
social, não se resolverão os pro-
blemas do mundo e, em definitivo, 
problema algum. A desigualdade é a 
raiz dos males sociais.”
Não se trata, pois, de erradicar o ca-
pitalismo, ou de rejeitar o dinheiro 
ou o lucro, trata-se de obter dinheiro 
e lucro com ética e de rejeitar que 
a exploração esteja no centro do 
lucro. Efectivamente, “a dignidade 
de cada pessoa humana e o bem 
comum são questões que deveriam 
estruturar toda a política econó-
mica”, mas, em vez disso, assistiu-
se à libertação dos mercados das 
peias reguladoras e disciplinadoras 
do Estado, e a sociedade humana 
transformou-se numa “sociedade 
de mercado”: o mercado que devia 
existir para ajudar o homem a viver 
uma vida melhor, passou a ordenar, 
a dominar, a vida humana.
Rejeita então a ideia de que o cresci-
mento económico, promovido pelo 
mercado livre, consegue produzir 
maior equidade e inclusão social 
no mundo. Porque a desigualdade 
crescente só pode decorrer da maior 
autonomia dos mercados e da es-
peculação financeira, que negam 
a primazia do homem. Tem, pois, 
uma visão sombria da sobrevivên-
cia global diante do capitalismo sem 
controle (selvagem), considerando 
que o ponto de inflexão tem a ver 
com a relação entre o mercado e a 
sociedade. Por isso, não apela para 
uma revisão completa da economia, 
não fala de revolução, mas denuncia 
a dominação das regras do mercado 
sobre os seres humanos.
Usando palavras suas, há que “não 
[...] confiar nas forças cegas e na 
mão invisível do mercado”, sendo 
que infelizmente “hoje, tudo entra 
no jogo da competitividade e da 
lei do mais forte, onde o poderoso 
engole o mais fraco. [...] O ser hu-
mano é considerado [...] como um 
bem de consumo que se pode usar 
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O Papa Francisco e a Economia

“A dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a política 
económica”

Retomo nesta crónica o pensamento 
económico do Papa Francisco, pela 
sua pertinência e pela actualidade. O 
Papa Francisco, na Exortação Apos-
tólica Evangelii Gaudium, aborda a 
necessidade da Economia contribuir 
para a dignidade da pessoa humana, 
apelando a valores como a solida-
riedade, a doação, a equidade, a li-
berdade, a fraternidade e o amor ao 
próximo. Faz uma análise contem-
porânea, afirmando que o capita-
lismo, deixado à sua sorte, sem au-
torreferencial, é um sistema que se 
move em função dos seus próprios 
propósitos e que exclui muitos.
Nos nossos dias tudo tende a ser 
medido em dólares ou euros. Pa-
rece que pouco importa a vida das 
famílias, os valores, as carências 
alimentares e habitacionais, a po-
breza em geral e a exclusão social 
em particular. Na verdade, o econo-
micismo parece ser o vetor estrutu-
rante da presente ideologia. A histó-
ria do quotidiano é então narrada na 
perspetiva dos vencedores. Muitas 
colunas nos média são preenchi-
das com a interpretação que CEOs 
executivos, ministros, presidentes, 
parlamentares, porta-vozes e outros 
opinadores fazem sobre os grandes 
negócios. Neste contexto, quando 
o Papa Francisco fala do amor pelo 
dinheiro, revela que essa é, por ex-
celência, a forma de existência do 
capitalismo “selvagem”, que ex-
purga os valores acima referidos. 
Valores que foram sendo dissolvi-
dos pelo espírito competitivo dos 
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mercados e pela consequente valo-
rização excessiva do dinheiro e do 
consumismo.
Assim, a fim de assegurar o bem-
estar e a felicidade dos homens, 
a economia deve servir as neces-
sidades humanas. Algo que se foi 
perdendo porque as pessoas, espe-
cialmente as que formulam as po-
líticas, foram considerando que os 
mercados organizavam eficazmente 
toda a esfera económica. O Papa 
Francisco pretende assim contribuir 
para uma “leitura” mais rigorosa 
da sociedade. A “leitura” da socie-
dade tendo em conta também, e so-
bretudo, quem não acede ao poder 
político, quem não controla merca-
dos, quem não financia campanhas 
eleitorais e quem não compra, nem 
pode comprar, favores.
Nesse sentido, alerta para a neces-
sidade de atender aos marginaliza-
dos, para quem viver é sobreviver, 
e mostrar a parte da realidade que 
tende a esconder-se à nossa cons-
ciência. Mostrar, um pouco da his-
tória dos cidadãos vencidos, mas 
indispensáveis e que, infelizmente, 
são em grande número. Mostrar que 
mesmo quando a economia vai bem 
muitos vão mal.
Como sabemos, a Economia é a 
ciência social que estuda a forma 
como as sociedades utilizam recur-
sos escassos para produzir bens e 
serviços com valor e como os dis-
tribuem pelos vários indivíduos. 
Tendo em conta, por um lado, a 
escassez de recursos e, assim, de 
bens e serviços e, por outro lado, 
as necessidades ilimitadas, há que 
fazer escolhas, operando com efi-
ciência. Nesse processo, nas econo-
mias ocidentais, o mercado resolve 
as três questões essenciais, através 
do funcionamento do mecanismo 
de determinação de preços. O que 
produzir é determinado pelos ‘votos 
monetários’ dos consumidores, já 

que na prossecução do lucro as em-
presas vão produzir os bens e ser-
viços cuja receita supera os custos. 
Como produzir é determinado pela 
concorrência entre os produtores, 
que, para obterem lucros, recorrem 
aos métodos de produção mais efici-
entes. Para quem produzir depende, 
desde logo, do poder aquisitivo da 
população.
Usando as palavras do Papa Fran-
cisco, para que a Economia seja 
“a arte de alcançar uma adequada 
administração da casa comum, que 
é o mundo inteiro”, e porque “a 
dignidade de cada pessoa humana 
e o bem comum são questões que 
deveriam estruturar toda a política 
económica”, e como para tal a mão 
invisível do mercado não chega, o 
Estado deve promover a eficiência, 
fomentando a concorrência, refre-
ando tentativas de abuso de posição 
dominante, combatendo as exter-
nalidades negativas e fornecendo 
bens públicos. Além disso, porque 
mesmo maximizando a eficiência a 
equidade não fica garantida, o Es-
tado deve redistribuir o rendimento 
entre grupos particulares, através 
de impostos, subsídios e transferên-
cias.
De acordo com Papa Francisco a 
dignidade da pessoa humana requer 
que as desigualdades sociais sejam 
combatidas (equidade), sendo o 
maior desafio económico do nosso 
tempo, não apenas para os pobres, 
mas para todo o mundo: “A neces-
sidade de resolver as causas estrutu-
rais da pobreza não pode esperar; e 
não apenas por uma exigência prag-
mática de obter resultados e ordenar 
a sociedade, mas [...] para a curar 
[...]”, porque “[...] enquanto não fo-
rem [...] solucionados os problemas 
dos pobres, renunciando à autono-
mia absoluta dos mercados e da es-
peculação financeira e atacando as 
causas estruturais da desigualdade 
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e depois lançar fora. [...] Uma das 
causas desta situação está na relação 
[...] com o dinheiro, porque aceita-
mos [...] o seu domínio [...]. A crise 
financeira que atravessamos faz-nos 
esquecer que, na sua origem, há uma 
crise antropológica profunda: a ne-
gação da primazia do ser humano.” 
A crise financeira é, pois, o produto 
da desregulação, mas também e, so-
bretudo, da subtração do homem do 
centro da actividade económica.
E, num desejável novo contexto, 
aos governos deve exigir-se uma in-
tervenção conjunta, dado que, com 
a globalização, os actos económicos 
se difundem no mundo inteiro. Por 
isso “[...] nenhum governo pode agir 
à margem de uma responsabilidade 
comum”, porque “se realmente que-
remos alcançar uma economia glo-
bal saudável, precisamos [...] de um 
modo mais eficiente de interacção 
que [...] assegure o bem-estar eco-
nómico a todos os países [...].”
Acresce que a solução não está na 
caridade pessoal, porque “o cres-
cimento equitativo [...] requer de-
cisões, programas, mecanismos e 
processos [...] orientados para uma 
melhor distribuição dos rendimen-
tos, para a criação de oportunidades 
de trabalho, para uma promoção in-
tegral dos pobres que supere o mero 
assistencialismo”, exigindo-se “tra-
balho digno, instrução e cuidados 
de saúde para todos os cidadãos”. 
A caridade deve, pois, ser “princí-
pio não só das microrrelações esta-
belecidas entre amigos, na família, 
no pequeno grupo, mas também nas 
macrorrelações [...].”
E, para terminar, recorde-se que 
“assim como o mandamento ‘não 
matar’ assegura o valor da vida hu-
mana, também hoje devemos dizer 
‘não a uma economia da exclusão e 
da desigualdade social’. Esta econo-
mia mata”, desejando com isso afir-
mar “não” ao dinheiro que governa, 
em vez de servir. Efectivamente, 
antes de existir o dinheiro, já existia 
a vida, já existiam necessidades so-
ciais, já existiam seres humanos.


