade. Ao contrário,
aumenta as suas responsabilidades humanas dian
te de Deus, porque lá deixou Jesus, nos santos
evangelhos, aquela frase que deverá ser a medida
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a responsabilidade de todo homem a quem coue a riqueza: “ A quem muito foi dado muito lhe
jrá pedido” . Este “ muito lhe será pedido” é o sial de uma terrivel responsabilidade. Ai daquele
ue for surdo à palavra do Senhor. A advertência
e Cristo atravessa os séculos: “ E’ mais fácil pasir um camelo pelo fundo de uma agulha que
m rico entrar no reino do céu!” E esta advermcia é apenas o eco daquelas palavras: “ muito
íe será pedido. . . ”
Antes de mais nada, o que em primeiro lugar
parece no operário é a sua pessoa humana. A
essoa que Santo Tomás considera a coisa mais
obre sobre a terra; esse mistério que faz do hoíem um mundo indevassável até aos olhos angélios, como diz Maritain; isso que faz com que o
ornem seja um homem e não um animal —
certamente o que coloca todos os homens no
lesmo plano de igualdade de natureza. E já se
abe, como nos afirma o autor de “ Trois Réfornateurs” , que o inimigo da personalidade é o inlividualismo. Pois individualismo é o rebaixameno material. E’ embebendo-se nesse materialismo,
[ue os homens, considerando seu dinheiro cono uma imensa superioridade sobre os outros
[ue são pobres, julgam poder considerá-los excludvamente como um elemento agregado às suas má[uinas. E esse sentido de superioridade material,
lesprezando o sentido espiritual, só pode tender
para a opressão do pobre e do humilde. E’ esse
iesgraçado humanismo fragmentário que, no dizer
le Rops, no seu “ Humanismo Eterno” , rasga o co
ligo dos direitos do pobre. Mas o sentido profundo
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do cristianismo social, aquele que aponta no ma
miserável, no mais pobre tx-abalhador, o elemex
to que o põe no mesmo plano do seu patrão —
alma, -— dará ao capitalismo a noção de um grai
de respeito à pessoa do operário. E sem dúvid;
é este o primeiro dever do capital: Respeitar sc
a 1 ’oupagem modesta, sob as rudes aparências c
humilde operáxão, sob as maneiras muitas vezt
desajeitadas do ti’abalhador, a sua personalidac
humana. Não é um simples animal. Não é um
simples máquina que o dinheiro aciona, não
como pensava La Metirie, uma peça do grand
mecanismo.
E’ um homem. E como homem, tem direito
que lhe respeitem os seus postulados humanos,
sua dignidade de trabalhador. Toda e qualque
opressão sobre a sua consciência de homem, sobr
a sua resistência física, sobre a sua saúde, sobr
a sua família, sobre a sua honra ou dos seus f:
lhos, é um crime! E o evangelho não se esquece d
acentuar a dignidade do pobre. E nisto faz i'es
saltar eternamente a dignidade da pessoa humana
O homem é pessoa pelo sopro divino — a alma
E Jesus exclamou: “ Tudo o que fizerdes a un
destes pequeninos, é a mim mesmo que o fazeis’
De tal modo o Mestre divino desejava que se res
peitasse a personalidade humana, mesmo no mai
pobre dos homens, que chega a substituir pela su;
mesma dignidade a dignidade do homem deser
dado na vida.
“ A mim mesmo é que o fazeis” . Já o Cristc
não diz ao rico que faça ao pobre, ao operário, po
'de-se dizer, o que o próprio rico desejava qu<
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se lhe fizesse, mas que faça ao pobre, pensando
que é a Deus mesmo que o faz!
Essa doutrina social da Igreja tem lances de
tamanha beleza, que todas as grandes concepções
sociais, a seu lado, perdem o seu colorido e o seu
fugitivo encanto!
Não considerando o operário apenas como o
seu irmão, mas considerando-o como aquele a cuja
sombra está o próprio Mestre divino, não é verdade
que o respeito à personalidade do operário é a
mais justa das consequências? E não é possível o
respeito aos direitos da classe trabalhadora, sem
o respeito à personalidade do trabalhador. E’ este
o primeiro dever, o dever fundamental do capi
tal para com o operário. Dever que, se fora obser
vado, jamais teria estrugido a grande tormenta
que abala o século XX.
O primeiro dever que se impõe ao capital, já
o temos visto, é o respeito à própria dignidade
humana do operário. A personalidade, essa coisa
sagrada, requer do capitalista que considere o ope
rário como seu irmão na natureza, principalmen
te seu irmão pela fraternidade universal do Cristo.
E desse dever fundamental decorrem para o ca
pital outros deveres, que assim poderíamos resu
mir:
1. aceitar o valor cristão do capital;
2. observar a moral cristã.
Valor cristão do capital. — A doutrina cristã
é totalitária, é envolvente. Nada existe na ativida
de do homem batizado que não deva integrar-se no
sentido cristão da vida. Não se pode seccionar a
vida humana da vida cristã.
Capital e Trabalho — 7
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Não há vida sobrenatural depois da vida na
tural, mas coexistem simultâneamente. Pois a vida
sobrenatural deve informar todos os atos da vida
natural, como a seiva que vitaliza a árvore. Nãc
se pode separar o cristão do capitalista, como se
o homem pudesse se dividir em duas personali
dades ou em duas responsabilidades — a respon
sabilidade cristã independente da responsabi
lidade do capitalista. Não! No homem só há
a sua responsabilidade humana, e, se ele é cris
tão, humana e cristã, pois todas as outras se subor
dinam por força da pessoa a esta responsabilida
de.
Todas as suas atividades, e, portanto, a ativi
dade económica, se subordinam à sua responsabi
lidade cristã.
Por isso, o capital, embora seja uma coisa ma
terial e alcançado por meios materiais, traz em
si a impressão da personalidade humana e, por
tanto, da responsabilidade do homem e do cris
tão. Os princípios cristãos que devem presidir à
vida do homem em qualquer situação da socieda
de, devem presidir também ao emprego e à aqui
sição do capital. Daí o seu valor cristão. E’ uma
energia, mas uma energiá subordinada às leis da
moral cristã.
Não é uma potência autónoma, senhora de si,
absoluta, independente de qualquer lei moral, na
sua atuação. E’ uma força dependente de leis que
devem regular não só a sua formação, mas tam
bém a sua expansão. E aqui se vê a diferença en
tre a concepção materialista, burguesa, e a con
cepção cristã.
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Para aquela é uma força que se deve criar a
odo transe, sem nenhuma lei, sem nenhum princí)io moral; é preciso formar o capital, é preciso
mmentá-lo, multiplicá-lo, sem cogitar se é a jusiça ou a injustiça, a opressão ou a caridade que
ireside ao seu desenvolvimento.
Para a concepção cristã, pode-se criar o capial, mas é preciso que a lei suprema da justiça e
Ia caridade domine sobre o esforço e a luta para
:riá-lo; pode-se expandir o capital, mas o seu deienvolvimento não é um desenvolvimento absoluto,
independente de qualquer imposição de moral; é,
1 0 contrário, uma expressão subordinada aos rígiios princípios da justiça e da caridade, sendo um
;rime tudo o que se alcançar postergando a lei
jagrada de Jesus Cristo.
Concepção do valor do capital:
Na ordem materialista: o absoluto irrespon
sável.
Na ordem cristã: o grande responsável peran
te Deus.
O primeiro dever, pois, do capitalista, fora o
respeito à personalidade do operário, é aceitar a
concepção cristã do valor do capital. E a opinião
universal, já não digo dos sociólogos e economis
tas cristãos, mas dos sociólogos que profundamen
te pensam na restauração da ordem social, no equi
líbrio económico do mundo, é que somente o senso
profundo de responsabilidade e de justiça poderá
salvar a humanidade da hecatombe do ódio e do
distúrbio completo. Isto é, a concepção cristã do
valor do capital, quer queiram quer não. Ora, sen7*
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do assim, é um gravíssimo dever do capital acei
tar a concepção cristã. Essa concepção não deve
somente dominar o desenvolvimento do capita!
que o próprio dono dirige e aplica, mas também
dos chamados acionistas.
Também o capital dos acionistas está sujeito àí
mesmas leis de justiça e caridade. Essa mentali
dade de acionistas que entregam em ações o seu ca
pital para que ele renda desmesuradamente e exi
ge do diretor ou gerente de empresa o seu lucro
sem medir se essa exigência obriga a opressões, a
injustiças, à falta de caridade contra os operários,
é criminosa. A concepção cristã do valor do capi
tal, em ações ou aplicação direta, exige não ape
nas o balancete anual estritamente material, onde
se lêem números e números, parcelas e parcelas,
produção e vendas, o rendimento e as grandes so
mas de lucro, mas também o balancete moral, onde
se possa ler o que o balancete material exigiu dos
operários: se o trabalho razoável ou o trabalho ex
cessivo, se prejudicando a saúde ou a vida domésti
ca do operário; se obrigando as mães operárias a sa
crifícios demasiados ou não; se retribuindo justa
mente o trabalho do operário ou não; se oferecendolhe um salário suficiente ou não; se a família ope
rária recebe um amparo para seu sustento ou não;
se a imensidade do lucro não daria margem para
melhorar a situação do seu operariado... Enfim,
tudo que a consciência cristã reta, tudo que a cons
ciência informada pelos princípios do evangelho
de Jesus sugere ao exame de seus próprios deve
res. E basta, já não digo um grande sentido cristão,
mas um sentido racional da vida e da própria dig
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nidade para que se veja quanto esta maneira de
visionar o capital contribuiria para a solução do
angustioso problema. Infelizmente a primeira tá
tica do demónio é cegar os homens para levá-los
ao abismo. E pensar que são os próprios homens
que oferecem os seus olhos para que o diabo os
fure com o estilete da miserável e descomedida
ambição! E essa cegueira faz sempre os seus mi
lhares de vítimas!
Observar a moral cristã. — O cristão sem a
prática da moral cristã não é um cristão autênti
co. A moral faz parte essencial do conceito cris
tão. E’ a conformidade da vida com os supremos
mandamentos de Cristo, sem o que o cristianismo
não tem razão de ser. Cristianismo apenas de in
teligência, divorciado da moral de Cristo, é uma
fragmentação que não tem sentido diante da for
ma totalitária e completa da vida cristã. Daí o de
ver de os capitalistas cristãos observarem a moral
do evangelho na sua vida particular e pública.
Pois, como poderão exigir que seus operários ob
servem as leis divinas, se eles são os primeiros a
lhes dar o exemplo pernicioso de que não há res
ponsabilidade alguma diante de Deus ou do pró
ximo?
A primeira aspiração que o capital traz aos
seus detentores é a do gozo. Encher o coração de
tudo que pode parecer felicidade. Embeber a al
ma nas nuances múltiplas que o mundo apresenta.
Derramar dentro da alma todas as torrentes de voluptuosidade. Comprar, como diz um brilhante so
ciólogo francês, todos os prazeres com o dinhei
ro de que suas mãos se encheram.
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E é mesmo uma loucura obsedante esse deseje
que se apodera da alma do homem que alcançoi
uma grande riqueza. Há honrosas excepções, maí
quase sempre é essa insaciável face materialista da
vida que domina o ambiente das grandes fortunas
E aí se impõe como necessidade urgente a obser
vação da moral cristã. Pois é certo que a maioi
preocupação do operário é observar o seu patrão
Segue-o em todos os passos. Procura vê-lo nas so
ciedades que frequenta, nas diversões a que as
siste, nas atitudes exteriores... Quer ver as vestes
que o patrão traz, as companhias que o cercam,
seus vícios, suas relações perigosas, o desperdício
que insensatamente faz do seu dinheiro... Tudo!
Tudo!
Daí o grave dever do capitalista: usar com
discrição da sua riqueza, evitar as situações dúbias
de moral, guardar a mais pura honestidade em
todos os seus atos.
Nada mais natural para despertar a revolta
no coração do operário que observar toda a vida
insensata do seu patrão. O capitalista tem direito
a levar uma vida de acordo com a sua situação,
mas sempre dentro das leis sublimes da moral.
Com sobriedade, com modéstia, com sensatez. Pois,
fugindo dessa linha admirável de moral, ele
será o maior inspirador de ódio na classe
operária.
Imaginai um homem que ganha pouco, que
recebe apenas um ordenado suficiente para se ali
mentar, e muitas vezes nem sequer suficiente pa
ra manter sua família, que mora numa mansarda,
quase maltrapilho, vendo todos os dias o seu pa-
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irão cobrir-se ostensivamente das mais caras rou
pas, gastando quase um terno por dia, para não
repeti-lo, sabendo que ele esbanja rios de dinheiro
para seus prazeres sensuais; tendo-o visto jogar
fortunas nos clubes pomposos; tendo certeza de que
3s casinos absorvem os seus contos de réis de uma
maneira louca... E dizei-me se não é verdade que
ao coração do homem que trabalha e não ganha;
na alma do homem que sofre por ver sua família
sem recurso; na inteligência do homem que agoniante vê a loucura de gozo de seu patrão, e seus
pobres filhos com fome — dizei-me se não é ver
dade que há de se formar aí, vagarosamente, po
rém certamente, a chama da revolta, que se não
for domada irromperá em um incêndio medonho?
E nasce também dessa inobservância da mo
ral cristã outra grande força incitadora de ódios.
Nada mais fascinante que o exemplo.
E’ o velho adágio confirmado mil vezes pela
experiência dos séculos. O exemplo é contagioso.
Ora, qual o efeito desse capitalismo ostensivo? Que
pode despertar na alma do operário essa vida lu
xuosa, essa aparatosa exterioridade, esse exces
sivo luxo dos seus patrões? Simplesmente o de
sejo de proceder, de agir, de se vestir como pro
cedem, agem e se vestem os capitalistas. E eis o
luxo invadindo a pobre casa do operário. A me
nina leviana e invejosa começará a ter as exigên
cias de toilette de sua senhora pomposa e ilustre.
Operárias e operários começarão a imitar a elegân
cia e sobretudo o aparato luxuoso de seus pa
trões. .. Se pudessem e tivessem meios para essa
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ostentação e para esse luxo descabido e tolo, a coi
sa seria muito simples...
Apenas gastar, gastar... Mas, não tendo meios,
o desejo de imitar transforma-se em inveja, e a
inveja incapaz de ser saciada vulcaniza-se em
ódio...
E aí está o terreno preparadíssimo para a se
mente das doutrinas dissolventes, o germe mag
nífico para as explosões. Pode haver quem negue
essa génese da fermentação das revoltas. Mas um
olhar penetrante, descendo ao fundo da alma agi
tada do operariado, verá claramente como se acas
telam as nuvens que farão desabar a procela.
Por isso mesmo, a observância da moral cristá é um dos mais importantes fatores para a so
lução do grande problema social. E’ preciso que
se forme aquela mentalidade inspirada pela Igre
ja e que foi a serena divisa das épocas felizes da
humanidade.
A riqueza não é um acúmulo para domínio
exclusivo de um homem ou de uma família. A fi
nalidade do capital é uma finalidade social. O ca
pital deve ser uma utilidade para os seus possuido
res e um auxílio equilibrador para os que não pos
suem. Os capitalistas, conforme a linguagem e dou
trina dos grandes Doutores e Padres da Igreja, são
os intendentes de Deus em relação à classe pobre
da sociedade. E qualquer vista medíocre observa
rá logo que esse sentido cristão do uso da riqueza
guarda um profundo ideal de equilíbrio.
Não que o capital seja uma propriedade co
mum, ou possa ser desapropriado injustamente,
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nas deve, na medida do possível, abrir-se na flo
ração magnífica da justiça e caridade social, fornando com essa expansão criteriosa uma base fore de fraternidade cristã.
Essa mentalidade não é a do lobo para o honem, nem mesmo a do homem para o simples
lomem, mas a do cristão para o cristão. O ideal
social de Cristo.
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CAPÍTULO XI.

A

IGREJA E O CAPITALISMO.

É UM ERRO ACUSAR A IGREJA DE DEFENSORA DO C A P I
TALISM O. — NAO HA NOS DOGMAS E NAS D IR E TR IZE S DOU
T R IN A IS DA IGREJA UMA ÚNICA P A L A V R A QUE AUTORIZE
A OPRESSÃO DO OPERÁRIO. — A R E ALID A D E DA SUA DOU
T R IN A RESPONDE AS ACUSAÇÕES DOS SEUS INIMIGOS. COMO A IGREJA AP R E C IA A D ITA D U R A ECONÓMICA. — SUA
D O U TR IN A VERBERANDO O DOMÍNIO DO ECONÓMICO
NO MUNDO.

Marx era uru ateu ferrenho. Não era apenas
indiferente à religião. Todo o seu esforço era diri
gido para uma organização filosófica e científica
do ateísmo. Herdeiro intelectual de Feuerbach, au
tor de “Lessence du Christianisme”, Marx se tor
nara um hegeliano da esquerda, no dizer de Berdiaeff, transformando todo o idealismo dos filóso
fos germânicos numa verdadeira obsessão de ma
terialismo. . . Ele forjou a doutrina antropológica
da religião, que não vê na teologia a ciência re
lativa a Deus, mas apenas uma ciência relativa ao
homem. Deus é apenas uma objetivação dos so
nhos, dos desejos, das aspirações do homem em
um tipo que sua fantasia faz existir como repre
sentante de tudo que lhe falta. Assim o Deus do
pobre é um Deus rico, porque a riqueza é o que
mais falta ao indigente. Pensa que num futuro ul
tra-terreno ser-lhe-á restituída a riqueza. Por isso
não se esforça, não age. A religião, dizia Feuer
bach, empobrece o homem, tira-lhe a atividade.

http://w w w .obrascatolicas.com /

XI. A Igreja e o Capitalismo

107

Talvez o século XIX não tivesse maior represen
tante do ateísmo que o autor de “Lessence du
Christianisme”. Marx bebeu-lhe o veneno, aplicou
a sua noção de religião ao terreno social. Na sua
‘Introdução à crítica da Filosofia do Direito de
Hegel”, um dos seus primeiros trabalhos, lança
aquela frase já hoje comum nos meios materia
lizados : “ A religião é o ópio do povo!” E Berdiaeff
resume as idéias de Marx nesse sentido: “ Para li
bertar a classe operária e a humanidade, põe co
mo axioma a necessidade de sacudir o jugo de
toda fé religiosa. A religião é um obstáculo à li
bertação do homem, à sua potência e à realização
de sua felicidade; ela domina por bens fictícios,
ela detém sua consciência a poder de ilusões. Ela
reflete a miséria real dos homens e lhes dá uma
felicidade imaginária. E’ instrumento de explora
ção da classe pobre, porque procura apaziguar to
das as revoltas justas com a sua decantada resig
nação” .
A qualquer indivíduo de mediana cultura, que
tenha percorrido as páginas doutrinárias do Dog
ma e da Moral de Jesus Cristo, há de se mostrar
justamente o contrário.
A Igreja jamais se filiou a qualquer classe
social, a qualquer época histórica, a qualquer par
tido político, ou a qualquer forma racial. Não! A
Igreja só teve até hoje uma preocupação: em to
das as épocas, a todas as classes sociais, a todos
os indivíduos, ensinar a sua moral e a sua ver
dade. Esclarecer-lhes os deveres e defender-lhes
os direitos. E para quem pense ainda que a Igre
ja se faz defensora dos ricos contra os pobres, dos
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grandes contra os pequenos, citaremos as palavras
dos grandes Documentos Oficiais da Igreja. Bas
ta a leitura das encíclicas Rerum Novarum e Qua
dragesimo anno, para que se destruam as acusa
ções contra a Igreja. A resignação é uma virtude
ensinada pela doutrina cristã, mas a justiça, a
grande justiça social cristã aí está como um cla
mor descendo ao fundo da consciência do pobre
como da consciência do rico.
E para fazer entender que a religião não é c
ópio do povo e afirmar que a Igreja não é, nunca
foi a defensora dos ricos, mas foi sempre a mensageira da justiça, vamos citar alguns textos ex
traídos da íntegra das encíclicas do santo padre
sobre o momentoso assunto. Eis o que a Igreja diz
do capitalismo, na encíclica “ Quadragésimo anno” :
“ A livre concorrência destruiu-se por si mesma;
à liberdade do mercado sucedeu uma ditadura eco
nómica. O apetite do ganho cedeu lugar a uma
ambição desenfreada de dominar. Toda a vida eco
nómica tornou-se horrivelmente dura, implacável,
cruel” .
Donde a injustiça e a miséria: “ De um lado,
declara o papa, uma imensa multidão de proletá
rios; doutro lado, um pequeno número de ricos,
providos de imensos recursos... o que atesta evi
dentemente que as riquezas criadas em tão grande
abundância na nossa época de industrialismo são
mal repartidas” .
Nosso sistema capitalista, nossos métodos
atuais criam proletários, miseráveis, infelizes, por
quê? “ Pela violação da ordem” , diz o pontífice. E
isso porque há afã de beneficiar-se, pressa de en-
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•iquecer-se custe o que custar, sede do poder e do
lomínio, numa palavra: porque o egoísmo domina
udo, calca tudo sob o seu “ eu”, corta todo o delenvolvimento do “ processus” económico de suas
endências, de seus objetivos naturais, de suas
lolidariedades humanas, nega soberbamente os
leveres de justiça e equidade” . Há a violação da
>rdem, afirma a “ Quadragésimo anno”, enquano o capital emprega operários apenas para exalorar à sua vontade e para seu proveito pessoal
) regime económico inteiro, sem ter em nenhu
ma conta a dignidade humana dos operários, o
caráter social da atividade económica, a própria
justiça e o bem comum” .
Economistas, banqueiros, diretores de empre
sas operaram a revolução de Copérnico, diz Kologrivoff. “ Enquanto a antiga técnica girava em tor
no do homem e de suas necessidades, para os ino
vadores pràticamente a produção torna-se um fim
em si, ao qual é sacrificado o produtor” .
E’ o primado do económico. Mas ainda aí está
a palavra vibrante da Igreja: “ A ciência econó
mica individualista suprime, por ignorância ou es
quecimento, o caráter social e moral da vida eco
nómica : ela pensa que o poder público deve aban
donar esta, livre de todo constrangimento, às suas
próprias reações, à liberdade do mercado e da
concorrência” . Ainda aqui, diz o mentor da “ Somme contre les sans-Dieu” : Os resultados concretos,
nós os conhecemos, nós os vemos na anarquia, nas
ruínas da hora presente. A “ Quadragésimo anno”
faz ressaltar a rivalidade desenfreada dos cole
gas; a luta contra os trustes, as grandes empresas;
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os jogos da bolsa; as falências fraudulentas; o rei
no das espertezas, do reclamo mentiroso; as fal
sificações sobre as qualidades, o peso; os abusoí
da mão de obra, dos técnicos; os ganhos fáceis, os
benefícios por demais rápidos de uma especula
ção abusiva...
O pontífice atinge a essência da questão t
age não como o ópio que narcotiza, mas como e
justiça que traça graves deveres a todas as clas
ses sociais. Ricos ou pobres. A justiça dos homens
está representada na estátua de Têmis de olhos
velados. A justiça de Deus, no grande olhar que
vê o abismo do coração e do pensamento!
Continuemos ainda a fazer sentir como a Igre
ja absolutamente não se constitui a defensora do
capitalismo. Representante autêntica da verdade e
da justiça, a sua palavra é a mais serena e inde
pendente que os séculos têm ouvido.
Não se vende por dinheiro algum, como mui
tas vezes acontece com os pretensos órgãos repre
sentativos das classes trabalhadoras.
Acima dos partidos e das imposições políti
cas, livre de compromissos de qualquer sorte que
seja, mensageira apenas da verdade eterna e da
justiça infalível, nada deterá a sua afirmativa, e
força alguma do mundo fará emudecer os seus
lábios sagrados.
Demonstração real desse desassombro são os
tópicos dos seus documentos oficiais sobre o assun
to, como principiamos a esclarecer.
Essa atitude da Igreja aparece clara e lumi
nosa principalmente no modo pelo qual ela en
cara a chamada ditadura económica.
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Pio XI afirmou: “ a livre concorrência des"uiu-se a si mesma” .
A ditadura económica amparada pelo jogo das
ociedades anónimas e pela técnica bancária, co1 0 nos declara um brilhante escritor, sucedeu à
berdade do mercado.
E sobre este imperialismo económico, sobre
sta ditadura económica, a Igreja nos dá a sua paivra oficial na encíclica “ Quadragésimo anno” :
O que, em nossa época, fere primeiramente o
lhar, não é somente a concentração de riquezas,
nas ainda a acumulação de um enorme poder, de
im poder económico discricionário, nas mãos de
im pequeno número de homens que ordinàrianente não são os proprietários, mas os simples
lepositários e gerentes do capital que adminisram a seu bel-prazer.
Este poder é sobretudo considerável entre
iqueles que, detentores e senhores absolutos do diíheiro, governam o crédito e o dispensam segunlo seu próprio capricho. Por esse meio, eles disribuem de alguma sorte o sangue ao organismo
:conômico cuja vida guardam entre suas mãos,
le tal maneira que sem seu consentimento ninjuém pode respirar.
Esta concentração do poder e dos recursos, que
í como o traço distintivo da economia contem
porânea, é o fruto natural de uma concorrência
£uja liberdade não conhece limites: só ficam de
pé aqueles que são os mais fortes, o que muitas
vezes quer dizer, os que lutam com maior violên
cia, ou menos dominados pelos escrúpulos de cons
ciência” .
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“ Por sua vez, esse acúmulo de forças e d
recursos leva à luta para apoderar-se do pode:
e isso de três modos: combate-se primeirament
pelo domínio económico; disputa-se depois o p(
der político cujos recursos e força serão explorí
dos na luta económica; enfim leva-se o conflit
para o terreno internacional, quer diversos Estí
■dos ponham suas forças e suas potências política
ao serviço dos interesses económicos de seus iir
pulsionadores, quer se prevaleçam de suas força
e de sua potência económica para resolver litígio
políticos” .
E este enfraquecimento do poder, o santo pa
dre o denuncia como a mais desoladora doenç:
do mundo moderno: “ Aquele que deveria govei
nar do alto como soberano e supremo árbitro, con
toda a imparcialidade, desceu a uma posição d
escravo e tornou-se o dócil instrumento de toda
as paixões e de todas as ambições do interesse
Na ordem das relações internacionais, di
mesma fonte saem duas correntes diversas: dumi
parte, o nacionalismo ou mesmo o imperialismi
económico; doutra parte, não menos funesto e de
testável, o internacionalismo ou imperialismo in
ternacional do dinheiro, para o qual onde está o lu
cro aí está a pátria” .
E depois destas palavras tão categóricas, po
der-se-á ainda acusar a Igreja de guarda dos co
fres dos ricos e potentados?
Seria necessário para tanto o mais revoltantecinismo, ou a mais ridícula má fé, ou a mais fa
bulosa ignorância da doutrina dos documentos ofi
ciais do catolicismo.
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Quem, depois da leitura dos documentos pon
tifícios, poderia ainda dizer que a Igreja é cúm
plice do capitalismo ou que ela se constitui em
defensora dos protegidos da sorte?
Eis a grande palavra da Igreja de Jesus Cristo:
“A ditadura económica que sucedeu hoje à livre
concorrência não poderia certamente exercer esta
função (de reconstruir a vida económica sob a lei
de um princípio diretamente justo e eficaz); ela
o pode tanto menos quanto, imoderada e violenta
por sua natureza, tem necessidade, para se tornar
útil aos homens, de um freio enérgico e de uma
sábia direção, que ela não encontra em si mesma” .
E’ notável, pela sua franqueza e pela sua for
ça expressiva, o trecho seguinte com que Kologrivoff estuda o que ele chama a invasão do ca
pitalismo: “ O capitalismo: a ditadura económica:
eis o juízo decisivo de Pio X I: “ uma força imo
derada, violenta por sua natureza, que necessita
de um freio enérgico e de uma sábia direção” .
A indústria e a técnica criam o pauperismo.
“ À medida que a indústria e a técnica modernas
invadem rapidamente os países e as antigas civili
zações do extremo Oriente, vê-se crescer também
a imensa multidão dos proletários indigentes cuja
miséria clama aos céus” .
“ A isso ajunta-se ainda o poderoso exército
dos assalariados rurais reduzidos às mais duras
condições de existência e privados de toda perspectiva de uma participação na propriedade do solo
e que, se não se providenciar de modo eficaz e
Capital e Trabalho — 8
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apropriado, ficarão para sempre reduzidos à si
tuação de proletários” .
E o pontifice assinala as causas desta dolo
rosa e angustiosa evolução: “ O novo regime eco
nómico, fazendo a sua estréia no momento em
que o racionalismo se implantava, fez com que a
nova ciência económica surgisse separada da lei
moral e, por conseguinte, deixando livre curso às
paixões humanas.
Desde então um maior número de homens,
preocupados unicamente com aumentar por todos
os meios a própria fortuna, pôs seus interesses
acima de tudo e não teve escrúpulo algum, mes
mo dos maiores crimes contra o próximo” .
Fechemos este capítulo com o comentário bri
lhante do orientador do “Essai d’une Somme Catholique contre les sans-Dieu” : Nenhum período
mais que a Idade Média sentiu no seu espírito e nas
suas instituições a influência e preponderância da
Igreja. Era o paraíso terrestre?
Não! Mas ordem social, à qual não assenta mal
a homenagem convicta do profeta e do doutor in
signe do socialismo. Para Marx a origem do capi
talismo é a Renascença com as suas conquistas
coloniais e suas acumulações de capitais. E com
emoção o autor d“0 capital” saúda esta época —que não voltará mais. .. em que o trabalhador era
dono de seu instrumento de produção, em que a
circulação das mercadorias não tinha por fim se
não a troca dos produtos, a satisfação das neces
sidades humanas, e não se era ainda escravizado
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ao dinheiro para dar-lhe uma fecundidade mons
truosa !”
Estas palavras caem como raios fulminantes
sobre a mentalidade falsária dos maus que pre
tendem amarrar a Igreja ao coche dourado dos
Cresos do século XX. E para desgraça do mundo
nem os próprios Cresos sentem o estrondo das faís
cas da verdade que caem do céu sobre os abismos
das ambições descomedidas.

8*
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CAPÍTULO XII.

PSICOLOGIA DO OURO E PSICOLOGIA
DA MISÉRIA.
O ESPELHO DAS ALMAS. — COMO SE D E L IN E IA O QUADRO
DE UMA GREVE. — A H AR M O NIA SOCIAL É UMA COMPOSI
ÇÃO DE ALMAS. — COMO U N IR ALM AS IRR E D U TÍVEIS?

Não há certamente questão mais delicada e
subtil do que a do conhecimento das almas. Tão
abscônditas, tão ocultas, que dificilmente o olhar
as devassará. Quantas vezes a própria introspecção não nos deixa longe do ponto supremo do
nosso espírito. Mas o espírito guarda consigo uma
força que o faz transbordar para o exterior. São
as suas projeções naturais, ou as exteriorizações
das suas íntimas tendências. Quando se desce ao
abismo do homem que — no dizer de Rui — des
concerta a ciência, sente-se perfeitamente a plura
lidade, a variedade imensa que há em cada co
ração e em cada alma. Sendo os homens todos
feitos da mesma natureza, plasmados na mesma
argila, entesourando as mesmas faculdades, temse a impressão de que a psicologia deveria antes
ser uma ciência que se enquadrasse nas parale
las de uma ciência experimental exata. Mas há
em cada homem um abismo diferente, em cada
espírito uma variedade profunda, e, retirada a
identidade das aspirações que fazem o substratum
essencial da humanidade, tudo o mais é múltiplo,
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é variável, é diverso, é individual como a fisio
nomia. Donde esta variedade psicológica?
Será difícil assinalá-la. Tudo age sobre o ho
mem e é preciso o mistério de uma força divina
para que ele possa reagir e dominar tudo que o
pretende escravizar. Assim a cultura, a ciência, o
amor, a pobreza, a riqueza, a situação de súbdito
ou a de autoridade e muitos outros fatores têm
o condão de mudar de maneira surpreendente a
psicologia do homem. De tal modo que se tem
quase vontade de fixar uma psicologia especial
para cada um daqueles elementos.
Sob esse prisma, a miséria e o ouro apresen
tam um traço psicológico peculiar e interessante.
A nosso ver, o fundo psicológico do ouro é a insa
tisfação, a insaciabilidade. O traço psicológico da
miséria é a saciabilidade, a capacidade de se sa
tisfazer. Num contraste formidável com a nature
za inteira assim se opera essa estranha manifes
tação de alma. Pois na natureza, a posse, a abun
dância que sacia o apetite, a inebriedade no ob
jeto desejado, fecha o ciclo. Não é possível en
cher mais o vaso que já transborda. Assim como
não é possível exigir que se sinta saciada a fome
que não recebeu o alimento, o apetite que não re
cebeu a plenitude da sua finalidade. Não é pos
sível exigir-se de um vaso vazio que não receba o
líquido que se lhe derrama. Contrariando, assim,
toda previsão das exigências naturais, manifestase a psicologia do ouro e a psicologia da miséria. O
ouro abarrotado de si mesmo quer descomedida
mente o ouro; a miséria, falha de tudo, vazia de
tudo, contenta-se com o pouco que lhe venha.
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Na grande questão que agita o mundo — a
questão social — é que se pode ver de um modo
iniludivel essa manifestação psicológica. Pois, na
verdade, o que é o capital, senão o ouro abarrota
do? Que é o capitalista senão o homem que re
uniu, na sua bolsa ou no seu cofre, ou na sua in
dústria, ouro, mais ouro e sempre ouro? Deveria
estar saciado do ouro. Tem todas as comodida
des, veste todas as roupagens que deseja, goza de
todos os gozos a que aspira, principalmente neste
século em que o dinheiro compra tudo, desde a
imparcialidade de governos até à consciência do
individuo. Não tem mais o que pôr na sua roupa,
na sua mesa, no seu mobiliário, no seu prazer, na
sua vida material. Deveria estar saciado! E, en
tretanto, a sua ambição é como o abismo. Tem-se
a impressão de que o capitalista seria capaz de
morrer chorando, depois de ter ganho todo o di
nheiro do mundo, porque não haveria sobre a ter
ra nem mais uma moeda que ele pudesse ganhar.
E’ a insaciabilidade. E’ a figura moça de Alexan
dre Magno chorando, depois de todas as conquis
tas, porque já não havia terra a conquistar.
E que é a miséria senão a falta de tudo? E,
entretanto, quando a gente pensa que a sua lou
cura seria possuir tudo, tem-se a experiência do
contrário. As suas reivindicações são de alguns
tostões mais, de alguns níqueis apenas. Vede um
operário, que representa de um certo modo a
a classe que tem necessidades. Véde-o nas horas
de salário pequeno, de grande exigência de tem
po de trabalho, nas ocasiões em que os gêneros
de primeira necessidade encarecem a ponto de
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levar a privação e a miséria para seus filhos.
Quais as suas suplicas, as suas reivindicações?
Um pedido de aumento pequenino de salário. Ou
a diminuição de uma hoi'a, de meia hora de tra
balho.
Com tão grande exigência de capacidade e
contentando-se com um pouco apenas! Com mui
to pouco até. Uma gota de felicidade para quem
sente no coração o abismo que poderia colher a
amplitude desmesurada de um imenso oceano. E’
a psicologia da miséria...
E é interessante notar-se que esse abismo po
de escancarar as suas fauces insaciáveis, se por
um lance da sorte conseguir apoderar-se de um
apreciável volume de ouro. Muda-se sua psicolo
gia. Quase cheia, a insaciedade fabricará, inven
tará novas necessidades, novas aspirações e será
como o mar, onde caem todos os rios do mundo e
que nunca se enche!
Por infortúnio nosso, essa estranha psicolo
gia do ouro vai fazendo a desgraça do mundo. E
quando os economistas ou sociólogos procuram
atribuir a génese do comunismo à expansão das
doutrinas dissolventes, a mentalidade, despreocu
pada de ostensiva erudição, irá marcar como ori
gem do comunismo essa psicologia brutal do ouro.
Pois analisemos, sem preconceitos, a situação do
pobre, que trabalha de sol a sol, que gasta a sua
saúde, que doente ou são há de trabalhar, que é
obrigado a longas e certas horas de trabalho, que,
apesar desse esforço titânico, ganha pouco, que não
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tem o suficiente para os seus gastos domésticos,
que vê a necessidade oprimir o seu lar, que vê
seus filhos, pelo menos, sem roupa, quando não
sem alimento bastante, que recorre para ameigar
a sorte à bondade que ele espera exista no co
ração do capitalista, que recorre aos princípios do
direito e da lei, que já não faz uma revolta, mas
um pedido sereno, humilde, sem gritos e impre
cações, e não encontra o menor eco de compai
xão ou de amparo — e digímos se esse homem
é ou não levado ao desespero que deflagrará no
primeiro momento favorável e estrugirá revolta
do, indignado como o grito de quem perdeu a es
perança ?
E não é verdade que, se a psicologia do ou
ro cedesse um pouco, uns níqueis mais, uma gota
apenas, mudaria completamente a situação?
E não é razoável fazer-se, quando se sabe que
com uns tostões a mais pode-se enxugar algumas
lágrimas, conceder uns instantes de alegria, ofe
recer uma gota mais de conforto, umas vestes
mais decentes aos trabalhadores, um sorriso mais
para os seus filhos e instantes de serena alegria
a uma pobre mãe?
E quando se sabe que isso se faria com uma
coisa tão pequenina que nem sequer faria ausên
cia no cofre cheio de ouro? Dura psicologia a do
ouro! Como é egoísta e tremenda!
O’ Deus, onde está o mistério da tua vida que
foi uma destruição da psicologia do ouro, que foi
um abismo de dádiva, que foi um prodígio de ca-
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ridade e de amor aos desamparados? Onde está,
que os homens já não o vêem mais?
Cuidado! O’ civilização! A psicologia da mi
séria poderá mudar-se e então será a psicologia
da loucura que ninguém conterá mais! Decidida
mente o século XX vai ganhando do século X IX
naquilo que Daudet classificava de estupidez...
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CAPÍTULO XIII.

A PAZ SOCIAL.
A CONCILIAÇÃO DOS DIREITOS E DOS DEVERES DAS CLAS
SES. — M U LT IP LIC ID A D E N A UNIDADE. — O FEUDALISMO
MODERNO. — ORGANIZAÇÕES PATRONAIS. — ORGANIZAÇÕES
OPERARIAS. — ORGANIZAÇÕES INTERM ED IÁRIAS. — Só â
POSSÍVEL COMPOR A PAZ SOCIAL: PELO E SPÍR ITO DE F R A 
TE RN ID AD E , PELO E S PIR ITO DE COLABORAÇAO, PELO ES
P ÍR IT O DE CARIDADE.

Chegando a este ponto do nosso estudo sobre
a momentosa questão que agita a mentalidade dos
grandes estadistas do mundo contemporâneo, po
demos com serenidade e justiça contemplar a su
blime missão que a Igreja tem desempenhado e
continua a desempenhar para a solução do an
gustioso problema. A doutrina social da Igreja
apresenta-se com tão alta nobreza, com tamanha
independência, com tão maravilhoso senso de jus
tiça, que só os homens eivados de preconceitos po
derão não reconhecer o seu destino sagrado de sal
vadora da humanidade.
Nada há que impeça a Igreja de afirmar os
deveres e os direitos de cada classe social. Ne
nhum interesse, nenhuma paixão, nenhum gover
no, nenhuma legislação, nenhum fim subalterno
poderá emudecer a sua voz ou impedir a procla
mação da sua sagrada doutrina. Essa doutrina de
justiça e caridade ela tem clamado aos ricos e
aos operários, aos grandes e aos pequenos. ..
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E continuará a sua missão pelos séculos em
fora, até à consumação dos tempos...
A independência soberana, a lealdade, a cla
reza, a justiça perfeita com que os seus pontífices
expõem a sua doutrina é a maior prova da sin
ceridade com que a sociologia católica procura re
solver a questão social.
E de que maneira a Igreja procura solucionar
a grande questão?
A Igreja traça, com extremo sentido da rea
lidade, os deveres e os direitos das duas classes
em luta. Afirma os graves deveres do capital e os
graves deveres do trabalho, estabelece claramente
os direitos do capital e os direitos do operariado.
A solução do problema, portanto, para a Igreja,
não pode ser outra senão a mais racional, isto é,
o respeito mútuo dos deveres e dos direitos, a con
ciliação dos deveres e direitos das duas classes.
Aliás Leão X III afirma esta solução de uma manei
ra perentória na sua encíclica: “ 0 único remédio
possível é a volta à vida e às instituições cristãs” .
O primeiro lugar compete, diz Leão XIII, às cor
porações operárias. Pio X afirma: “ Aos agrupa
mentos corporativos, isto é, às organizações pro
fissionais” . O cuidado especial do sumo pontífice é
fazer ressaltar que o corpo social deve ser orgâni
co, harmónico como o organismo humano. Deve
existir a diferença de órgãos, mas jamais a luta
entre eles. Pois todos, diferentes nos seus ofícios
e trabalhos, se subordinam ao fim supremo da
paz e felicidade orgânica, sem lutas e sem oposi
ções, na mais perfeita harmonia. O corpo social de
ve também ser como um organismo, mas onde to-
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das as classes desempenham o seu papel, a sua
missão, sempre no mais perfeito entendimento, na
mais completa harmonia, tendo em vista a felici
dade do todo social, sem alhear-se da sua própria
e justa felicidade.
Aliás o próprio panorama social moderno nos
afirma de um modo claro que a natureza impul
siona os homens para essa organização. Pois em to
da parte o que vemos é a organização social que
se esboça. As classes procuram unir-se, procuram
estabelecer-se em blocos uniformes de aspirações
e de desejos ou reivindicações. E’ o esforço enor
me que faz o mundo para sair dessa espécie de
caos em que se acham as classes sociais, atiradas
nessa descomedida loucura de competição indivi
dual que o individualismo burguês e o liberalis
mo económico criaram, como diz Viallatoux.
Sempre isso revela que no fundo da própria
realidade humana está essa exigência como um
postulado natural.
E é assim: ós operários se reúnem conforme
sua profissão, conforme suas necessidades, em
grupos ordenados ou sindicais, ou sindicatos ope
rários, e os patrões nos seus próprios grupos ou
sindicatos patronais. Mas essa reunião processase, no mundo moderno, num sentido de violência,
de revolta, de incompreensão. São como dois gran
des exércitos que se organizam, que se revigoram,
para uma luta tremenda de vida ou de morte. Es
se é o aspecto da questão social dos nossos tem
pos. De um lado o capital que, na sua faina de
ganhar e multiplicar dinheiro, tem o operário
como uma máquina que seu ouro aciona; doutro
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lado, o operário que tem o seu patrão como um
opressor que procura arrancar do seu trabalho o
maior proveito possível.
Cria-se no mundo atual uma espécie de feu
dalismo: o mesmo ódio que estrugia entre os se
nhorios feudais parece estrugir, e talvez pior ain
da, entre o capital e o trabalho. Os agrupamentos
profissionais são de grande benefício, mas quando
são criados em ordem à harmonia e à paz social.
Fora disso, o seu efeito é desastroso e destruidor.
Daí a observação de Leão X III: “ O grande er
ro dos nossos dias é o de formar essa atmosfera
terrível de ódio entre as classes sociais, é a cria
ção da luta de classes, quando todas as classes de
veriam constituir a sociedade como um corpo si
métrico” . Todo o trabalho social da Igreja é fa
zer desaparecer essa luta de classes, embora fique
ainda no fundo a luta de interesse, mas despojada
do ódio e do sentido de morte e destruição que
lhe emprestam os liberais e os socialistas.
Eis como o santo padre procura estabelecer a
paz social. — Os operários devem ser organizados
em agrupamentos sindicais, ou sindicatos que não
tragam no seu bojo como única finalidade o des
peito, o rancor ou o ódio, mas o desejo e a as
piração de compor a paz e a harmonia social. Os
patrões, do mesmo modo, devem se organizar em
agrupamentos patronais, ou sindicatos patronais,
animados do maior desejo de fraternidade cristã.
Entre esses dois grandes agrupamentos de patrões
e operários devem existir instituições intermediá
rias, chamadas comissões mistas. Essas comissões
serão constituídas por membros das duas corpora-
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ções, membros sensatos, prudentes, dotados de pro
bidade e merecedores de confiança. As pretensões
das duas classes serão discutidas pelas comissões
mistas que julgarão do seu motivo e procurarão
realizar todo o acordo, de modo a satisfazer as
exigências das duas classes em litígio. Não só ha
verá comissões mistas locais em zonas determina
das, mas as locais deverão por delegados seus, de
toda confiança, compor as comissões mistas pro
vinciais e estas as nacionais, formando-se assim as
diversas instâncias conciliatórias que solucionarão
todo e qualquer conflito entre as duas classes. Real
mente, quando se vê a intratabilidade entre operá
rios e patrões, a proposta arbitrada por Leão X III
aparece como um meio de estabelecer a harmo
nia e a paz entre o capital e o trabalho. Claro está
que esta solução seria impraticável, se não hou
vesse em tudo isso um sentido profundo de cris
tianismo. Seria apenas utópico.
A solução que a Igreja apresenta à grande
questão é certamente a mais perfeita e a mais ra
cional. Não há o aniquilamento de uma classe
por outra; nem a ditadura de uma classe social.
Se há uma imposição soberana, é a imposição
da justiça, do direito e dos deveres. Ou se qui
serdes — o supremo e tranquilo domínio da jus
tiça social. Por isso, a doutrina social cristã não
aceita a luta de classes. A luta de classes é o es
magamento da fraternidade. E’ a mais hedionda
violação da caridade cristã.
E’ a fonte maligna das grandes opressões e
das grandes violências.
Não é com o “ elogio da violência” , de Sorel,
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[ue se equilibrará e tranquilizará o mundo, mas
:om a prática da caridade que é o carisma do evan
gelho de Cristo.
Espírito de fraternidade. — Eis a primeira quaidade de que se devem revestir as organizações
>atronais e operárias para compor a paz social,
inquanto essas organizações mantiverem exclusiramente o espírito de luta, jamais a tranquilidade
lescerá sobre o mundo. Enquanto a sua índole for
i de exército que se forma para o combate, en[uanto o ódio encher o seu coração, enquanto a
endência geral for apenas a do sentido de exploação de uns pelos outros, será impossível a comireensão mútua. O espírito de fraternidade transormará o conteúdo mental das classes. Dará às
luas grandes classes a certeza de interesses de irnãos que buscam uma solução para a felicidade
nútua. Que se dê ao operário, por meio de suas or
ganizações pacíficas, uma possibilidade de bem;star, de consciência de que as suas reivindicações
erão sempre atendidas, desde que sejam justas e
lentro do possível, a convicção de que o trabalho
ião lhe será imposto como uma opressão a que
ião pode fugir, a possibilidade de discutir as conlições do seu trabalho, de aceitá-lo após um ra
ciocínio reto que lhe assegure não uma condição
revoltante de escravo, mas a condição de homem
livre que livremente aceitou o seu emprego depois
de apresentar suas dificuldades ou queixas, depois
de justa reflexão. Que se torne a convenção do tra
balho, não um acúmulo de exigências apenas uni
laterais, favorecendo o patrão, e que os operários
assinam às pressas no escritório, sem saber o que
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estão fazendo. Mas pondere o industrial aos seu;
operários a sua situação económica, raciocine
mostrando-lhes a necessidade de um acúmulo jus
to de capital para enfrentar a possíveis paralisia:
do consumo, desvende-lhes até que ponto pod<
atender os seus justos pedidos. Haja uma conven
ção racional, humana, como um contrato que s<
faz entre irmãos, entre homens livres, e não un
contrato imposto pela riqueza de uns e aceito pelí
miséria angustiosa de outros -— sem cogitação d«
justiça! Com esse sentido elevado de fraternidadt
cristã, sente-se perfeitamente que a confiança mú
tua descerá sobre os ambientes das fábricas, e ha
vendo a confiança, chega-se a uma atmosfera na
tural de paz e felicidade.
E o meio essencial para isso é dotar os sin
dicatos patronais e operários de senso superior d<
paz, de espírito fraterno, destruindo essa ambiçãc
malfadada de guerra e de luta que as duas cor
rentes filosófico-política — o liberalismo e o co
munismo — criaram. Pois no liberalismo econó
mico o senso patronal é o de unir-se pela quan
tia para vencer a quantidade, isto é, fortificar-s£
no ouro abundante para esmagar a miséria nu
mérica.
Não há nenhum sentido de fraternidade e até
entre patrões cristãos — por desgraça nossa e de
les -— a mentalidade é de desconhecimento com
pleto da justiça que devem ao seu irmão! No co
munismo, temos a mesma mentalidade às avessas:
o proletariado pensa que deve esmagar o seu pa
trão, e dominar violentamente sobre a sua ruína.
E talvez não seja fora de propósito, aqui, a con
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sideração da identidade filosófica que alimenta a
burguesia e o comunismo — a ditadura de uma
classe sobre outra.
Berdiaeff no seu livro “Christmnisme et Réalité Sociale” nos revela, de um modo brilhante,
essa verdade. Marx, diz o notável filósofo russo,
não é um criador, é um adaptador. “ O marxismo
não ama nem a Deus, nem o homem. Nega a
Deus, é terrível para com o próximo; ama ape
nas o socialismo futuro, o coletivismo social” .
Este amor da sociedade, é o que Nietzsche cha
mava, por uma outra razão, o amor do “ longín
quo” , por oposição ao amor do próximo. Esse lon
gínquo, essa sociedade futura, é o vampiro que
engulirá todo “ próximo” , toda personalidade hu
mana, pois ela exige sacrifícios ilimitados. Não há
crueldade que não seja justificada em seu nome” .
A destruição da personalidade — eis a base do
marxismo. Ora, não é verdade que a filosofia li
beral reduz o homem, ou o operário, a uma ex
clusiva expressão numérica? A personalidade hu
mana que valor apresenta no regime económico
burguês? Que estranho respeito à personalidade
nesse regime que reduz o operário a uma simples
máquina! E Berdiaeff afirma sobre o cristianismo:
“ O cristianismo tende também para um fim afas
tado, para o “ longínquo” , o reino de Deus, mas ele
não nega o amor do próximo, da personalidade hu
mana; exige-o ao contrário, como uma condição
da sua realização. Não entrarão no reino de Deus
senão aqueles que possuem esse amor do próximo” .
Se não se infundir na ordem social o espírito
cristão, só se pode esperar como única realidade o
Capital e Trabalho — 9
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comunismo. Pois a consequência mais lógica e per
feita da mentalidade burguesa é a transição para
a mentalidade comunista. E afirma admiràvelmente Berdiaeff: “ A consciência marxista é vitima do
capitalismo, do progresso técnico.
A mecanização da vida, a supressão da per
sonalidade do homem, sua transformação em ins
trumento de progresso material, o enfraquecimen
to da espiritualidade, tinham já começado no ca
pitalismo, na civilização técnica do século XIX.
Também a sociedade contra a qual se levantou
Marx era já em grande parte ateia; nela, o espiri
tual se enfraquecera, e se considerava o homem co
mo função do desenvolvimento das forças produ
tivas. Não é no marxismo que é preciso procurar a
parte do mal, pois na sua negação de Deus e do
homem não dá prova de originalidade; ele toma
tudo isso emprestado do seu inimigo. Aqueles que
querem conservar a fé em Deus, salvaguardar a
liberdade do espirito humano e o valor absoluto da
personalidade por um simples retorno à socieda
de capitalista do século XIX, não sabem o que fa
zem. Se não estão conscientemente de má fé, estão
ao menos sob o império de uma ilusão e de um
erro fatais” .
A única solução, portanto, para o mundo mo
derno, é a volta para Cristo. Quando a filosofia
de Berdiaeff acha um absurdo procurar a paz so
cial à civilização analítica do século XIX, a visão
maravilhosa de Leão X III brilha com um esplendor
extraordinário.
Só há um remédio para a angústia da civili
zação. E’ a volta não para uma forma de civiliza-
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jão passada, pois há irreversibilidade dos fatos so
ciais, mas a volta ao sentido cristão da vida. Só o
cristianismo, informando a vida dos sindicatos pa
tronais e operários, dando-lhes esse sublime espí
rito de fraternidade, poderá preparar a paz social.
Pois a questão social, assegura o grande filósofo
russo, é também uma questão moral, uma ques
tão de iluminação, de transfiguração espiritual, de
modificação religiosa das relações de homem para
homem, isto é, uma questão cristã.
Espírito de colaboração. — Eis aí a segunda
nota que deve ornamentar os sindicatos patronais
e operários, assim como as comissões mistas, para
que se destrua o sentido desumano da luta de
classes.
E’ o que Bessière coloca como motivo princi
pal de harmonia social, quando estuda a ques
tão do “ chefe” . As duas classes sociais não estão
no mundo como duas forças independentes, desli
gadas uma da outra. São duas potências que se
conjugam, são dois imensos braços que se entre
laçam para construir a própria felicidade e a fe
licidade social. O dinheiro com todo o seu pres
tígio ficará inerte, morto, marasmado na incapa
cidade, se não conseguir acionar os braços do tra
balhador.
O trabalhador representa os longos braços do
capital para que ele possa alcançar as imensas for
tunas que permaneceriam inacessíveis se não fora
a energia do trabalho. O capital representa o cé
rebro, o sangue, o alimento, o estímulo, o impul
so para que o trabalhador possa pôr em atividade
a sua capacidade de produção.
9*
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O capital sem o trabalhador ficaria reduzido
a uma inércia incapaz de se atirar às grandes em
presas. O trabalhador sem o auxílio do capital fi
caria reduzido a uma tristíssima incapacidade de
aquisição, até do mais necessário para a sua ma
nutenção ou manutenção de seus filhos.
Daí nasce a idéia fundamental de que as duas
classes não são independentes uma da outra, mas
se unem para o progresso e felicidade comuns.
Não são elementos que procuram a mútua
destruição ou aniquilamento, mas, ao contrário,
são elementos cuja vida, cujo bem-estar, cujo fu
turo, dependem da maior colaboração que houver
entre eles.
Os capitalistas devem compreender que o seu
papel não é a missão de tirano, para arrancar dos
seus operários a maior produção possível, como
se fossem suas próprias máquinas, mas a sua mis
são é de auxiliar com o capital, que põem em mo
vimento os operários, a vida dessa classe menos
favorecida, dando-lhe um sentido de colaboração
profunda, de maneira a proporcionar-lhe sempre
uma vida cada vez mais humana, mais racional.
Devem compreender que, dando à sua indús
tria esse sentido de colaboração, de maneira que
o operário não tenha essa idéia de cativo mas de
auxiliar do seu patrão, o esforço do trabalhador
será redobrado, e, por conseguinte, mais produti
vo. O operário, por sua vez, compreendendo que
o seu papel é de colaboração com o seu chefe, en
tendendo que o seu estado de trabalhador depen
de da marcha da indústria a que se empregou, pois
o seu progresso, o seu lucro, fornecerá possibili
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dade de um melhor salário, envidará todo o esfor
ço para que o seu patrão tenha o maior lucro pos
sível.
Assim entendida a vida de uma indústria ou
de uma empresa qualquer, a idéia dominante será
de que o progresso, o bom andamento geral, a re
ceita geral pertence, moralmente e até pecuniàriamente, às duas classes — operários e patrões, —
pois que a vida de ambas depende da realidade
geral da indústria.
O seu progresso fornecerá ao capitalista o bemestar e a fortuna, e favorecerá os operários pelo
aumento do salário, pelos prémios, pela participa
ção dos lucros nas empresas que assim o estatuí
rem, e pela possibilidade maior de atender às suas
despesas de família.
E é nesse sentido que a Igreja se esforça pa
ra dar aos industriais a compreensão desse alto
sentido de colaboração, de modo a constituírem
com os seus numerosos operários uma imensa fa
mília, onde a aquisição de bens não representa
benefício para um membro apenas, mas benefício
para todos os que fazem parte da família, natural
mente, conforme a posição de cada membro.
Mas o benefício tem sempre um sentido geral.
Havendo na concepção da vida do capital e do
trabalho essa compreensão mútua, o santo padre
não tem dúvida em crer na paz que hão de des
frutar todos os memhros da imensa família hu
mana. Nem se diga que esse sentido de colabora
ção levaria o operariado ao extremo. Pois numa
família os benefícios atingem todos òs seus mem
bros, não na mesma proporção, mas na proporção
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adequada à posição e merecimento de cada mem
bro. Assim na vida das classes que colaboram para
a felicidade comum. Os patrões receberiam os seus
benefícios e os operários receberiam os bens maio
res que esses benefícios permitissem aos seus pa
trões fazerem, mas tendo a certeza de que a mis
são dos seus patrões seria esta, de colaborar com
eles de maneira que eles recebessem os benefícios
merecidos pela sua lhaneza de trabalho, tendo ain
da a certeza de que conscienciosamente os seus pa
trões executariam essa lei social. Os patrões pode
riam ter por certo que os seus operários seriam
incapazes de lesá-los, sabendo que conscienciosa
mente eles devem trabalhar para que consigam
juntamente com eles as melhorias a que fazem
jus.
Ora, está claro que este sentido de mútua co
laboração de classes dará às duas classes uma be
la tranquilidade e um espírito de grande confian
ça, mútua. O que quer dizer — a paz social.
Caridade. — Eis a terceira qualidade que de
ve revestir as organizações patronais e operárias.
Essa virtude Jesus encerrou naquele mandamen
to, único na história dos homens — “ Amai ao
vosso próximo como a vós mesmos!” A lei da ca
ridade não é um amor qualquer, uma tendência
qualquer para o nosso irmão. E’ mais profunda e
mais exigente. A sua medida é a que mais pode
ria contribuir para a ventura e tranquilidade do
mundo. A medida da caridade é o amor que cada
um tem a si mesmo. E que amor é esse? E’ o que
nos coloca, em tudo, em primeiro plano; que atri
bui tudo que é bom a nós mesmos; que procura
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trazer para junto de nós tudo que pode constituir
motivo de felicidade; que procura melhorar dia
a dia a nossa própria sorte; que pode esquecer-se
do mundo e de tudo o mais, menos de nós mes
mos; que na alegria, no sofrimento, nas angústias
e nos pesares só procura a nós mesmos, para nos
libertar da mágoa, ou para nos encher mais de
gozo. E tudo isso, visando, não uma simples lei
que se pode burlar a toda hora, como as leis hu
manas, mas visando o supremo mandamento de
Deus, a cujo olhar nada se esconde. Nem o pen
samento oculto e silencioso que se agita nebulosa
mente no espírito, nem a paixão escaldante que ar
de no fundo do coração!
Essa medida maravilhosa, pela qual devemos
ao próximo o mesmo amor que devemos a nós
mesmos, equilibrará forçosamente os interesses das
duas classes sociais. Fará descer sobre o mundo
a paz cristã. De fato. O capitalista que sente co
mo seu supremo dever o dever de amar ao operá
rio como a si mesmo, jamais consentiria em opri
mi-lo. Ele que ama a sua saúde, proporcionaria
ao seu operário um meio higiénico para conservar
a saúde; ele que gosta de se alimentar bem, da
ria ao seu operário o suficiente para poder ali
mentar-se bem; ele que prefere, como sublime
ventura, dar à sua esposa querida e aos seus filhinhos uma alimentação sadia e uma vida deco
rosa, procuraria fornecer aos seus operários meios
necessários para a manutenção honesta de sua fa
mília pobre, mas digna; ele que deseja sua espo
sa no ambiente do lar, nas preocupações domés
ticas, proporcionaria ao operário um salário tal
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que permitisse à mulher operária ficar nos cui
dados de sua casa; ele que procura precaver-se
ajuntando pecúlio para a sua velhice e para seus
filhos, permitiria aos seus operários, por uma par
ticipação de lucros (ainda que mínima), provi
denciar pequena economia para sua velhice; ele
que tem a ventura de possuir a sua rica e espa
çosa casa, procuraria facilitar ao seu operário a
aquisição de uma casa pequena, mas que fosse pa
trimónio dele; enfim, ele que busca a felicidade,
procuraria dividir essa felicidade com o seu ope
rário, que é seu próximo, e que ele deve amar
como a si mesmo!
Fossem os sindicatos patronais, os sindicatos
operários e as comissões mistas influenciados por
esse magnífico espírito evangélico de fraternidade,
colaboração e caridade, e não há dúvida que a
questão social desapareceria do mundo.
Imaginai patrões que amem aos seus operá
rios, que procurem a felicidade dos seus operários,
que envidem esforços para preparar-lhes uma vi
da mais humana, que procurem fazer a felicidade
da família operária; e de outro lado, imaginai ope
rários que queiram bem aos seus patrões, que tra
tem dos seus interesses como se fossem os seus
próprios, que desejam a maior ventura dos seus
patrões, que lhes proporcionem os maiores frutos
de trabalho e a maior felicidade para as famílias
patronais. E vede se haveria ainda possibilidade de
conflito. Se seria possível surgir alguma desaven
ça. Se poderiam existir a fome, a miséria, o desam
paro nos arraiais operários. Se poderia existir a
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opressão, o desejo de espezinhar, nos corações dos
capitalistas.
Não! o amor mútuo que sabe o segredo dos
perdões, que sabe o mistério das condescendências,
que conhece o caminho do coração, que sabe en
xugar lágrimas e amenizar infortúnios, ai está
como mistério de união de almas, como nexo dos
mais profundos interesses. Numa palavra, esse sen
tido cristão da vida derramaria sobre o braseiro
tremendo dos ódios e das paixões desesperadas a
água tranquila do céu, que apaga todas as incom
preensões e estende sobre o mundo a doçura e a
beleza da paz!
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CAPITULO XIV.

NA RÚSSIA.
GIDE E OS SEUS LIVRO S “RETOU R DE L A URSS.", “RETOUCHES A MON RETOUR DE L A URSS.” . — A RtJSSIA IN T E 
LE C TU A L E AR TÍSTIC A. — A RÚSSIA P R O LE TÁ R IA.

O após-guerra ressaltou as figuras mais de
sencontradas no cenário da inteligência francesa;
manifestação peculiar da psicologia humana. A l
mas tão diversas deveriam reagir também diversa
mente à imposição ríspida dos acontecimentos.
Reações psicológicas diferentes contra a lâmina
cortante das mesmas lutas da história!
Alguns espíritos se aprofundaram nas investi
gações angustiosas de uma solução nacional. Maritain, salvando o senso profundo da liberdade e
da personalidade humana; Aron e Dandieu, crian
do a reforma social pelo princípio da descentrali
zação da variedade, da liberdade e do homem; Da
niel Rops, esse sublime torturado, ambicionando
infundir no mundo moderno, desespiritualizado e
sem fibra, a chama radiosa da alma; Gabriel
Mareei, angustiado, lutando contra o mundo em
fragmentos; e Gide, esse espírito brilhante, exer
cendo uma influência de simpatia às vezes, mas
real, sobre Mareei Arland, Jacques Rivière e Alain
Fournier, foram reações interessantes ao fenômeno
1914-1918. Mas André Gide chegou ao paradoxo de,
ao procurar sair dessa tortura, criar para si um
sentido de indeterminação. Forjou uma espécie de
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contínua disponibilidade, como dizem os críticos
mais eruditos. E essa disponibilidade o deixou as
sim à tona dos grandes acontecimentos da sua pá
tria e do mundo, balouçado pelas auras mais di
versas, sem fixidez própria.
Até que um dia, e hoje quase se poderia di
zer angustiosamente, afundou-se na ideologia co
munista, optando sèriamente por um ideal que
acreditava ser o cimo da felicidade humana. O
ideal dessa suspirada igualdade, absurda e utó
pica ante os próprios postulados da diversidade na
tural, agarrou de tal modo a alma de Gide que se
fez quase uma obsessão. Daí em diante, a sua pre
ocupação constante era transformar a influên
cia enorme que podia exercer sobre a mocidade de
sua pátria numa propaganda ardente da ideologia
de Marx. Desse Marx que lhe aparecia ante as vis
tas como um gênio soberano, e de quem ele há de
se compadecer mais tarde quando verificar a si
tuação da Rússia que ele chama a sua “ grande e
dolorosa Rússia” .
Que traço interessante de vontade apresenta o
que agora já se poderia chamar a tragédia gideana. Passar de uma situação de disponibilidade pa
ra uma determinação séria; erguer-se de uma indi
ferença clássica para uma angustiosa sinceridade;
prender-se a alguma idéia, e prender-se sèriamen
te, quem antes parecia nada impressionável; ter
uma decisão, e tão profunda que iria sacudir todo
o abismo do seu espírito — é realmente alguma
coisa de trágico, pelo menos em profundidade psi
cológica. Gide fez-se comunista. A grande influên
cia que sua obra literária exercia sobre a men
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talidade dos moços transbordar-se-ia em uma de
vastação dolorosa...
Mas há na economia dos espíritos um impul
so divino, ainda que desconhecido, e que estabe
lece compensações maravilhosas.
Gide, sonhando com o paraíso que autores
marxistas criaram fantasticamente nos seus livros
sobre a Rússia, planejou uma viagem de visita e
estudos à pátria amargurada de Gorki.
Passeou, divertiu-se, viu, observou, sonhou com
vistas penetrantes, escreveu suas impressões e as
publicou no livro que intitulou: “Mon Retour de
TURSS.” — “ Minha volta da Rússia” .
Gide realmente não soube, ou antes, não pô
de esconder a sua amarga desilusão. Mas, revo
lucionário sincero e idealista rubro, procurou di
zer que tudo o que vira, os martírios anónimos
das multidões pardas das usinas, as opressões que
sufocavam o povo da nação triturada, tudo era o
sofrimento necessário para construir uma grande
nacionalidade, um Estado novo e sobre tudo uma
nova fonna humana. O seu livro não era como
muita gente pensava, ao começo, uma violenta acu
sação ao regime soviético, mas sim uma maneira
capciosa de procurar persuadir os que acusam o
bolchevismo de duras e cruéis opressões, mostran
do que sem isso era impossível criar a grande or
dem nova que pretendia mudar até mesmo o
substratum profundo da natureza humana. O fato,
porém, é que Gide, mesmo com pouca sincerida
de, desvendou o horror de muita baixeza e de
muita crueldade que se esconde sob a máscara de
Moscou. Frases como estas ou pensamentos assim:
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“ O cidadão soviético vive numa ignorância
monstruosa do que se passa no estrangeiro (Retour,
pg. 50). As moças são muito instruídas e “ distin
tas” (distintas entre aspas) (pg. 53).
“ Na outra margem de um riacho que limita
o sovkhose, há um alinhamento de barracões. Mo
ram, ali, quatro pessoas num cômodo de dois me
tros e meio por dois metros, alugado à razão de
dois rublos por pessoa e por mês.
As refeições no restaurante do sovkhose cus
tam dois rublos, luxo inacessível aos trabalhado
res cujo salário é de setenta e cinco rublos por
mês.
Têm que se contentar com pão e peixe seco
(Retour, pg. 59).
“ Não há mais classes na Rússia. Sim. Mas há
pobres. Há muitos; há demais.
Eu contava não ver nenhum; confesso mes
mo: foi para não ver mais pobres que visitei a Rús
sia. Acrescentem que a filantropia desapareceu,
que até a simples caridade desapareceu. (Idem,
pg. 62). “ O que se deseja hoje é o assentimento, o
conformismo. O que se quer e se exige, é a apro
vação de tudo o que se faz na Rússia. . . Por ou
tro lado, a mínima crítica, o mínimo protesto, são
passíveis dos piores castigos e, de resto, imediata
mente abafados. Duvido que hoje, em nenhum
país do mundo, nem na Alemanha de Hitler, o
espírito seja menos livre, mais curvado, mais ater
rorizado, mais avassalado” (Idem, pg. 64). “ Que
Stalin tem sempre razão, é como dizer: que só
Stalin tem razão. Ditadura do proletariado foi o
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que nos prometeram. Estamos longe dela. Sim, di
tadura, mas ditadura de um homem...
E’ indispensável não nos iludirmos, é imprescindivel reconhecermos claramente. Um passo mais
e diremos mesmo: é exatamente isso que não que
ríamos” (Idem, pg. 72). Mas o episódio que bem
caracteriza a opressão soviética é o seguinte: “ Na
estrada de Tiflis a Batum, atravessamos Gori, a
pequena cidade natal de Stalin. Achei que seria
delicado enviar-lhe uma mensagem de gratidão
pela acolhida da URSS., onde fomos constantemen
te aplaudidos, festejados, acarinhados. Mandei pa
rar o automóvel diante da agência e apresentei o
texto do meu telegrama. Dizia mais ou menos:
Passando por Gori, no percurso da nossa mara
vilhosa viagem, é com um prazer muito cordial
que vos dirijo. .. Aí o tradutor parou: eu não po
dia falar assim. O “vós” não é bastante quando
esse “vós” é Stalin. E’ inconveniente.
Devia acrescentar qualquer coisa. E, como ma
nifestei certo espanto, trocaram idéias. Propuse
ram: vós, “ chefe dos trabalhadores” , ou, “ guia dos
povos” , ou nem sei mais o que. Disse que aquilo
era absurdo, protestei; Stalin estava acima dessas
bajulações. Debati-me em vão. Tinha que ser. Só
aceitariam o meu telegrama se eu consentisse no
enxerto. E, como se tratava de uma tradução que
eu não podia verificar, afinal me submeti, mas
declinando de toda responsabilidade e pensando
com tristeza que essas coisas contribuem para pôr
entre Stalin e o povo uma terrível, uma intrans
ponível distância” (Idem, pg. 67). “ De qualquer
maneira, há desilusão. Se não é Stalin, então é o
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omem, o ser humano que decepciona. O que se
rocurava, o que se queria, o que se imaginava próimo de obter, depois de tantas lutas, tanto sangue
erramado, tantas lágrimas, era, pois, uma coisa
cima das forças humanas? Depois de tantos mees de esforço, tantos anos, tínhamos o direito de
uerer saber: — afinal, vão conseguir levantar um
ouco a cabeça? As cabeças nunca estiveram tão
urvadas” (Idem, pg. 70).
Mas a preocupação revolucionária perdura
empre. Eis como ele termina o seu “ R e t o u r “ A
IRSS. não acabou de nos instruir e de nos espan
ar” (!?).
E’ ainda a necessidade do propagandista e
dealista que assim o leva a dizer. Com uma in
genuidade de criança, Gide desculpa todos esses
nartírios, todas eSsas assombrosas amarguras do
)ovo russo, com a necessidade das “ depurações”
>ara a construção do novo tipo humano. E’ a rejetição do hino homérico com que ele abre o seu
'Retour” : “ A grande deusa, quando vagava pelos
•aminhos, procurando a filha, chegou à côrte de
íeleos. Lá ninguém descobriu que era uma deusa
àquela mulher. A rainha Metanira lhe confiou a
rguarda de um filho recém-nascido, Demofoon, que
foi mais tarde Triptólemo, o iniciador dos traba
lhos campestres. À noite depois que as portas se
fechavam e a casa adormecia, Démeter tirava De
mofoon do berço, e com aparente crueldade, mas
de fato impelida por um imenso amor e desejosa
de conduzir o menino à divindade, ia deitá-lo, nu,
sobre um leito de brasas. Imagino Démeter de
bruçada sobre a criança radiosa, como sobre a hu-
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manidade futura. Demofoon suporta o calor dc
carvões, e a experiência o robustece. Qualquer co
sa de extra-terreno, de forte e de inesperadament
glorioso se prepara nele. Ah! foi pena que Dt
meter não tivesse podido levar até ao fim a su
tentativa audaz, e coroá-la de êxito! Conclui a ler
da que Metanira inquieta, falsamente guiada pel
temor maternal, apareceu de súbito no quarto, fe
recuar a deusa, deteve todo o sobre-humano qu
se forjava, espalhou as brasas e, para salvar o fi
lho, destruiu o deus!” .
Aí está o que Gide, apesar de todas as suas pro
fundas decepções, procura ver na Rússia. De
mofoon sobre as brasas de um sofrimento desco
munal é o povo russo. Pobre Gide!
Que ingenuidade! Vinte anos sobre as brasa:
de um imenso martírio, e não há dúvida que d<
sobre as brasas só sairá um triste e horrível ca
dáver!
E’ o que a história está dizendo e dirá ainds
depois de séculos!
O que admira é um talento como André Gid<
preso às malhas de uma tão profunda quanto in
concebível ingenuidade.
\
Não! Stalin nunca será Démeter e o pobre po-'
vo russo só por um prodígio sairá desse martírio
ainda humanizado!
A impressão é de que poderá sair bestiali
zado .. .
Entretanto a marcha de Gide para a sinceri
dade vai-se fazendo de um modo impressionan
te ... e desconcertante para Moscou. Pois a pri
meira preocupação dos escritores leninistas ou sta-

http://w w w .obrascatolicas.com /

XIV. Na Rússia

145

linistas é a insinceridade, o cuidado hipócrita com
que encobrem todas as sombras e trevas, para dei
xar transparecer só o que há de luminoso nas pa
ragens imensas da Rússia. Gide, mais nobre que
todos os outros porque idealista, não pode supor
tar a insinceridade.
Dói-lhe como um ferrete a hipocrisia: “ não
há partido que me conserve — quero dizer, que
me retenha — e que me possa impedir de prefe
rir a verdade ao próprio partido. Desde que inter
venha a mentira, eu me sinto mal, meu papel é
denunciá-la. E’ a verdade que me prende; se o
partido a deixa, deixo imediatamente o partido.
Sei muito bem (e vós mo tendes dito bastantes ve
zes) que do ponto de vista marxista a verdade não
existe; de modo absoluto, pelo menos; só há ver
dade relativa; mas, precisamente, é de uma ver
dade relativa de que se trata aqui; a qual vós fal
seais. E creio qne em questões tão graves já é
enganar-se procurar enganar os outros. Pois, aqui,
os que enganais são os mesmos que pretendeis
servir: o povo. Servis mal, cegando-o.
E’ preciso ver as coisas tais como elas são...
A URSS. não é o que nós esperávamos que fosse,
o que tinha prometido ser, o que ainda se esforça
por parecer; traiu todas as nossas esperanças. Se
não quisermos que estas pereçam, precisamos
transportá-las para outra parte” (Retouches, pg.
77).
O verdadeiro assalto que os intelectuais comu
nistas franceses e de outros paises desencadearam
contra o livro de Gide é a prova real do quanto
Capital e Trabalho — 10
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de sinceridade, ainda que velada, ele havia posto
nas páginas do seu “ Retour” .
Claramente, o escritor assevera: “ Não me te
ríeis arguido de incompetência, se eu tivesse so
mente louvado a URSS. e declarado que tudo lá
era ouro sobre azul” (pg. 11).
E fizeram um grande bem ao mundo as crí
ticas espicaçantes contra Gide. Pois esse grande
espírito recobrou ainda mais sinceridade, e os hor
rores da Rússia, que ele velara à sombra de descul
pas, se escancararam às vistas do leitor. “Retouches à mon Retour de YURSS.”, o último livro de
Gide, põe a descoberto o que ele apenas apontara
ligeiramente na sua primeira obra.
E’ admirável a sinceridade com que ferreteia
as torpezas e as mentiras da Rússia. Fossem to
dos os comunistas sinceros como André Gide e o
comunismo russo já não enganaria mais ninguém!
As críticas com que o ilustre autor açoita o
cinismo russo atingem todas as manifestações da
vida. Vida intelectual, vida artística, industrial, mo
ral, material, tudo ele vê e de tudo nos dá a sua
impressão sincera.
Ninguém certamente pensará que o seu livro
seja profundo como a “ Filosofia do Bolchevismo”
de Fúllõp Miller, pois é um livro-caderno de via
gem com observações críticas ou filosóficas a pro
pósito de tudo que se lhe apresenta naquele país
e que ele já não vê com os olhos dos cicerones,
mas com um olhar perscrutador de observador
inteligente. “ Somente comecei a ver com clareza,
quando, deixando o automóvel dos dirigentes, me
decidi a percorrer sozinho o país, a fim de poder
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mtrar em contacto direto com os nativos” (Retou±es, pg. 15).
“ Só a primeira aparência é que nos encanta
:ia Rússia” (Retouch.es, pg. 9). A cultura há de ser
aanida do país. Forçosamente. Onde todos são obri
gados a pensar do mesmo modo, a cultura, que é
le uma complexidade natural, tende a desapare;er. Toda simplificação que pretende anular a
maravilhosa complexidade dos problemas humaaos só trará destruição. “ A humanidade não é sim
ples, é preciso que se saiba; e toda tentativa de
simplificação, de unificação, de redução exterior
será sempre detestável, perniciosa e sinistramente
cómica. Pois todo o aborrecimento para Atália é que
é sempre Eliacin que lhe foge, e para Herodes é
que é sempre a Sagrada Família que escapa” . Es
se pensamento que Gide escrevera em 1910, em
“ Outros pretextos” , volta terrivelmente à sua me
mória, ante o panorama intelectual da Rússia. Já
não se fala da instrução que ele verificou ser sim
plesmente horrível. Basta a estatística que apre
senta sobre o aproveitamento dos alunos, as gran
des regiões onde milhares de crianças nem sequer
podem aprender a ler, o número de alunos excluí
dos das escolas sem atingir a possibilidade de ler,
etc. Os erros de palmatória impressos nos livros e
nos próprios cadernos que se destinam aos alunos
espantam ao maior ignorante do mundo (Retouches, pgs. 29, 30, 31).
E tão contristador é esse quadro, que Gide
termina assim: “Transcrevo com pesar esses nú
meros atrozes. Só teria a deplorar uma situação
tão lamentável; mas protesto quando a vossa ce
io*

h ttp://w w w .obrascatolicas.com /

148

Morais, Capital e Trabalho

gueira, ou má fé, procura apresentar-nos, como
admiráveis, resultados nitidamente lastimáveis’1
( Retouches, pg. 32).
Mas, como intelectual, Gide se revolta contra
a morte da cultura. “A cultura é toda dirigida ao
mesmo sentido; não tem nada de desinteressado;
o espírito crítico (a despeito do marxismo) qua
se que foi inteiramente afastado dela. Bem sei:
dão grande importância ao que se chama auto
crítica” .
“ De longe, eu admirava a auto-crítica, e jul
go ainda que ela poderia dar resultados maravi
lhosos, se fosse aplicada com sinceridade, com se
riedade. Mas percebi logo que, fora as denúncias
e as reclamações (a sopa do refeitório mal cozida,
ou a sala de leitura do clube mal varrida), a cri
tica consiste em perguntar se isto ou aquilo está
na “linha” ou não está. Não é a “ linha” que se
discute. O que se discute é saber se tal obra, tal
gesto, ou tal teoria estão de acordo com a “ linha”
sagrada. E coitado daquele que quisesse ir mais
além! Crítica, dentro dos limites, pode ser feita à
vontade. Crítica além não é permitida. Há vários
exemplos na história. E nada, como esse estado de
espírito, prejudica mais a cultura” (Retour, pg.
48, 50).
Antes de ir à Rússia, Gide escreveu: “ Creio
que o valor de um escritor está ligado à força re
volucionária que o anima, ou mais exatamente
(pois não sou tão louco que só reconheça valor
artístico nos escritores da esquerda): à sua força
de oposição. Essa força existe tanto em Bossuet,
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Chateaubriand, ou agora em Claudel, como em
Molière, Voltaire, Hugo e tantos outros.
Na nossa forma de sociedade, um grande es
critor é essencialmente anti-conformista. Navega
contra a corrente. Foi assim com Dante, Cervantes,
Ibsen, Gogol... Deixou de ser assim talvez com
Shakespeare e seus contemporâneos, segundo con
ta Addington Symmonds. Sem dúvida não foi as
sim com Sófocles, e com certeza, não foi assim
com Homero, para quem a própria Grécia, parece,
cantava.
E’ precisamente o que atrai os nossos olhares
para a URSS. com uma interrogação tão ansiosa:
a vitória da revolução permitiria aos seus artistas
serem levados pela corrente? Que fará o artista se
não puder mais se levantar contra, se for apenas
um cumpridor de ordens? De certo, enquanto ain
da houver lutas e a vitória não estiver perfeita
mente assegurada, poderá descrever os combates,
e, combatendo, ajudar ao triunfo. Mas depois...
Constrangem todos os artistas ao conformismo, e
os melhores, os que não consentirem em aviltar,
ou pelo menos em adaptar a arte, vocês reduzirão
ao silêncio. Pretendem servir, ilustrar, defender a
cultura e a desonram (Retour, pgs. 75, 76, 78).
E Gide se revolta contra o que ele chama o
“formalismo” . Esse formalismo não é apenas uma
espécie de cuidado excessivo pela forma e despre
ocupação pelo fundo doutrinário. Não! Formalis
mo quer dizer unicamente que todas as obras de
arte devem ter só um sentido — o da revolução
comunista.
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E Gide comenta: “ Não posso escrever as pa
lavras “ forma” e “ fundo” sem sorrir. Seria mais
natural chorar, pois essa absurda distinção vai in
fluir na crítica. Politicamente haverá vantagem
nisso; porém não se fale mais de cultura. Quando
a crítica deixa de ser livre, a cultura corre pe
rigo. Na Rússia, por muito bela que seja uma
obra, se não estiver na “ linha” , é desprezada.
A beleza é considerada como um valor bur
guês. Por mais genial que possa ser um artista, se
não trabalha na linha, a atenção se afasta dele;
o que querem do artista, do escritor, é o confor
mismo; em troca lhe darão tudo” (Retour, pg. 80).
Um conhecido sábio vê-se constrangido a renegar
a teoria que professava e que parecia pouco or
todoxa. Um membro da Academia de Ciências des
diz “ seus erros anteriores” , os quais seriam susceptíveis de utilização pelo fascismo, declara ele
mesmo, de público (28-12-1936).
Coagem-no ainda a reconhecer como exatas
as acusações lançadas oficialmente pelas “ Izvestia” , que denunciam nas suas investigações os co
vardes sintomas do “ delírio contra-revolucionário” .
Einstein é preso no seu trabalho. E obrigado a re
conhecer os seus erros, confessar que se enga
nou . . . (Retouches, pg. 25).
A espontaneidade, a criação, a grandeza do
ideal que é a energia da arte, a idéia artística
nos seus grandes surtos de interpretação espiri
tual, a fisionomia interior que se espalma nas obras
de arte, tudo morreu ou vai morrendo nessa in
comensurável agonia do povo originalmente mís
tico e feito para as mais profundas surpresas de
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alma. E’ admirável, nesses tópicos todos, a sin
ceridade do escritor: “ eu tinha a esse respeito ad
vertido meus novos amigos comunistas, desde o co
meço das nossas relações: eu não serei nunca um
iniciado tranquilizador, um correligionário com
passivo. Os “ intelectuais” que aderem ao comunis
mo devem ser considerados pelo partido como “ ele
mentos instáveis” que podem servir, mas de quem
é preciso sempre desconfiar, li algures. Ah! como
isso é verdadeiro! (Retouch.es, pg. 76). A índole
opressora do Estado soviético não deixa lugar para
a cultura. A critica é uma oposição. Deve ser eli
minada. Stalin só admite quem pensa como ele.
Só admite aprovação; tem na conta de adversários
todos os que não o aplaudem. Muitas vezes acontece
que ele faz sua uma reforma que lhe propõem;
mas se ele se apodera da idéia, a fim de torná-la
mais sua, suprime de início o proponente. E’ a sua
maneira de ter razão. De modo que em breve não
ficarão em torno dele senão os que não souberem
negar-lhe razão, porque são eles incapazes absoluta
mente de ter idéias. E’ isto próprio do despotismo:
cercar-se não de valores, mas de servis. E’ a medio
cridade que o despotismo cria. E’ assim que Napoleão esmaga valores, diz Bessière. E’ assim que ago
niza e morre a cultura. A cultura só consiste em
escrever sobre Stalin e o seu regime. “ Tivesse eu
escrito sobre Stalin um ditirambo e que riqueza!”
( Retouches, pg. 64).
A maior obsessão para o mundo atormentado
de hoje é que o comunismo resolve o problema
social. Um regime ideal de igualdade absoluta dos
homens, de riqueza, de prazeres, parece correspon
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der aos sonhos agitados do século XX. E a classe
operária, que realmente tem curtido desamparos
e incompreensões na civilização burguesa, con
templa “ a estrela rubra que se acendeu no céu da
Rússia” como a consagração da felicidade. E quan
do o materialismo moderno nos acena para os ca
minhos ensanguentados dos soviets, desprezando a
solução cristã do grande problema, Gide tem a
coragem e o desassombro de escrever as coisas
mais dolorosas sobre a situação proletária na Rús
sia. Sob o ponto de vista económico, a situação
atual do operariado é inferior à do tzar. Pois, após
uma relação geral de salários, Gide tem esta afir
mação: “ Convido-os a observar que os pequenos sa
lários dos simples operários continuam os mesmos
e que esse levantamento da “ média” é à maioria
dos favoritos e aos gordos vencimentos que se deve.
Além do que a média se eleva proporcionalmente
ao custo geral da vida, perdendo o rublo o seu
valor aquisitivo. Então resulta essa coisa parado
xal: salários de cinco rublos por dia, ou ainda me
nos, reduzem à quase extrema miséria a maioria
dos proletários, a fim de permitir, a certos privi
legiados, formidáveis vencimentos — e para aten
der às despesas com uma intensa propaganda des
tinada a fazer crer aos nossos operários que os
proletários russos são felizes. Desejar-se-ia sabêlos menos; o que lhes permitiria ser um pouco
mais” (Retouches, pgs. 47, 48).
Gide é alma aberta. Indigna-se contra as men
tiras que pretendem fazer crer que o operário russo
é completamente feliz. “ Censuro os nossos comu
nistas (oh! não falo dos nossos camaradas enga
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nados, mas dos que sabiam ou ao menos deveriam
saber) por terem mentido aos operários incons
ciente ou conscientemente” ( Retouches, pg. 34). “ O
operário soviético está preso à sua usina como o
operário rural ao seu Kolkhouse ou ao seu Sovkhouse, e como Ixião à sua roda. Se, por qualquer
motivo, porque deseja melhorar (ou passar me
nos mal) noutro lugar, quer mudar, que se acau
tele: arregimentado, classificado, fichado, arriscase a não ser aceito em nenhuma parte. Mesmo se,
sem trocar a cidade, deixa a usina, vê-se privado
da moradia (que não é, aliás, gratuita) tão dificil
mente obtida, à qual lhe dava direito o seu tra
balho. Operário, uma vez que se retira, vê reterse uma parte importante do seu salário: Kolkhosiano, perde todo o proveito do seu trabalho coletivizado. Em compensação, o trabalhador não se
pode esquivar às mudanças que lhe são ordenadas.
Não tem a liberdade de locomover-se ou de morar
onde lhe apraz; onde talvez o chame ou prenda
um amor ou uma amizade” ( Retouches, pg. 35).
E neste ponto, Gide cita o economista Lucien
Laurat, no seu “ Coup d’oeil sur VEconomie Russe":
“ Do mesmo modo que o Estado dispõe soberana
mente dos elementos materiais para o processo
económico, dispõe ditatorialmente do elemento hu
mano. Os trabalhadores não têm mais a liberdade
de aproveitar a sua capacidade de trabalho onde
querem nem como entendem; não têm o direito de
circular livremente no território da URSS. (há pas
saportes internos!); extinguiu-se o direito da gre
ve e toda a veleidade de resistência aos métodos
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do Stakhanovismo os expõe às mais severas san
ções” ( Retouches , pg. 35).
O operário é, na expressão de Gide, um ser
acuado, infeliz (Idem, pg. 35).
O proletariado é escarnecido, amordaçado,
preso por todos os lados; a resistência torna-se
quase impossível (pg. 52). A propósito do enor
me palácio dos soviets, escrevia: “ adiante! o ope
rariado saberá, ao menos, por que morre de fo
me” (pg. 60). “ A criada dos vizinhos de meus ami
gos H . .. está grávida. Os vizinhos aceitam-na com
grande piedade. Ela dorme num canto, onde não
há lugar para estirar-se. Quanto à alimentação. ..
ela veio implorar a meus amigos: — Que a se
nhora não jogasse íoi'a os restos. Apanhava-os na
lata do lixo” (pg. 102).
Num vagão incómodo, Gide avistou um moço
operário com a mulher e um filho de três anos.
Procurou colher informações. A fome e a miséria!
“ A mulher devia ter sido bonita, mas pare
cia doente. Com grande surpresa, vi-a, por diver
sas vezes, dar o seio ao filho, que entretanto já
devia estar, há muito tempo, desmamado. O peito
pendia como um odre vazio e não sei mesmo o que
podia tirar dele; mas durante todo o percurso a
criança não se alimentou de outra coisa. Seus pais
pareciam ainda mais esfomeados que ele. Quando
o homem começou a falar, a jovem mulher dei
xou transparecer uma indizível inquietação. .. T i
nha peregrinado de usina em usina, de cidade em
cidade, cada vez mais perseguido, mais suspeito,
só encontrando por onde passava desconfiança,
sendo recusado, repelido, privado de todo apoio e
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todo auxílio, nada conseguindo para seus filhos,
reduzido a uma atroz miséria.
Então explicou-me a resolução tomada de ir
a Moscou informar-se, desculpar-se, se fosse pos
sível, ou acabar de se perder, protestando con
tra uma suspeita sem razão” (Idem, pg. 108).
Ainda assim há coragem para interrogações
ousadas. Numa excursão ao redor de Moscou, um
dirigente pergunta: — Olá, meu amigo, como vai?
Satisfeito?
E o outro, pronto: — permita-me, camarada,
dirigir-lhe uma pergunta?
— Mas como não? meu amigo. Estou aqui
para responder-lhe.
— O senhor, que é entendido, poderá, sem
dúvida, me informar. Quando será possível que
trabalhemos de acordo com as nossas forças e ma
temos a nossa fome? (Idem, pg. 109). E diante de
tudo isso haveria quem apelasse para o sentimen
to, para a compaixão, para a caridade?
Que triste e dolorosa ilusão. Aliás Gide afirma
com muita mágoa: “ Certo, o sentimento nada tem
que fazer aqui: prescinde de recorrer à caridade
para o que se deve impor como justiça. Compade
cer-se da miséria, banhá-la de lágrimas, é entre
tê-la, quando seria necessário impedi-la... O que
se chama: o coração, está condenado a “ perecer” ,
por falta de utilidade. .. Estas considerações me
levariam muito longe, guardo-as comigo” (Idem,
Pg. 42).
Nem sequer cabe ao operário o direito de de
fesa. “ Seja qual for o processo que leve diante de
qualquer tribunal quaisquer trabalhadores e por
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mais justa a sua causa, infeliz do advogado que se
levantar para defendê-los, se a ordem for de con
dená-los” (pg. 74). “ E foram deportados aos mi
lhares aqueles que não quiseram baixar a cabeça,
ou não a souberam baixar tanto quanto era ne
cessário” (74). O conforto ao qual tanto aspira o
operário é a mais amarga decepção. “ Onde se aco
modam três impõe-se logo o dever de alojar qua
tro ou cinco. Acrescentemos que numerosas edifi
cações recentes para moradias de operários são
tão apressada e negligentemente construídas, que
se espera vê-las, em pouco tempo, inabitáveis...
Sir Walter Citrine, visitando nos arredores de
Baku, apesar do esforço dos guias oficiais no sen
tido de evitá-ío, as instalações operárias dos tra
balhadores na exploração do petróleo, escreve:
“ Pude ver ali alguns dos mais lúgubres espé
cimes de sórdidas habitações deste país, onde, aliás,
não faltam. Tudo ali era de aparência a b je ta ...”
Citrine protesta: “Hoje não são mais os milioná
rios que exploram os poços de petróleo.. . Dezoi
to anos depois da revolução, consentis ainda que
os vossos trabalhadores vivam em tais chiqueiros?
Não é horrível pensar que centenas de milhares de
proletários sejam abandonados nesses “ slums” há
dezoito anos? Yvon explica: “ A causa de uma tal
crise de habitação consiste em que a revolução se
ocupa muito mais de exceder o capitalismo na cons
trução de usinas gigantescas e na organização dos
homens para a produção, do que do bem-estar des
tes” . De longe, isto pode parecer grandioso... de
perto, é ferozmente doloroso” (pgs. 21, 22, 23). De
pois de tudo, sem defesa alguma. “ Em seu favor
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ninguém intervém. Aqueles a quem a idéia de jus
tiça e liberdade enche o coração, os que comba
tem por Thaelman, os Barbusse, os Romain Rolland, se calaram, se calam; e em torno destes a
imensa multidão proletária, cega” (pg. 75).
Os gêneros de primeira necessidade são de pre
ço exorbitante.
E tinha-se vontade de pensar que tudo deveria
ser barato, pois que o próprio Estado é o ven
dedor... Engano! Eis o que nos diz Gide: “ Per
gunta-se por que esses preços tão elevados dos
produtos manufaturados, ou mesmo dos produtos
naturais (leite, manteiga, ovos, carne, etc.) se o
Estado é o vendedor?
Enquanto as mercadorias não forem em quan
tidade suficiente, a ponto de a oferta se tornar su
perior à procura, é de bom aviso enfraquecer esta.
As mercadorias só serão oferecidas aos que
puderem pagar preços altos.
A maioria sofrerá os efeitos da escassez. Essa
maioria poderia não aprovar o regime; é necessá
rio, pois, de modo absoluto, não a deixar fa
lar” (Idem, pg. 46). Quanto aos seus direitos po
líticos, o operário russo é um espoliado. Nada ab
solutamente lhe fica. Nem o direito de influir indi
retamente no governo, nem o direito de voto. E*
um anónimo sofredor, enchendo todos os âmbitos
do grande país, tendo apenas o direito de aplau
dir Stalin e sofrer.
Triste ditadura proletária! “ Pois o proletaria
do não tem mais nem a possibilidade de eleger um
representante que defenda os seus interesses lesa-
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dos. Os votos populares descobertos ou secretos são
uma irrisão, uma aparência: todas as nomeações
são de cima para baixo que se decidem e se fa
zem. 0 povo não tem o direito de eleger senão
aqueles que são antecipadamente escolhidos”
(Idem, pgs. 51, 52). “ A Rússia, como as outras di
taduras, é govex-nada por um punhado de homens
e a grande massa do povo não tem nenhuma par
ticipação, ou apenas uma paidicipação diminuta no
governo do país” (Idem, pg. 59).
Classe privilegiada é a dos delatores. “ Um ex
celente meio de progredir é a delação. Esta vos
coloca bem com a polícia, que desde logo vos pro
tege, mas servindo-se de vós; pois, uma vez ini
ciado, não há mais honra ou amizade que dete
nha: é pi*eciso ir adiante; de resto, é fácil habi
tuar-se. E o espião tem garantias...” (Idem, pg.
36). “Recusar-se a esta covardia, a esta fi-aqueza,
seina sacrificar-se a si mesmo com o amigo que
se desejava salvar” (pg. 37).
O mais horrível, porém, é que martirizados,
angustiados, sofredores, hão de ser alegres. “ Fa
mintos mesmo, permanecem sorridentes” (pg. 72).
“ Se tudo o que vemos na Rússia pai'ece feliz, é
também porque tudo que assim não se mostra se
torna suspeito; e é extremamente perigoso ser tris
te, ou, pelo menos, deixar ti’ansparecer sua triste
za. A Rússia não é um lugar próprio para quei
xa; mas, sim, a Sibéria” (Idem, pg. 73).
Aqui fai’emos o último reparo. Muitas outras
passagens dolorosas Gide gravou no seu livro. O
que aqui fica, porém, já dá uma idéia da sinceri
dade e verdade com que o escritor procura des-
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dobrar às vistas do leitor a sua “ dolorosa Rús
sia” . Insuspeito sob todos os pontos de vista, os
seus livros representam um documento sério e de
valor. E realmente, a visão que se nos grava a
respeito da pátria de Lenine é aquela que Gide
fielmente põe em relevo: “ Há bastos cortes no ca
bedal humano da Rússia. O empobrecimento é
tanto mais trágico quanto é insensível. Aqueles que
desaparecem são os mais valorosos; talvez não co
mo rendimento material, mas são esses que dife
rem, diversificam na massa e esta só assegura sua
unidade, sua uniformidade, numa mediocridade
que tende a tornar-se sempre mais baixa” (Idem,
pg. 73).
Seja-nos permitido terminar esse relance de
vista sobre os livros de Gide, lançando ao comu
nismo a maior das suas acusações. E’ a suprema
mentira! Mentira no governo, mentira sobre a clas
se operária, mentira sobre a sua felicidade! E o
que mais enche a gente de indignação é a falta de
lealdade, é a hipocrisia com que os nossos inte
lectuais comunistas procuram enganar o pobre po
vo e os pobres operários.
Por isso mesmo é que eu admiro a sincerida
de de Gide quando exclama: “ E’ oportuno que o
partido comunista da França (nós diremos de to
do o mundo) haja por bem abrir os olhos; é opor
tuno que se deixe de enganá-lo.
Ou então, que a massa proletária compreenda
que é enganada pelos comunistas, como estes o são
hoje por Moscou!” (pg. 61).
Nota. Gide cita em seu livro Sir Walter Citrine. Seria
bom que os leitores soubessem quem é esse homem. Sir
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Walter Citrine é o Secretário Geral dos “ Trade union”
ingleses (algo como o Jouhaux inglês). E’, além disso, pre
sidente da Federação Internacional de Sindicatos Ope
rários (a qual está filiada à C. G. T .). E’, pois, o re
presentante da classe operária mais altamente colocado
na Europa. Por outra parte, nada hostil ao movimento co
munista que considera como uma tentativa de aplicação
interessante dos princípios socialistas que professa. Estas
linhas citadas por Gide são extraídas do seu livro: “ J e
c h e r c h e la v é r i t é
en
f í u s s i e ” , Londres, 1936. (Confer
R e v u e d e d e u x m o n d e s , 15 de Outubro, 1936, a folha
■
“ La experiencia Roja” , e o folheto “ URSS., terra de
opressão” ). Estas observações nos são fornecidas pela Re
vista Católica de EI Paso, Texas, de 27 de Feverei
ro de 1938.
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CAPITULO XV.

O BURGUÊS E O OPERÁRIO.
PSICOLOGIA BURGUESA. — PSICOLOGIA PR O LETÁ RIA.

Ao lado da aristocracia que guardava o “ pa
tos” da distância, no dizer de um belo filósofo, o
século XV começou a sentir que uma nova expres
são social surgia no cenário da história. Era uma
classe que se definia.
Não trazia, ou pouco se lhe dava trazer nas
veias o sangue que deixara o nome nos campos
da luta. Era a classe que sentia latejar em si o de
sejo da expansão material. Aquela aspiração para
a atmosfera iluminada da inteligência foi se es
morecendo ante o tilintar barulhento do ouro.
Era a burguesia que se formava e se alastrava
pelo mundo. A nova classe não iria viver do pas
sado, relembrando os sonhos gloriosos dos seus an
cestrais, ia apenas volver os olhos para o futuro.
Aliás, já dissera um sociólogo que a inteligência
vive do passado, pondo-se em ligação com o pen
samento dos séculos, e o interesse só olha pa
ra o presente e principalmente para os lucros que
palpitam como searas na incógnita do porvir. E
após essa marcha de séculos em que se formava a
nova mentalidade económica, diz Werner Sombart,
o século X V III contemplou o triunfo da nova clas
se. Em vez da aristocracia, a burguesia dominou
Capital e Trabalho — 11
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■o mundo. O tipo burguês barrou o tipo aristocráti
co.
A classe burguesa é a que se determina mais
pela economia. Se fora possível simplificar a com
plexidade humana, poder-se-ia dizer que o burguês
é o “ homem económico” . E para quem assiste, sem
preconceitos sociais, à grande batalha que agita
a civilização, a génese da burguesia é a primeira
chama que acende o facho da revolta. Porque o
burguês, faça como quiser, ele, no fundo, é um
operário. E se ele não o é, foram-no os seus an
cestrais.
Saiu da classe operária. No torvelinho da luta,
curtindo amarguras, desprezando rudes martírios,
até muitas vezes sacrificando a altivez de espírito,
conseguiu erguer-se. As suas qualidades de parci
mónia, ou de negócio, ou talvez o jogo inesperado
da sorte, enfim uma complexidade de causas pre
parou-lhe o triunfo. Porque a verdade é que nem
sempre são as grandes qualidades que triunfam.
Há burgueses nulos em qualidades de espírito e
há operários dotados de qualidades excepcionais e
que não passam de operários. Faltou-lhes alguma
coisa. O bafejozinho da sorte ou da simpatia miste
riosa e esquiva. . . Mas eis o operário que se fez
burguês.
E coisa interessante: quase sempre a riqueza
leva consigo um poder de obliteração, de esqueci
mento, muito cruel. O operário, que a sorte conde
corou com os foros de burguês, transforma-se. A
primeira coisa que a riqueza lhe proporciona é o
esquecimento. Esquece. O quê? Que era outrora
um pobre filho de operário. Que muitas vezes pas
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sou fome, ou se serviu de uma alimentação insufi
ciente. Que se vestia andrajosamente com as roupas
pobres que a diminuta economia de seu pai lhe
proporcionava. Que muita vez sua mãe teve os
olhos marejados de lágrimas ante a expectativa de
dias amargos de sofrimento. Que a sua pobre man
sarda não tinha higiene, nem móveis, nem nada!
E que, pequenino, sem conhecer as doçuras dos pri
meiros sonhos da vida, invejando os brinquedos
lindos do filhinho do patrão, começou a carregar
dolorosamente o fardo do trabalho grosseiro e
rude. Esquece-se do quanto lhe doía a palavra du
ra dos seus chefes, as ofensas miseráveis daqueles
que, tendo riqueza, o consideravam como um es
cravo.
E ei-lo agora, burguês, esquecido de tudo. Só
se lembra de uma coisa.
E’ que atualmente ele pertence a uma nova
classe social. Tem todos os direitos para acrescer
a sua fortuna. Para multiplicá-la de qualquer for
ma, mandando, exigindo tudo de seus operários,
sem nada lhes conceder. Os sofrimentos, as lutas,
as necessidades da classe, a que antes ele perten
cia, e da qual tanto se apiedava, tudo isso passou.
Nada disso lhe vem à memória.
A sua mente está obsedada apenas por uma
coisa: multiplicar a fortuna.
Na origem, ele era um operário. Sabia que o
valor de um operário correspondia àquele do tra
balho. O trabalho é sagrado. O operário, diz
Berdiaeff, toma sobre si o fardo da nossa existên
cia, é nele que se concentra “o cuidado do mun11*
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do” , que Heidegger considera como a essência do
ser.
Ele está privado da possibilidade de se utili
zar da expansão da vida, conhece apenas os seus
primeiros rudimentos; sua existência, mais que a
de qualquer outro, atesta que a vida do homem
se desenrola no mundo decaído e pecador, sub
metido a uma dura necessidade. Raramente ele
obtém tempo propício à criação superabundante.
Pois o burguês, inicialmente, não podia contar se
não com o seu trabalho, o seu esforço, o seu “ cui
dado do mundo” .
Mas, se o operário e o burguês surgiram da
mesma origem, pergunta Berdiaeff, por que a luta
entre ambos?
Porque o burguês traiu a classe operária. De
siludiu, esmagou a esperança proletária. Qual a psi
cologia de uma classe que sofre?
E’ fácil ver sobre o tumulto interior das suas
angústias que não ultrapassam a censura das con
veniências, acima das amarguras contidas no si
lêncio pobre de seu lar, acima das roupas que lhe
cobrem o corpo alquebrado, acima das dores in
compreendidas — um sonho adejando como bor
boleta de felicidade.
A esperança de que alguém da sua classe gal
gue uma posição superior, para remir os seus com
panheiros, para salvar os que padecem as doloro
sas misérias que esse alguém já conhece. O sonho
messiânico da redenção é o fundo íntimo de todos os
que sofrem. Quando Fullop Miller escreveu “ Os
grandes sonhos da humanidade” , verificou, embo
ra não versasse diretamente o assunto, que o mes-
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sianismo lateja nas veias dos homens. A classe ope
rária, vendo um de seus filhos galgar uma bela
posição económica, apenas poderia pensar que es
te seria o seu defensor. Mas o operário feito bur
guês traiu a sua classe. Saindo do meio dos ope
rários, toma por eles uma idiossincrasia.
Não os conhece mais. Acha realmente que a
classe a que ele pertencia é uma classe estúpida.
E’ gente que só pode dar alguma coisa sob o
guante da opressão. Tudo que se parece com al
guma coisa da sua antiga classe causa-lhe horror.
Começa a envergonhar-se da sua origem. E não
podendo subir pela cultura, porque não tem pos
sibilidade, não podendo subir por uma expressão
qualquer, social ou intelectual, só lhe resta uma
coisa. Subir sobre as pilhas de dinheiro. E como
Baumgartner podia subir sobre os livros que es
crevera e perguntar se estava bastante alto, o bur
guês procurará subir sobre montões de ouro para
tornar-se mais elevado. Daí o único ideal que ar
rebata toda a mentalidade: ganhar! ganhar! De
senvolver as forças materiais produtivas. A incer
teza que balança o panorama futuro dos negócios
vai lhe esporeando a ambição. O conceito da per
sonalidade do operário, as prementes necessida
des, os sofrimentos que atormentam a classe, tudo
isso desaparece sob a sua única preocupação: ga
nhar! O espírito burguês é estéril e desumano!
E como quereis que seus antigos companheiros o
amem? Como quereis que eles não sintam a mais
natural, a mais profunda das revoltas? Eu, muitas
vezes, tenho notado isso nos meios operários. Per
cebo o germe que espicaça o seu coração. E quando
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se vê tudo isso, fica-se pensando que, se os gover
nos não ordenarem por leis justas e equitativas os
interesses operários e burgueses, a revolta univer
sal explodirá.
Há um ei’ro em se pensar que toda a loucu
ra comunista se propaga por uma doutrina dissolutora. E’ um erro. Ponde fogo na água e vereis
que o fogo se extingue sem incendiá-la. Para que
o fogo atinja e incendeie, requer-se a condição ne
cessária. Assim a doutrina dissolutora.
Vós deixais o operário fatigado pelo trabalho
demasiado, vós o torturais por exigências descabi
das, vós lhe pondes na mão um salário miserável,
vós deixais os seus filhinhos maltrapilhos e com fo
me, vós obrigais as suas esposas ao trabalho, sem
o repouso exigido pelos seus graves deveres de
maternidade, vós lhe deixais uma choupana va
zia de tudo, quando vós vos encheis de tudo, vós
o deixais como vaso escancarado e vazio, e como
quereis que nele se derrame alguma coisa e ele
não a receba? Seria insensatez!
0 burguês sem amor ao próximo, o industrial
que não leva em conta os postulados humanos e a
situação moral e material dos seus operários, é o
maior agente do comunismo. E isso que vos digo
não é novidade. Marx, o maior inimigo dos bur
gueses, louvava e glorificava a burguesia, porque
só a burguesia, com a sua mentalidade e seu modo
de agir, poderia criar essa atmosfera própria para
a germinação e progresso do comunismo!
E tinha a máxima razão. Haveis de dizer que
há excepções. Mas a verdade é sempre esta: se os
burgueses fossem capazes de ver com espírito cris
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tão e sinceridade, rezariam o seu “ confiteor” . Nes
tas palavras não vai nenhum preconceito, nem res
sentimento contra qualquer classe. Aqui há apenas
a sinceridade de um sacerdote que, amigo de uns
e de outros, pela sua missão sagrada, deve dizer a
verdade. Já S. Paulo clamava que “ a palavra de
Deus não é escrava” . A advertência sincera é tam
bém prova de amizade. Por que esconder-vos o pe
rigo quando o tenho muitas vezes palpado e o vejo
germinar e crescer a cada hora? Vós vedes os ope
rários na disciplina e nos labores das fábricas. Mas
eu os vejo na liberdade e na intimidade. Nas ho
ras em que se descobre a alma nos seus segredos.
E se vos digo estas coisas, à maneira de aviso, é
porque temo que um dia a tormenta desabe, se
não sobre vós, sobre a fronte inocente dos vossos
filhinhos!
O espírito burguês é negativista. E deveria ser
assim. O naturalismo encheu-o de um senso tre
mendo de egoísmo. Ele negará tudo que não vier
acariciar os seus instintos de gozo. Esse espírito,
dizia Daniel Rops, só pode criar a destruição. Ele
é inteiramente anti-cristão.
Léon Bloy, o admirável autor de “Exégèse des
lieux communs”, diz Berdiaeff, foi um dos mais
apaixonados acusadores do espírito burguês. Con
denou vigorosamente o reino de Mamon, o capita
lismo sem entranhas, como uma traição a Cristo
que ele chama — o Pobre. Falou sobre o mistério
do dinheiro e o mistério da crucifixão. O burguês
que crê apenas nas coisas visíveis, é um destruidor
do paraíso. Segundo Bloy, não é o socialismo, o pro
letariado que se opõe ao burguesismo, é o cristia
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nismo. Deus tornou-se apenas decorativo nos la
res burgueses. E essa acusação, que o ilustre escri
tor faz à classe capitalista, muita vez a vemos jus
tificada. O apostolado nos meios operários rara
mente encontra apoio na classe patronal. Poderão
dispensar os seus operários para três dias de fol
guedos carnavalescos, mas terão dificuldades em
dispensá-los uma ou duas horas mais oedo para
que tenham tempo de se confessar ou assistir a
uma função religiosa. Darão rios de dinheiro a
qualquer fundação operária leiga ou de cores du
vidosas, e dificilmente se lembrarão de prestigiar
e auxiliar uma fundação operária com estrutura
religiosa. Encherão, sem dificuldades, as paredes
de suas fábricas com cartazes carnavalescos, ou
anúncios de partidas futebolescas, e dificilmente se
empenharão para que os cartazes de orientação re
ligiosa ou de propaganda de comunhões pascais se
ostentem no interior de suas fábricas. E’ o espírito
burguês. Parece que Léon Bloy tinha razão.
Mesmo quando afirma que o comunista é o
último burguês... O triste paraíso de usina, don
de será impossível contemplar o céu estrelado, é
um ideal essencialmente comunista, assevera Berdiaeff. Por isso pensadores geniais, até não cris
tãos, condenaram o espírito burguês. Carlyle,
Kierkegard, Ibsen, Nietzsche, Tolstoi, Dostoiewsky,
Leontiew e N. Feodoroff! (Berdiaeff).
Tudo atesta que, no fundo da questão social,
há uma grande e profunda questão espiritual. O
socialismo, o comunismo pretende resolvê-la sim
plistamente, sob o ponto de vista económico, como
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se a transformação económica bastasse para mu
dar as almas, e modificar os corações. Há no ho
mem coisa mais profunda, que uma simples trans
formação material não basta para atingir. E há
uma verdade fustigante naquelas frases do filóso
fo russo: “ O burguesismo é antípoda do cristianis
mo autêntico e integral; isto é, da religião da cruz.
E’ a negação da cruz, a negação do sentido trágico
da vida” .
A luta de classe existe, e nós temos de admi
tir que em um e outro campo, tanto no burgue
sismo como no proletariado, há uma parcela de
verdade. Mas somos sempre inclinados a reconhe
cer que há mais verdade no lado do proletariado.
O que nos deve preocupar muito mais que a con
dição económica, que vencer as condições burgue
sas da vida, é vencer a atitude burguesa em face
da vida e da verdade de Cristo. Vencer o burgue
sismo das almas. E isto é antes de tudo fazer acei
tar, como diz o escritor russo, o mistério da cruz.'
Se há como raiz do angustioso problema uma ques
tão espiritual, uma questão de alma, como seria
possível resolvê-lo, sem resolver o que constitui o
seu fundamento?
E mesmo os que não creem apelam para a
filosofia cristã, para o senso cristão da vida, para
resolvê-lo. Só há uma classe que nem sequer atinge
o nó da questão. A classe burguesa. Nem sequer
procura prestigiar o trabalho de apostolado cris
tão, nem sequer o ajuda na sua tarefa de recristianização, nem sequer lhe dá tempo e oportuni
dade para se impor nos meios operários. Prefere
prestigiar uma corrente política, abrir sua bolsa a
Capital e Trabalho — 12
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um pretenso pedido de sindicato político, que aten
der a uma melhoria que o sacerdote procura para
elevar a religião aos olhos do operariado.
Esse é o maior crime da burguesia. Notai bem
como me exprimo: o maior crime da burguesia!
O maior crime do industrialismo, do capita
lismo! Nada o convence.
Convencer-se-á um dia, quando o castigo desa
bar como uma procela de sangue e de dores...
E é por esse crime que Deus lhe mostrou a do
lorosa tragédia da Espanha!
Ah! que o capitalismo saiba remir-se antes
que a justiça de Deus procure castigá-lo!
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CAPITULO XVI.

FINALID AD E DA RIQUEZA.
OPINIÕES DOS GRANDES DOUTORES DA IGREJA. — A E M I
N E N TE DIGNIDADE DO POBRE. — CONCEPÇÃO CRISTÃ
DA RIQUEZA.

Após as considerações feitas sobre a riqueza e
o espírito burguês, é bem possível que muita gen
te considere a fortuna como um mal.
Entretanto, não é assim. A riqueza não é um
mal. Ela tem uma sublime missão a desempenhar.
Deus a constituiu para equilibrar o mundo social.
Ela exerce aí o cargo de distribuidora dos bens
de Deus. Longe de rejeitar a riqueza, a Igreja lhe
assinala um papel superior; longe de amaldiçoar
o rico, ela o exalta e projeta sobre ele um raio da
gloriosa potência de Deus. Ela o eleva aos seus
próprios olhos, mostrando-lhe a participação que
pode ter na evolução da terra: ela lhe afirma que
ele é um funcionário oficial da providência, um
delegado da sabedoria divina, um mensageiro da
sua misericórdia. E baseando-se sobre esta concep
ção cristã da riqueza, Santo Ambrósio exclama:
“ O’ rico! Dá graças a Deus e pergunta por que
ele te deu mais que aos outros. Tu não possuis
somente para teu benefício. Os bens não te são con
fiados para que tu os malbarates, mas para que
os administres. Tu és o delegado do Deus bonís
simo, o intendente comum de todos os filhos de
12*
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uma mesma casa. Administra então como bens de
outros os bens que estão nas tuas mãos!” (Ambrósio, in Dom. V III post Pentec.).
“ E por este princípio vê-se como, ainda sem lei
determinante exterior, o ato de justiça ou caridade
é uma imposição à consciência do homem cristão” .
Gaffre comenta brilhantemente esta questão. “ Redde debitum tuum!” , diz o evangelho. E todas as
considerações dos grandes doutores são comentá
rios desta palavra inspirada. “Deus exige a quita
ção de uma dívida em favor de um infeliz e não
a oferta de um dom facultativo. Entre dois atos,
dos quais um tem por fim a beleza do culto e
outro, o consolo do infortúnio humano, ele pre
fere infinitamente o segundo: “ Eu quero, não os
sacrifícios, mas a misericórdia” .
0 sacrifício assim entendido é apenas a ex
pressão de um gosto pessoal; a misericórdia é a
realização de um dever imposto pelo evangelho e
pela natureza. Plutarco relembra que em Atenas,
em um dia de solenidade, pediram ao filósofo Fócio
que contribuísse para o brilho da cerimónia, acres
centando que os cidadãos mais pobres não recusa
vam seu óbolo. O sábio estava à porta da sua casa.
Na rua passava um cidadão. Fócio, mostrando-o
com o dedo, contentou-se em responder: “ Eu teria
vergonha de vos dar meu dinheiro para o culto dos
deuses, enquanto me encontro na impossibilidade
de restituir àquele credor a soma que lhe devo” .
Fócio, que era piedoso, mas de uma piedade
esclarecida, julgava que, tendo de oferecer um
dom livre no templo, precisava primeiramente pa
gar a dívida contraída para com seu irmão. E, pe
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lo fato de nossa origem comum, temos todos uma
dívida contraída para com os nossos irmãos.
À palavra do egoísmo de Caim: “ Sou eu guar
da do meu irmão?” a Bíblia responde: “ A cada
um de vós incumbe o cuidado de seu irmão” . A dí
vida de Fócio é a dívida de todo rico para com
o pobre.
Ambrósio no seu sermão 81 continua a expla
nação da escritura: “ Quem poderia ser tão injusto,
tão insaciável, tão avaro, para transformar em voluptuosidades pessoais o alimento de uma mul
tidão? Há dois crimes iguais. Arrebatar injusta
mente a quem possui, e recusar cruelmente dar a
quem tem necessidade. Essas delícias que tu acu
mulas sobre tua mesa são o pão dos famintos; es
sas luxuosas “ toilettes” que multiplicas são as ves
tes dos pequeninos nus; esses tesouros que ajuntas
são a ressurreição de um povo de miseráveis” .
Os acentos de S. João Crisóstomo têm alguma
coisa de mais veemente ainda. Comenta a pará
bola do mau rico e de Lázaro, e detém-se sobre a
condenação daquele opulento egoísta, que ele cha
ma o verdugo e o assassino de seu irmão: “ Ele não
tinha, é verdade, diz o doutor, usurpado o bem
de outro; apenas recusou repartir o que era seu.
Mas nesta recusa há rapina. A fraude e a espolia
ção existem sem ser sobre o bem de outro; eu to
mo por testemunho a escritura. O Senhor, repreen
dendo o seu povo pelo ministério de Isaías, lhe
disse: Vossa terra produziu belas messes, e vós não
pagastes o dízimo. 0 bem roubado aos pobres está
nas vossas casas (Is 58, 7). Eis por que eu vos di
go, acrescenta Crisóstomo, cada vez que vós re
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cusais injustamente a esmola, vós tomais posição
entre os espoliadores e mereceis o castigo que os
atingirá. E’ da sua vida que vós despojais o pobre,
recusando consolá-lo; rapina enorme que atrairá
a maldição de Deus sobre a vossa vida” (De Lá
zaro) .
De fato, nesse terrível juízo em que o Cristo
nos mostra na profundeza da geena as almas sem
misericórdia, não há questão de crimes contra a
propriedade adquirida. Os despojados não inva
diram a casa do próximo, não devastaram suas
terras, não atentaram contra sua vida; eles se con
tentaram em negar-lhes socorro: “ Ide, malditos,
para o fogo eterno” ... Tive fome e não me des
tes de comer; estava nu, e não me vestistes... os
corações duros têm suas rapinas como as mãos que
assaltam. E quantos corações trazem os estigmas
das ruínas causadas e do sangue derramado, en
quanto que suas mãos estão puras de toda espo
liação! (Gaffre).
Notamos nas linhas antecedentes qual a fina
lidade que a própria natureza das coisas e a dou
trina católica assinalam à riqueza. A riqueza é um
bem e os ricos desempenham o papel de intenden
tes de Deus relativamente aos deserdados da for
tuna. E’ esta a concepção cristã da riqueza.
Pois fora deste conceito a riqueza só pode des
pertar inveja, ódio, revolta, e canalizar os desespe
ros para a precipitação dos cataclismas sociais. E
se, na verdade, a riqueza só tem como fim saciar
todas as ambições de gozo e prazer de uns e opri
mir miseràvelmente a outros, a revolta social apa
rece legítima aos olhares turvos dos corações de
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sesperados. Não há dúvida. Abençoada, porém, a
concepção cristã da riqueza. Só essa concepção po
de equilibrar o nosso mundo angustiado.
Prefiro, porém, completar estes pensamentos
da finalidade da riqueza com os tópicos maravi
lhosos do discurso de Bossuet sobre “ A eminente
dignidade dos pobres” . “ O apóstolo S. Paulo or
dena aos fiéis que levem os fardos uns aos outros:
Alter alterius onera portate” .
Os pobres e os ricos têm seus fardos. Os po
bres os têm: quem não o sabe? Quando nós os ve
mos suar e gemer, podemos deixar de reconhecer
que tantas misérias prementes são fardos pesados
que caem sobre os seus ombros? Mas ainda que os
ricos pareçam felizes e nada ter que lhes pese,
aprendei que eles têm também seu fardo. E qual
o fardo dos ricos?
Cristãos, podereis vós crer? São suas próprias
riquezas. Qual o fardo dos pobres? E’ a indigência.
Qual o dos ricos? E’ a abundância... Comunicai
mútuamente entre vós os fardos a fim de que
as cargas se tornem iguais, “ ut fiat aequalitas” , diz
S. Paulo. Pois que injustiça que os pobres levem
todo o fardo e que todo o peso da miséria venha
sobre seus ombros! Se eles se queixam, se eles
murmuram contra a Providência divina, permiti
que eu o diga, é com alguma aparência de justi
ça, pois sendo todos feitos de uma mesma massa,
e não podendo haver grande diferença entre a
lama e a lama, por que havemos nós de ver, de
um lado a alegria, o bem-estar, e de outro a tris
teza e o desespero e a extrema necessidade e até
o desprezo e a servidão? Por que este homem tão
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afortunado vive numa tal abundância, podendo
satisfazer até os desejos mais inúteis de uma curio
sidade exagerada, enquanto que aquele miserável,
homem tanto como o outro, não pode sustentar sua
pobre família, nem saciar a fome que a oprime?
Nessa estranha desigualdade, poder-se-ia jus
tificar a Providência de dirigir mal os tesouros que
Deus coloca entre iguais, se por um outro meio
ela não houvesse provido à necessidade dos pobres
e restabelecido, de certo modo, a igualdade entre
os homens? E’ por isso que Deus criou a sua Igre
ja, onde recebe os ricos, mas com a condição de ser
virem aos pobres; onde ele ordena que a abundân
cia supra à falta, e dá direito aos necessitados ao
supérfluo dos opulentos” (Bossuet, De l’eminente
dignité des pauvres).
Eis a missão magnífica assinalada à riqueza.
O evangelho a ilumina com os seus divinos ful
gores.
E nisto ele põe em evidência um postulado da
própria natureza humana. Pois na história da hu
manidade, mesmo antes do evangelho, encontramos
exemplo desta alta compreensão. Quando Rômulo
fundou a cidade que o oráculo batizava com o epí
teto de cabeça das nações, viu desde logo a im
possibilidade de uma igualdade absoluta entre os
súbditos. Dividiu as classes sociais e estabeleceu o
patronato. Entre todos, os que se chamavam
senadores eram os que acumulavam riquezas. A
sua missão era fazer de todos os seus bens supér
fluos, das suas riquezas demasiadas um amparo pa
ra as classes desprotegidas.
E isso adquiriu tal perfeição social que uma
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profunda amizade se estabeleceu entre os patrões
e os operários. A tal ponto que, muitas vezes, os
operários reuniram os seus parcos recursos para
libertar o seu patrão prisioneiro. E outras vezes em
que um desequilíbrio de fortuna atirava o patrão
à miséria, os servos conseguiam reunir todas as
suas pequeninas economias e as entregavam ao se
nhor decaído para que ele iniciasse os seus tra
balhos de aquisição. Infelizmente, porém, esse pa
tronato, tendo como única origem uma determina
ção política, foi se desvirtuando e não tardou a
aparecer a dolorosa cisão entre a classe que se lo
cupletava de gozo e a classe que iniciava o seu cal
vário de desamparo. Mas na concepção cristã da
riqueza, essa idéia do auxílio mútuo finca as suas
raízes na mais sublime das realidades, em Deus.
A caridade cristã tem suas raízes na divindade.
O rico que é cristão, no sentido profundo da
palavra, não teme o “ ai dos ricos!” do evangelho.
Para ele, a sua riqueza tem uma grande missão.
Não é uma função egoísta, apenas, a sua. E’ uma
alta missão social. As classes sociais têm entre si
uma repercussão mútua. Não é possível isolar-se
o gozo egoísta da classe rica e impedir que a sua
atitude tenha um profundo reflexo na classe po
bre. Assim como não é possível evitar que a clas
se pobre bem amparada atire sua repercussão de
bem-estar à classe rica. Por isso mesmo, não ficará,
não poderá ficar impune a classe rica que não de
sempenhar no mundo a missão que o evangelho
lhe aponta. A justiça histórica nos seus espanto
sos cataclismas é apenas um instrumento da justi
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ça de Deus. Deixai-me terminar estas considera
ções com as palavras autorizadas de Gaffre. “ Por
falta do triunfo da caridade cristã, virá a vitória
da anarquia ou do coletivismo. Pois não há senão
duas forças para solucionar o problema da rique
za e da miséria; o amor ou a violência. O que nos
sas próprias mãos não tiverem dado voluntaria
mente, pelas súplicas de nossos irmãos, as mãos
revoltosas no-lo arrebatarão. Esse dilema é inexo
rável. E’ impossível, com efeito, que a humani
dade aceite como uma instituição honesta a pro
priedade egoísta e sancione o princípio da aplica
ção de um mundo de bens, subtraído às necessida
des de uma multidão indigente, à satisfação de
um só homem. Essa iniquidade determinou, em
todos os povos e em todos os períodos da história,
as tentativas do comunismo, desde a legislação de
Minos, em Creta, de Pelasgo, na Arcádia, até às
utopias de nossos arcadianos modernos, os coleti
vistas” . E notai bem que Gaffre publicava o seu
livro “La loi d’Amour” em 1907.
O século XX vai mostrando que ele tinha razão.
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NOTA FINAL.
De todas as explanações feitas, ressalta a fal
sidade da doutrina de Marx. A simples exposição
da doutrina cristã sobre o capital demonstra a vi
são unilateral do messias do coletivismo. Conforme
nossa concepção, o capital é uma resultante da ati
vidade humana manifestada:
a) pelo trabalho: este precede toda formação
de capital. Mesmo as matérias-primas não logram
fundar-se em capital sem integrar em si uma par
cela de trabalho. O capital é um auxiliar do traba
lho, afirmava Toniolo. Leão X III expõe claramen
te o capital e o trabalho como forças que devem
viver em colaboração. Pio XI acrescenta: “ Não po
de haver capital sem trabalho, nem trabalho sem
capital” .
b) pela economia: evitando gastar o fruto do
trabalho, pelo menos em parte. Resultado que se
obtém pela “ previdência, pela moralidade, pela
confiança e esperança de remuneração” .
c) pela aplicação a um fim lucrativo ou pro
dutivo. Essa aplicação pode ser feita diretamente
pelo possuidor, ou indiretamente, por meio de
ações, conforme esclarece Fallon, na sua “ Economie Sociale” .
Daí resulta a justiça do benefício do capital
legitimamente adquirido e alcançado dentro das
leis da justiça social e da caridade cristã.
Marx propõe como base da sua doutrina, ex
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posta nos sete longos capítulos do seu “ Capital”
— a teoria do valor. O “ Capital” resume-se em fa
zer crer que há somente uma força — o trabalho.
Todas as coisas fabricadas valem pelo trabalho
que compendiam em si. O supra-valor que o capi
talista recebe pelo objeto fabricado, excluído o
preço do trabalho do operário, é um roubo. O acú
mulo desta mais-valia, deste “ mehrwert” , é que
constitui o capital. Por isso o capital é iníquo, é
uma usurpação. Só há uma força, só há um va
lor — o trabalho. Mesmo nos utensílios, as máqui
nas representam trabalho cristalizado. Até as ma
térias-primas carregam em si partículas de traba
lho; estão, como dizia ele, embebidas de trabalho.
Esta doutrina é inteiramente falsa. O valor de
um objeto resulta de muitos fatores. E’ preciso le
var em conta a qualidade do trabalho do operário,
a atividade, o tino comercial, a ousadia do fabri
cante, a necessidade, o gosto, ou a indiferença do
consumidor. E são tais esses fatores que produzem
muitas vezes uma inconstância assombrosa nos pre
ços. Além disso, se Marx tivesse razão, jamais o ope
rário lograria ascender a uma categoria burguesa,
fato que se realiza com frequência. Sendo o capital
constituído do excesso do valor sobre o trabalho do
operário, o lucro do patrão estaria em aumentar
desmesuradamente o número dos operários. E isso
não é verdade. Ao contrário, tende-se a diminuí-lo.
O próprio Marx desconcertava-se ao ver sec
ções inteiras de usinas, dirigidas apenas por um
mecânico.
Croizier cita, para provar a unilateralidade de
Marx, estas palavras de Martin Saint Léon (Dos
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siers de l’A. P., Outubro de 1928): “ A teoria de
Karl Marx não leva em conta a inteligência, a ca
pacidade, a experiência do patrão, todas essas con
dições que, em indústria, são um fator importan
te de sucesso. E’ admissível que um Fernando de
Lesseps, que construiu o canal de Suez, que um
Eiffel, construtor da torre famosa e do viaduto de
Garabit, não tenham o direito de retirar um pro
veito das empresas que eles conceberam, dirigi
ram e levaram a bom termo, e que os frutos de
vam reverter exclusivamente aos pedreiros, aos
ferreiros e outros operários que executaram ma
terialmente aqueles grandes trabalhos?”
Um pouco adiante, o autor de “ Grands Mots”
põe em evidência o unilateralismo de Marx com
a crítica que Mons. d’Hulst fazia ao “ Capital” .
“ Esta teoria está em contradição com os fatos. Ela
não é verdadeira a não ser na hipótese elemen
tar de um operário que trabalhe sem utensílios ou
então com utensílios que ele mesmo fabricou com
uma matéria que estivesse à disposição de todo
mundo, e sem ter necessidade de tomar empres
tado a alguém um lugar apropriado ou qualquer
outra coisa necessária à empresa: neste caso, o ob
jeto fabricado pertence todo a quem o fabricou.
Mas se o operário tiver de servir-se de máquinas
complicadas e caras que outros conceberam e fa
bricaram, se ele tiver de trabalhar uma matéria que
outros produziram e levaram até junto dele, se
ele tiver necessidade de ser abrigado por constru
ções que outros levantaram sobre um terreno pago
por eles, na totalidade de objetos fabricados em
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tais condições, uma parte considerável do valor é
tirada de todos esses fatores concorrentes, que se
designam com uma só palavra — o capital. Não
se pode então dizer que, na organização atual da
sociedade, o capitalismo roube ao operário a dife
rença entre o total dos salários e o total dos bene
fícios” .
Não negamos as injustiças e os abusos do
capitalismo. E esses abusos e essas injustiças, nós
os acusamos. E os acusamos com veemência, com a
liberdade da
Palavra de Deusl
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