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O Pensamento Econômico de Joseph Ratzinger  
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 Resumo 

          Dentre os diversos temas tratados por Joseph Ratzinger (Bento XVI), encontra-se 

o intrincado e polêmico tema da economia de mercado, o qual este artigo pretende 

analisar. Seu pontificado, além de se ter desenvolvido em um período de intensificação 

do processo de globalização, também foi marcado por uma situação crítica da economia 

global que, de fato, acabou ocorrendo mundialmente a partir da crise americana (2008-

2009). A partir da análise de textos do então “Cardeal Blindado”1 e de suas ideias 

desenvolvidas já como Papa, um estudo do pensamento econômico, não só de Ratzinger, 

mas da Igreja do final do século XX e início do XXI, poderá ser feito com mais rigor.  
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Abstract 

          Among several topics addressed by Joseph Ratzinger (Benedict XVI), it is the 

intricate and controversial issue of market economy, which this article seeks to analyze. 

His pontificate, besides it has been developed in a period of intense globalization, it was 

also marked by a critical state of the global economy, which consequently affected the 

world from the american crisis (2008-2009). Based on analysing the texts "Armored 

Cardinal" and his developed ideas, already as a Pope, a study of the economic thought, 

not only of Ratzinger, but of the Church of the twentieth century and early twenty-first, 

can be precisely undertaken. 
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Introdução 

          Antes de iniciar as análises propriamente ditas, cabe ressaltar um conjunto de 

razões que as justificam do ponto de vista historiográfico. Um tema desta natureza não 

seria possível sem a abertura e a multidisciplinaridade trazidas pela Escola dos Annales; 

a partir do “ambiente” propício da Universidade de Estrasburgo, onde Bloch e Febvre se 

encontraram ao longo de treze anos, além das vertentes comparativas, do uso da 

geografia, psicologia, economia e todas as contribuições que as outras ciências deram à 

História através deles, surgiu também a noção de que “atitudes e valores espirituais (não 

poderiam ser reduzidos) a meras expressões de transformações na economia ou na 

sociedade”2, estava formulada, nas entrelinhas, a consideração da teologia, mesmo que 

de forma superficial. Mas, ultrapassando os limites da chamada Nova História, ou das 

“fases” estabelecidas por Burke em sua obra, os historiadores Fernando Novais e Rogério 

Forastieri completam seu “desenho caracterizador” dizendo que “para além da abertura 

temática, da busca de novos objetos, ela (Nova História) se contrapõe à tendência 

dominante do momento que a precedeu, (...) beirando a desconceitualização total”3. Esse 

conceito audacioso de “desconceitualização total” se encaixa no que o presente artigo 

pretende. A ideia central é caracterizar o pensamento econômico de um intelectual que 

não dedicou muitas linhas às definições da economia; o desafio se coloca neste ponto, 

analisar o pensamento econômico de um teólogo, ou seja, a partir de sua visão teológica 

da realidade concreta, identificar uma prática puramente humana, laica e de caráter 

materialista. Para tanto é importante compreender primeiro a visão da Igreja sobre o tema. 

          A Igreja Católica, ao longo do século XX, buscou manter certa distância tanto do 

capitalismo quanto do socialismo; pode-se ler no Compêndio da Doutrina Social da 

Igreja4 (CDSI):  

A expansão da riqueza (...) e a exigência moral (...) devem estimular o homem e a sociedade 

como um todo a praticar a virtude essencial da solidariedade, (...) para combater (...) as 

‘estruturas de pecado’ que geram e mantém pobreza, subdesenvolvimento e degradação.  

(CDSI, 2004, 332).  

                                                           
2 BURKE, Peter. A Escola dos Annales 1929-1989. São Paulo: Editora da Unesp, 2010. p. 35.  
3 NOVAIS, Fernando Antonio; SILVA, Rogério Forastieri da. Introdução: Para a Historiografia da Nova 

História. In: NOVAIS, Fernando Antonio; SILVA, Rogério Forastieri da. (Org.). Nova História em 

Perspectiva. São Paulo: Cosac Naify, p. 37, 2011.  
4 O Compêndio da Doutrina Social da Igreja foi elaborado em 2004 pelo Pontifício Conselho “Justiça e 

Paz”. Trata-se de uma reunião de textos da Igreja, produzidos ao longo do século XX, sobre a questão 

social.  
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O repúdio da Igreja pelo socialismo já foi manifestado em diversos documentos como a 

Quanta Cura (1864), 5, Quod Apostolici Muneris (1878), 34, Rerum Novarum (1891), 3, 

Divini Redemptoris (1937), 33, etc. Tanto a “lógica do lucro” quanto a “lógica da 

distribuição equitativa dos bens”5 podem ser consideradas positivas em certos aspectos e 

negativas em outros. Entretanto, a postura que determinadas figuras da Igreja assumem 

perante esse tema nem sempre é, integralmente, a da Igreja como instituição. Por esse 

motivo é necessário analisar, individualmente, como tais figuras não apenas pensam ou 

falam, mas também como agem na realidade concreta.  

          O foco deste artigo é identificar elementos do pensamento econômico de Ratzinger, 

ou seja, da sua visão sobre a economia de mercado; seu pontificado, além de ter se 

desenvolvido em um período de intensificação do processo de globalização, também foi 

marcado pela crise financeira mundial, as quais foram temas de vários de seus discursos, 

textos e encíclicas; mas como, segundo ele, “é causa de graves desequilíbrios separar o 

agir econômico – ao qual competiria apenas produzir riqueza – do agir político, cuja 

função seria buscar a justiça através de redistribuição” , sua visão sobre política será 

esporadicamente apresentada ao lado da econômica, pois se complementam mutuamente. 

          É comum que certos conceitos apareçam nos textos de Ratzinger, tais como 

“ecologia humana”6, a necessidade da “ética”7 para o correto funcionamento da 

economia, ou de “família humana”8, aparentemente procurando moldar a linguagem, as 

ações e o modo de pensar, sobretudo dos líderes políticos. Como Ratzinger adaptou os 

princípios da Doutrina Social da Igreja ao seu próprio pensamento, como os acomoda ao 

contexto da crise econômica do início do século XXI, às crises humanitárias que geraram 

volumosas ondas imigratórias, ao problema da fome, etc.? Para tentar responder estas e 

outras questões será realizado um percurso pelo pensamento de Ratzinger, através de 

textos produzidos desde a década de 1980 até seu pontificado no início do século XXI. 

 

Igreja e Economia em Diálogo 

          O documento mais antigo no qual Ratzinger se manifesta, diretamente, sobre a 

economia de mercado é fruto de uma apresentação feita durante um simpósio realizado 

em Roma no ano de 1985, cujo tema era “Igreja e Economia em Diálogo”. O texto foi 

                                                           
5 Oração do Angelus em Castel Gandolfo de 23 de Setembro de 2007.  
6 Carta Encíclica Caritas in Veritate, 51. 
7 Carta Encíclica Caritas in Veritate, 45.  
8 Carta Encíclica Caritas in Veritate, 54. 
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publicado, originalmente, em inglês na versão americana da Revista Internacional de 

Teologia e Cultura Communio9 em 1986; a versão espanhola, utilizada neste artigo, foi 

publicada em agosto de 2011 na Revista Cultura Económica (p. 65-73). 

          Nesta conferência Ratzinger começa apontando duas ameaças para a “família 

humana”, a desigualdade econômica entre os hemisférios e a manutenção dos arsenais de 

armas mantidos pelas superpotências mundiais. Para a superação destes problemas ele 

interpreta que  

En función de encontrar soluciones que nos guíen verdaderamente hacia adelante, serán 

necesarias nuevas ideas económicas. Pero tales medidas no parecen concebibles, o sobre 

todo, practicables sin nuevos impulsos morales. (RATZINGER, 2011, p. 65). 

Ratzinger percebe a necessidade de uma profunda reflexão capaz de renovar as “ideias 

econômicas” e que estas não seriam praticáveis “sem novos impulsos morais”; está 

definida a chave de interpretação do pensamento econômico de Ratzinger, a vinculação 

entre economia e moralidade. 

          Baseando sua intervenção no livro do filósofo alemão Peter Koslowski, “A 

Necessidade e a Possibilidade da Ética nos Negócios”10, Ratzinger critica a tradição 

smithiana, apesar de reconhecer seus méritos. A economia, segundo a visão consolidada, 

deveria se preocupar com a eficiência e não com a moralidade, é uma dismal science para 

Thomas Carlyle; mas apesar de “liberar” os empresários do “peso” moral, Ratzinger 

interpreta que tal concepção é determinista em seu núcleo e explica que esta  

Presupone que el libre juego de las fuerzas del mercado puede operar sólo en una dirección, 

dada la constitución del hombre y el mundo, a saber, hacia la auto-regulación de la oferta y 

la demanda, y hacia la eficiência económica y el progreso. (RATZINGER, 2011, p. 66). 

Em contrapartida, citando Koslowski, o então cardeal acredita que a economia não é 

governada apenas pelas leis econômicas, mas que também é determinada pelos homens, 

portanto as “leis naturais” da economia não são essencialmente boas e não trabalham, 

necessariamente, para o bem e para o progresso; se por um lado o crescimento da 

economia de mercado entusiasma o pensamento liberal, por outro a desigualdade, as 

crises, a exploração, etc., mostram que este caminho precisa ser repensado.  

          Se a economia de mercado não conseguiu corrigir seus problemas inerentes, os 

países mais atingidos por eles passaram a refletir sobre alternativas. Ratzinger faz um 

                                                           
9 A revista foi fundada em 1969 por Joseph Ratzinger junto de outros teólogos conhecidos na época como 

Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac, entre outros.  
10 Tradução livre do título alemão: Über Notwendigkeit und Möglichkeit einer Wirtschaftsethik. 
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contraponto com as soluções buscadas sobretudo pelos países do Terceiro Mundo, os 

quais passaram a defender uma economia centralizada, pois  

El pensamiento del control justo parece predominar en una economia centralizada, donde el 

objetivo es la igualdad de derechos para todos y la distribución proporcionada de los bienes.  

Ratzinger enxerga com desconfiança esse tipo de pensamento, as experiências ao redor 

do mundo não foram encorajadoras, mas vê nesse movimento uma tentativa de moralizar 

as práticas econômicas, uma economia que não buscasse apenas a máxima eficiência de 

seu funcionamento técnico, mas considerasse a “moderação e o serviço comum”. 

Traçando esse roteiro de forma breve, mas consistente, desde o pensamento de Adam 

Smith até os problemas que uma economia totalmente desregulada gerou no século XX, 

Ratzinger inclui o marxismo na discussão, e define seu sistema, citando o Cardeal Joseph 

Höffner (1906-1987), como uma antítese radical da economia de mercado.  

          Apesar da crítica pertinente trazida pelo marxismo, Ratzinger identifica neste o 

mesmo princípio filosófico errôneo que condenou no liberalismo, presente de forma mais 

grave; o sistema marxista também é determinista, pois também promete uma perfeita 

liberação, mas com um agravante, o marxismo despreza o âmbito subjetivo, o qual seria 

o lugar da ética segundo o liberalismo, portanto a moral se dilui de forma ainda mais 

severa e sem consideração pelo indivíduo. Segundo tais princípios, “la ética se reduce a 

la filosofía de la historia, y la filosofía de la historia degenera en estrategia del partido.” 

O segundo ponto destacado no qual capitalismo e marxismo se encontrariam, está no fato 

de ambos desconsiderarem a ética como entidade independente, relevante para a 

economia, apesar de que o marxismo leva ao extremo tal separação. É curioso que, apesar 

das críticas à economia de mercado, o marxismo aparece como uma alternativa ainda 

pior; isto se dá pois, segundo Ratzinger, o marxismo não vê a Igreja como relevante para 

o funcionamento da economia mundial, e que portanto sofrerá uma autodestruição ao 

longo do tempo, devida a sua inadequação. Mas esta renúncia ideal das relações entre a 

Igreja e a economia, mostra, segundo o cardeal, sua intrínseca necessidade. 

          A última análise feita no documento é uma crítica mais contundente ao capitalismo. 

Ele cita uma frase do Presidente Theodore Roosevelt de 1912: “Creio que a assimilação 

dos países latino-americanos aos Estados Unidos será longa e difícil enquanto estes países 

continuarem católicos”, e outra feita por Rockefeller em 1969, na qual aconselha as 

nações europeias a substituir o catolicismo por outras religiões cristãs. Ratzinger não 

afirma e tampouco nega tais ideias, mas refuta dizendo que  
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Por otro lado, ya no podemos considerar tan ingenuamente al sistema liberal-capitalista 

(incluso con todas las correcciones que ha recibido) como la salvación del mundo. 

Ou seja, se por um lado o catolicismo não se adequa perfeitamente à economia de 

mercado (análises embasadas em Weber e Marx), por outro o capitalismo já não é um 

sistema unânime. O principal argumento do texto, concentrado em uma frase que resume 

toda a sua ideia central, estrutura-se assim: 

Se está convirtiendo en un hecho cada vez más evidente de la historia económica, que el 

desarrollo de los sistemas económicos que se concentran en el bien común depende de un 

sistema ético determinado, el cual a su vez puede nacer y sostenerse sólo por fuertes 

convicciones religiosas. (RATZINGER, 2011, p. 68). 

No trecho estão postos os elementos centrais de seu discurso, o desenvolvimento de um 

sistema econômico coerente depende da ética e, consequentemente, tem origem e se 

sustenta pela religião. Das relações entre a Igreja e a economia, na visão de Ratzinger, 

dependem a construção de uma economia humana. Vale destacar que uma moralidade, 

neste contexto, desprovida das leis econômicas, segundo o cardeal, transforma-se em 

moralismo, não seria uma atitude científica, elas se interdependem. 

          O pensamento econômico de Ratzinger lembra, nas arestas, o de Edmund Burke. 

Para ele o comércio dependia das manners, não o contrário. Uma sociedade civilizada 

seria o pré-requisito para as relações de troca. As manners, em certo sentido, são mais 

importantes do que as leis. Segundo Burke “quando falta a um povo o comércio e a 

indústria, mas resta-lhe o espírito da nobreza e da religião, o sentimento provém às suas 

necessidades.”11 Pode parecer absurdo comparar as duas posturas, evidentemente deve-

se evitar os eventuais anacronismos e considerar cada contexto, mas as semelhanças 

chamam a atenção se associarmos as manners de Burke com a importância que Ratzinger 

dá à Ética. Um estudo aprofundado poderia trazer à luz algumas curiosidades destas 

associações, mas este pequeno artigo não tem tal proposta, tampouco abrangência. 

 

Ética ou História?  

          Como foi visto acima, a ética se encontra inseparável do pensamento econômico 

de Ratzinger. Muito além disso, segundo ele, a própria cultura europeia tem esta ética 

como origem. Em um dos seus livros-entrevista chamado “Gott und die Welt”12, contando 

a Peter Seewald sobre a importância histórica dos monges beneditinos, Ratzinger expõe 

                                                           
11 BURKE, Edmund. Reflexões Sobre a Revolução em França. Trad.: Renato de Assunção Faria, Denis 

Fontes de Souza Pinto e Carmen Lidia Richter Ribeiro Moura. Brasília: UnB, 1982. p. 103. 
12 “Deus e o Mundo”. O artigo utilizará uma versão espanhola. 
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que o lema Ora et Labora, característica desta ordem, trouxe uma “nueva ética basada en 

el ‘culto divino y trabajo’, en el ora et labora, propició la emergencia de una nueva 

cultura, la cultura europea.”13 Cabe neste momento a questão, o que Ratzinger 

compreende por “ética” e “moral”? Não é uma pergunta óbvia, causa certa estranheza a 

afirmação feita no documento analisado anteriormente, onde Ratzinger afirma que um 

sistema econômico ético só pode nascer e se sustentar por fortes convicções religiosas; 

não é uma ideia que gera unanimidade, tampouco simpatia de muitos setores. Vale, 

portanto, fazer uma breve investigação sobre o que o cardeal entende quando faz 

referência a estes conceitos. 

          Em março de 1986 a Congregação para a Doutrina da Fé, sob a direção de 

Ratzinger, emitiu a Instrução Libertatis Conscientia14, sobre a liberdade cristã e a 

libertação. Tratava-se de um ataque a alguns princípios da teologia da libertação, o qual, 

como de costume, recebeu fortes críticas da mídia e de teólogos vinculados a essa 

vertente. Um ano e meio depois, em outubro de 1987, surge a primeira edição do livro 

“Kirche, Ökumene und Politik”15, onde Ratzinger responde a algumas destas críticas, 

sobretudo as procedentes da mídia, no quinto capítulo da obra que trata da “visão 

antropológica” da Instrução.  

          A primeira crítica que Ratzinger rebate é sobre a eficiência da ética para o ser 

humano. Um jornalista teria comentado que a Instrução tratara do problema da liberdade 

segundo uma perspectiva “ética” e não “histórica”16. A partir disso Ratzinger considera 

que o termo “ética”, nesse caso, é entendido como “individualista” ou “idealista”, ou seja, 

é um elemento fruto de especulações teológicas, fora da realidade, ineficaz e sem 

relevância política e social, do qual não se podem extrair consequências concretas.  

Tras semejante concepción se oculta la convicción de que la actividad del hombre no está 

determinada en último término por su libertad moral, sino por leyes de naturaleza económica 

y social, calificadas como leyes de la ‘historia’.17  

Ratzinger faz uma dura crítica ao historicismo e aos mitos ligados a ele. Um deles é a 

tendência de enxergar a história como um processo progressivo de libertação, o qual pode 

                                                           
13 RATZINGER, Joseph; SEEWALD, Peter. Dios y el Mundo. Trad.: Rosa Pilar Blanco. Barcelona: 

Random, 2005. p. 370. 
14 “A consciência da liberdade”. 
15 “Igreja, Ecumenismo e Política”. O artigo utilizará uma versão espanhola. 
16 Uma crítica similar foi feita por Leonardo Boff em um comentário à encíclica Caritas in Veritate, onde 

afirma que “a tônica dominante - da encíclica - não é a da análise, mas da ética, do dever-ser”. Disponível 

em: http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2009/07/a-falta-que-faz-ao-papa-um-pouco-de-

marxismo-206464.html 
17 RATZINGER, Joseph. Iglesia, Ecumenismo y Política. Trad.: Bartolomé Parera (Parte 1), José Luis 

Legaza (Parte 2) e Gonzalo Haya (Parte 3). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2005. p. 279-280. 
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ser interpretado e conduzido pelos homens. Essa “condução”, por sua vez, se daria por 

meio da “revolução”, como correspondente indispensável do conjunto das “leis do 

progresso histórico”. A experiência, contudo, mostrou que tais princípios estavam 

errados, e a necessidade de novas respostas ficou evidente. O próprio desenrolar da 

história, portanto, demonstra que as referidas “leis” de seu progresso são um mito, uma 

ilusão.  

El único modo en que este mito puede seguir siendo transmitido es evitando cualquier 

referencia a la historia real. En este sentido, la perspectiva ‘ética’ es precisamente la única 

perspectiva verdaderamente histórica y realista que da cuenta de nuestras experiencias 

concretas. (RATZINGER, 2005, p. 282). 

O cardeal, habilmente, inverte o argumento da crítica, e coloca a perspectiva “ética” como 

a única verdadeiramente “histórica” em meio aos mitos gerados por um historicismo 

determinista. A primeira lição de Ratzinger sobre o assunto é, portanto, que o conceito de 

“ética” não toca apenas a esfera privada, não carece, por isso, de eficiência ou relevância, 

mas é fundamental, trata-se do ponto de encontro entre o privado e o público, do que 

parte, por um lado, do indivíduo em direção ao social e, por outro, que volta do social 

para o indivíduo em uma dialética construtiva.  

          Mais adiante, analisando os efeitos do espírito anárquico na sociedade, a relação 

deste com a moral é levantada. Segundo ele, para o anarquismo  

Liberarse de ella (moral) se convierte en autentica forma de moralidad. En el nuevo 

moralismo de la antimoral sólo vale una regla: es bueno todo lo que sirve para la destrucción 

de los vínculos y, por consiguiente, para la lucha por la libertad; es malo todo lo que 

contribuye a mantener los vínculos. (RATZINGER, 2005, p. 284).  

A partir disso é possível identificar um conceito muito claro de moral/ética; esta seria 

uma atitude ou postura capaz de gerar “vínculos” entre os homens. A ausência desta pode 

resultar em uma ideia enganosa de liberdade. A Liberdade não é a ausência de limites, 

pelo contrário, Ratzinger coloca a família como célula originária da liberdade18, esta só 

pode ser encontrada nos vínculos entre os homens; da moral/ética dependem, portanto, 

todo o conjunto de relações e produções humanas, desde o direito à liberdade, a história, 

a política e, claro, a economia. Porém uma questão ficou ainda em aberto, por que 

somente “fortes convicções religiosas” podem originar e sustentar sistemas econômicos 

éticos? O ser humano não seria capaz de fazer isso sem tais convicções? 

                                                           
18 Ibid. p. 286. 
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          Em um pequeno livro, publicado pela primeira vez em 1993, chamado “Wahrheit, 

Werte, Macht”19, estão reunidos três discursos feitos em ocasiões diferentes, mas que 

juntos ajudam a responder a questão proposta. Uma justificativa importante é dada 

quando, referindo-se à democracia moderna, Ratzinger faz uma crítica a ela, embora não 

lhe faça oposição, formulada da seguinte maneira: 

É difícil aceitar que a democracia, que funciona com o princípio da maioria, sem introduzir 

um qualquer dogmatismo que lhe é alheio, possa proteger aqueles valores morais que não 

são defendidos pela convicção de nenhuma maioria.20 

Encontra-se, nesta formulação, o primeiro motivo da necessidade religiosa para a 

consolidação de uma economia ética. Em um estado democrático o que vale é a vontade 

da maioria, não a verdade. Ratzinger faz referência à pergunta feita a Jesus por Pilatos: 

“o que é a verdade?”21, uma questão desdenhosa, feita como se não pudesse ser 

respondida, ou não tivesse relevância. Estava representada, na figura de Pilatos, a política 

e o valor que esta dá à verdade; não há outra verdade em política, senão a verdade das 

massas, a da opinião popular. 

          Baseando sua análise no filósofo francês, Pierre Bayle (1647-1706), Ratzinger 

aponta que, em meados do século XVII, podia-se enxergar uma “verdade moral (que) 

vem de Deus e deve ser o ponto de referência de todas as leis e normas”22; mas “na medida 

em que o consenso fundamental cristão se desfez (...), ruiu também a evidência moral.”23 

A ética a que Ratzinger se refere é exclusivamente cristã, a ética que teria dado origem, 

como visto, à cultura europeia, e que passou a desaparecer da realidade social com a 

dissolução da cristandade. Mas esse é apenas o primeiro ponto. A segunda preocupação 

de Ratzinger é o papel do Estado nesse sentido. O Estado não tem competência para lidar 

com questões éticas/morais pois sua ação é política, ou seja, relativista, portanto este “não 

é fonte da verdade e da moral.”24 Se o Estado não pode definir tais padrões, ele deve 

“procurar fora de si mesmo aquele critério de conhecimento e verdade sobre o bem”25; 

qual seria, então, esta fonte externa?  

O Cristianismo tem-se revelado como sendo a cultura mais universal e mais racional, que 

ainda hoje oferece à razão aquele substrato fundamental de conhecimento moral, que conduz 

                                                           
19 “Verdade, Valores, Poder.” O artigo utilizará uma versão portuguesa. 
20 RATZINGER, Joseph. Verdade, Valores, Poder. Trad.: José António Correia Pereira. Braga: Editorial 

Franciscana, 2006. p. 18.  
21 Cf. Jo 18, 38.  
22 Ibid. p. 70.  
23 Ibid. p. 71.  
24 Ibid. p. 74. 
25 Ibid. p. 74.  
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a uma certa evidência (...), sem a qual nenhuma sociedade pode subsistir. Por conseguinte, a 

componente exterior que sustenta o estado não lhe vem da razão (...), mas de uma razão 

amadurecida num fundo histórico de fé. (RATZINGER, 2006, p. 74).  

Concordando ou não com esta perspectiva, está clara, no pensamento de Ratzinger, a 

ligação necessária entre prática religiosa e moral. 

          Estes esclarecimentos foram importantes por dois motivos. O primeiro deles, 

compreender as chaves de leitura que Ratzinger utiliza para se referir à economia, 

conceitos não só presentes em seus discursos e textos da década de 1980, mas que 

reapareceram com frequência ao longo das três décadas posteriores. O segundo, ao ler as 

encíclicas, homilias e discursos feitos durante seu pontificado (2005-2013), a associação 

com as definições mais usadas por ele ajudarão a compreender melhor o conteúdo de suas 

análises sobre a economia de mercado e a crise financeira mundial. Na próxima parte será 

analisado um documento produzido durante o pontificado de Ratzinger, ou seja, de Bento 

XVI.  

 

Caritas in Veritate: o mercado, a crise e a técnica 

          Antes de prosseguir é importante notar que o pensamento de Ratzinger não é 

original ou único, não se encontra solto em meio a tantos outros dentro ou fora da Igreja; 

sua visão se baseia nos princípios fundamentais que o Compêndio da Doutrina Social da 

Igreja formulou sobre o tema. Por exemplo, o CDSI define o chamado “princípio da 

destinação universal dos bens”, o qual, em relação à economia  

Convida a cultivar uma visão da economia inspirada em valores morais que permitam nunca 

perder de vista nem a origem, nem a finalidade de tais bens, de modo a realizar um mundo 

equitativo e solidário, em que a formação da riqueza possa assumir uma função positiva, (...) 

para promover o bem-estar dos homens e dos povos e para contrastar-lhes a exclusão e 

exploração. (CDSI, 2004, 174). 

Também vêm do CDSI as críticas mais duras ao capitalismo e à globalização, 

acompanhados do desenvolvimento cada vez mais acelerado da tecnologia: 

Os progressos científicos e tecnológicos e a mundialização dos mercados, de per si fonte de 

desenvolvimento e de progresso, expõem os trabalhadores ao risco de ser explorados pelas 

engrenagens da economia e pela busca desenfreada de produtividade. (CDSI, 2004, 279). 

A Igreja, embora defenda “a liberdade da pessoa em campo econômico um valor 

fundamental e um direito inalienável a ser promovido e tutelado”26, também acentua na 

                                                           
26 CDSI, 336.  
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segunda parte do capítulo seis do CDSI, “A vida econômica: moral e economia”, a 

necessidade da moral/ética para o bom funcionamento da economia de mercado, por 

exemplo quando diz que 

A moral, constitutiva da vida econômica, não é nem opositiva, nem neutra: inspira-se na 

justiça e na solidariedade, constitui um fator de eficiência social da própria economia. É um 

dever desempenhar de modo eficiente a atividade de produção dos bens, pois do contrário se 

desperdiçam recursos; mas não é aceitável um crescimento econômico obtido em detrimento 

dos seres humanos, de povos inteiros e de grupos sociais, condenados à indigência e à 

exclusão. (CDSI, 2004, 332).  

Portanto, não é difícil perceber que os temas e a linguagem de Ratzinger estão 

praticamente todos contidos neste documento. Mas algumas temáticas presentes nas 

análises de Ratzinger se deslocam desse padrão: a crítica ao comunismo, quase ausente 

do CDSI, a reafirmação clara do papel da Igreja no esforço de moralizar a economia, o 

que também fica muito vago no Compêndio, uma reflexão filosófica da “mentalidade 

tecnicista”, além de conceitos complementares aos do CDSI, como os de “dom” e 

“gratuidade”, paralelos às chaves da doutrina social: solidariedade e subsidiariedade. Se 

a proposta deste artigo fosse fazer comparações entre o texto do CDSI e os textos de 

Ratzinger quanto aos temas sociais, o primeiro passo seria evidenciar que, enquanto o 

primeiro se concentra nas estruturas, no genérico e tem um caráter mais material, o 

segundo se caracteriza pelas referências ao indivíduo, ao específico e às reflexões mais 

filosóficas do que mecânicas; porém, prosseguindo de acordo com o tema proposto, 

passaremos a analisar um texto do seu pontificado relativo a questões mais atuais.  

          A encíclica Caritas in Veritate – sobre o desenvolvimento humano integral na 

caridade e na verdade – é a terceira de Bento XVI e foi publicada em junho de 2009 como 

uma homenagem à Populorum Progressio (1967) do Papa Paulo VI. Seguindo o exemplo 

de todos os papas do século XX, trata-se de uma encíclica social que analisa o contexto e 

os problemas da atualidade. Muitos assuntos ganham visibilidade no documento, mas 

aqui pretendemos observar apenas três: o conceito de mercado, a crise econômico-

financeira e a questão da técnica.  

          Primeiro a importância que Bento XVI dá ao mercado. Para o bom funcionamento 

deste o Papa aponta a importância da “confiança recíproca”; é curioso observar como, 

nas suas análises, as estruturas sociais dependem sempre de elementos subjetivos. A 

encíclica define: 

O mercado, se houver confiança recíproca e generalizada, é a instituição econômica que 

permite o encontro entre as pessoas, na sua dimensão de operadores económicos que usam o 
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contrato como regra das suas relações e que trocam bens e serviços entre si fungíveis, para 

satisfazer as suas carências e desejos. (Caritas in Veritate, 35). 

Mas para realizar bem a sua missão, não basta o apoio apenas da “lógica mercantil”. É 

comum identificar a ideia de que a economia de mercado tenha, estruturalmente, a 

necessidade de uma certa porcentagem de pobreza; a encíclica considera errônea essa 

concepção. Contudo, para que isso não aconteça, o mercado  

Não pode contar apenas consigo mesmo, porque não é capaz de produzir por si aquilo que 

está para além das suas possibilidades; tem de haurir energias morais de outros sujeitos, que 

sejam capazes de as gerar. (Caritas in Veritate, 35). 

Se está “além das possibilidades” do mercado gerar estruturas sociais dignas, isso se dá 

porque ele é moralmente neutro. Bento XVI recorda que não existe mercado em “estado 

puro”, portanto são os homens, a partir de suas realidades culturais, que o orientam.  “Por 

isso, não é o instrumento que deve ser chamado em causa, mas o homem, a sua 

consciência moral e a sua responsabilidade pessoal e social.”27 Como uma via possível 

capaz de orientar o mercado de forma positiva, Bento XVI sugere que  

Ao lado da empresa privada orientada para o lucro e dos vários tipos de empresa pública, 

devem poder-se radicar e exprimir as organizações produtivas que perseguem fins 

mutualistas e sociais. (...) Neste caso, caridade na verdade significa que é preciso dar forma 

e organização àquelas iniciativas econômicas que, embora sem negar o lucro, pretendam ir 

mais além da lógica da troca de equivalentes e do lucro como fim em si mesmo. (Caritas 

in Veritate, 38). 

No trecho, Bento XVI provavelmente se refere à iniciativas como a chamada “Economia 

de Comunhão”28, proposta pelo Movimento dos Focolares.  

          Não podemos fazer um comentário da Caritas in Veritate sem destacar que ela foi 

publicada no crítico contexto da crise financeira de 2008-2009. Não seria prudente tentar 

identificar as razões da crise, estas são diversas, complexas e há muita polêmica ao redor 

do assunto, por isso nos concentraremos apenas nas referências que Bento XVI fez a ela, 

no que ele interpreta serem suas causas e quais caminhos sugere como solução. Em 

primeiro lugar, Bento XVI faz um elogio ao conceito amplo de “desenvolvimento” trazido 

pela encíclica Populorum Progressio; para Paulo VI, o termo “desenvolvimento” deveria 

ter como objetivo “fazer sair os povos da fome, da miséria, das doenças endêmicas e do 

                                                           
27 Caritas in Veritate, 36. 
28 Para compreender como funcionam, na prática, as empresas que adotam a “economia de comunhão”, 

conferir: LEITÃO, Sergio Proença; SPINELLI, Renée Assayag. Economia de comunhão no Brasil: a 

produção acadêmica em administração de 1991 a 2006. Revista de Administração Pública da PUC/RJ, 

2008. p. 451-469. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rap/v42n3/a02v42n3.pdf. 



13 
 

analfabetismo”. Bento XVI lamenta presenciar uma crise financeira que evidencia, de 

forma ainda mais grave, a permanência de elementos criticados na década de 1960 com 

tanta veemência. Mas apesar do desalento, Bento XVI olha para frente com esperança; 

em um trecho da encíclica, um pouco mais extenso, mas ao mesmo tempo sintético se se 

considerar a densidade da mensagem, o Papa diz 

Os aspectos da crise e das suas soluções bem como de um possível novo desenvolvimento 

futuro estão cada vez mais interdependentes, implicam-se reciprocamente, requerem novos 

esforços de enquadramento global e uma nova síntese humanista. A complexidade e 

gravidade da situação econômica atual preocupa-nos, com toda a justiça, mas devemos 

assumir com realismo, confiança e esperança as novas responsabilidades a que nos chama o 

cenário de um mundo que tem necessidade de uma renovação cultural profunda e da 

redescoberta de valores fundamentais para construir sobre eles um futuro melhor. A crise 

obriga-nos a projetar de novo o nosso caminho, a impor-nos regras novas e encontrar novas 

formas de empenhamento, a apostar em experiências positivas e rejeitar as negativas. Assim, 

a crise torna-se ocasião de discernimento e elaboração de nova planificação. Com esta 

chave, feita mais de confiança que resignação, convém enfrentar as dificuldades da hora 

atual. (Caritas in Veritate, 21). 

A mensagem, como é padrão das instituições religiosas em tempos difíceis, pretende dar 

esperança aos que sofrem e incentivar os desanimados, mas além de seu sentido primário, 

para desdobrar o pensamento do Papa, é necessário analisar seus elementos secundários. 

No trecho são destacadas duas frases: “nova síntese humanista” e “ocasião de 

discernimento e elaboração de nova planificação”; na primeira a explicação pode ser 

encontrada em algumas linhas abaixo, quando Bento XVI sugere uma “renovação cultural 

profunda” e uma “redescoberta de valores fundamental”, são muitas atualizações: 

“renovar”, “redescobrir”, “projetar de novo”, “impor-nos regras novas”, “novas formas 

de empenhamento” e ainda mais adiante propõe que se faça uma “renovada avaliação” 

do papel dos poderes públicos29; esta renovação universal vai muito além da economia, 

por isso é importante notar que o que Bento XVI chama de crise não é a crise que os 

meios de comunicação se habituaram a divulgar. A economia, para ele, nunca está 

sozinha, portanto também não pode entrar em crise sozinha; se esta entrou em um período 

de recessão, então a razão está na precariedade do contexto moral, cultural, motivacional, 

etc. A partir disso compreende-se a segunda frase destacada, a crise apenas abriu os olhos 

do mundo para uma situação social que já se encontrava deficiente, por isso ela foi 

importante e, por um lado, necessária; não se explica de outra forma o otimismo de um 

                                                           
29 Caritas in Veritate, 24. 
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espírito tão “prático” como o de Bento XVI, a crise é uma “ocasião de discernimento”, 

que ajudará a “enfrentar as dificuldades da hora atual”.  

          Para concluir a análise que Bento XVI faz da crise financeira, é conveniente chamar 

a atenção para uma das soluções apontadas, já proposta, inclusive, pelo Papa João XXIII: 

Para o governo da economia mundial, para sanar as economias atingidas pela crise de modo 

a prevenir o agravamento da mesma e em consequência maiores desequilíbrios, para realizar 

um oportuno e integral desarmamento, a segurança alimentar e a paz, para garantir a 

salvaguarda do ambiente e para regulamentar os fluxos migratórios urge a presença de uma 

verdadeira Autoridade política mundial. (Caritas in Veritate, 67). 

Não é difícil encontrar na internet ou em comentários de filósofos e pensadores 

conservadores um certo alarmismo contra qualquer espécie de governo mundial. Mas no 

pensamento de Bento XVI, uma “autoridade política mundial” é urgente, não uma como 

a ONU está constituída (na encíclica o Papa sugere, inclusive, que ela seja reformada), 

mas uma “verdadeira” autoridade que dê conta dos problemas apresentados. Trata-se de 

um apoio direto à criação de um governo mundial30. 

          O terceiro tema, a técnica, ganha destaque no último capítulo da encíclica, “O 

desenvolvimento dos povos e a técnica”. Nele Bento XVI faz um elogio ao 

desenvolvimento da técnica: 

A técnica — é bom sublinhá-lo — é um dado profundamente humano, ligado à autonomia e 

à liberdade do homem. Nela exprime-se e confirma-se o domínio do espírito sobre a matéria. 

(...) A técnica permite dominar a matéria, reduzir os riscos, poupar fadigas, melhorar as 

condições de vida. Dá resposta à própria vocação do trabalho humano: na técnica, 

considerada como obra do gênio pessoal, o homem reconhece-se a si mesmo e realiza a 

própria humanidade. (Caritas in Veritate, 69). 

Não se pode, portanto, negar o avanço ou a importância da técnica para o progresso 

humano, tanto no sentido material quanto no sentido essencial. Mas, como a técnica está 

relacionada ao “agir humano”, esta não pode ser considerada autossuficiente, como se o 

desenvolvimento tecnológico tivesse valor em si mesmo, pois quem age, de fato é o ser 

humano, o Homem está por trás de toda a técnica, por isso ele deve ser considerado em 

primeiro lugar. Mas esta, segundo Bento XVI, não é a tendência interpretativa 

predominante:  

                                                           
30 Este tema é bem desenvolvido, junto à questão da crise financeira, em uma nota do Pontifício Conselho 

“Justiça e Paz”: Para uma reforma do sistema financeiro e monetário internacional na perspectiva de uma 

autoridade pública de competência universal. Disponível em  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20111

024_nota_po.html 
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A técnica apresenta-se com uma fisionomia ambígua. Nascida da criatividade humana como 

instrumento da liberdade da pessoa, pode ser entendida como elemento de liberdade 

absoluta31; aquela liberdade que quer prescindir dos limites que as coisas trazem consigo. O 

processo de globalização poderia substituir as ideologias com a técnica, passando esta a ser 

um poder ideológico que exporia a humanidade ao risco de se ver fechada dentro de um a 

priori do qual não poderia sair para encontrar o ser e a verdade. (Caritas in Veritate, 70). 

Está nesta “mentalidade tecnicista” a raiz de um ateísmo prático, pois a verdade se 

confunde com o factível, sendo seus únicos critérios a eficiência e a utilidade. Este é um 

dos aspectos do conceito de crise exposto pelo Papa no início da encíclica. Esta confusão 

atinge todos os aspectos da vida humana, gera reducionismos graves e alimenta a 

desigualdade. O Papa explica:  

Quando prevalece a absolutização da técnica, verifica-se uma confusão entre fins e meios: 

como único critério de ação, o empresário considerará o máximo lucro da produção; o 

político, a consolidação do poder; o cientista, o resultado das suas descobertas. Deste modo 

sucede frequentemente que, sob a rede das relações econômicas, financeiras ou políticas, 

persistem incompreensões, contrariedades e injustiças; os fluxos dos conhecimentos técnicos 

multiplicam-se, mas em benefício dos seus proprietários, enquanto a situação real das 

populações que vivem sob tais influxos, e quase sempre na sua ignorância, permanece 

imutável e sem efetivas possibilidades de emancipação. 

Em um mundo com potencial admirável de produção, geração de empregos e distribuição, 

a situação de miséria, abandono e isolamento que povos inteiros vivem não se explica 

apenas por fatores técnicos, mas também pela postura tecnicista assumida pela cultura 

contemporânea. Por isso a palavra “nova” aparece tanto em vários trechos, para superar 

a crise humana, não só financeira, que o mundo sofre, a res novae32 é a proposta da Igreja. 

É necessário, portanto, “superar a visão materialista dos acontecimentos humanos e 

entrever no desenvolvimento um ‘mais além’ que a técnica não pode dar”33, assim “será 

possível perseguir aquele desenvolvimento humano integral que tem o seu critério 

orientador na força propulsora da caridade na verdade”34.  

 

Conclusão 

          Algumas respostas para as perguntas iniciais foram formuladas ao longo deste 

artigo. Por exemplo, foi visto que a Doutrina Social da Igreja, que apesar de ter sido 

composta ao longo dos séculos encontra sua origem fundamental na Rerum Novarum 

                                                           
31 Destaques do autor. 
32 “Coisas novas” ou mesmo “Revolução” (!) em algumas traduções. Conf.: CDSI, 88.  
33 Caritas in Veritate, 77. 
34 Caritas in Veritate, 77. 
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(1891) do Papa Leão XIII, fornece um conjunto de temas e expressões presentes nas ideias 

de Ratzinger, mas não na sua totalidade, tampouco na sua estrutura; faz sentido que haja 

uma fissura, pois no caso da Rerum Novarum a problemática ainda se relacionava aos 

efeitos da Revolução Industrial, enquanto Ratzinger já vive em um período no qual a mão 

de obra está concentrada no setor de serviços, entre outros elementos. Outra consideração 

importante é que o conceito de crise de Ratzinger é amplo, abrange toda a conjuntura 

social, portanto sua crítica principal é ao período pré-crise, no qual as nações 

dissimulavam sobre problemas que já estavam presentes e que, segundo Ratzinger, 

estimularam o aprofundamento de uma crise que o século XX não pôde solucionar. 

          O papel da Igreja está muito bem delimitado no pensamento econômico de 

Ratzinger. Não existe economia ética, ligada ao fator social, preocupada com o problema 

da desigualdade e empenhada em combater questões urgentes como a fome, sem valores 

morais extra-estatais, sem uma garantia de que a política terá de onde extrair princípios 

morais verdadeiros e, assim, humanizar o sistema econômico. A Igreja teria esse papel, 

sem se confundir, mas ao mesmo tempo sem se sujeitar ao Estado, ela enriqueceria a 

política e a economia com princípios éticos, sem os quais a mentalidade técnica 

contemporânea seria incapaz de evoluir. Ratzinger quer lembrar as nações de que o motor 

da sociedade é o Homem, não os instrumentos de que ele se utiliza; portanto o bem-estar 

humano é condição sine qua non para o bem-estar da economia e da política. Entre esses 

e outros motivos Ratzinger desqualifica tanto o capitalismo quanto o comunismo, ambos 

fazem uma separação clara de ética e economia, elemento considerado inaceitável. 

          Evidentemente não foi possível analisar toda a documentação do pontificado de 

Bento XVI, por isso optamos por apresentar o principal, a encíclica Caritas in Veritate, 

mas caso as outras duas encíclicas, a Deus Caritas Est (2005) e a Spe Salvi (2007) junto 

com algumas homilias, discursos e mensagens também estivessem incluídas, sem dúvida 

seu pensamento revelaria mais nuances e elementos interessantes para a composição da 

história do pensamento econômico. Isso será feito em um trabalho maior. Mas o que foi 

apresentado aqui é suficiente para demonstrar as possibilidades ilimitadas pertencentes à 

história intelectual e econômica, bem como a história religiosa do final do século XX. O 

pensamento de um intelectual consistente como o de Joseph Ratzinger pode ajudar o 

historiador a identificar conceitos de crise, continuidade e ruptura, prática religiosa 

contemporânea, o papel da Igreja na sociedade atual, etc., uma fonte desse porte não se 

pode descartar.  
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