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CAPITALISMO E SOCIALISMO: REPÚDIO E ACEITAÇÃO NO 

PONTIFICADO DE LEÃO XIII 
 

Carolina de Almeida Batista* 
   

Introdução 

Os elementos sagrados se encontravam em transição na modernidade. A fé 

católica juntamente com a filosofia1 estavam em franco declínio graças as vertentes de 

salvações terrenas em pura ascensão. PADEN explica o caráter sagrado de tal salvação. 
 

A história da religião é lida como a história de objetos e observâncias 
tornados sagrados. Mesmo as sociedades seculares dão enfoque 
sagrados como princípios como igualdade, liberdade e democracia, 
incorporando essas idéias em constituições , leis e símbolos visuais 
referenciados.  (PADEN, 2001. p. 65.). 

 

Os paradigmas estavam em processos de mudanças. A esperança de felicidade 

na eternidade estava sendo substituída pelas filosofias seculares da temporalidade. 

Tanto o pensamento liberal quanto o socialista propunham ideais que se desvinculavam 

da religião tradicional buscando proporcionar um paraíso terreno. Tal transição de 

paradigmas, logicamente é repudiada pela linha teórica da política ultramontana, e em 

partes, por LEÃO XIII, sendo assim, se faz necessário analisar o posicionamento do 

pontífice e da Rerum Novarum frente a estes dois tipos de idéias buscando especificar 

agora o papel de cada corrente dentro da encíclica e a postura que o pontífice tinha 

diante de cada uma. 

 

1- O repúdio 

As repulsas imediatas das idéias socialistas eram calçadas pela própria filosofia 

cristã. A propriedade privada era legítima, a família era considerada uma sociedade 

doméstica inviolável, a existência de uma hierarquia era lógica, a luta de classes um 

pecado, a igualdade era impossível.  Mas acima de todos estes direitos o que realmente 

                                            
* Graduando em História – Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bolsista de Iniciação Científica da 
Fundação Araucária. 
1 A filosofia da história do catolicismo caracteriza-se como “o processo histórico é teológico, sendo, 
portanto, o processo de revelação de Deus ao longo do tempo; é escatológico, porque conduz 
inevitavelmente ao fim dos tempos e é soteriológico, porque é essencialmente o processo da salvação das 
almas” (MANOEL, 2004. p.17) 
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estava em jogo era a própria sobrevivência da igreja. Uma filosofia que pede a 

libertação do povo das garras da Igreja afirmando que “a religião é o ópio do povo” 

torna impossível uma conciliação entre as partes.   
 

1.1- O repúdio pré-LEÃO XIII 

Anteriormente a Rerum Novarum, o socialismo já vinha sendo alvo de 

manifestações pontifícias desde Pio IX. Apesar da política ultramontana2 ter se iniciado 

em 1800 com Pio VII pode se colocar que o posicionamento da Igreja se manteve 

demasiadamente metafórico e repetitivo. As autocompreensões3 particulares mantidas 

tanto por Pio VII, Gregório XVI e até mesmo Pio IX, com a diferença que este inseriu 

uma acusação mais direta contra o socialismo devido ao próprio avanço do mesmo, se 

mantiveram restritas as lamentações dos rumos que a modernidade tomava. 

 O que difere um pouco Pio IX de seus antecessores é o combate concreto ao 

liberalismo, que será discutido mais à frente, e as investidas pontifícias contra o 

socialismo. Inicialmente com suas encíclicas Qui Pluribus (1846) e mais à frente com 

Nostis et Nobiscum (1849) já deixava, de acordo com METTE, como elemento comum, 

interiorizados por seus sucessores, os motivos pelo qual o socialismo deveria ser 

rejeitado:  
A tônica posta na igualdade de todos os homens, o combate ao direito 
da propriedade privada, a desagregação do matrimônio e da família e o 
menoscabo de qualquer autoridade social, visando, com tal agressão 
total, em última análise derruir os próprios fundamentos da sociedade e 
a ordem natural e sobrenatural por Deus instituída. (METTE, 1991, p. 
36). 

Todos estes elementos seriam reforçados posteriormente por LEÃO XIII em 

suas encíclicas. Mas antes que isso ocorresse Pio IX voltaria a investir contra o 
                                            
2 Ultramontanismo se caracteriza como uma política empreendida pela parte constitucional da Igreja 
Católica como forma de reação aos solapamentos da doutrina cristã pela vertente secularizada. Como 
síntese introdutória pode-se colocar que “entende-se por ultramontanismo a política católica entre 1800 e 
1960, assentada nos seguintes fundamentos: 1) condenação do mundo moderno; 2) centralização política 
e doutrinária da Cúria Romana e 3) adoção da medievalidade como paradigma sócio – político.” 
(MANOEL, 2004, p.9.). A Rerum Novarum não só representa essa política como é considerada como 
ampliadora de suas bases. 
3 Quando se fala em autocompreensão da Igreja, MANOEL analisa em seu livro O Pendulo da História-
tempo e eternidade do pensamento católico (1800- 1960) como “à igreja na sua vertente institucional em 
um dado momento histórico, onde o Papa (entenda-se a hierarquia eclesiástica)define um conceito de 
Igreja, estabelece suas tarefas e estratégias de ação e reordena sua política interna em função de seu 
projeto político e pastoral externo, e essa nova forma de auto entendimento permanecerá em vigência até 
ser substituída por outra, gerada nas suas próprias contradições internas e externas.” (MANOEL, 2004. 
p.10) 
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socialismo mais vigorosamente através do próprio Concílio Vaticano I (1860) onde 

foi declarado a infalibilidade papal e da encíclica Quanta Cura4 (1864) juntamente 

com o Silabo (1864). As contribuições mais canalizadas para o combate do 

socialismo de LEÃO XIII foram através da Quod Apostolici Muneris5 (1878), a 

primeira condenação sistematizada ao socialismo de acordo com MANOEL 

(MANOEL, 2004, p. 137), e da própria Rerum Novarum.  

É fundamental que se perceba a não causalidade das preocupações da Igreja 

com o socialismo. Esse quadro de mais agitação dos pontífices se devia ao 

crescimento do mesmo frente às classes operárias. Com os desdobramentos das 

grandes revoluções6 que traziam a expansão do capitalismo liberal adentrando e 

dominando cada vez mais o século XIX, arrastava a Igreja para um confronto com 

                                            
4 A encíclica Quanta Cura - sobre os erros do naturalismo e liberalismo é de Pio IX promulgada em 
1864. Assim como a encíclica de Gregório XVI, a de Pio IX se inicia criticando assiduamente a tão 
"desgraçada” época em que se vivia e pede para que os fiéis abominassem as doutrinas que tratavam de 
arruinar a Igreja. Críticava ferozmente a laicização do governo questionando como podia as autoridades 
não castigar os violadores da religião católica e a liberdade religiosa. Condenava os princípios do 
naturalismo que ensinavam que para o progresso se exigia a não preocupação com a religião. A sociedade 
também era criticada colocando que se devia seguir as leis da religião e não buscar a acumulação de 
riqueza servindo apenas seus próprios prazeres e interesses. Condenava-se fortemente o socialismo e o 
liberalismo como se percebe. 
5 A encíclica Quod Apostolicis Munéris – sobre o socialismo e o comunismo é do pontificado de Leão 
XIII e promulgada em 1878. Como se espera, o documento critica o comunismo e o socialismo 
defendendo a propriedade e as autoridades de quem tem o direito de mandar estabelecido por Deus. 
Disserta também sobre as origens de tais doutrinas que viriam de um racionalismo equivocado e 
declarando guerra contra a Igreja católica desde o século XVI. Coloca que as sociedades estavam se 
virando contra a religião por conta dos Estados estarem permitindo a laicização, dando margem à 
“rebelião dos necessitados” graças à exploração dos praticadores da “usura voraz” e do descaso do 
Estado. Leão XIII também lembra os alertas contra o mal do socialismo que seus antecessores faziam, 
mas afirma que a sociedade insistia em expulsar Deus e dar vazão a tais movimentos. O pontífice também 
mostra claramente a oposição entre a doutrina do evangelho ao socialismo. Nesta encíclica o Papa fala 
sobre as diferenças do “igualitarismo socialista” em relação à “igualdade evangélica”. Coloca que a 
igualdade vem da posição que temos com Deus de sermos todos filhos dele e não da posição terrena. A 
doutrina da Igreja sobre o poder seria: “estabeleceu que haveria na sociedade civil várias ordens 
diferentes em dignidade, em direitos e em poder, a fim de que a sociedade fosse, como a Igreja, um só 
corpo, compreendendo um grande número de membros, uns mais nobres que os outros, mas todos 
reciprocamente necessários e preocupados com o bem comum” (LEÃO XIII, 1956, p.9.). Também se 
pede que contra ao abuso do poder, sejam usados à paciência e a oração, e de forma alguma a revolta. 
Coloca-se que a doutrina do socialismo desorganiza a sociedade doméstica desorientando as posições e o 
valor da família. Leão XIII faz uma reverência dizendo que a Igreja é a grande cuidadora dos pobres e 
incentiva as associações de proletários sob a tutela da Igreja. (LEÃO XIII, 1956, p. 2-15.). 
6 De acordo com HOBSBAWM em sua A era das Revoluções os grandes acontecimentos que 
proporcionaram uma nova configuração de sociedade foram a Revolução Francesa e a Revolução 
Industrial, como ele mesmo afirma quando diz que “a história da dupla revolução na é meramente a 
história do triunfo da nova sociedade burguesa. É também a história do aparecimento das forças que, um 
século depois de 1848, viriam transformar a expansão em contração”.(HOBSBAWM, 1998, p.19) Uma 
dessas forças seria justamente o movimento socialista que se transformaria um dos grandes obstáculos a 
expansão burguesa. 
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suas próprias práticas que estavam se tornando ultrapassadas e inadequadas para 

época. 

 

O crescimento e a concentração urbana deram origem a situações e a 
problemas diferenciados daqueles que caracterizavam as populações 
rurais, exigindo que o discurso religioso também se diferenciasse. 
Aquilo que o “cura d’ alma“ falava para os habitantes de uma aldeia 
agrícola já não despertava interesse para os das cidades industriais. Foi 
nesse sentido que a Igreja Católica, sentindo grande dificuldade em se 
adaptar à evolução das mudanças sociais, perdeu a hegemonia entre os 
trabalhadores urbanos, que preferiram aderir às teorias e aos 
movimentos anarquistas e socialistas. (MARCHI, 1989, p. 22 –23). 

As modificações sociais não foram acompanhadas de imediato pela mudança de 

postura da Igreja. Enquanto liberais, socialistas, anarquistas e outras correntes libertárias 

ganhavam espaço, a Igreja continuava atrofiada em seu paradigma medieval se 

restringindo apenas em recusar a modernidade e ressaltar os seus males.  MARCHI 

ressalta ainda que a exploração e a miséria que se evidencia na segunda metade do 

século XIX vitimando a classe operária e dando um grau máximo de importância a 

questão social gerou, além do afastamento da Igreja pela falta de direcionamento e 

atualização de sua autocompreenssão, o ataque e o próprio crescimento de socialistas 

por conta de não se envolverem concretamente no âmbito social (MARCHI, 1989, p. 

41).  

A partir de Pio IX, devido aos estreitamentos das relações entre classe operárias 

e as ideologias revolucionárias, a Igreja começava a interferir na questão social. Mas 

tais interferências eram feitas de forma paulatina demorando inclusive a utilizar 

experiências de grupos que já vinham há algum tempo praticando um catolicismo social 

relevante, como por exemplo, o Bispo Von Ketteler7 a quem LEÃO XIII e a Rerum 

Novarum devem bastante. Em razão do atraso da hierarquia católica em perceber os 

problemas sociais deste século, quando se deram conta da gravidade dos mesmos, 

apresentaram soluções de aspectos medievais com um viés mais atrasado visando 
                                            
7 È importante que se perceba que as origens do catolicismo social são anteriores a carta papal de LEÃO 
XIII. As preocupações com a questão social tiveram no Bispo Von Ketteler na Alemanha um relevante 
percussor reconhecido pelo próprio LEÃO XIII, segundo ZAGHENI ao dizer que “Leão XIII num 
contexto historicamente mais desenvolvido e definido, acolheu as indicações de d. Ketteler e da 
sociologia católica, reconhecendo o bispo de Mogúncia como o seu ‘grande predecessor’”. (ZAGUENI, 
1999, p. 189). MARCHI também se refere ao bispo como o primeiro grande organizador de associações 
operárias incentivando o caráter paternalista das corporações presentes em LEÃO XIII (MARCH, 1989, 
p. 60). 
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combater a modernidade, principalmente o liberalismo como veremos mais adiante, não 

abrindo caminho para aquele viés de diálogo proposto mais tarde por LEÃO XIII na 

Rerum Novarum (MARCHI, 1989, p. 59).  

 

1.2 – O repúdio em LEÃO XIII 

Apesar das semelhanças com a política de Pio IX não se pode negar que com 

LEÃO XIII a autocompreensão assume contornos mais objetivos e diretos em relação 

ao socialismo. Este não é combatido apenas como uma conseqüência dos males da 

modernidade, mas como um mau que está crescendo cada vez mais e se tornando uma 

ameaça perigosa. Mas a principal característica do combate de LEÃO XIII ao 

socialismo, que se canaliza na Rerum Novarum, é a defesa da propriedade privada e da 

harmonia entre as classes buscando justificar estes pontos tanto no campo prático como 

no campo teórico, desacreditando as idéias marxistas tanto no que se refere à 

propriedade coletiva quanto na luta de classes. No que se refere à propriedade LEÃO 

XIII diz que: 

 

Por tudo o que Nós acabamos de dizer, se compreende que a teoria 
socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se 
como prejudicial àqueles mesmos a que se quer socorrer, contrária aos 
direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do 
Estado, e perturbando a tranqüilidade pública. Fique, pois, bem 
assente que o princípio fundamental a estabelecer para aqueles que 
querem sinceramente o bem do povo, é a inviolabilidade da 
propriedade particular. (LEÃO XIII, 2007, p. 5). 

 

MARCHI coloca que o repúdio ao socialismo é calçado na Igreja por conta que 

“a tese do respeito à propriedade adquiria sua consistência no preceito bíblico que 

determina: Não cobiçarás a mulher do próximo, nem sua casa, nem o seu campo (...) 

servo (...) boi (...).” (MARCHI, 1989, p. 65). Partindo deste princípio LEÃO XIII 

considerava a propriedade privada um direito absolutamente natural que estava sendo 

ferido pelo socialismo.  

 

Mas, e isso parece ainda mais grave, o remédio proposto está em 
oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e 
pessoal é, para o homem, de direito natural. (...) Primeiramente, no 
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homem reside, em sua perfeição, toda virtude da natureza sensitiva, e 
desde logo lhe pertence, não menos que a esta, gozar dos objetos 
físicos e corpóreos. Mas a vida sensitiva ainda mesmo possuída em 
toda a sua plenitude, não só não abraça toda a natureza humana, mas é 
- lhe muito inferior e própria para lhe obedecer e ser-lhe sujeita. O que 
em nós se avantaja, o que nos faz homens, nos distingue 
essencialmente do animal, é a razão ou a inteligência, e em virtude 
desta prerrogativa deve reconhecer-se ao homem não só a faculdade 
geral de usar das coisas exteriores, mas ainda o direito estável e 
perpétuo de as possuir, tanto as que se consomem pelo uso, como as 
que permanecem depois de nos terem servido. (LEÃO XIII, 2007, p. 
3). 

Sendo o direito do homem de possuir algo legitimado por Deus fica inaceitável a 

idéia de desapropriação de qualquer coisa que seja. Além da elaboração de uma teoria 

que desqualifica a propriedade coletiva é colocado que a mesma no campo da ação 

causaria “além da injustiça do seu sistema, vêem-se bem todas as suas funestas 

consequências, a perturbação em todas as classes da sociedade, uma odiosa e 

insuportável servidão para todos os cidadãos (...).” (LEÃO XIII, 2007, p. 5).  

De acordo com MANOEL a motivação de LEÃO XIII na encíclica está no 

“esgarçamento do tecido social, corroído pelas lutas de classes“ (MANOEL, 1992, 

p.26). Assim como a propriedade coletiva é algo ilegítimo, a luta por ela também é 

combatida e repudiada pelo pontífice na Rerum Novarum: 

 

O erro capital na questão presente é crêr que as duas classes são 
inimigas natas uma da outra, como se a natureza tivesse armado os 
ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo 
obstinado. (LEÃO XIII, 2007, p. 6). 

 

Um erro capital que para o papa é calçado de tropeços tanto no campo teórico 

como no prático. MANOEL fala que a “Rerum Novarum estabeleceu um diálogo áspero 

com a política socialista, condenando-a enquanto teoria e enquanto proposta de ação.” 

(MANOEL, 1992, p. 24). Tanto a propriedade coletiva, já discutida, como as lutas de 

classes foram amplamente combatidas nestes campos.  

Esse duelo obstinado entre “pobres e ricos”, a luta de classes, era a expressão de 

um “conflito perpétuo que só podem resultar confusão e lutas selvagens” (LEÃO XIII, 

2007, p. 6). No próprio início da encíclica é colocado que a alteração das relações entre 

operários e patrões causariam um temível conflito (LEÃO XIII, 2007, p. 2). Uma das 

conseqüências do cumprimento da principal dialética marxista seria justamente a 
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abolição da Igreja católica, dialética esta que seria um conflito imensurável para o 

catolicismo.   

A esfera teórica da recusa da luta de classes também tem um espaço 

considerável no documento de 1891. Na mesma linha que seus predecessores é 

colocado que: 

 

O primeiro princípio a pôr em evidência é que o homem deve aceitar 
com paciência a sua condição: é impossível que na sociedade civil 
todos sejam elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isto o que 
desejam os Socialistas; mas contra a natureza todos os esforços são 
vãos. Foi ela, realmente, que estabeleceu entre os homens diferenças 
tão multíplices como profundas; diferenças de inteligência, de talento, 
de habilidade, de saúde, de força; diferenças necessárias, de onde 
nasce espontaneamente a desigualdade das condições. Esta 
desigualdade, por outro lado, reverte em proveito de todos, tanto da 
sociedade como dos indivíduos; porque a vida social requer um 
organismo muito variado e funções muito diversas, e o que leva 
precisamente os homens a partilharem estas funções é, principalmente, 
a diferença das suas respectivas condições. (LEÃO XIII, 2007, p. 20). 

 

Ou seja, as desigualdade são proveitosas e completamente cabíveis para LEÃO 

XIII. As idéias marxistas estavam corroendo a amizade entre “ricos e pobres” 

caracterizando uma confusão de conceitos entre pobre e operário colocado por 

MARCHI para caracterizar o período do pontificado de PIO IX:  

 

A Igreja e o clero defrontavam-se com esse problema, mas não 
possuía clareza suficiente para trata-lo, dentro de uma visão 
sociológica e científica, o que produzia uma confusão entre os termos 
proletário e pobre, dois conceitos com conteúdo próprio e específico, 
mas nem sempre diferenciados pelos membros das comunidades 
católica. A conseqüência dessa indefinição do espaço conceitual levou 
a aceitação da exploração do trabalho, vista até com certa 
naturalidade, e a se construir uma explicação teológica da vida na 
pobreza. (MARCHI, 1989, p. 59).   

 

Não se está contrariando a idéia de que o século XIX pode ser chamado de 

“século da miséria operária” 8, porém, não se pode deixar de reconhecer que há uma 

                                            
8 Tal afirmação é feita por GODOY em seu artigo O contexto histórico do Concílio do Vaticano II 
publicado na revista Notícia Bibliográfica e Histórica de 2006 da PUC de Campinas (GODOY, 2006, p. 
120). 
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distorção de conceitos como bem coloca MARCHI. Tal associação de pobre a operário 

é justificada pelo próprio paradigma medieval de relacionar os camponeses como 

pobres. Apesar de MARCHI se referir diretamente ao pontificado de Pio IX, essa 

confusão de conceitos perpassa seu pontificado adentrado o de LEÃO XIII reafirmando 

a postura ultramontana do mesmo. A própria explicação teológica da vida na pobreza é 

conservada pelo pontífice ao dizer que “Quanto aos deserdados da fortuna, aprendam da 

Igreja que, segundo o juízo do próprio Deus, a pobreza não é um opróbrio, e que não se 

deve corar por ter que ganhar o seu pão do suor do seu rosto” (LEÃO XIII, 2007, p. 8).  

Para o pontífice os dois pilares de sustentação da sociedade estão sendo 

destruídos pelas idéias socialistas. A Rerum Novarum se empenha em construir a 

magnitude destes dois fundamentos colocando-os como essências para sociedade em 

geral. A questão da autoridade também é discutida na encíclica, tanto no que se refere à 

família quanto ao próprio Estado, porém, o foco de defesa do documento está na 

argumentação da defesa da propriedade privada e da harmonia entre as classes. O 

Estado, na visão do pontífice, tem uma posição extremamente importante para 

salvaguardar estes dois últimos, posição esta que será discutida mais à frente.   

 

2- A aceitação do capitalismo 
Já que se tinha uma rejeição total às idéias socialistas o que sobrava do outro 

lado e parecia a mais aceitável das correntes de pensamento em ascensão era a 

economia capitalista. Antes uma economia egoísta regida por um mercado livre que 

aceitasse o catolicismo do que um estado socialista onde a Igreja era considerada um 

narcótico que fazia a sociedade permanecer quieta e contentando-se com sua condição. 

MANOEL coloca isso muito bem ao dizer que: 
 

Uma coisa é construir uma teoria religiosa com a pretensão de 
demonstrar que, no plano lógico, as crenças religiosas não mais se 
sustentam em face da ciência e da filosofia modernas. Outra, e bem 
diferente, é afirmar que as práticas religiosas e as instituições que lhe 
dão suporte “morrerão” e em breve estarão sepultadas (MANOEL, 
2004 p.135). 

 

Engolir o capitalismo era muito mais lógico. LEÃO XIII na Rerum Novarum ao 

colocar a legitimação da propriedade privada já afirma isto. O operário deveria através 

do trabalho lutar para conseguir um modesto patrimônio tendo o Estado o dever de fazer 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 9 

com que as leis favorecessem tal aquisição e zelasse pela sua proteção. A figura do 

Estado é primordial nas reflexões do pontífice já que cabia a ele a “justiça distributiva”, 

como afirma MANOEL. A função do Estado deveria se adequar com que à doutrina 

católica dizia, abandonando sua autonomia e intelectualidade conforme veremos. 

 

2.1- A “aceitação” pré-LEÃO XIII. 

Em poucas palavras pode-se dizer que o socialismo era o filho do capitalismo 

praticado de sua forma mais egoísta: o capitalismo liberal. O próprio LEÃO XIII 

argumenta isso, mas o que diferencia o pontífice foi ter ido além dessa argumentação, 

analisada mais à frente, e já os seus antecessores se mantiveram fixados neste ponto 

agregando o socialismo a um dos males da modernidade.  

Mais uma vez Pio IX será foco de análises nessa primeira parte a respeito dessa 

“aceitação” pré-LEÃO XIII. O motivo dessa preferência é, além da repetição e 

linearidade de pensamentos dos respectivos papas ultramontanos anteriores a este, a 

linha de ação mais direta de Pio IX.  

As encíclicas de Pio IX que alertam contra o socialismo geralmente se 

confundem com aquelas que combatem o liberalismo, justamente por considerar um a 

ramificação do outro. A própria encíclica Quanta Cura e o Silabo já citados aqui como 

documentos que argumentam contra o socialismo, entre outras produções do pontificado 

de Pio IX, são exemplos disso. LEÃO XIII também possui tal característica como 

veremos a seguir. 

Em Pio IX o capitalismo é visto como o criador do liberalismo, que por sua vez, 

não estaria restrito apenas a liberdade das práticas econômicas, mas a liberdade de 

qualquer laço com a Igreja e a religião.   

 

Mas, quem não vê e não sente claramente que uma sociedade, 
subtraída as leis da religião e da verdadeira justiça, não pode ter outro 
ideal que acumular riquezas, nem seguir mais lei, em todos seus atos, 
que um insaciável desejo de satisfazer a concupiscência indomável do 
espírito servindo tão somente a seus próprios prazeres e interesses? 
(PIO IX, 2007, p.2).  
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MARCHI é taxativo em dizer que “Pio IX tem como característica o combate ao 

liberalismo, considerando-o como mal do século” (MARCHI, 1989, p. 52). A vitória da 

burguesia legitimou uma sociedade com aspirações liberais. O mesmo autor refere-se 

que o fortalecimento desse combate em Pio IX gerou a centralização da doutrina sendo 

que o relacionamento da Igreja com os Estados contribuíram para tal posição: 

 
As difíceis relações entre Estado e as igrejas locais levaram os 

católicos, sobretudo o episcopado e o clero, a reagir a qualquer 
submissão ao poder temporal, o que facilitou o processo de 
atrelamento à Roma e submissão ao papa. (MARCHI, 1989, p. 53). 

 
O ultramontanismo teve o seu ápice, de acordo com este mesmo autor, no 

pontificado de Pio IX (MARCHI, 1989, p. 52), sendo que esta tomada de posição deve-

se a situação de intransigência9 absoluta da Igreja com a modernidade.  

No que se refere à questão social o modo como o liberalismo é visto pelo 

episcopado reforça a tendência de distanciamento do envolvimento da Igreja com a 

realidade. Já que o pensamento liberal é visto não só em um aspecto econômico, mas 

em uma esfera de liberdade de qualquer compromisso, inclusive com a Igreja, ela não se 

sente completamente responsável pela questão social. Já que o liberalismo, de acordo 

com Pio IX, prega a liberdade das leis da religião além das leis econômicas se entende 

que o envolvimento neste campo não deve ir além do reforço devocional e não de ações 

sociais mais concretas. MARCHI se refere a Pio IX como o papa que afirmava “que o 

maior escândalo do século XIX foi à apostasia da classe operária” (MARCHI, 1989, p. 

58). Este abandono de crença da classe operária a levava para situação de miséria que se 

encontrava. Tal postura da hierarquia da Igreja, como já foi dito, dificultou a percepção 

da gravidade da questão social não dando abertura a um catolicismo social que já vinha 

sendo praticado, como na Alemanha pelo bispo D. Von Ketteler. 
Porém, se o catolicismo social foi limitado a um grupo reduzido e 

de pensadores, isso se deveu, em grande parte, à hierarquia episcopal 
e a Pio IX, que se especializaram na condenação do liberalismo, 
porém não caminharam na direção de uma proposta viável para o 
momento histórico, preferindo regredir ao antigo regime. (MARCHI, 
1989, p. 60). 

                                            
9 HOBSBAWM em sua A era do Capital defende que “o catolicismo, agora totalmente intransigente, 
recusando qualquer acomodação com as forças do progresso, industrialização e liberalismo, tornou-se 
uma força muito mais poderosa depois do concílio do Vaticano de 1870 do que antes – mas ao custo de 
abandonar muito de seu terreno aos adversários” (HOBSBAWM, 2007, p. 382).  
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Pode-se perceber que a aceitação do capitalismo pela hierarquia episcopal pré-

LEÃO XIII práticamente não existiu. Tal posição reacionária da Igreja só contribuiu 

para fazer crescer a distância entre as práticas da Igreja e o movimento social, 

facilitando o avanço do “filho” mais temido que viria a ser o grande mal do século 

posterior substituindo o “pai” tão temido no século XIX, mas que com LEÃO XIII 

ganharia uma roupagem nova como discutiremos agora. 

 
2.2- A aceitação em LEÃO XIII 

2.2.1- Capitalismo e liberalismo 

Antes de qualquer análise se faz preciso uma discussão previa a respeito da 

significação que o capitalismo, e mais propriamente o liberalismo, tinha pra LEÃO 

XIII. Pode-se dizer que para o pontífice eram duas palavras com significados distintos. 

O liberalismo empregado pelo papa difere, em relação a sua amplitude, daquele dito por 

Adam Smith.  

LEÃO XIII discute a liberdade em diversas de suas encíclicas, mas seu trabalho 

mais direcionado ao assunto está em Libertas Praestantissimum10 – sobre a liberdade 

humana de 1888. No documento o papa vai definir liberalismo como um vício do abuso 

da liberdade: 
Negar esta soberania de Deus ou recusar a submissão a ela, não é 

modo de agir de homem livre, mas de quem abusa da liberdade com a 
revolta; e é precisamente duma tal disposição da alma que se constitui 
e nasce o vício do “liberalismo”. De resto podem -se distinguir muitas 
espécies de liberalismo, porque existem para a vontade mais duma 
forma e mais dum grau de recusa da obediência devida a Deus ou 
àqueles que participam da sua autoridade divina. (LEÃO XIII, 2008).  

 

Todas as liberdades usufruídas contra a Igreja e a Deus adentrariam ao campo do 

vício do abuso da liberdade, ou seja, cairiam no mal do liberalismo. A amplitude do 

conceito deste, visto pela Igreja na época, ultrapassaria as categorias da economia de 

Smith. Anarquistas, socialistas, comunistas, ateus, naturalistas, racionalista, entre 

outros, poderiam ser taxados de liberais. 

                                            
10 Encíclica de 1981 em que o papa faz uma discussão mais aprofundada sobre a liberdade. Neste 
documento afirma que a Igreja não é contra a liberdade, colocando esta como algo natural do ser humano. 
O que crítica é o mau uso desta corrompendo a liberdade moral da sociedade que seria aquela que estaria 
de acordo com a reta razão, ou seja, de acordo com Deus e a Igreja. O mau uso da liberdade natural 
corromperia esta segunda. (LEÃO XIII, 2007).  
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O termo capitalismo praticamente não é mencionado literalmente por LEÃO 

XIII em suas encíclicas, e não há uma condenação as bases do modo produtor 

capitalista. O que é condenado explicitamente, nos primeiros parágrafos da Rerum 

Novarum, é a chamada usura voraz (LEÃO XIII, 2007, p. 2) que estaria desgraçando a 

sociedade e proporcionando o crescimento da forma mais depravada das correntes 

liberais: o socialismo. 

 

A insurreição completa contra o império supremo de Deus e recusar-
lhe absolutamente toda a obediência, quer seja na vida pública, quer 
na vida particular e doméstica, é a um tempo, sem dúvida alguma, a 
maior depravação da liberdade e a pior espécie de “liberalismo”. É 
sobre ela que devem cair, sem restrição, todas as censuras que até aqui 
temos formulado. (LEÃO XIII, 2008). 

 

Isso demonstra a influência de Pio IX sobre LEÃO XIII, à encíclica Libertas 

Praestantissimum é um exemplo disso. Como já foi dito, o pontificado de Pio IX foi 

pautado no combate ao liberalismo, mas é importante que se especifique que esta ação 

combatia não só ao liberalismo econômico, mas todas as liberdades que caminhavam 

contra a Igreja.  

O posicionamento de LEÃO XIII a respeito destes conceitos é descrito por 

METTE como um reformador político social. O capitalismo continuaria a existir, mas 

sem o egoísmo proposto pelo liberalismo econômico, e isso seria garantido através das 

ações do Estado.  

 

Ao preconizar a intervenção estatal e a união para fins de 
representação eficiente dos interesses dos operários, opõe-se ele 
decididamente ao dogma liberal predominante de auto-regulação do 
mercado livre. Visivelmente, considerava comprovado, com base nas 
experiências históricas pretéritas, o insucesso da melhoria, por esse 
meio, da situação agudamente marcada do operariado. No entanto, 
Leão XIII também não fez a sua crítica aos princípios capitalistas, à 
época largamente difundida na Igreja Católica, mas apostou numa 
reforma político social. (METTE, 1991, p. 41).  

 

O grande diferencial do pontífice em relação a Pio IX é esse caráter reformador 

que METTE menciona. Enquanto um colocava todo um pacote chamado de liberalismo 

como o grande mau da modernidade, o outro não se opôs a base capitalista e tentou 
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propor uma dialética entre os princípios capitalistas e a Igreja católica em que o Estado, 

as associações operárias e a religião católica comporiam a sustentação da sociedade. 

Proposta esta que deve ser muito bem analisada e compreendida em sua essência e 

contradição.  

 

2.2.2- O aval de LEÃO XIII  

 Busca-se compreender neste momento qual o posicionamento de LEÃO XIII, e 

mais especificamente da encíclica Rerum Novarum, em relação ao capitalismo. 

Pretende-se discutir os pontos da encíclica que davam aval e confirmavam a legitimação 

do capitalismo no final do século XIX. 

Dois pontos, já discutidos neste trabalho e presentes na encíclica, demonstram o 

não confrontamento com o modo produtor capitalista: a legitimidade da propriedade 

particular e a harmonia entre as classes. A própria defesa exaustiva de LEÃO XIII 

destes dois pontos proporcionam argumentos contra um e que já concordam com 

princípios importantíssimos do outro, estabelecendo a base de partida da encíclica. Ou 

seja, as soluções propostas pelo pontífice já partem tendo os princípios capitalistas de 

produção como sustentação. 

As soluções de LEÃO XIII, que buscavam normatizar11 tal situação de desordem 

causado pelo mau uso da liberdade natural, o chamado livre arbítrio, concentravam-se 

em dois âmbitos regidos pela a Igreja: o Estado e as associações operárias. MARCHI 

coloca que “com a Rerum Novarum, a Igreja redescobre o caminho do povo e da vida 

pública e o papa fala explicitamente daquilo que interessa ao povo, isto é, da questão 

social” (MARCHI,1989, p. 83-84). Entretanto, é preciso entender este “caminho do 

povo” que o autor se refere sendo que muitas vezes ele assume posturas exegéticas e 

exortativas em relação a estes dois pontos. 

 

                                            
11MANOEL coloca em seu artigo, No centenário da Rerum Novarum - a doutrina católica sobre o 
capitalismo, uma discussão a respeito da idéia de normatizar a sociedade moderna: “A proposta 
normatizadora aponta seus próprios limites e cerceamentos. Trata-se de normatizar, isto é, de estabelecer 
normas para o funcionamento e de normalizar, de fazer voltar à normalidade, à ordem. O limite: a 
sociedade deve funcionar conforme normas estabelecidas. O cerceamento: essas normas devem ser 
perenes e imutáveis” (MANOEL, 1992, p.23.). 
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2.2.2.1- O Estado 

Em grande parte das encíclicas sociais de LEÃO XIII a figura do Estado sempre 

é bastante discutida e analisada. O próprio motivo dos Estados Nacionais estarem 

ficando cada vez mais independentes da ação da Igreja proporcionavam a atenção e a 

mobilização do papa12.  As encíclicas Incrustabili Dei Concilio13 – sobre os males da 

sociedade moderna, suas causas e remédios (1878), Diuturnum Ilud14 – sobre a origem 

do poder civil (1881), Immortale Dei 15– sobre a constituição cristã dos Estados (1885), 

Libertas Praestantissimum – sobre os ensinamentos da Igreja a respeito da liberdade 

                                            
12 MANOEL comenta que as palavras que mais resumiam o pontificado de Leão XIII eram a “ação de um 
estadista bastante hábil”. MANOEL coloca que “essa habilidade se concretizou em Concordatas 
estabelecidas com diversos países, incluindo-se os EUA e a Alemanha do Kulturkampf, exceção feita à 
França e a Itália, com quem não conseguiu negociar a restauração dos Estados Pontifícios” (MANOEL, 
1992, p. 24).   
13 Encíclica de Leão XIII promulgada 1878. Mais uma vez, o Papa coloca que a razão de todos os males é 
o desprezo e a rejeição da Igreja pela sociedade não se apoiar mais nos princípios da verdade cristã. O 
remédio para tal seria a volta da aceitação da doutrina e a negação de opiniões contrárias ao pensamento 
da Igreja reformando o lar cristão e os costumes públicos.  
14 Documento promulgado no pontificado de Leão XIII em 1881. Nesta encíclica o pontífice começa 
colocando que a guerra contra a Igreja acabou solapando a sociedade civil, como por exemplo, a prática 
de assassinatos orientados contra os soberanos da Europa. A Igreja poderia restituir a harmonia dos 
homens desde que se assumissem as obrigações que a moral católica impõe a cada um. O Papa fala sobre 
a doutrina católica sobre os deveres e os direitos de governantes e “súditos”, lembrando a referência 
medieval ultramontana. Coloca a necessidade de uma autoridade devido ao espírito de rebeldia inato ao 
homem, e ainda, fala que na Rev. Francesa, o homem reivindicou uma liberdade excessiva, querendo 
empreender uma constituição arbitrária colocando que o poder vem do povo e não de Deus. Leão XIII 
afirma que “resistir ao poder do Estado é opor-se à vontade divina, de que recusar a honra aos soberanos é 
recusa-la a Deus” (LEÃO XIII, 1951, p. 10.). As grandes vergonhas da sociedade são o socialismo e o 
comunismo e para salva-la da ruína os sistemas de penalidades não são suficientes colocando o temor 
como o melhor caminho. Finaliza a encíclica falando que os pontífices sempre estiveram, estão e estarão 
em defesa do bem estar do povo e dos governantes, e por isso as autoridades devem conceder liberdade a 
Igreja. (LEÃO XIII, 1951, p. 3-20.).      
15 A encíclica Immortale Dei - sobre a constituição cristã dos Estados foi promulgada no pontificado de 
Leão XIII em 1885 e prega que todo o poder vem de Deus que é atribuídos a governantes, portanto, estes 
terão que prestar contas a Ele de seus atos. As sociedades devem ser fundadas sobre os princípios de 
obediência e submissão e não se rebelar e voltar-se contra as autoridades que são calçadas de um poder 
divino. É colocado que o Estado deve proteger a religião católica e também não coloca-la em uma 
categoria inferior ao poder do que a sua, afirmando a possibilidade de um sistema bem coordenado de 
relação entre os dois. Mais uma vez afirma o seu desgosto com a modernidade colocando que o século 
XVI transtornou a religião cristã. Foi retirada da Igreja a plena jurisdição do matrimônio e da educação. 
Propõe-se uma liberdade que vai de encontro com a liberdade concedida por Deus em que colocam a 
Igreja sujeita ao Estado, e pior ainda de acordo com o Papa, excluindo a Igreja de tudo. Leão XIII não 
rejeita as diferentes formas de governo, mas desde que estejam de acordo com a doutrina católica. 
Também coloca não condenar que o Estado tolere as diversas práticas religiosas, mas que não coloquem-
nas em pé de igualdade com a religião católica. Mais uma vez afirma a não repelição da modernidade dos 
sistemas políticos e as descobertas do gênio contemporâneo, mas sempre lembrando a condenação do 
afastamento de Deus. Fala que Deus não condena as investigações científicas e incentiva a indústria, mas 
quer impedir que a inteligência e a atividade industrial desviem o homem de Deus. O pontífice ressalta os 
deveres dos católicos frente a este mundo atendo-se às aclamações feitas, proclamando-as e participando 
da vida política propagando a idéia de modernidade de acordo com a doutrina católica.  
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natural e moral (1888), a própria Rerum Novarum e Graves de Communi16 – sobre a 

democracia cristã (1901) falam sobre os direitos e deveres do Estado sempre o 

lembrando do dever de estar de acordo com a reta razão17, ou seja, de acordo com que 

diz a Igreja.  

Com base em todas reflexões já feitas pelo pontífice em suas encíclicas 

anteriores, a Rerum Novarum aborda o Estado como o grande justiceiro (MANOEL, 

1992, p. 28) da modernidade e que lutaria contra todos os seus males demonstrando 

todo seu paradigma medieval. LEÃO XIII coloca que “por Estado entendemos aqui, não 

tal governo estabelecido entre tal povo em particular, mas todo governo que 

corresponde aos preceitos da razão natural e dos ensinamentos divinos, ensinamentos 

que Nós mesmos expusemos, especialmente na Nossa Carta Encíclica sobre a 

constituição cristã das sociedades” (LEÃO XIII, 2007, p. 10).  

Esse Estado justiceiro ocorreria através da chamada justiça distributiva que 

estabeleceria ao Estado zelar pela repartição e redistribuição dos bens de maneira 

proporcional ao corpo social de forma que todos tivessem uma vida justa e digna dentro 

da desigualdade natural da sociedade defendida por LEÃO XIII (MANOEL, 1992, p. 

27-28).  

A esse respeito S. Tomás diz muito sabiamente: «Assim como a parte 
e o todo são em certo modo uma mesma coisa, assim o que pertence 
ao todo pertence de alguma sorte a cada parte» E por isso que, entre os 
graves e numerosos deveres dos governantes que querem prover, 
como convém, ao público, o principal dever, que domina todos os 
outros, consiste em cuidar igualmente de todas as classes de cidadãos, 
observando rigorosamente as leis da justiça, chamada distributiva. 
(LEÃO XIII, 2007, p. 11). 

É na encíclica Aeterni Patris18 – sobre a restauração da filosofia cristã conforme 

a doutrina (1879) que LEÃO XIII desenvolve seus pensamentos mais tradicionais e 

                                            
16 O documento é de Leão XIII promulgado em 1901. Nesta encíclica, Leão XIII defende uma democracia 
cristã, e não uma social que de acordo com ele seria o mesmo que socialismo. O pontífice diz que a 
democracia cristã não desmerece as classes superiores e não rejeita a submissão e o respeito às 
autoridades e, muito menos, defende um governo popular. Coloca que a questão social não é somente 
econômica, mas sim uma questão da falta de moralidade e religiosidade. (LEÃO XIII, 1956, p.3-19.).  
 
17 De acordo com a encíclica Libertas Praestantissimum a reta razão seria a submissão do direito natural 
a lei divina, ou seja a não discordância com a Igreja. LEÃO XIII deixa claro que não é contra a razão 
desde que esta esteja de acordo com a primeira. (LEÃO XIII, 2008) 
18 A encíclica Aeterni Patris foi promulgada em 1879 por Leão XIII. O documento fala sobre as 
perversões ocorridas pelo mau uso da filosofia e da razão, negando suas verdadeiras essências 
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centralizadores resgatando a escolástica e exaltando seus membros, principalmente S. 

Tomás de Aquino de quem resgata a falada justiça distributiva. 

O grande e fundamental equivoco da justiça distributiva se encontra em sua 

regulamentação apenas na moralidade da sociedade. Propor uma solução de caráter 

moral em uma sociedade que se encontrava cada vez mais dividida e antagônica caberia 

por adentrar apenas no campo exortativo. MANOEL define muito bem a prática de tal 

proposta: 

 
A justiça distributiva (...) exatamente por ser um conceito de trânsito 
apenas na esfera da moralidade, exige que o Estado a aplica-lo não 
seja burguês e nem socialista, mas aquele existente no imaginário 
ultramontano. Isso por que a aplicação do princípio de justiça 
distributiva não permite a sua conversão em leis ou princípios 
jurídicos de aplicação prática, mas fixa estanca no limite da 
construção de um discurso exortativo à sua observância. (MANOEL, 
1992, p. 27). 

 
 

Ou seja, a aplicação pelo Estado da justiça distributiva não passaria do campo do 

discurso não adentrando no campo da prática. As ações do Estado seriam limitadas 

neste campo já que não poderiam se intrometer nas sociedades e organizações por caber 

a ele que “Proteja o Estado estas sociedades fundadas segundo o direito; mas não se 

intrometa no seu governo interior e não toque nas molas íntimas que lhes dão vida” 

(LEÃO, XIII, 2007, p.17).  

 A Rerum Novarum mantêm uma posição política em relação as circunstância. 

Não condena os princípios capitalistas, ao defender a propriedade particular, mas 

procura relevar a questão social proclamando suas mazelas.   Como o próprio 

MANOEL considera, em termos de denúncia a encíclica cumpre o seu papel ao 

denunciar o estado de penúria que viviam os operários, porém, em termos de soluções 

                                                                                                                                
estabelecidas por Cristo, estabelecendo um método de estudos filosóficos que estejam em harmonia com a 
Igreja. A razão utilizada nos métodos filosóficos deveriam ser aquelas que estariam de acordo com a 
autoridade plena de Deus e sempre se levando em conta o caráter das revelações e milagres divinos. A 
filosofia deve ser encarada também como defensora da fé e não uma ameaça contra ela. Também é 
lembrada a harmonia entre a razão e a fé na história da filosofia, em uma das partes, falando de Sto 
Agostinho que estudou vários campos das ciências divina e humana defendendo a fé cristã e combatendo 
os males de seu tempo. Mas a grande reverência que é feita na encíclica é para Tomás de Aquino por ter 
reunido, organizado e enriquecido doutrinas herdadas dos doutores escolásticos e ter influenciado 
muitíssimo os predecessores do autor. O Papa clama também pela restauração da verdadeira filosofia, e 
uma maior extensão da doutrina de Tomás de Aquino, ao invés das filosofias, impulsionadas desde o 
século XVI, que não têm respeito nenhum pela herança intelectual da Igreja.     
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realmente eficazes para crise social seu caráter ficcional19 fica evidente, já que as idéias 

de proteção a propriedade privada e a mobilização para contenção de conflitos, como as 

greves por exemplo, são taxativas como obrigação fundamental do Estado. (MANOEL, 

1992, p. 27). 

Diferente da posição de MANOEL, em relação ao Estado, MARCHI já prefere 

outro posicionamento mais otimista em relação às práticas concretas do Estado na 

sociedade em LEÃO XIII. Para o autor o Estado, segundo o pontífice, passa a ter o 

direito de intervir na questão social indo além da pratica do discurso: 

Ele atribui ao Estado o direito de intervir na questão social, 
incumbindo-o de velar pelos fracos e pelo bem-estar comum. A 
postura do papa abre espaço para uma política social em relação ao 
acesso à propriedade, às greves, ao repouso dominical, à duração do 
tempo de trabalho, ao salário e à poupança. (MARCHI, 1989, p. 83).  

Enquanto MARCHI considera absolutamente a intervenção do Estado, 

MANOEL já segue o caminho contrário afirmando que “LEÃO XIII pretendia 

normatizar a sociedade negando ao Estado o direito de ação direta no social” 

(MANOEL, 1992, p. 27). E ainda diz mais: 

A ele estaria vedada qualquer atitude, seja para estipular valores 
salariais e muito menos para intervir na propriedade privada, sob pena 
de estar ferindo a justiça natural e os próprios direitos da família. 
Além daqueles deveres estabelecidos e atribuídos pela encíclica, 
acima arrolados, não caberia ao poder público interferir em qualquer 
outro nível ou forma de relações sociais, porque elas seriam de 
interesses e competência da família, das associações e das 
agremiações sobre orientações católicas.  
Por isso, Leão XIII afirma que a solução dos problemas, sejam 
salariais, sejam morais, sejam de saúde, deve ser deixada 
preferencialmente a cargo das corporações e sindicatos (...).  
(MANOEL, 1992, p. 27). 

 

Entre a ficção colocada por MANOEL e o otimismo de MARCHI, ambos em 

relação ao Estado, tem-se que levar em consideração alguns pontos. No que diz respeito 

a MARCHI, os avanços de LEÃO XIII na ação de restaurar os Estados Pontifícios é um 
                                            
19 MANOEL em seu artigo No centenário da Rerum Novarum. A doutrina católica sobre o capitalismo 
caracteriza a encíclica como ficcional pelo motivo do Papa não levar em conta as contradições de suas 
soluções, que giravam em torno de uma possível doutrina católica capitalista, entre o mundo moderno e o 
paradigma medieval que a encíclica era intrínseca. O autor chega a fazer alusão de LEÃO XIII como 
criador de um universo ficcional: “A ficção leonina, (...), estava sendo contraditada pelo movimento 
histórico que insistiu em revelar a não harmonia, a contradição”.(MANOEL, 1992, p. 25.). 
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ponto relevante de sua ação, já discutido neste trabalho. Porém a garantia do estatus da 

Igreja não significa que a questão social tenha melhorado por conta da intervenção do 

Estado. A aceitabilidade da Rerum Novarum para os capitalistas, em relação à postura 

do Estado, foi muito vantajosa já que sua ação concreta pairava o campo ideológico na 

hora de proteger as classes que realmente precisavam. Bem diferente no que se refere 

aos interesses do burguês, no que diz respeito ao Estado reprimir as greves e defender a 

propriedade privada não dando nenhum tipo de espaço a possíveis revoluções.  

As ações realmente concretas em relação ao campo social ficariam a cargo 

destas associações ou corporações operárias que MANOEL coloca como a grande 

solução colocada por LEÃO XIII sendo uma grande vantagem para o capitalista. 

 

2.2.2.2- As associações operárias 

A associação operária é um aspecto inovador da Rerum Novarum e de LEÃO 

XIII. Apesar de alguns reveses não se pode negar esse fator. Para chegar nessa posição 

em que defendia e incentivava associações foi um processo longo, não só da Igreja, mas 

do próprio pontífice já que esse termo, associação operária, foi discutido amplamente 

pela encíclica de 1891. As experiências do B. Von Ketteler, citado anteriormente, 

tiveram grande influência nas idéias do pontífice e da Rerum Novarum. 

Partindo do princípio de que as classes sociais não eram antagônicas e sim 

complementares buscava-se através destas associações a conciliação e o relacionamento 

entre “ricos e pobres” baseando-se em um paradigma medieval, já que o modelo de tais 

associações seria justamente as corporações de ofício medievais.  

 

Os nossos antepassados experimentaram por muito tempo a benéfica 
influência destas associações. Ao mesmo tempo que os artistas 
encontravam nelas inapreciáveis vantagens, as artes receberam delas 
novo brilho e nova vida, como o proclama grande quantidade de 
monumentos. Sendo hoje mais cultas as gerações, mais polidos os 
costumes, mais numerosas as exigências da vida quotidiana, é fora de 
dúvida que se não podia deixar de adaptar as associações a estas novas 
condições. Assim, com prazer vemos Nós irem-se formando por toda 
a parte sociedades deste gênero, quer compostas só de operários, quer 
mistas, reunindo ao mesmo tempo operários e patrões: é para desejar 
que aumentem a sua ação. (LEÃO XIII, 2007, p. 20). 
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MARCHI, ao analisar a encíclica, coloca que é através da caridade e das 

associações que se resolveria à crise social, “uma relação paterno-caritativa e uma 

organização de associações corporativistas” (MARCHI, 1989, p. 23) como ele mesmo 

se refere. O autor não restringe tanta ênfase ao papel do Estado quanto MANOEL. 

Mesmo assim, o que é relevante em suas análises é justamente a questão da caridade, 

herança do pontificado de Pio IX que focara bastante neste aspecto.  

Apesar do fim material destas associações a principal finalidade da mesma era 

cultivar a religião católica na vida do operário. A própria Rerum Novarum coloca que “é 

evidente que se deve visar antes de tudo ao objeto principal, que é o aperfeiçoamento 

moral e religioso. É principalmente este fim que deve regular toda a economia destas 

sociedades” (LEÃO XIII, 2007, p. 18). Tal característica confirma o enfoque de reforço 

devocional, mais uma vez influenciado pela postura que vinha seguindo Pio IX. 

Segundo MARCHI a presença católica é fundamental no encaminhamento da questão 

social para LEÃO XIII e ainda coloca que “não é somente uma questão econômica, mas 

principalmente moral e religiosa” (MARCHI, 1989, p. 66), portanto, deve ser resolvida 

de acordo com que a religião católica diz.  

Um ponto importante a ser destacado e que MANOEL lembra muito bem é o 

poder de influência dessas associações, que estavam em concordância com que LEÃO 

XIII dizia, junto aos operários se tornando um jogo muito interessante aos capitalistas 

da época, pois “a doutrina católica exortava, quase obrigava aos trabalhadores católicos 

a não tomarem parte das lutas políticas e a se recolherem às práticas devocionais” 

(MANOEL, 1992, p. 29). Portanto era extremamente vantajoso para as práticas 

capitalistas à aceitação e o seguimento dos pontos da encíclica por parte dos operários. 

Sem a interferência real do Estado, já que este ficaria apenas no campo da justiça 

distributiva já discutida, a questão moral imbuídas nestas associações seria o grande 

instrumento de mudanças no campo da prática. Apesar de contrariedade de LEÃO XIII 

no que diz respeito à idéia de revolução, para que as propostas de soluções do pontífice 

realmente fossem colocadas em prática se fazia preciso não só uma mudança de 

pequena escala, mas uma grande revolução moral da sociedade. O próprio LEÃO XIII 

acrescenta nas suas considerações finais na Rerum Novarum a importância dessa 

conscientização moral ao ressaltar o princípio da caridade: 
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Portanto, a salvação desejada deve ser principalmente o fruto duma 
grande efusão de caridade, queremos dizer, daquela caridade que 
compendia em si todo o Evangelho, e que, sempre pronta a sacrificar-
se pelo próximo, é o antídoto mais seguro contra o orgulho e o 
egoísmo do século. (LEÃO XIII, 2007, p.19). 

Ou seja, a salvação depende não de uma solução imposta, com castigos e 

maldições no campo terreno, mas uma solução que repousa no uso do livre arbítrio, na 

escolha de ser ou não ser caridoso, estar ou não estar de acordo com os princípios de 

Deus, seguir ou não essa liberdade moral proposta ao ser humano. Enfim, com a Rerum 

Novarum LEÃO XIII abre espaço para o diálogo entre a Igreja e mundo moderno, ou 

como diria MANOEL no título de seu artigo, legitima uma Doutrina católica sobre o 

capitalismo. 

3- O papel da Rerum Novarum  

A grande questão é saber até que ponto a encíclica serviu para mudanças no que 

diz respeito a sua principal intenção, a questão operária, e de como ela foi sendo 

apropriada e acolhida, no que era conveniente, pela própria burguesia para o 

apaziguamento dos conflitos latentes da época.  Portanto o que torna a Rerum Novarum 

um marco na política social da Igreja, perpetuada e discutida por tantos pontífices, 

justamente é tal ambigüidade que permite superficialmente agradar a todos. Os 

operários se sentiram acolhidos no que diz respeito ao caráter de denúncia das mazelas 

do proletariado, e já a outra classe sentiu-se protegida pela encíclica das investidas dos 

auspícios pelo Estado coletivo.   
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