
InTroDução

Em meados da década de 1970, dei aulas num seminário para ca-

loiros no Harvard College, em Nova Iorque. Tínhamos estado a ler 

sobre a vida dos pobres nas primeiras décadas do século, descri-

ta por escritores como James Agee e George Orwell, e tivemos a 

sorte de ser convidados para um encontro com outra escritora que 

passou anos a documentar as experiências de pessoas que viveram 

sob muita pressão, abandonadas à sua sorte, nos subúrbios urbanos 

da América. Dorothy Day estava então na casa dos 70 e sofria de 

cardiopatia congénita; no entanto, estava mais do que disposta a 

conversar connosco, falar das suas experiências de observação dos 

pobres e de luta por eles durante mais de meio século.

Encontrámo-nos com ela na St. Joseph’s House, no número 

36 da East First Street, no Lower East Side de Manhattan, ao lado 

do que costumava ser o Bowery. A sua casa era uma «casa de aco-

lhimento» pertencente ao Catholic Worker, um movimento social, 

religioso, cultural e político que ela e Peter Maurin fundaram em 

1933, no auge da Grande Depressão. Nesse edifício, ela ocupava 

um quartinho muito modestamente mobilado. Fomos encontrá-la 

numa cozinha no andar de baixo, onde todos os dias os pobres re-

cebiam um almoço quente gratuito. Entre canecas de café, os jovens 

estudantes, com o mundo inteiro à sua frente, faziam perguntas e 
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ouviam uma mulher que tinha sido, aos 20 anos, uma conhecida 

jornalista e ensaísta, romancista, grande amiga de escritores como 

Eugene O’Neill, Mike Gold, John dos Passos e Malcolm Cowley – 

mas que se tornara, aos 30 e poucos anos, numa católica convertida 

que tomou a peito os ensinamentos da Igreja e empreendeu um 

esforço, que durou a vida toda, para viver de acordo com eles.

Os alunos estavam a par de tudo isso – tinham lido A Longa 

Solidão, bem como exemplares de The Catholic Worker, o sema-

nário que Dorothy Day e Peter Maurin começaram a vender pela 

primeira vez em Nova Iorque no início do mês de maio de 1933. 

Conheciam os factos biográficos: a história duma mulher da classe 

média, nascida de pais protestantes (o pai era jornalista) que se 

tornou numa sufragista, escritora social e política e intelectual de 

Greenwich Village e, mais tarde, uma ativista leiga no seio da Igreja 

Católica – a fundadora, na verdade, de uma espécie de movimento 

espiritual do século XX, com uma rede de casas de acolhimento e 

de jornais que abrangia todo o país e cujo propósito era alimentar 

os famintos e acolher os pobres, os vulneráveis, os doentes e os 

necessitados, no espírito da caridade cristã.

Ainda assim, esses jovens queriam passar do conhecimento 

abstrato para uma ideia concreta daquilo que Dorothy Day con-

siderava prioritário e mais prezava (os seus valores, suposições e 

compromissos) e saber como ela acreditava que esta vida devia ser 

vivida (em que circunstâncias, e com que propósitos em mente). 

Além disso, estavam desejosos de demonstrar o seu interesse es-

pecífico e despudorado por ela, em saber como vivia, mas também 

como encarava a sua vida – as suas conquistas, o seu significado. 

Lembro-me bem do meu embaraço perante tamanha curiosidade 

– um interesse inusitado, pensei, e irónico, dados os esforços bem 

conhecidos da pessoa em questão para desviar a atenção de si mes-

ma para as pessoas por cujos interesses, por cujas causas materiais 

e espirituais batalhou sistematicamente. Mas Dorothy Day nunca 

deixou de ser uma jornalista trabalhadora e perspicaz, e apreciou 

bastante aqueles jovens de espírito prático que tentavam ardua-

mente imaginar a sua vida, os seus contornos, os seus becos sem 

saída, a sua orientação em geral.
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– Eu sempre me preocupei com as injustiças – desde que 

tinha a vossa idade e estava na faculdade [na Universidade de Illi-

nois, em Urbana] – disse ela então a um dos estudantes, que tinha 

pedido um resumo, uma ligação entre as origens da sua vida e o 

seu resultado. Ela amplificou-a desta maneira: – Quando eu tinha a 

vossa idade, as mulheres não podiam votar, e os pobres só podiam 

recorrer à caridade dos ricos. Lembro-me de, quando era miúda, 

perguntar à minha mãe porquê, porque era que as coisas não eram 

melhores para as pessoas, porque era que algumas tinham tanto e 

muitas tinham pouco ou nada. Ela insistia em dizer-me que «não há 

explicação para a injustiça, ela apenas existe». Acho que passei a mi-

nha vida a tentar «explicar» isso e a tentar mudar as coisas, nem que 

fosse um bocadinho – e é isso que eu acredito que as pessoas como 

eu deveriam tentar: recebemos uma vantagem neste mundo; então, 

porque não tentar ajudar os outros a terem algum alívio também?

Não havia como argumentar contra uma proposta apresen-

tada de forma tão discreta, tão calma; mas os estudantes queriam 

mais, queriam, realmente, ouvir falar das suas ideias, dos livros que 

eram importantes para ela e, é claro, das suas batalhas políticas. 

Afinal de contas, ela estivera na prisão muitas vezes por causa das 

batalhas de rua que ajudara a desencadear, e vivera uma vigorosa 

e um tanto idiossincrática vida intelectual e espiritual – expressara, 

nos seus artigos e livros, o amor profundo que tinha por roman-

cistas como Dickens, Dostoievski, Tolstoi e o seu forte sentido de 

ligação com os ensinamentos sociais da Igreja no final do século 

XIX, tais como os contidos em documentos tão importantes como 

a encíclica papal Rerum Novarum e, mais tarde, a Quadrigessimo 

Anno, esforços ousados do Vaticano para enunciar as obrigações 

morais e sociais dos cristãos na ordem industrial contemporânea.

Rapidamente testemunhámos essa sua faceta; ouvimos um 

discurso muito bem lido e articulado de uma leitora com uma evi-

dente paixão pelas virtudes singulares de, por exemplo, David Cop-

perfield de Dickens, ou Os Irmãos Karamazov de Dostoievski, ou 

Guerra e Paz e Anna Karenina de Tolstoi, ou ainda da sua extra-

ordinária ficção curta, em «A Morte de Ivan Ilitch», «Senhor e Servo» 

e «De Quanta Terra Precisa Um Homem?».
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De facto, embora a conhecesse há já muito tempo – desde 

1952, quando (enquanto estudante de Medicina) morava e trabalhava 

numa das suas casas de acolhimento –, eu nunca a ouvira falar tanto 

sobre as suas convicções profundas como quando interrompeu o 

que parecia ser uma discussão agradável e casual sobre livros para 

sublinhar a seriedade moral que enformava a sua leitura:

– Vocês perguntam-me pelo que eu gostaria de ser lembra-

da… Bem, espero que por algumas das conversas que tiveram lugar 

aqui [fez um gesto com a mão a indicar as mesas da cozinha, então 

vazias], com os nossos convidados; e espero que eles se lembrem de 

que tentei fazer um bom café para eles, e uma boa sopa! Gostei de 

conhecê-los – foram uns bons professores. Ouvimo-los, ouvimos as 

dificuldades que eles enfrentavam e apercebemo-nos da coragem de 

que precisavam, semana após semana. Conheci pessoas realmente 

extraordinárias, entre as que comeram sopa ou beberam um café 

aqui – e espero ter conquistado o seu respeito! Outra coisa é que 

gostaria que as pessoas dissessem que «ela amava realmente aque-

les livros!». Sabem, eu estou sempre a dizer às pessoas para lerem 

Dickens ou Tolstoi, ou lerem Orwell, ou lerem Silone. Eu podia ser 

um dos vossos professores, embora não seja a pessoa mais indicada 

para analisar esses romances; eu quero viver de acordo com eles! 

É esse o «significado da minha vida» [um estudante tinha-o pergun-

tado]: viver de acordo com a perspetiva moral da Igreja e de alguns 

dos meus escritores preferidos. A minha vida teria sido muito mais 

solitária se eu não tivesse «conhecido» o Sr. Dickens ou o Sr. Tols-

toi, e outros [cujos livros a influenciaram tanto]. Eu tive David Cop-

perfield como companheiro – durante mais de meio século voltei 

a determinados capítulos, passagens; e o mesmo aconteceu com 

os livros de Dostoievski e Tolstoi e algumas histórias de Tchecov. 

Agora, não pensem que eu estou maluca, mas vou-vos contar uma 

coisa: olho para alguns dos postais que tenho, alguns dos quadros 

de Van Gogh retratando os pobres, os mineiros de carvão, ou os 

de Daumier, e falo com esses quadros! Eu olho, e falo. Recebo for-

ça da forma como esses escritores e artistas retrataram os pobres, 

e foi assim que me aguentei durante todos estes anos: rezo a Deus 

e vou visitá-l’O nas igrejas; e tenho o meu tempo de conversação 
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com Van Gogh ou com Dickens… Quero dizer, olho para uma pin-

tura reproduzida num postal, que uso como marcador de livros, ou 

leio uma das páginas sublinhadas num dos meus velhos livros e, 

Deus meu, arranjo forças para aguentar a manhã ou a tarde! Quan-

do eu morrer, espero que as pessoas digam que tentei estar atenta 

ao que Jesus nos disse – às suas histórias maravilhosas – e que dei 

o meu melhor para viver segundo o seu exemplo (apesar de estar-

mos sempre a ir de cara ao chão!), tentando levar a sério esses ar-

tistas e romancistas e viver de acordo com a sua sabedoria (muita 

dela veio de Jesus, como vocês [estudantes] provavelmente sabem, 

porque Dickens, Dostoievski e Tolstoi também pensaram em Jesus 

durante toda a sua vida).

Disse-nos muitas coisas, apesar das desculpas que conti-

nuava a apresentar pelo seu «pensamento errático e desconexo». 

Na verdade, foi sempre precisa, objetiva e lúcida. Deu-nos a saber 

o que era importante para ela, e porquê: uma devoção duradoura 

à introspeção espiritual, com a ajuda da Bíblia e a frequência diária 

da igreja, e uma confiança igualmente prolongada na sabedoria en-

contrada nos grandes mestres da ficção do século XIX, bem como 

nalguns dos seus herdeiros do século XX. Para ela, a literatura ou a 

arte não eram meras oportunidades de entretenimento, nem meras 

ocasiões para uma satisfação estética ou uma erudição autoestimu-

lante. Ela ansiava por respostas para as grandes questões: como de-

vemos viver esta vida, onde, de que maneira e com que propósito? 

Encontrou respostas para este tipo de interrogatório autodirigido 

em romances e pinturas e, acima de tudo, na Sagrada Escritura, na 

vida dum pregador itinerante e curandeiro que morreu numa cruz, 

com um ladrão de cada lado, há quase 2000 anos, na Palestina con-

trolada pelos Romanos. Foi buscar inspiração aos pobres deste sé-

culo – descendentes, como nunca esqueceu, do povo humilde com 

que Jesus lidava, dos insultados e humilhados que os seus queridos 

romancistas e amigos artistas evocavam sempre. Escolheu passar a 

sua vida com essas pessoas, tentando ajudá-las, aprendendo com 

elas. A sua política era uma política de «meter a mão na massa», 

uma política local e pessoal que ligava muito pouco à burocracia 

do Estado moderno. Procurou viver numa comunidade de pessoas 
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dedicadas aos ensinamentos morais dos profetas hebraicos (Isaías, 

Jere mias, Amós, Miqueias) e, é claro, aos ensinamentos de Jesus 

de Nazaré. Ela queria ser lembrada não institucionalmente (riu-se 

da noção de ser vista como uma «santa»), mas como uma pessoa 

humilde, de fé, que deu o seu melhor para viver de acordo com os 

ensinamentos bíblicos sobre os quais continuava a meditar, como 

o Sermão da Montanha, por exemplo.

Tudo o que acabamos de referir pode ser encontrado nos seus 

vários textos – embora tenha sido um privilégio, obviamente, ouvi-la 

falar tão claramente sobre estes assuntos tão perto do final da sua 

vida. Em A Longa Solidão, especialmente, Dorothy Day deixa ficar 

bem clara a sua devoção apaixonada por aqueles que não tiveram 

vidas fáceis. E também quão incansavelmente se entregou aos seus 

vários amores – o amor pela literatura e pela escrita, o amor a Jesus 

e à sua igreja, o amor, mais uma vez, pelos profetas hebraicos, que 

eu sei que ela consultava constantemente na sua muito manuseada 

Bíblia, o amor a homens e mulheres comuns cujos estômagos va-

zios ela trabalhou arduamente para encher, e, o que não é menos 

importante, o amor constante que sentiu por aquilo a que se po-

deria chamar «as coisas deste mundo», os pequenos presentes que 

cada manhã ou cada noite nos trazem, mesmo numa cidade cheia 

de gente e barulhenta como Nova Iorque: uma árvore graciosa aqui, 

um bando de pássaros empoleirados num arame ali, o East River em 

movimento, sempre em movimento, uma velhota olhando pela sua 

mercadoria numa mercearia, um homem vendendo os seus jornais 

numa loja de conveniência local. Na verdade, Dorothy Day amava 

as outras criaturas humanas e o mundo que elas habitavam, como 

o bom Deus lhe tinha dito que ela devia fazer; e, se tem de haver 

sempre «uma longa solidão» (um aspeto da nossa situação «existen-

cial»), para ela houve, certamente, muitas almas gémeas para lhe 

fazer companhia na sua peregrinação espiritual, e muitas que ainda 

a mantêm próxima, apreciam a sua memória, e agradecem ao bom 

Deus a sua presença entre nós.

Robert Coles

Julho de 1996


