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1. Introdução 

O objetivo do trabalho é analisar as ligações existentes entre o princípio de 

subsidiariedade, resgatado pela Doutrina Social da Igreja, e os dois principais modelos 

econômicos – liberal e  welfare state– e demonstrar como o principio de subsidiariedade pode 

responder a esses modelos. É feito uma ampla pesquisa bibliográfica em que se busca 

descrever os modelos econômicos e entender as bases do princípio de subsidiariedade. 

Defronte a falência do liberalismo neoclássico e das graves insuficiências do welfare state, o 

princípio de subsidiariedade, partindo de uma antropologia positiva e das formações sociais, 

permite correções virtuosas a esses modelos econômicos. 

 

2. Os principais modelos econômicos 

No passado, mas também no presente, muitos países atribuíram um papel importante 

ao Estado, tanto no campo social como no econômico, seguindo um ‗paradigma de conflito‘, 

segundo o qual as atividades ‗particulares‘ são opostas aos interesses ‗públicos‘
1
, 

marginalizando, assim, as iniciativas da sociedade civil com base na desconfiança e suspeita. 

A desconfiança e a suspeita são, por sua vez, consequência de uma concepção 

negativa do ser humano. Afinal, um papel importante demais atribuído ao Estado tende a 

amortecer a capacidade humana e a frear as contribuições positivas que indivíduos isolados 

podem dar para o progresso, para a justiça e para o bem comum. De acordo com Thomas 

Hobbes, essa concepção negativa torna necessário delinear um contrato social a fim de contra-

atacar os relacionamentos belicistas entre um homem e outro no ‗estado da natureza‘; essa 

‗antropologia negativa‘ é também a base de certas idéias do Estado de bem-estar social. Numa 

análise recente das raízes filosóficas desse tipo de política, Donati escreve:  

 
Duas figuras-chave no pensamento de Hobbes ainda dominam a organização 

do bem-estar: de um lado, o indivíduo dono de propriedade (com suas 

liberdades originais, em busca de seu próprio lucro) e, do outro lado, o 

Estado (o soberano como projeção de todos os direitos da sociedade). Isso 

torna irrelevantes os relacionamentos entre associados, reduz a importância 
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das comunidades e formações sociais intermediárias como focos adicionais 

de cidadania, e limita o pluralismo social. Em suma, desvaloriza a 

sociabilidade da pessoa humana - tanto no genérico como no específico - 

como elemento constituinte do bem-estar
2
. 

 

Porém, a globalização erodiu gradativamente a viabilidade de alcançar uma sociedade 

por meio do Leviatã. O nível de complexidade social é alto demais, e não pode ser reduzido 

eficazmente pela coerção de seus membros em qualquer situação que seja. Ao contrário, a 

redução de complexidade deve abrir para novas possibilidades em vez de impedi-las. Nas 

palavras de Donati: 

 

A sociedade civil emergente certamente não é aquela do século XVII: as 

pessoas estão mais cientes do caráter inalienável de seus direitos 

fundamentais. Em geral, elas são mais informadas (graças ao crescimento da 

cidadania moderna) e, acima de tudo, elas ativam redes organizadas para 

resolver seus problemas de forma autônoma, redes que não exigem os 

poderes restritivos do governo, mas, em vez disso, a coordenação aberta da 

governança.
3
  

 

As tentativas obstinadas de seguir um modelo ultrapassado de ―bem-estar social‖ 

colocam em risco conquistas mais significativas e mais preciosas, principalmente aquelas que 

se referem justamente ao conceito de bem-estar: a universalidade, o respeito pelo indivíduo e 

a igualdade de tratamento em termos de padrões mínimos garantidos, qualidade e quantidade 

de serviço. O risco é substancial: Lorenzo Ornaghi argumenta que o modelo tradicional do 

Estado de bem-estar social não atende às expectativas dos usuários-cidadãos na busca da 

prestação efetiva e eficiente dos serviços de bem-estar social
4
.  

Da mesma forma, Bressan demonstra que, além de carecer dos incentivos necessários 

para uma produção eficiente e inovadora, as instituições de bem-estar tradicionais não 

respondem às necessidades dos usuários
5
. Ao se basear em grande parte sobre uma 

consciência superficial dessas necessidades, o conceito tradicional de bem-estar na verdade é 

responsável pelo cultivo do paternalismo
6
. Ademais, o bem-estar tradicional também não 

passa no teste da igualdade: em um sistema que não recompensa o livre arbítrio e a 

responsabilidade dos usuários, as pessoas com baixa renda e nível educacional inferior são 

menos capazes de aproveitar os serviços de maneira adequada, enquanto as pessoas com alta 

renda e um nível educacional superior encontram menos dificuldades para descobrir maneiras 
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de superar o rigor e a uniformidade do sistema. Consequentemente, este grupo é capaz de 

reconhecer oportunidades compatíveis com suas necessidades.  

Ainda que aparentemente contrário à lógica hobbesiana, o liberalismo neoclássico vê 

as funções da sociedade civil à luz da mesma antropologia negativa. Essa perspectiva se 

baseia no pressuposto de um indivíduo puramente egoísta que responde exclusivamente às 

motivações econômicas, seja ao desempenhar uma tarefa designada por um superior ou ao 

conduzir um projeto particular. A abordagem liberal neoclássica não considera a possibilidade 

de uma aspiração ou de um critério baseado em ideais nem a oportunidade de se estabelecer 

associações capazes de contribuir de maneira positiva para o bem comum, além dos interesses 

particulares de um grupo específico de pessoas.  

O bem-estar social e o liberalismo neoclássico evidentemente diferem em relação ao 

mecanismo mais indicado para corrigir o ―mal‖ causado pelo comportamento humano. O 

Estado de bem-estar associa esse mecanismo à ação do poder central. O liberalismo de Adam 

Smith, por sua vez, o identificou no mercado, onde os esforços individuais com interesses 

particulares são coordenados pela ―mão invisível‖ em direção a um resultado eficiente, mas 

não necessariamente igualitário.  

O liberalismo neoclássico – proposto com muita frequência como a justificativa do 

capitalismo financeiro internacional – contém uma fraqueza fundamental que não se reflete no 

conceito de mercados desregulados como uma arena para o capitalismo: o ponto fraco está na 

redução universal da racionalidade humana de forma a obter o máximo de resultados e em seu 

posicionamento como a única fundação das relações sociais.  

Uma das dimensões típicas dessa visão de mundo é o conceito darwiniano de 

sociedade, caracterizado pela sobrevivência do mais apto. Até os empreendimentos 

profissionais são reduzidos a uma ―caixa preta‖ de produção de lucros.  

 

3. A antropologia positiva como berço da sociabilidade 

Tanto a concepção estadista como a reducionista liberal sobre o Estado e o mercado só 

podem ser desafiadas eficazmente começando-se a entender os seres humanos.  

Em suas encíclicas, o Papa João Paulo II e o Papa Beto XVI iniciaram um debate 

importante, ligando o tema das deficiências do Estado e do mercado com um renovado 

entendimento antropológico do homem. Em Centesimus Annus, João Paulo II afirma:  
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O indivíduo hoje é, muitas vezes, sufocado entre dois pólos representativos 

do Estado e do mercado. Às vezes, parece que ele existe apenas como 

produtor e consumidor de mercadorias, ou como objeto da administração do 

Estado. As pessoas desapercebem o fato de que a vida em sociedade não tem 

nem o mercado nem o Estado como seu propósito final, visto que a própria 

vida tem um valor único ao qual tanto o Estado como o mercado devem 

servir.
7
 

 

 

Já em Deus Caritas Est, Bento XVI nos lembra de que:  

 

O Estado, que forneceria de tudo, absorvendo tudo em si mesmo, se tornaria 

por fim uma mera burocracia, incapaz de garantir exatamente aquilo de que a 

pessoa sofredora — na verdade, de que toda pessoa — precisa: ou seja, 

dedicação pessoal amorosa. Não precisamos de Estado que regule e controle 

tudo, mas de um Estado que, em harmonia com o princípio da 

subsidiariedade, reconhece e apóia generosamente as iniciativas surgidas das 

diferentes forças sociais e combina a espontaneidade com a aproximação 

dessas necessidades
8
. 

 

Dando os primeiros passos de uma antropologia que reafirme completamente a 

dignidade humana, tanto no plano pessoal como social, o filósofo italiano Luigi Giussani 

afirma que aquilo que determina o homem é o ―elemento dinâmico que por meio das 

perguntas, das exigências fundamentais com que se exprime, guia a expressão pessoal e social 

do homem‖.
9
  

As exigências fundamentais se manifestam de modo consciente e dinâmico em um 

‗desejo‘, que é a raiz da ação econômica, social e política humana. No impacto com a 

realidade é natural que surjam as perguntas – por que existe a injustiça? Por que existe a 

desigualdade? Por que muitos têm tantas coisas e outros têm tão pouco? Por que existe o mal? 

Ao mesmo tempo, também é interessante notar que quando nascem essas perguntas vêm 

juntas as exigências fundamentais: a exigência de justiça, a exigência de bem, de bem comum 

(para todo mundo), o desejo de amor, o desejo de beleza, o desejo de paz.  

Diante da realidade nascem essas perguntas e essas exigências, esses desejos, que são 

o que nos guiam e nos faz tentar responder às circunstâncias que aparecem diante da 

realidade. 

Giussani descreve: 

 
O desejo é como uma fagulha com a qual se ascende o motor. Todos os 

movimentos humanos nascem desse fenômeno, desse dinamismo 

constitutivo do homem. O desejo acende o motor do homem e então ele se 
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põe a buscar o pão e a água, se põe a buscar o trabalho, põe-se a buscar uma 

poltrona mais cômoda e uma morada mais descente, interessa-se por saber 

como é que alguns têm tanto e outros não têm nada. E é interessante que a 

partir daí, dessas perguntas, dessas exigências a pessoa se torna sujeito ativo 

e verdadeiro da história.
10

 

 

Quer dizer, quando nascem essas perguntas e elas são levadas em conta, o homem se 

movimenta para tentar responder a essa realidade. E essas exigências fundamentais fornecem 

ao homem um critério objetivo para julgar e agir: ‗razoável‘ é o que corresponde a essas 

exigências. 

Esse movimento, porém, continuamente traiu o homem, que basicamente não tem 

êxito em dominar essa tensão constituinte da sua natureza. Essa traição é facilitada no mundo 

contemporâneo, em que a mentalidade dominante tende a reduzir os desejos humanos 

sistematicamente, procurando dominá-los e/ou esvaziá-los. Entretanto, é justamente o 

dinamismo das perguntas e dos desejos que responde a essa falha inevitável, porque empurra 

as pessoas a se reunirem ao redor de critérios baseados em ideais:  

 

É impossível que o partir desses desejos não leve os homens a se unirem. E 

não provisoriedade de algo que se pode obter em troca, mas na forma 

substancial. Leve os homens a se unirem na sociedade, segundo uma 

totalidade e uma liberdade surpreendentes (a Igreja é o caso mais exemplar 

disso), de modo que o nascimento de é sinal de vivacidade, de 

responsabilidade e de cultura, que dinamizam toda a ordem social
11

. 

 

Os grupos sociais, comunidades intermediárias, não são lugares idílicos e ‗puros‘, 

livres da redução do desejo, ou do erro ou do egoísmo denunciados por Hobbes. Eles são, 

porém, espaços para a redescoberta das necessidades estruturais humanas, onde uma educação 

contínua ajuda todos, de um modo drástico e infindável, a crescer, alcançar uma percepção de 

si mesmo e da realidade, para educar o próprio desejo, defendendo-o contra as reduções da 

própria pessoa e contra o ‗poder‘. A reconciliação entre os interesses individuais e o bem 

comum não ocorre por meio de coerção e repressão, como no modelo hobbesiano, mas por 

meio de contínua educação, a fim de experimentar a correspondência entre coração e 

realidade. E isso ocorre em termos operativos, em vez de dialéticos. 

Giussani declara também:  

 
Os movimentos são incapazes de permanecer num nível abstrato, mas 

tendem a mostrar sua própria verdade lidando com as necessidades nas quais 

os desejos são encarnados, imaginando e criando estruturas operacionais 
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detalhadas e oportunas que são chamadas de ‗trabalhos‘, ‗novas formas de 

vida para o homem‘, como as definiu João Paulo II.
12

 

. 

 

Há uma notável harmonia entre essa perspectiva e a do ganhador do prêmio Nobel 

Kenneth Arrow, que se encontra num texto clássico da economia contemporânea, em que trata 

da ligação entre as utilidades individuais e o bem-estar coletivo. Arrow procura delinear as 

‗regras racionais‘ às quais as preferências individuais estão sujeitas e as possíveis ligações 

entre essas preferências e as escolhas coletivas. De acordo com Arrow, a estrutura necessária 

para se obter o máximo em sentido social se baseia em valores que reflitam todos os desejos 

dos indivíduos, incluindo importantes desejos de socialização.
13

 

            Portanto, é possível rejeitar a idéia de que as utilidades individuais têm valor absoluto, 

entendido em termos egoísticos, nos interesses da construção do bem comum. Por essa razão, 

falando sobre o princípio da maioria, Arrow sugere como esses ‗desejos de socialização‘ 

permitem que as utilidades particulares sejam harmonizadas no interesse de ideais comuns. O 

acordo não vem em termos dialéticos, por meio da redução de diferenças em resultado de 

conflito social, econômico ou político, mas em termos de ideal, pelo reconhecimento 

recíproco, pelo princípio da maioria na política e a melhoria de capacidades e méritos nos 

negócios, no âmbito da competição saudável. 

Em oposição às utopias neoclássicas e aos paradigmas hobbesianos, Arrow chega a 

conclusões similares às que, em um contexto diferente e seguindo outros métodos, a doutrina 

social da Igreja também chegou. Em ambos os casos, os ‗desejos de socialização‘ são 

identificados como o coração das ações políticas e econômicas que conduzem em direção a 

uma democracia real e a um mercado que não é sufocado por um governo com atuação de 

cima para baixo. Em ambos os casos, sugere-se que os ‗desejos de socialização‘ dão vida às 

realidades sociais onde os interesses dos indivíduos estão aliados ao bem comum.  

 

4. Novas perspectivas para entender a subsidiariedade 

            Para entender que o ‗desejo de socialização‘ humano é o impulsor original da ação 

humana, necessita-se observar as fundações analíticas do princípio da subsidiariedade. Esse 

princípio, cujas raízes se aprofundam na tradição clássica e moderna
14

, encontra sua 

formulação teórica e prática mais adequada na doutrina social da Igreja e na história de seus 

trabalhos. Sua primeira formulação data da encíclica Quadragesimo anno de Pio XI:  
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Assim como é totalmente errado tirar dos indivíduos aquilo que eles podem 

realizar por sua própria iniciativa e trabalho e dar à comunidade, também é 

uma injustiça (…) designar a uma associação maior e mais alta o que 

organizações menores e subordinadas podem fazer, porque toda atividade 

social deve, por sua própria natureza, fornecer ajuda aos membros do grupo 

social, e nunca destruí-los e absorvê-los.
15

 

 

Desde o início, a subsidiariedade é, portanto, caracterizado pelo apelo a uma obrigação 

dupla por parte do governo: a obrigação ‗negativa‘ de se abster de intervir quando os 

indivíduos e associações menores podem executar de forma mais adequada certa função; e a 

obrigação ‗positiva‘ de ajudar e apoiar a livre iniciativa dos indivíduos e de realidades sociais 

quando necessário.
16

  

A obrigação do governo de se ‗limitar‘ e de ‗ajudar‘ implica na afirmação decisiva de 

que a liberdade humana é a dimensão primária e construtiva no contexto social e 

institucional
17

. A subsidiariedade sugere que é preciso ver, ouvir, para aumentar o valor do 

que originalmente existe e desenvolver livremente, ‗de baixo para cima‘, em resposta às 

necessidades dos indivíduos e da coletividade. 

O princípio da subsidiariedade, portanto, se baseia na hipótese de que a pessoa, 

individualmente ou em associação com outras pessoas, é potencialmente capaz de confrontar 

as necessidades coletivas e satisfazê-las. Essa perspectiva analítica não é dominada pela 

suspeita em relação à presumível busca do desejo particular e individual ou às conseqüências 

que isso talvez tenha para o bem comum. Pelo contrário, há confiança em que a tensão 

construtiva dentro da condição humana tenha um resultado positivo. 

Desse ponto de vista, a análise anterior dos ‗desejos de socialização‘ revela a raiz 

antropológica do princípio da subsidiariedade: o reconhecimento do valor da pessoa que leva 

em conta a inteira natureza humana. As ‗exigências fundamentais‘ de Giussani — um 

conceito mais rico do que o empenho egoísta particular — é o ponto de partida para uma 

reestruturação da sociedade que supere tanto a suposta racionalidade do homo oeconomicus, e 

uma concepção de cidadania limitada ao desfrute passivo dos direitos garantidos pelo Estado 

de bem-estar social. Há razões analíticas e empíricas para esperar que os trabalhos gerados 

por indivíduos e grupos sociais movidos por ‗desejos de socialização‘ reajam melhor às 

necessidades e conduzam ao bem comum, devido à sua flexibilidade intrínseca.  

Conforme destacado por Donati:  
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Na base da reforma dos sistemas de educação, saúde, assistência social, 

bem-estar e previdência social – em resumo, no imenso campo da 

necessidade de bem-estar social na vida cotidiana – está a centralidade do 

elo entre a liberdade e a responsabilidade, em relação não apenas ao 

comportamento dos indivíduos, mas também às consequências de seu 

comportamento em relação aos demais
18

. 

 

Sempre que o projeto de um sistema de bem-estar social reconhece a busca pelo bem e 

a capacidade de se relacionar como constituintes de cada indivíduo, uma função subsidiária 

para o Estado emerge naturalmente, baseada no respeito pela dignidade de cada pessoa e 

agindo para aumentar – em vez de restringir ou diminuir – a capacidade de autonomia do 

cidadão, seja enquanto indivíduo ou em associações livres. Por essa razão, em setores como 

aqueles associados ao bem-estar, ele deve agir em grande parte de maneira subsidiária, 

sempre que as iniciativas dos órgãos sociais não responderem adequadamente às diferentes 

necessidades individuais. Em casos assim, a intervenção do Estado atua como um incentivo 

para apoiar as iniciativas e o trabalho de indivíduos ou de formações sociais, sem 

necessariamente substituí-los.  

Portanto, as normas que orientam o Estado subsidiário não podem ser criadas por 

novos Leviatãs: pelo contrário, elas devem resultar de um meio-termo virtuoso entre as várias 

realidades sociais e políticas, conforme o princípio majoritário estipulado por Arrow. Uma 

sociedade moderna sustentável não pode se basear na dualidade entre as esferas estatais e 

privadas, uma vez que a sociedade civil e suas manifestações constituem um terceiro 

elemento fundamental, e não residual.  

Salomon afirma que o verdadeiro contraste da sociedade moderna não está na 

oposição entre o Estado e o indivíduo, mas entre os grupos sociais, a sociedade civil e as 

realidades não lucrativas de um lado e o Estado do outro – o Estado em expansão dos séculos 

XIX e XX subestimou tais grupos, prejudicando significativamente o bem comum. Salomon, 

portanto, propõe um novo paradigma social e um ―novo governo‖ baseado na colaboração, na 

interdependência, na negociação, na parceria e no reconhecimento da necessidade de 

interação entre as realidades públicas e privadas e, em especial, com as realidades não 

lucrativas do terceiro setor
19

.  
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5. Conclusões 

As organizações não lucrativas são essencialmente diferentes das organizações estatais 

e privadas não apenas na maneira escolhida para a redistribuição de renda, mas também em 

termos de filosofia, administração, objetivos e métodos de trabalho, além de seu 

comprometimento com uma atividade empreendedora socialmente útil. 

As organizações sociais ou comunidades intermediárias não são locais idílicos e 

―puros‖, onde ninguém se reduz ao desejo, não há erros nem egoísmo. No entanto, elas são 

espaços que promovem a redescoberta das exigências fundamentais humanas, onde a 

educação em progresso ajuda todos – de maneira significativa e infinita – a crescer, a adquirir 

uma consciência de si mesmo e da realidade, a educar seus desejos particulares, a se defender 

contra equívocos próprios e contra a busca pelo ―poder‖. A reconciliação entre os interesses 

individuais e o bem comum não ocorre por meio da coerção e da repressão, mas através de 

um aprendizado contínuo, que nos permite experimentar a correspondência entre o desejo e a 

realidade.  

O princípio da subsidiariedade enfatiza a obrigação governamental de ―se limitar‖ e 

―ajudar‖ e sugere que a liberdade do ser humano é a dimensão mais importante e mais 

construtiva do contexto social e institucional. A subsidiariedade sugere que é preciso ver, 

ouvir, aumentar o valor daquilo que já existe e se desenvolver livremente ―desde o início‖, de 

forma a atender às necessidades dos indivíduos e da coletividade. 

Se colocarmos o indivíduo no centro, será impossível ignorar questões como: quem é 

o sujeito das organizações sociais e de caridade? O que leva alguém a se comprometer com 

esse trabalho? 

De acordo com a concepção antropológica cristã, a natureza humana é constituída pela 

busca incessante da verdade, da justiça, da beleza e do amor. Um ato de caridade só será visto 

como tal se o homem for considerado em sua totalidade. É impossível agir de maneira 

completa e correta em relação aos necessitados, se não os encararmos a partir do todo, 

composto pelas necessidades e fatos fundamentais que constituem ―os critérios objetivos que 

a natureza segue para inserir o homem no modelo de perfeição universal‖
20

. Apenas assim 

veremos o desejo autêntico de atender a uma necessidade em vez de reduzi-la a tentativas de 

resposta. 
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