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RESUMO 

Esta pesquisa busca investigar os mecanismos teóricos utilizados pelo teólogo latino-americano 

Hugo Assmann para articular o binômio teologia e economia na tarefa de criticar o 

funcionamento religioso do capitalismo. Para uma adequada investigação, nos limitamos a 

analisar o desenvolvimento de sua crítica à idolatria do mercado. Por meio das contribuições 

de Jung Mo Sung dividimos o pensamento de Assmann em três fases com características 

bastante distintas em sua compreensão sobre o mercado. Buscamos analisar detidamente cada 

uma delas nos capítulos que compõem esta dissertação a partir de suas principais obras. No 

primeiro capítulo, dedicamo-nos à análise da crítica de Assmann ao “capitalismo como religião 

do fetiche”. Nossa hipótese é de que está nesta crítica as primeiras notas que vinculam 

criticamente o mercado ao conceito bíblico de deuses ou ídolos. Nesta fase Assmann 

desenvolve uma crítica radical ou metafísica ao mercado capitalista, de modo a desconsiderar 

por completo a importância do mercado em uma possível sociedade pós-capitalista/socialista. 

O segundo capítulo aborda o tema da idolatria do mercado. Buscamos apresentar nele a 

estrutura conceitual da crítica à idolatria do mercado em Hugo Assmann. Depois, analisamos 

os dois conceitos principais desta estrutura: ídolo e idolatria. Evidenciamos que, ao apropriar-

se da tese de Franz Hinkelammert sobre a Crítica da razão utópica, Assmann passa a aceitar o 

mercado como um fator econômico necessário às relações sociais. Sua crítica está direcionada 

à absolutização da suposta autorregulação dos mecanismos do mercado defendido pelo 

pensamento utópico neoliberal. No terceiro capítulo, analisamos o modo com que Assmann 

incorpora ao seu pensamento sobre o mercado a teoria dos sistemas vivos autorregulativos e 

passa aceitar que, em partes, o mercado é um sistema que se autorregula e tem uma dimensão 

positiva.  Aqui Assmann critica a fé idolátrica dos neoliberais de que autorregulação do 

mercado produzirá sempre o melhor resultado. Isto impede qualquer forma de intervenção 

social em vista de metas solidárias que compensem a exacerbada lógica de exclusão do sistema. 

Neste ínterim, buscaremos apresentar uma fundamentação socioeconômica para o fato da 

impossibilidade de acabar com o mercado e com relações mercantis em realidades amplas e 

complexas como nas sociedades modernas. Por fim, investigaremos também como Assmann 

introduz a noção de solidariedade nesta discussão, tanto para criticar a idolatria do automatismo 

pleno do mercado, quanto para propor uma estratégia de superação desta lógica sacrifical que 

ignora a tendência de exclusão do mercado. Para tanto, utilizaremos fundamentalmente de 

contribuições dos teólogos do DEI como referencial de análise das obras de Assmann e também 

de teses de outros filósofos e sociólogos que se fizerem importantes a partir de nosso objetivo 

geral.  

Palavras-Chave: religião econômica; fetichismo; idolatria do mercado; neoliberalismo; teologia 

e economia; Hugo Assmann.  
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ABSTRACT 

This research seeks to investigate the theoretical methods used by the latin-american theologian 

Hugo Assmann to articulate the binomial theology and economics in the task of criticizing the 

religious functioning of capitalism. For an adequate analysis, we restrict ourselves to analyse 

the devolopment of his criticism to the idolatry of the market. By making use of Jung Mo Sung's 

contributions we have divided Assmann's thoughts in three phases very different in his 

understanding  about the market.We seek to analyse in detail each one of the phases in the next 

chapters that constitute this dissertation starting from his main works. In the first chapter, we 

dedicated ourselves to study Assmann's criticism to the "capitalismo como religião do fetiche". 

Our hypothesis is that this criticism is the first register that critically links the market to the 

biblical concept of gods and idols. In this phase Assmann develops a radical or metaphysics 

critique of the capitalist market, disregarding the importance of the market in a possible 

postcapitalism/socialism society. The second chapter approaches the theme of the market 

idolatry from Hugo Assmann. After that, we analyse both of the major concepts of this 

structure: idol and idolatry. We showed that, by the time he made use of the thesis of Franz 

Hinkelammert about Crítica da razão utópica, Assmann begins to accept the market as a 

necessary economic factor to social relations. His criticism is toward the absolutizing of the 

alleged self-relgulation of the market's mechanisms advocated by the neoliberal utopian 

thought. In the third chapter, we analyse in which way Assmann incorporates the theory of 

living self-regulative systems to his thought about the market and begins to accept that, in some 

parts, the market is a self -regulating system and has a positive dimension. Here Assmann 

criticizes the neoliberal's idolatrous faith in a self-regulation that will always produce the best 

result. This impedes any attempt of a social intervention as a consequence of solidarity purposes 

which would compensate the exacerbated system's exclusion logic. In this interim, we will try 

to present a socioeconomic basis for the fact that it is impossible to put an end to the market 

and to the mercantile relations in wide and complex realities such as those from modern 

societies. Finally, we will also investigate how Assmann introduces the conception of solidarity 

in this discussion, both to criticize the idolatry of the market's complete automatism and to 

propose an estrategy to overcome this logic of sacrifice that ignores the tendency of exclusion 

in the market. To this end, we will make use mainly of DEI theologians' contributions as 

reference for analysing the work of Assmann and other philosophers and sociologists that are 

important from our point of view.   

 

Keywords: economic religion; fetishism; idolatry of the market; neoliberalism; theology and 

economics; Hugo Assmann. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A situação de sofrimento e miséria dos mais pobres me interpela há muitos anos. 

O sentimento de que algo tem que ser feito para salvar a vida destas pessoas me 

acompanha desde a época em que desenvolvi trabalhos pastorais na região periférica de 

uma cidade mineira chamada Nova Resende, no Sul do estado de Minas Gerais, durante 

os anos de 2010 e 2011. Estes trabalhos se deram porque eu era seminarista da Igreja 

Católica, ligado a Diocese de Guaxupé que fica nesta mesma região mineira. As 

atividades eram basicamente ouvir os mais pobres, visitar os doentes e celebrar a fé e a 

vida destas pessoas em comunidade.  

Foi também neste período que as reflexões teológicas de um amigo padre, José 

Luiz Gonzaga do Prado, biblista que por muito tempo assessorou a Comissão episcopal 

para bíblia e catequese da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

motivaram-me a compreender Jesus na perspectiva escandalosa dos milhares de pobres 

vítimas da miséria e da fome. Tal como o Crucificado, visto como desgraçado e 

amaldiçoado por Deus, diuturnamente outras tantas pessoas são mortas por poder e força 

de um outro Império, o capitalismo. Mas também foram suas inspirações bíblico-

teológicas que me fizeram perceber a presença do Espírito de Deus na peleja do povo. É 

o Espírito do Ressuscitado que anima e inspira as comunidades a buscarem meios para 

salvar a vida e a dignidade dos mais pobres. 

Foi a partir destas experiências que a relação entre teologia, economia e a vida dos 

pobres começaram a chamar minha atenção no âmbito acadêmico. No percurso da 

graduação em filosofia os textos de Michael Löwy, Franz Hinkelammert, Enrique Dussel 

e Jung Mo Sung me fizeram despertar para a profundidade que as reflexões que abordam 

de modo dialético estes temas tomou na América Latina. Foi em consequência do estudo 

destes textos que descobri a complexa e ao mesmo tempo instigante crítica teológica de 

Hugo Assmann ao capitalismo. Lançando mãos às suas principais obras de teologia 

percebi que a motivação fundamental de Assmann em criticar o sistema econômico era 

salvar a vidas dos pobres. Isto me fez ter um interesse especial sobre o seu pensamento, 

mais especificamente pela sua crítica à idolatria do mercado. Desse modo, resolvi analisar 
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nesta dissertação o desenvolvimento da crítica à idolatria do mercado no pensamento de 

Hugo Assmann.  

No sentido do que relatei até aqui, meu interesse pela crítica de Assmann à 

idolatria do mercado não se reduz a mera especulação teórica, mas antes encontra sentido 

na minha preocupação em fazer algo que possa colaborar tanto com as reflexões que 

buscam criticar o capitalismo a partir das teologia e ciências de religião, como para 

contribuir com as comunidades que se empenham em procurar caminhos para transformar 

a realidade de sofrimento e salvar a vida dos mais pobres. Buscaremos agora justificar a 

escolha deste tema a partir dos teóricos que fiz referência acima, como Michael Löwy, 

Franz Hinkelammert e Jung Mo Sung.  

Ao mesmo tempo que ganhou maior visibilidade no cenário acadêmico das 

Ciências da Religião pesquisas que buscam analisar criticamente o funcionamento 

religioso do sistema econômico capitalista, o conceito teológico de idolatria, associado a 

categorias econômicas como “dinheiro”, “capital” e “mercado” passou também a 

aparecer com mais frequência nas reflexões de cientistas da religião e teólogos1. No 

sentido de colaborar com as novas reflexões que estão emergindo, buscaremos resgatar 

nesta dissertação o conceito de idolatria do mercado em seu formato mais original. 

Como podemos ver na obra A guerra dos deuses. Religião e política na América 

Latina (2000), do sociólogo franco-brasileiro Michael Löwy, podemos encontrar na 

Teologia da Libertação um grupo de teólogos que criticam o capitalismo a partir de seu 

funcionamento religioso. Articulando teoria marxista do fetiche com a “denúncia 

profética dos falsos deuses no Velho Testamento”, “estes teólogos insistem a respeito da 

natureza maligna dos ídolos do Capital ou do Mercado, que exigem o sacrifício de vidas 

humanas. Os ídolos capitalistas ou fetiches são Moloques que devoram a vida humana”.  

Segundo Löwy, “os teólogos mais ativos com relação a essa questão vêm sendo os 

teólogos do DEI - Departamento Ecumênico de Investigações, Costa Rica” (LÖWY, 

2000, pp. 95-96).  

O DEI é um centro de pesquisa e formação que foi imaginado no início de 1970, 

em Santiago do Chile, por uma tríade de expressivos teólogos latino-americanos, como 

Franz Hinkelammert (economista e teólogo alemão); Hugo Assmann (filósofo, teólogo e 

                                                           
1 Os textos que compõem o livro organizado por MOREIRA, A. S. O capitalismo como religião (2012) e a tese de doutoramento de 

COELHO, A. S. Capitalismo como religião: uma crítica a seus fundamentos mítico-teológicos, são exemplos de novas pesquisas que 

relacionam religião e capitalismo para criticar o funcionamento religioso do sistema econômico.   
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sociólogo brasileiro) e Pablo Richard (teólogo biblista chileno). Foi fundado em 1976, 

em San José, na Costa Rica, por Assmann (SUNG, 1994).  

Segundo Jung Mo Sung (2010), teólogo cujas reflexões se referenciam no DEI, a 

crítica à idolatria do mercado aparece originalmente na Teologia da Libertação a partir da 

crítica teológica de Hugo Assmann ao capitalismo. Na obra Desejo, mercado e religião, 

Sung ainda elabora uma apresentação sistemática do pensamento de Assmann sobre o 

mercado relacionando-a ao desenvolvimento da crítica à idolatria do mercado. Para Sung, 

o pensamento de Assmann pode ser divido em três grandes fases que correspondem a 

evoluções de sua compreensão e posicionamento crítico em relação ao mercado 

capitalista.  

Desse modo, utilizando a sistematização de Sung como apoio teórico e 

metodológico, buscaremos nesta dissertação analisar os passos fundamentais do 

desenvolvimento da crítica à idolatria do mercado em Hugo Assmann. Faremos isto a 

partir da seguinte pergunta geral: quais os mecanismos teóricos utilizados por Assmann 

para relacionar o binômio teologia e economia na tarefa de criticar a idolatria do 

mercado? 

No capítulo I analisaremos a primeira fase do pensamento de Assmann sobre o 

mercado. Neste período, a Teologia da Libertação começa a tomar corpo no contexto de 

dominação e dependência do continente latinoamericano. De acordo com Sung (2010), a 

obra de Assmann Teologia desde la práxis de la liberación (1973) é a principal expressão 

de seu pensamento neste período. Em diálogo com a teoria da dependência e utilizando-

se do marxismo como mediação-sócio-analítica, mais especificamente da teoria marxista 

do fetiche, Assmann elabora as primeiras notas da crítica do capitalismo como religião 

econômica na Teologia da Libertação. Para ele “o fetichismo é a essência dessa religião 

materializada – a religião por excelência – que o capitalismo” (ASSMANN, 1973, p. 181).  

Nosso objetivo neste capítulo é analisar como Assmann articula a crítica do 

capitalismo ao conceito de religião de modo a afirmar que o capitalismo é uma “religião 

econômica” ou a religião do fetiche. A partir desta análise, buscaremos elementos que 

possam caracterizar o princípio da crítica à idolatria do mercado.  

No capítulo II abordaremos a segunda fase da crítica de Assmann sobre ao 

mercado capitalista. A obra fundamental deste período é A idolatria do mercado (1989) 

que Assmann escreve em coautoria com Franz Hinkelammert. Para Sung (2010), nesta 
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fase a compreensão de Assmann sobre o mercado assume características novas em relação 

a sua primeira fase. Isto se deve ao aprofundamento dos conceitos de fetiche e idolatria 

na crítica teológica a economia, mas, fundamentalmente, à sua apropriação da tese de 

Hinkelammert sobre a Crítica da razão utópica (2013). É também neste capítulo que 

abordaremos propriamente a crítica à idolatria do mercado. Para Assmann (1989) a 

idolatria “é um tema de muitas facetas, mas aqui é assumido sob o enfoque que prevalece 

atualmente na teologia latino-americana. Ídolos são os deuses da opressão” (ASSMANN, 

1989, p. 250).  

Nossa intenção neste capítulo é apresentar as proposições fundamentais da tese de 

Hinkelammert sobre o pensamento utópico neoliberal buscando uma leitura dialética com 

o caráter global que o capitalismo toma a partir do início da década de 1980. Buscaremos 

apontar a influência destas proposições no pensamento de Assmann em relação à crítica 

ao mercado. Para aprofundar o “enfoque” assumido pela teologia latino-americana sobre 

o tema da idolatria, Assmann elabora um quadro sistemático dividido em cinco níveis por 

meio dos quais se elabora o discurso sobre idolatria. Percorreremos estes níveis e 

aprofundaremos alguns de seus conceitos fundamentais de modo que consigamos 

apresentar, ainda que de maneira bastante ampla, a estrutura conceitual da crítica à 

idolatria do mercado em Assmann.  

Por fim, no capítulo III apresentaremos a terceira fase do pensamento de Assmann 

sobre o mercado. Três obras marcam este período, são elas: Clamor dos pobres e 

“racionalidade” econômica (1990); Desafios e falácias (1991) e Crítica a lógica da 

exclusão (1994). De acordo com Sung (2010), nesta fase Assmann incorpora às suas 

reflexões sobre o mercado temas emergentes na área das ciências naturais, principalmente 

a teoria dos sistemas auto-organizativos e autorregulativos. Por este motivo ele passa 

considerar que, em partes, o mercado é um sistema que se autorregula, mas gera ao 

mesmo tempo uma exorbitante lógica de exclusão. Agora “a crítica à idolatria do mercado 

se funda na crença por parte dos neoliberais de que a autorregulação do mercado sempre 

produzirá resultados benéficos” (SUNG, 2010, p. 164). Para Assmann, esta ideologia 

constrói barreiras antissolidárias entre as pessoas e sustenta a lógica a lógica de exclusão. 

Neste sentido, nossa proposta neste capitulo é analisar aspectos da teoria da 

autorregulação dos sistemas e, dialeticamente, procurar relaciona-la a terceira fase do 

pensamento de Assmann sobre o mercado. Procuraremos também uma fundamentação 

socioeconômica para a impossibilidade de uma sociedade sem mercado ou relações 
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mercantis. Por último, verificaremos como Assmann introduz o conceito de sensibilidade 

solidaria nesta discussão.  

Para uma abordagem adequadamente fundamentada das obras de Hugo Assmann 

buscamos referenciar nossas análises principalmente nas reflexões dos teólogos do DEI, 

tais como Franz Hinkelammert, Pablo Richard e Jung Mo Sung. Nesta linha, utilizaremos 

também de autores como Enrique Dussel, Julio de Sant’Ana e Rubem Alves. Como nossa 

pesquisa relaciona-se fundamentalmente com a filosofia e a sociologia, dialogaremos 

também com autores destas áreas, como Rui Mauro Marini, Michael Löwy e Boaventura 

Santos.  
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CAPÍTULO I – O capitalismo como religião do fetiche. 

 

 

Qual a origem da crítica à idolatria do mercado no pensamento de Hugo 

Assmann? Analisar a formação de uma crítica supõe a busca por seu princípio, portanto, 

neste primeiro capítulo, buscaremos reconstruir a gênese desta crítica. A hipótese que 

procuraremos demonstrar aqui é que a crítica a religião econômica capitalista, que aparece 

pela primeira vez na Teologia da Libertação em Teología desde la praxis de la liberación 

(1973), é uma espécie de paradigma inicial que determina os pressupostos da crítica à 

idolatria do mercado.  

Analisar a abordagem teórica que Hugo Assmann desenvolve quanto a relação 

entre capitalismo e religião, a partir do contexto latino-americano, exige que nos 

debrucemos sobre a conceituação de cada um dos termos deste binômio no seu 

pensamento. Acreditamos que só assim é possível um diagnóstico mais detalhado sobre 

sua conclusão de que o sistema econômico deve ser visto como a religião. Neste sentido, 

perguntamo-nos neste capítulo: Qual a crítica de Hugo Assmann ao caráter que o 

capitalismo tomou na América Latina? Como ele define o conceito de religião a partir 

deste mesmo contexto? E, se capitalismo e religião podem ser associados, como ele 

desenvolve este processo?  

Evidentemente, a crítica de Assmann sobre o capitalismo como religião do fetiche 

não é o tema principal desta pesquisa, mas ela assume importância a partir da hipótese 

deste capítulo. Por isso, o que desenvolveremos aqui não é um aprofundamento sobre os 

todos os pressupostos que acompanham esta crítica, o que seria demasiado em relação ao 

nosso objetivo, mas é uma busca por delinear o contexto histórico e social no qual 

Assmann está inserido, as vertentes teóricas que ele dialoga e os métodos de análise que 

o levaram a esta intuição. Desse modo, não apresentaremos mais do que um esboço das 

linhas gerais desta crítica na medida em que têm ligação com o conceito de idolatria do 

mercado e nos ajude a lançar luzes sobre ele. Isto não quer dizer que se trata de um texto 

raso, mas têm a densidade teórica própria de um texto conciso e direto. Isto porque as 

perguntas que propomos, ainda que simples, indicam o enraizamento profundo do 

desenvolvimento deste conceito no pensamento Assmann.  
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De modo geral, a primeira e segunda parte do texto preocupam-se em evitar uma 

abordagem não devidamente contextualizada. Assim como “os conceitos capitalismo e 

religião estão em estreita vinculação com processos sociais e históricos (...)” e, portanto, 

“são termos localizados e sobredeterminados”, que “remetem as grandes transformações 

da sociedade” (MOREIRA, 2012, p.17), o conceito de idolatria do mercado, embora com 

forte entonação teórica-reflexiva, parte fundamentalmente dos laços sociais reais. Ao 

passo que estas duas partes revelam esta “estreita vinculação” entre o conceito e contexto, 

mostra também uma das características que definem o pensamento teológico de Hugo 

Assmann. “O ponto de partida que se assume é (...) situacionalmente concreto. Meu ponto 

de partida, devo deixar claro, é o seguinte: América Latina dominada” (ASSMANN, 

1973, p.41).  

Especificamente, na primeira parte analisamos a conceituação de capitalismo em 

Teología desde la praxis de la liberación (1973) em termos de sua crítica. Dado o 

contexto latino-americano, a abordagem é dirigida ao “conceito de desenvolvimentismo 

precisamente por ser demasiado estreito humanamente, por ser a expressão de uma 

ideologia tecnocrática de dominação” (ASSMANN, 1973, p.41). Se esta precisão pode 

ser considerada como resultado de uma opção ética em relação aos problemas do 

desenvolvimentismo na América Latina, buscamos compreender a definição de Assmann 

em relação ao sistema econômico utilizando a crítica a ética de dependência de Enrique 

Dussel.  

A segunda parte preocupa-se com as formações políticas que se estruturam no 

contexto em que o modelo desenvolvimentista enfrenta a insurgência de movimentos de 

contestação e resistência. A crítica teológica ao capitalismo de Hugo Assmann, apresenta-

se como extremamente crítica a ordem política hegemônica e se estrutura como uma 

alternativa contra hegemônica “para expressar melhor, tanto as aspirações dos povos 

oprimidos, quanto a plenitude de sua perspectiva libertadora” (ASSMANN, 1973, p.41). 

Trata-se, fundamentalmente, da relação entre política e religião na América Latina. A 

sistematização de Boaventura de Souza Santos sobre as teologias hegemônicas, não 

hegemônicas e contra hegemônicas, é auxilio para definirmos as formações políticas da 

década de 60 no continente latino-americano, como também a função que a religião toma 

em relação a cada uma delas.  

A terceira parte aprofunda a crítica de Hugo Assmann sobre o conceito de religião. 

Sua perspectiva de interpretação sobre o conceito é de corte marxista heterodoxa. Esta 
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posição lhe possibilita superar a visão racional-positivista sobre o tema e considerar 

principalmente outras dimensões do fenômeno religioso. Neste sentido, a partir da 

distinção entre instituição religiosa e movimento religioso, ele defende que os universos 

míticos e simbólicos constituem-se como produto humano, e também um modo de 

produção social ao serem transformados pelas instituições. “O valor do religioso é visto 

a partir de análises concretas da operatividade e do modo de representação que se dão nos 

símbolos sociais, na força das construções sociais, incluído o religioso” (MÍGUEZ, 2012, 

p. 193). Buscamos acompanhar mais de perto esta tese de Assmann utilizando como 

instrumento de interpretação a separação entre religião e espiritualidade desenvolvida por 

Franz Hinkelammert.  

Finalmente, na quarta parte, buscamos pensar a partir dos temas desenvolvidos, a 

crítica do capitalismo como religião do fetiche. Aqui a interpretação dada por Hugo 

Assmann a teoria do fetiche em Marx tem grande relevância. Isto porque este é o conceito 

que dá coesão ao processo de associação entre capitalismo e religião, visibilizando o 

funcionamento religioso do sistema econômico. Este é o fator que torna esta religião 

perversa, pois “corresponde a uma situação na qual o homem delegou a decisão sobre sua 

vida ou morte a um mecanismo mercantil” (HINKELAMMERT, 1983, p. 39). É ainda 

neste tópico que identificamos as primeiras referências à crítica à idolatria do mercado, 

que será desenvolvida propriamente mais adiante. As reflexões de Hugo Assmann e de 

Franz Hinkelammert sobre conceito marxista do fetiche é que nos ajuda a desdobrar as 

proposições da parte final deste capítulo.  

 

1.1 A crítica ao capitalismo desenvolvimentista na América Latina.  

 

O quadro geral sobre a crítica à idolatria do mercado no pensamento de Hugo 

Assmann, apresentado por Jung Mo Sung (2010), assinala a obra Teología desde la praxis 

de la liberación. Ensayo teológico desde la América dependiente (1973) como marco 

significativo da primeira fase de seu pensamento teológico em relação a crítica sobre o 

sistema econômico. Em diálogo com Teoria da Dependência, especialmente sua vertente 

de inspiração marxista, ele consegue neste livro elaborar ensaios teológicos com críticas 

mordazes ao capitalismo, mais especificamente a Teoria do Desenvolvimento, dominante 

na América Latina desde a década de 50. O diálogo teológico que Assmann estabelece 
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com ela para criticar o processo instaurado na América Latina localiza-se dentro de um 

grupo que defende a inviabilidade do desenvolvimento suficiente dos países 

subdesenvolvidos dentro do sistema capitalista, a partir da aplicação do marxismo à 

realidade do continente. O filósofo da libertação, Enrique Dussel, explicando o marxismo 

adotado pela Teologia da Libertação, diz que, “muito mais que esse marxismo que 

poderíamos chamar de ‘teórico’, o marxismo que marcou a teologia da libertação foi o 

marxismo sociológico e econômico latino-americano da ‘dependência’” (DUSSEL, 

1999, p. 494).  

Um dos principais representantes da versão marxista da Teoria da Dependência, 

o sociólogo Rui Mauro Marini, defende que o desequilíbrio no desenvolvimento social e 

econômico na América Latina está relacionado ao caráter imperialista do sistema 

econômico capitalista, na medida em que ele submente as economias da América Latina 

ao poder das economias centrais. Processo este que deu lugar a dependência e a opressão 

dos países dominados (MARINI, 1991). Nesta mesma linha, porém em um outro nível de 

discussões, intelectuais marxistas como o economista e sociólogo alemão, André Gunder 

Frank, desenvolveram a ideia de “que a causa do subdesenvolvimento, da desigualdade 

regional e da profunda miséria do campesinato não é o feudalismo, mas o caráter 

particular que o capitalismo assumiu na América Latina (formas coloniais e, depois, 

semicoloniais ou dependentes) (LÖWY, 1999, p.12). Para Enrique Dussel, “a posição de 

Gunder Frank – apesar de todas as críticas que possa receber – será determinante na 

teologia da libertação anterior a 1972” (DUSSEL, 1999, p. 494). De fato, Assmann 

assume a crítica marxista do imperialismo, através do “novo marxismo latino-americano” 

(ASSMANN, 1973, p.33) e explica que, no pano de fundo do conceito de libertação, 

adotado pela teologia latino-americana, está a consciência histórica de que somos “povos 

não simplesmente subdesenvolvidos, no sentido de ‘não suficientemente desenvolvidos’, 

sim povos mantidos em subdesenvolvimento, povos dominados” (ASSMANN, 1973, 

p.33).  

Dussel, explica o paradigma político econômico do desenvolvimentismo à medida 

que elabora uma crítica a ética da dependência. Para ele, a lógica imperialista funciona 

com base na transferência de mais-vida, por parte das nações periféricas, às outras nações.  

A abordagem teológica de Assmann sobre a dependência, em Teología desde la praxis 

de la liberación (1973), segue esta mesma linha da crítica a ética das relações político 

econômicas entre centro e periferia globais. Não se trata, portanto, de uma abordagem 
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economicista – como em Marini e Frank, por exemplo –, mas antes caracteriza-se como 

uma análise feita sobre os pressupostos de certa consciência ética de transformação, que 

surge da realidade de dependência e dominação do Terceiro Mundo, ou seja, “no contexto 

da ética da ordem” (ASSMANN, 1973, p.19). É nesta perspectiva da crítica a ética 

dependência, que buscaremos perceber a lógica que sustenta o caráter imperialista que o 

sistema econômico capitalista tomou na América Latina, mantendo o continente em 

condição de subdesenvolvimento.  

Segundo historiador René Dreifuss, durante as décadas de 50 e 60 “as elites 

orgânicas europeias e norte-americanas passaram a dar maior atenção à questão do 

‘desenvolvimento’ na ‘periferia’ da economia mundial” (DREIFUS, 1986, p.106). E o 

fizeram através da instalação de empresas multinacionais como forma básica de organizar 

a expansão imperial capitalista. Utilizando do quadro conceitual do economista Celso 

Furtado, “chamaremos de modernização a esse processo” de modelação das economias 

subdesenvolvidas. Para ele, “a importância do processo de modernização (...), só vem à 

luz plenamente (...) quando os respectivos países embarcam no processo de 

industrialização; mais precisamente, quando se empenham em produzir para o mercado 

aquilo que vinham importando” (FURTADO, 1974, p.81). Aqui o conceito de 

modernização aparece como correlato ao de industrialização. Ou seja, o processo de 

industrialização do Terceiro mundo é interpretado como modernização que, por força de 

sua própria lógica de funcionamento, aproxima o homem dos padrões de consumo 

sofisticados, consumidos pelos grupos sociais modernizados.  

Ainda segundo Dreifuss, nesse processo as elites nacionais tiveram participação 

especial enquanto promotoras das políticas desenvolvimentistas. É o que mais adiante 

chamaremos de políticas conservadoras ou reacionárias. Elas atuavam fornecendo 

“quadros administrativos e políticos ao Estado, (...) com recomendações de diretrizes, 

articulação de interesses e representação, além de disseminação de informação e análise 

para órgãos responsáveis pela formulação de políticas” (DREIFUSS, 1986, p. 119). A 

construção de uma nova conjuntura política é também um pressuposto fundamental do 

processo de modernização que se adotava na América Latina. Isto porque, se fazia 

necessário um estado forte que atendesse aos interesses das corporações industriais. Para 

Assmann (1973), ao mesmo tempo que se intensificavam os arranjos políticos pelo 

controle do Estado, se assistia sua paralisia e enfraquecimento. No processo imperialista, 

“toda ética política ‘da ordem’ tende a estreitar o campo operacional do político, (...) é 
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possível uma intensa mobilização política de despolitizados, (...) que defendem os 

interesses do status quo” (ASSMANN, 1973, p.18).  

Este processo de modernização do continente, que conjugava industrialização e 

controle do estado, tinha como marco teórico o pensamento do CEPAL (Comissão 

Econômica para a América Latina). Segundo Jung Mo Sung (1994), a doutrina do CEPAL 

defende que o desenvolvimento dos países periféricos só é possível pela “implementação 

de uma política deliberada de desenvolvimento industrial. (...) Nesse processo, o Estado 

tem uma participação especial, enquanto promotor do desenvolvimento e responsável 

pelo planejamento das modificações que se faziam necessárias” (SUNG, 1994, p.23). Ao 

passo que o campo operacional político passa a ocupar-se com a consolidação de um 

modo de regulação social que de conta do “processo de modernização”, no regime de 

acumulação postulado pela CEPAL, o desenvolvimento industrial capitalista 

autocompreende como caminho para levar benefícios sociais para todos. O pressuposto 

fundamental deste pensamento consiste em afirmar que “o capitalismo é uma forma de 

organizar a economia que, com maior ou menor intervenção do Estado, consegue atingir 

e difundir o progresso social” (SUNG, 1994, p.23). 

Para Theotonio dos Santos (1999), este discurso deve ser compreendido como 

uma grande ideologia sobre o desenvolvimento econômico nos países do Terceiro 

Mundo. Para ele se figurava na América Latina uma situação que possibilitava as grandes 

empresas dos países de centro utilizarem-se dos recursos de mão de obra dos países 

periféricos para aumentarem os níveis de acumulação do capital. Isto porque este processo 

“baseia-se em uma divisão internacional do trabalho que permite o desenvolvimento 

industrial de alguns países e limita este mesmo desenvolvimento em outros, submetendo-

os às condições de crescimento induzidos pelos centros de dominação mundial” 

(SANTOS, 1999, p.379). Fundamentalmente esta afirmação pressupõem a articulação de 

dois movimentos: o progresso técnico para a produção em massa, que naquelas décadas 

realizava-se com muita rapidez, graças à cooperação dos oligopólios internacionais e a 

redução quantitativa de trabalhadores necessários para as atividades de produção. Este 

processo leva a uma consequente “compressão dos salários e a uma impossibilidade de 

uma política racional de salários, além do aumento do desemprego urbano e problema de 

marginalidade urbana” (SUNG, 1994, p.33). 

Seguindo este mesmo raciocínio, Dussel (1987) defende que a situação de 

subdesenvolvimento do Terceiro Mundo, não pode ser abordada como se tivesse um fim 
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em si mesma, mas deve ser entendida como garantia para a extração de mais-valor do 

produto no mercado, pela exploração do trabalho e em função da acumulação de capital 

nos grandes centros econômicos. O pano de fundo da crítica de Dussel é a tese do 

sobrevalor ou da mais-valia de Karl Marx, desenvolvida no livro 1 de O Capital. Trata-se 

de uma aprofundada sistematização sobre a relação entre capital, acumulação e salário 

para analisar “a influência que o aumento do capital tem sobre a sorte do trabalhador” 

(MARX, 2013, p.723). O economista Gérard Duménil (2011) explica que, no quadro 

conceitual desta discussão em Marx, a própria “força de trabalho” é vista como uma 

mercadoria que é comprada para agregar valor ao objeto. A matéria sem a força de 

trabalho não possui valor algum, mas ganha a partir da força de trabalho dispensada. Na 

esteira da abordagem de Dussel, em forma de salários as grandes empresas internacionais 

compram esta “mercadoria” a um preço baixo em relação a própria subsistência do 

trabalhador e o de sua família. Ou seja, o que se paga por esta mercadoria é incongruente 

a sua própria produção. O trabalhador dispensa mais força de trabalho do que recebe por 

ela. Assim, a mercadoria força de trabalho “é capaz de criar mais valor, isto é, incorporar 

às mercadorias produzidas mais valor do que ela própria necessita para a sua produção” 

(DUMÉNIL, 2001, p. 248). As necessidades básicas do trabalhador e dos que dele 

dependem ficam sujeitas a lógica do lucro para garantir o entusiasmo da acumulação. 

Como explica Marx, neste modo de produção, “(...) o trabalhador existe para as 

necessidades de expansão dos valores existentes, em vez da riqueza material existir para 

as necessidades de desenvolvimento do trabalhador” (MARX, 2013, p.732).  

 Para Dussel, se a força de trabalho do homem “é capaz de criar mais valor” ao 

produto, agora “o objeto é humano: é trabalho humano objetivado. Dizer, porém, que o 

trabalho se faz real no objeto ou se objetivou é o mesmo que dizer que a vida do 

trabalhador (...) se objetivou” (DUSSEL, 1987, p. 131). O valor do produto portanto, 

deveria corresponder um valor em dinheiro-salário que suprisse as necessidades básicas 

para a vida do trabalhador e de sua família. Mas, os laços sociais estabelecidos na 

dinâmica do capital, “obriga o trabalhador a se vender por um salário que lhe paga menos 

vida do que a que ele objetiva no produto” (DUSSEL, 1987, p.145). Nisso o trabalhador 

é privado do direito sobre o produto do seu trabalho. O seu produto torna-se propriedade 

de uma outra pessoa que não dispensou força alguma de trabalho sobre o produto do 

outro. Assim, o trabalhador é privado de sua própria vida objetivada no produto. O valor 

que não lhe é retornado é acumulado por outrem em forma de dinheiro. No processo de 
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acumulação, portanto, quanto mais se elevam as perspectivas e taxas de crescimento das 

economias centrais, mais o trabalhador é expropriado de “mais-vida”. Para Dussel, o 

grande segredo do “processo de modernização”, que subjaz à lógica desenvolvimentista, 

“está em que o lucro conseguido no intercâmbio comercial, (...) fundamenta-se na ‘mais-

vida’ que consegue no processo produtivo, ao pagar menos salário” (DUSSEL, 1987, 

p.145). Em seu funcionamento, a mais-vida é transferida para os centros de acumulação 

do capital. “Esta transferência de ‘mais-vida’ é um modo concreto e horizontal pelo qual 

passa valor de um capital global nacional a outro, obtido essencial e verticalmente (...) 

através de superexploração do trabalhador periférico” (DUSSEL, 1987, p.157).  

Ainda para Dussel, as teorias e políticas desenvolvimentistas ocultam esta 

necessidade de superexploração do trabalho para a valorização do capital. O capital se 

autocompreende como o próprio criador do lucro. “Para isso é preciso reduzir o 

trabalhador ao nada” (DUSSEL, 1987, p.147). Desse modo, a doutrina 

desenvolvimentista, que corrobora para a adesão ao plano imperialista do capitalismo, 

encobre a dinâmica fundamental que mantém a realidade de miséria e 

subdesenvolvimento na América Latina. Podemos dizer que “o insuportável preço das 

tentativas desenvolvimentistas é a marginalização crescente de amplos setores do povo” 

(ASSMANN, 1973, p.34). Isto é resultado da natureza da acumulação do capital onde o 

movimento de crescimento da economia encontra sua força na transferência de “mais 

vida” dos “dois terços da humanidade, com seus 30 milhões anuais de mortos de fome e 

desnutrição” (ASSMANN, 1973, p.40) para o desenvolvimento da elite internacional e 

de “grupos minoritários nacionais com alta concentração de capital, domínio do mercado 

mundial, monopólio das possibilidades de poupança e investimento” (SANTOS, 1999, 

p.380).  Assim, a América Latina é mantida em subdesenvolvimento, via dominação 

imperial do capitalismo internacional que, pela lógica acumulação, superexplora a força 

de trabalho. A economia, a política e sobretudo a vida dos povos periféricos ficam em 

estado de dependência da lógica acumulativa do mercado capitalista internacional. 

Desse modo, Michael Löwy explica que, para os teóricos marxistas da 

dependência, e também para a Teologia da Libertação, “o único caminho para superar a 

dominação da metrópole norte-americana e a hegemonia dos monopólios multinacionais, 

a única maneira de escapar ao subdesenvolvimento, é romper com o próprio sistema 

capitalista – tomar o caminho socialista” (LÖWY, 1999, p.13). É o que mais adiante 

chamaremos de aproximação à esquerda. Surgem as análises de oposição às políticas 
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conservadoras. O modelo da ordem observa tudo como uma grande ameaça. É o caos que 

desordena a naturalidade das relações sociais. A consciência da dominação faz com que 

os dominados deixem de ser espectadores do movimento das coisas e tomem parte na 

transformação da realidade (LÖWY,1999). Como aponta o realismo revolucionário do 

jovem Lukács2, a consciência aprendida na dinâmica histórica das condições 

desenvolvidas pela acumulação, possibilita efetivamente a mudança (LUKÁCS,2012). A 

consciência histórica sobre a inviabilidade “dos mecanismos de dependência, dos níveis 

de profundidade analítica do fenômeno do subdesenvolvimento e das posições frente a 

eles” (ASSMANN, 1973, p.35), inserem o homem em um “para que” radicalmente 

revolucionário. Este processo de conscientização da pobreza como injustiça social, 

converge em seu resultado final na luta de classes na América Latina. A consciência de 

classe do proletariado se tornou prática e possui essa força transformadora que passa pelo 

desejo de conduzir a sociedade (LUKÁCS, 2012).  

 

1.2 A crítica contra hegemônica às teologias políticas europeias. 

 

Para Dussel, a Teologia da Libertação não “estabelece alternativas políticas – pois 

não é essa a função da teologia -, mas evita cair no ‘terceirismo’”, isto é, “nem 

capitalismo, nem socialismo mas uma solução cristã política” (DUSSEL, 1999, p.495). 

Neste sentido, a Teologia da Libertação coloca como uma de suas principais discussões 

a “necessidade e a possibilidade de uma ruptura com o sistema capitalista, apesar do seu 

poder e das exigências da solução socialista” (ASSMANN, 1973b, p. 501). Ao passo que 

o contexto latino-americano é sócio-culturalmente cristão, indubitavelmente é “crescente 

o número de cristãos pelo processo de libertação” (ASSMANN, 1973, p.130). À vista 

disso, abordagens que relaciona socialismo e cristianismo na crítica ao capitalismo, 

tornou-se um traço fundamental das reflexões de Hugo Assmann ao elaborar as 

especificidades da teologia política latino-americana. Para Dussel, a grande contribuição 

do teólogo brasileiro foi a tarefa de elaborar as especificidades da teologia do “mundo 

periférico”, dissociando-a das teologias progressistas que surgiam na Europa – a Teologia 

da Esperança de J. Moltmann e a Teologia política J. B. Metz, por exemplo. Procuraremos 

                                                           
2 Michael Löwy, em O que é cristianismo de libertação? (2016), explica que os escritos do jovem Lukács foi umas das referências 

mais significativas para a Teologia da Libertação.  
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portanto, analisar as principais abordagens de Hugo Assmann acerca das características 

especificas da Teologia da Libertação em relação as teologias políticas europeias.  

Desse modo, buscaremos desdobrar os pressupostos que diferenciam os tipos de 

teologias políticas no pensamento de Hugo Assmann, de modo a refletirmos sobre sua 

forma de compreender a relação entre religião e política a partir do contexto da América 

Latina. Para tanto, dividiremos nossa abordagem orientados pela hermenêutica sobre as 

tipologias das teologias políticas, proposta por Boaventura de Sousa Santos em Se Deus 

fosse um ativista dos direitos humanos (2014). Nesta obra, ele faz a distinção entre os 

conceitos de “hegemônico”, “contra-hegemônico” e de “não hegemônico”, para pensar 

“os diversos modos de conceber a intervenção da religião, como mensagem divina, na 

organização social e política da sociedade” (SANTOS, 2014, p.38)3. Esta análise poderá 

deixar mais claro o “abismo” que existe entre os “cristãos absurdamente tradicionalistas 

e cristãos reformistas pós-conciliares (...) e os cristãos revolucionariamente 

comprometidos” (ASSMANN, 1973, p.230).  

Para Assmann, as teologias políticas em seu sentido clássico ou “teologias 

reacionárias”4 - que estão alinhadas politicamente à direita – orienta a mentalidade 

religiosa de grupos “cristãos absurdamente tradicionalistas”, em relação a compreensão 

sobre a associação religião e política. Mais que uma advertência a um determinado 

comportamento ou ação concreta no plano político, o fundamento desta crítica consiste 

no processo de politização do pensamento teológico clássico. A teologia se deixa 

impregnar pela cultura política de direita, ao assimilar as “novas e atualizadas versões da 

velha tese liberal da necessária apoliticidade do religioso” (ASSMANN, 1973, p.231). 

Por este processo não ser claramente político, esta crítica pode ser lida à maneira de um 

paradoxo. Isto porque na base da crítica ao processo de politização à direita do 

pensamento teológico está sua presunção de apoliticidade. Assmann explica que, além da 

direção de tal convicção sobre a dimensão política do religioso ser dada pelos grupos 

políticos de direita, este convencimento estabelece severamente uma forma de 

organização política da sociedade que mantem o poder do estado. Portanto, a pretensa 

                                                           
3 Usaremos os conceitos de “hegemônico”, “contra-hegemônico” e de “não hegemônico”, na forma em que Boaventura Santos 

desenvolve em Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos (2014), como categorias de análise da sistematização de Hugo Assmann 
sobre as teologias políticas. Isto não quer dizer que o conteúdo esteja aproximado. Santos (2014), por exemplo, compreende as 

teologias políticas europeias de Metz e Moltmann e as teologias latino-americanas de Assmann, Gutiérrez e Dussel em uma mesma 

tipologia.  
4 Assmann, cita como exemplos clássicos deste tipo de teologia, “a teologia politiké dos gregos, a teologia civilis dos romanos, as 

teologias políticas do “estado cristão” (L.G. de Bonald, J. de Maistre, J. Donoso Cortés...). Um exemplo atual: a religião na “Educação 

moral e cívica” do Brasil” (ASSMANN, 1973, p.15).  
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apoliticidade das teologias reacionárias oculta sua intenção real, a de assegurar 

teologicamente a razão de estado que se autocompreende como secular. A instituição 

religiosa cumpre a “clara função ideológica de legitimar o status quo” (ASSMANN, 

1973, p.15), ao passo que também encobre esta sua função. 

Em nossa interpretação, a crítica de Assmann às teologias políticas clássicas ou 

reacionárias, aproxima-se do que Boaventura de Sousa Santos entende por teologias 

políticas “hegemônicas”. Para Santos, “a hegemonia é um feixe de esquemas intelectuais 

e políticos que são vistos pela maioria das pessoas (...) como fornecendo o entendimento 

natural ou único possível da vida social” (SANTOS, 2014, p.33). Se para Assmann, 

contextualmente as teologias reacionárias revelam-se fortes politicamente, elas podem ser 

compreendidas dentro do bloco político hegemônico como instrumento da ordem social. 

A ideologia religiosa reproduz a ordem estabelecida pelas “velhas teses liberais”, à 

medida que impõem um modo de pensar que naturaliza a vida social. A naturalização da 

vida social está associada a centralidade da verdade para a teologia clássica (SANTOS, 

2014). O atributo da verdade – como dado teológico, preexiste à realidade histórica e, 

portanto, a qualquer compreensão do mundo que possa vir a existir – tornar-se-á a 

categoria pela qual deve se pensar o natural. Neste sentido, a verdade é pensada como “a 

melhor solução para o presente (...) de modo a enfatizar as ideias políticas que 

reconduzem a autoridade política à autoridade religiosa com o propósito de proporcionar 

à política a estabilidade e imunidade que a religião possui” (SANTOS, 2014, p.47).  

Por conseguinte, Assmann desenvolve as características de uma outra vertente de 

teologias políticas, que ele chama de “novas teologias políticas europeias”, que marca 

conceitualmente a ação de “cristãos reformistas pós-conciliares” (ASSMANN, 1973, 

p.230). Podemos dizer que, no quadro categorial da reflexão sobre teologia política, ele 

estabelece uma nova dimensão de análise. Ele faz isto não simplesmente na intenção de 

uma “exposição acadêmica das diversas matizes da teologia política europeia” 

(ASSMANN, 1973, p.15), mas para expressar sistematicamente uma espécie de afinidade 

negativa da forma de pensar o binômio política e religião na Teologia da Libertação, em 

relação as teologias políticas europeias.  

Para Assmann (1973), ainda que suas intuições básicas tenham grande 

importância, a inconsistências dos conceitos utilizados pelas teologias progressistas 

europeias para pensar a política, obrigou-a, “em um segundo tempo, a fazer uma 

quantidade de aclarações e substituições de tipo teórico. Este fato fez com que ela 
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aceitasse “ingenuamente as regras do jogo da discussão com posições reconhecidamente 

reacionárias. Com isso perdeu algo de seu fato5 inicial” (ASSMANN, 1973, p.17). Aqui 

a crítica não se situa no discurso da apoliticidade do religioso, com o qual as teologias 

reacionárias legitimam seu mundo. Esta é uma das próprias críticas das novas teologias 

políticas progressistas à teologia clássica. A crítica consiste na verificação de que, apesar 

de haver uma clara crítica social, as teologias políticas europeias são insuficientes no que 

se refere a “situação do mundo opulento, mas muito mais em relação as urgências do 

terceiro mundo” (ASSMANN, 1973, p.17). Isto porque, suas vertentes tomaram como 

base o princípio da separação entre “ética política e teologia política, distanciando-se por 

aí do contexto concreto da práxis” (ASSMANN, 1973, p. 18). Por isto, teoria e práxis não 

coincidem, de forma que os resultados mantem o status quo, apesar de rejeitá-lo. Mesmo 

que as teologias políticas progressistas europeias, façam um movimento crítico da direita 

para a esquerda política, sua insuficiência ética não as deixou apontar para o rompimento 

com a ordem existente. Neste sentido, Assmann diz que estas teologias favorecem 

movimentos religiosos que fazem uso de “uma linguagem genérica e idealista, incapaz de 

romper com as cadeias do seu cativeiro intrassistêmico, propício mais a ajudar a ideologia 

burguesa em suas adaptações modernizantes” (ASSMANN, 1973, p.232). 

É possível ainda, fazer uma leitura aproximada da crítica de Hugo Assmann às 

novas teologias políticas europeias, dentro o quadro conceitual elaborado por Boaventura 

Santos para explicar as teologias políticas “não hegemônicas”. Santos considera “não 

hegemônicas as atuações sociais (...) que resistem contra as formas hegemônicas de 

dominação, mas visam substituí-las por outras formas de dominação que reproduzem ou 

mesmo agravam as desigualdades das relações de poder social” (SANTOS, 2014, p.35). 

Uma teologia que se propõe “resgatar, na história do cristianismo e na mensagem cristã, 

a memória perigosa e os conteúdos subversivos, os gritos de esperança frustrada” 

(ASSMANN, 1973, p. 17) para pensar política, certamente, não faz parte “das estruturas 

hegemônicas de dominação e dos entendimentos liberais (...), mas nem por isso é contra-

hegemônica” (SANTOS, 2014, p.35).  O erro apontado por Assmann sobre a separação 

entre ética e teologia para pensar política pressupõe uma crítica ao quadro conceitual da 

modernidade. As teologias políticas europeias, para legitimarem-se neste quadro que é 

hostil às investigações metafísicas (SANTOS,2010), assumem dele a racionalização da 

                                                           
5 A expressão “fato” ou “fato maior”, é importante para a Teologia da Libertação e aparece várias vezes em seu conjunto de textos. 

Refere-se a alguma realidade histórica especifica nova, que interroga de forma radical a teologia. Assmann discute o conceito de “fato 

maior” em Crítica à lógica da exclusão. Ensaios sobre economia e teologia (1994).    
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ética e, neste sentido, percebem-na como uma esfera radicalmente separada do religioso. 

Assim, a teologia política é desenvolvida sem uma suficiente inserção no mundo, em 

desconsonância com a linguagem, com a cultura, com o contexto histórico do Terceiro 

Mundo e, por isso, é estranha à ele. Podemos dizer, portanto, que as “novas teologias 

políticas europeias” não buscam “reeditar ideologias teológicas ao serviço do poder, mas 

exatamente quebrar as ideologias do status quo” (ASSMANN, 1973, p.16). Contudo, sua 

crítica eticamente insuficiente, não consegue mais que “substituir um determinado padrão 

de relações desiguais de poder por outro” (SANTOS, 2014, p.35), porque ela não 

consegue pensar em termos de articulação de estratégias para romper com o status quo 

das relações político-sociais, ao passo que ela não consegue compreender a sociedade 

além de sua compreensão de mundo (SANTOS, 2010).  

E, por fim, temos o terceiro e último modelo de teologia política especificado por 

Assmann. A “teologia política latino-americana” (ASSMANN, 1973, p. 23) é a chave de 

interpretação das demais teologias políticas apresentadas. Como dissemos anteriormente, 

o desdobramento das modalidades europeias teve como função permitir entender as 

características que dão autonomia à Teologia da Libertação que, para Assmann “se 

apresenta explicitamente como uma forma latino-americana de teologia política” 

(ASSMANN, 1973, p.24). As implicações acerca do número cada vez maior de cristãos 

comprometidos com o processo de libertação, tornou-se o fato de referência central na 

reflexão da teologia política latino-americana (ASSMANN, 1973). À vista disso, diversos 

temas que relacionam categorias religiosas à práxis revolucionária, passam a ser 

analisados mais detidamente por Hugo Assmann. São eles: o contexto histórico latino-

americano como ponto fundamental de partida para a reflexão teológica; o surgimento da 

linguagem teológica sobre a “libertação”, associado a crítica à ideologia capitalista do 

desenvolvimentismo que mantem os países do terceiro mundo em estado de dependência 

e subdesenvolvimento; a utilização do marxismo em convergência com as várias fontes 

da fé como instrumento de análise da infraestrutura (ASSMANN, 1973). O 

desenvolvimento destes temas constrói uma via que, ao mesmo tempo que separa a 

teologia política latino-americana das outras apresentadas, também constrói 

fundamentalmente sua identidade. É demarcação de suas posições que a torna única e 

separada.    

É possível, a partir do conceito de teologia política “contra-hegemônica” de 

Boaventura Santos, interpretar com maior sistematicidade as posições gerais que 
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acompanham os temas apresentados por Assmann. Santos entende que “a contra-

hegemonia resulta de um trabalho organizado de mobilização intelectual e política contra 

corrente, destinado a desacreditar os esquemas hegemônicos e fornecer entendimentos 

alternativos credíveis da vida social” (SANTOS, 2014, p.33). Podemos dizer que, a 

mobilização intelectual e política associada a teologia latino-americana versa sobre dois 

movimentos que podem ser considerados em si contra-hegemônicos. O impulso de ambos 

é semelhante em seu ponto de partida: a América Latina dominada. Um está em direção 

às religiões tradicionais – processo de crítica ad intra às religiões tradicionais–, o outro 

aos movimentos de cristãos que adotaram posições revolucionárias – processo ad extra 

às instituições religiosas.     

O primeiro considera a necessidade e a possibilidade de libertar importantes 

setores do cristianismo histórico de um certo cativeiro no interior do sistema, a fim de 

preservar a essência profética original da tradição cristã, das forças que estão a domesticá-

la (ASSMANN, 1973b). Ao que parece, a crítica aos importantes setores das religiões 

tradicionais é fundamental, mas não traduz sua finalidade. Ela pode ser entendida como 

uma crítica que busca “desacreditar” ou deslegitimar a ideologia do sistema hegemônico. 

Qualquer forma de crítica ao sistema é insuficiente se não passar pela crítica às teologias 

hegemônicas e não hegemônicas que legitimam o status quo. Isto não distorce ou esvazia 

o caráter religioso, mas o retira da estratégia capitalista (ASSMANN, 1973b). Assim, a 

teologia política latino-americana é contra-hegemônica enquanto é questionadora das 

teologias políticas europeias, que geram forte sentido de normalidade das relações sociais, 

legitimando práticas que desumanizam. Mas, ao fazer este movimento ad intra às 

religiões tradicionais, ela consegue, ao mesmo tempo, um impulso ad extra às religiões. 

Esta mobilização intelectual teológica, “se traduz em lutas, movimentos ou iniciativas, 

tendo por objetivo eliminar ou reduzir as relações desiguais de poder, (...) desafiando o 

conhecimento que sobre elas é produzido pelas instituições liberais dominantes” 

(SANTOS, 2014, p.35).  

No segundo movimento, a teologia política latino-americana cumpre um papel 

importante na reflexão de cristãos que adotaram uma posição resolutamente 

revolucionária na América Latina (ASSMANN, 1973b), ao fornecer entendimentos 

alternativos credíveis da vida social (SANTOS, 2014, p.33). É uma teologia que, ao 

superar a legitimação religiosa, questiona a normalidade das relações sociais e busca 

libertar as pessoas da servidão do capitalismo e de suas políticas. Não é uma proposta de 
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reformismo no interior da estratégia capitalista, mas de “ruptura com o sistema capitalista, 

apesar de seu poder, apesar das exigências da solução socialista, que permaneceu até 

agora em grande parte não cumprida historicamente, e até mesmo parcialmente traída” 

(ASSMANN, 1973b, p.501). É uma reflexão teológica que parte da “intensificação da 

luta de classes, sobre o plano internacional, entre o mundo rico e o Terceiro-Mundo” 

(ASSMANN, 1973b, p.501) e, simultaneamente, oferece categorias próprias da teologia 

para descobrir a fé como ato histórico do homem “nos processos de luta e nos ideais de 

uma sociedade mais justa que neles emergem” (SANTOS, 2014, p.35).  

Latu senso, a crítica de Hugo Assmann diferencia duas religiões. Parece que há 

uma religião hegemônica e outra contra-hegemônica. A primeira parece estar associada à 

institucionalidade, à legitimidade da ordem, às políticas de direita reacionária e à filosofia 

moderna. A segunda é vista de maneira radicalmente diferente, está associada à vida real, 

ao contexto de dominação, de opressão, à práxis revolucionária e à liberdade. Nesse 

sentido, podemos dizer que as reflexões de Hugo Assmann, não somente abordam 

criticamente as teologias mas, ao mesmo tempo, revelam uma forma específica de pensar 

o conceito de religião. Este é o tema que trataremos a seguir.  

 

1.3 A crítica ao conceito de religião. 

 

Enquanto que, na crítica aos tipos de teologias políticas, pode-se constatar a forte 

influência do marxismo sociológico e econômico latino-americano da dependência, as 

reflexões de Hugo Assmann sobre o conceito de religião são marcadas pelo uso do 

marxismo crítico heterodoxo, referenciado nos escritos da juventude de Marx, Che 

Guevara, Ernest Bloch, Gramsci e de Lukács, que já citamos acima (DUSSEL, 1999; 

LÖWY, 2016).  

Este diálogo coloca seu pensamento em desafinidade com o marxismo ortodoxo 

positivista do final do século XIX e primeira parte do XX. Löwy explica que neste período 

pode-se “observar a presença ideológica das diferentes variantes do positivismo (...) no 

seio do próprio ‘marxismo ortodoxo’. É neste tempo que apareceram concepções que 

visavam fazer do marxismo uma teoria ‘puramente científica’, que escaparia das 

determinações sociais e às ideologias” (LÖWY, 2013, p.138). Nesta visão cientificista do 

marxismo, ater-se ao fenômeno religioso é expressão de imaturidade da racionalidade 
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humana. É fragilidade intelectual pensar que o religioso possa se manifestar nas relações 

sociais. Ele está restrito às instituições eclesiásticas que só servem como recurso aos 

esquemas de poder hegemônicos.  

A perspectiva da crítica marxista da religião de Assmann, que Löwy chama de 

“marxismo historicista” (LÖWY, 2013, p.153), o permite pensar a religião reconhecendo 

outras dimensões do fenômeno religioso e sua utilização no processo revolucionário. 

“Assim, aparece mais claramente a ambiguidade de todo fenômeno religioso, seu peso 

opressivo tanto como seu potencial mobilizador de forças libertárias” (MÍGUEZ, 2012, 

p. 193). Em Assmann, esta “ambiguidade do fenômeno religioso”, descrito por Néstor 

Míguez (2012), aparece originalmente nos próprios escritos de Marx, mais 

especificamente na “Introdução à Filosofia do direito de Hegel”. Ele afirma que, para 

Marx 

tal como a religião é “‘expressão da miséria real’, ‘ela também é 

protesto contra a miséria real’. O homem que é vítima da miséria 

cotidiana e que não tomou consciência do mecanismo da mesma, 

articula em linguagem religiosa sua desconformidade. Só que 

esse protesto é uma evasão. Mas, é protesto e como tal está mais 

acerca da redenção que da indiferença ou da resignação total. O 

fatídico deste protesto é sua impotência, e o perigo da religião é 

servir de consolo, de narcótico. “A religião é o ópio do povo” 

(ASSMANN, 1979, p.23). 

 

Para ele, o texto marxiano, ainda que considere potencialmente a religião como 

“peso opressivo”, quando pode “servir de consolo, de narcótico”, “resignação total”, 

determina também que, por meio da “linguagem religiosa”, o homem pode expressar sua 

desconformidade, seu protesto contra a “miséria cotidiana” da qual é “vítima”. Ainda que 

seja uma “evasão”, é uma atitude humana de protesto, um modo de expressão que 

encontrou na religião uma forma de ser compreendido. Expressão da miséria real ou 

protesto contra ela, a religião está associada a percepção da realidade. Mais do que 

poderia pensar o ideário de Feuerbach, a religião não pode ser compreendida como 

expressão inadequada da essência do homem, de uma pessoa isolada mas, pelo contrário 

é “expressão direta, pré-crítica da situação real do homem” (ASSMANN, 1979, p.23).  

Segundo a interpretação de Assmann, mesmo que o mundo concreto seja o local 

onde se articula a linguagem religiosa, em última análise é sempre “o homem quem 

fabrica a religião. (...) a religião é a autoconsciência do homem, é o sentimento próprio 

do homem” (ASSMANN, 1979, p.22). O fenômeno religioso não é determinado pelo 
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infinito, como defendia Hegel. Também ela não é expressão de um ser humano isolado, 

como diria Feuerbach. Mas, a religião é produção do próprio homem, articulado na vida 

real. Para Assmann, este argumento resume toda a crítica da religião em Marx e 

acompanha a crítica da filosofia, a crítica da política e a crítica da economia 

(ASSMANN,1979).  

É sobre este pano de fundo que Assmann desenvolve sua distinção entre religião 

e movimento religioso. “O aspecto aqui abordado foi tematizado muitas vezes como a 

distinção entre fé e religião”. Para ele, “o cristianismo efetivamente é bem mais um 

movimento religioso que uma religião” (ASSMANN, 1973, p.150). O movimento, ainda 

que pressuponha uma certa organização, opõem-se a ordem da institucionalidade. Tem 

sentido de movimento orientado, porém não normatizado, cuja estrutura básica é a fé. 

Para Assmann, a fé não é dada ou oferecida, mas é uma parte essencial do ser humano. 

Não é a fé que determina o homem, mas é ele próprio que a produz. Ela não é uma opção, 

mas é parte característica de sua parte mais essencial (ASSMANN, 1973).  

A realização da fé se transfere então para a capacidade de gerar o universo dos 

mitos e símbolos (ASSMANN, 1973). Este universo, que Assmann justifica a partir da 

“espiritualidade cristã”, é inspirado na realidade, “jamais se identifica com as estruturas 

do mundo, mas se desenvolve nelas como um processo” (ASSMANN, 1973, p. 154). Esta 

intuição de Assmann também é desenvolvida pari passu a crítica de Marx contra o 

pensamento hegeliano, quando conclui que “fabricar a religião, é dizer uma imagem 

invertida de sua própria consciência porque o mesmo mundo está invertido” 

(ASSMANN, 1979, pp.11-12). O simbólico e o mítico não são opostos ao histórico, não 

é “o simples jogo de conceitos bizantinos” (ASSMANN, 1973, p.150) que os determina, 

mas é a própria realidade histórica. Se a fé é humana e o homem constrói seu universo de 

mitos e símbolos inspirado na realidade histórica, sua esperança é criar um mundo onde 

ele possa ser mais humano. Está esperança tem o poder intercomunicar-se entre os 

homens, instaurar-se em movimentos, nos quais o homem busca criar um mundo que 

esteja para a humanização. O movimento religioso, em seu universo mítico e simbólico, 

é a fé em ato.  

A religião faz referência “ao aspecto institucional” (ASSMANN, 1973, p.150). 

Para Assmann, “as religiões, constituem uma fantástica empresa universalizadora dos 

propósitos práticos e históricos dos símbolos e mitos em sua profundidade humana. Mas, 

com a institucionalização dos universos simbólicos e míticos, em seu esforço 
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universalizador (...) roubam os mesmos símbolos e mitos (...) em função de uma esfera 

religiosa própria” (ASSMANN, 1973, p.191). Assim, a intenção fundamental da religião 

é encontrar um critério, um método, um modelo paradigmático para institucionalizar o 

mítico-simbólico. Não há espaço para o movimento, se não em direção aquele firmado 

pelo critério universal. Esta força universalizadora não significa unidade, mas uma 

“fantástica” força que reúne os “propósitos práticos” do mítico-simbólico em torno das 

convicções, identidade, valores e normas da instituição. Nesta lógica, existem aqueles que 

pertencem a instituição religiosa, que pertencem a universalidade, que participam “do 

culto religioso com sua função sacralizadora do status quo” (ASSMANN, 1973, p.151) e 

os hereges que devem ser combatidos.  

Hinkelammert distingue religião e espiritualidade, em uma discussão bastante 

próxima à que estamos desenvolvendo aqui. Tal como Assmann, para ele “a 

espiritualidade nunca pode ser, em sua raiz, de uma religiosidade específica, porque é 

humana. (...) A espiritualidade é um fenômeno antropológico, uma forma do humano; não 

é essencialmente religiosa”. As religiões “aparecem interpretando esta espiritualidade do 

humano” (HINKELAMMERT, 2012, p. 28). A espiritualidade associa-se sempre a uma 

religião, e por isso submete-se a sua interpretação. Interpretar nunca é uma atividade 

neutra, mas presume sempre uma mediação (ou critério, como dissemos). A religião, 

portanto, canaliza a espiritualidade, de acordo com tal mediação e a modifica. A 

interpretação da herança mítico-simbólica, cria outras visões de mundo que orientam o 

ser humano à medida da tradição. Por isso, a religião também é uma forma particular 

dessa espiritualidade, mas é diferente. Ela pode cria-la com certa institucionalidade, mas 

é do homem a capacidade de gerar o universo da espiritualidade (HINKELAMMERT, 

2012).  

No desenrolar dessa discussão, sobre a diferença entre religião e espiritualidade, 

Hinkelammert faz uma afirmação interessante. Ele afirma que, “a partir do humano se 

descobre o espiritual, embora seja canalizado em termos religiosos, mas sempre por 

debaixo há uma espiritualidade que, em si mesma, não é religiosa, é secular. O mundo 

secular desenvolve uma espiritualidade porque é algo que faz o ser humano como tal 

(HINKELAMMERT, 2012, p. 29). A despeito de tudo, permanece o caráter secular. Se a 

espiritualidade, em última análise, é secular, como disse Hinkelammert, é possível que o 

secular aproprie-se desta dimensão. De certo modo, a religião em seu caráter institucional 

é secular, portanto a afirmação de Hinkelammert seria em resumo a função da religião. 
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Contudo, ele emprega a palavra “mundo”, é uma aplicação mais ampla que a religião. 

Para ele, as instituições do mundo secular conseguem, tal como a religião, criar uma 

forma de espiritualidade institucionalizada. Uma espiritualidade que não é gerada na 

instituição, mas é utilizada para se criar outras formas de ver e viver no mundo.   

A afirmação de Hinkelammert de que o “mundo secular desenvolve uma 

espiritualidade” (HINKELAMMERT, 2012, p. 29) é um pressuposto fundamental nas 

teses desenvolvidas por Hugo Assmann. Para ele, tanto o processo revolucionário, quanto 

a dinâmica interna do capitalismo, podem funcionar como religião. São instituições do 

mundo secular que “operacionalizam” ou seguem “interpretando” este potencial do ser 

humano de produzir mitos e símbolos, a fim de criar diversas referencias de sentido para 

a vida das pessoas. Para Assmann, a diferença fundamental “que distingue radicalmente 

o socialismo do capitalismo, no que se refere aos mitos, é a restituição destes a seu 

objetivo social humanizador e não ao seu rechaço” (ASSMANN, 1973, p.194). O critério 

é a humanização. Se a matéria prima com que se constrói o universo mítico-simbólico é 

humana, a atividade deste mesmo mundo deveria servir propriamente para humanizar. 

Para Assmann, a institucionalidade não é a princípio ruim, ela pode ser necessária. Ruim 

é quando a religião insiste em interpretar o mítico-simbólico sob o primado do 

institucional, rechaçando a humanização (ASSMANN, 1973).  

Desse modo, ao passo que o processo da revolução está associado a luta contra 

transferência da vida do trabalhador de um país periférico para os centros de acumulação 

do capital (DUSSEL, 1987), a construção de uma sociedade socialista está diretamente 

ligada ao resgate da humanidade subtraída pela lógica imperialista do capitalismo. Para 

Assmann, é fundamental no processo revolucionário “a operacionalização dos universos 

míticos e simbólicos não só porque existem, (...) sim porque correspondem a uma 

dimensão social humana que não pode nem deve ser suprimida, até mesmo quando se 

impõem a necessidade de enclausura-los em uma racionalidade histórica de 

humanização” (ASSMANN, 1973, p. 194). A frente revolucionária, portanto, ao 

operacionalizar os “universos míticos e simbólico” pode funcionar como religião de 

caráter contra-hegemônico. Ela no entanto, ao contrário do que acontece nas religiões 

tradicionais, modifica estes universos de modo a mobilizar forças libertárias contra a 

opressão do status quo. Neste sentido, a esquerda se caracteriza pela “inclinação a criar 

mitos muito diferentes da cotidianidade” (ASSMANN, 1973, p.194). Os mitos 

operacionalizados fabricam o futuro com a solidez que a tomada de consciência crítica 
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sobre o presente proporciona. Se no pensamento de Assmann, os mitos são forjados na 

realidade e são eles mesmos que, operacionalizados, fabricam o futuro, mais que ideias 

abstratas, o futuro representa as aspirações da própria realidade histórica. 

As políticas reacionárias, por sua vez, conseguem operacionalizar os universos 

míticos e simbólicos de modo a utiliza-los para seu proveito. O critério é a ordem que 

atende aos interesses do capital internacional. Para Assmann, elas criam sua esfera 

religiosa própria ao “utilizar para o seu proveito o ‘sobretrabalho’ gerador de mitos: como 

motivação cotidiana, estímulo atual, impulso operário para seus fins” (ASSMANN, 1973, 

p. 194).  Se a frente revolucionária operacionaliza os mitos e os símbolos modificando-

os para a indignação com a realidade histórica e como instrumento de insurgência contra-

hegemônica, políticas reacionárias hegemônicas permitem vislumbrar o presente como a 

sociedade perfeita. “A direita tecnocrática, até quando fala do futuro, o apresenta como 

já presente” (ASSMANN, 1973, p.194). O presente é sacralizado e eternizado. As 

motivações, estímulos e impulsos combatem, objetiva ou subjetivamente, tudo o que 

possa tocar o presente. O futuro só pode ter o presente como verdade dogmática. O 

vindouro ganha ares de certa onipresença (SANTOS, 2010). É o que revela a expressão, 

“o futuro já começou” (ASSMANN, 1973, p. 194). A celebração do presente, que define 

todos os propósitos, “passa a atender ao imobilismo e as posturas reacionárias de 

sacralização do status quo” (ASSMANN, 1973, p. 150).  

Assim, fica claro que, como em Marx, na crítica à política de Assmann, “a religião 

está presente como o exemplo, como analogia e, mais ainda, como a configuração 

substancial do mundo que critica e da crítica do mundo” (ASSMANN, 1979, p.12). A 

religião tem substância secular, à medida que é o homem quem a fábrica. E, a partir da 

religião do povo, ela assume a própria crítica do mundo, pelo protesto do homem contra 

os mecanismos que o faz vítima do sistema. Podemos afirmar, que para Assmann, a 

abordagem sobre a inversão materialista da religião - relação que passa desapercebida 

pelos marxistas - é fundamental para superar “a sacralização do status quo”, a partir de 

sua origem, o próprio homem em sua vida real.  
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1.4 O capitalismo como religião do fetiche. 

 

A crítica política de Hugo Assmann toma a direção original da crítica a economia 

capitalista, a partir de suas análises sobre o funcionamento da religião hegemônica. Ele 

elabora a crítica ao capitalismo como religião econômica, usando da crítica da economia 

política de Marx, mas o faz procurando mostrar a estrutura religiosa de funcionamento 

do sistema econômico. Para ele, o capitalismo funciona como a mais perfeita religião 

(ASSMANN, 1973). Como é função das religiões tradicionais, a economia “segue 

interpretando” a produção mítico-simbólica dos seres humanos. Esta dinâmica garante 

sua própria sustentação, porque “vive constantemente ocultando a realidade” 

(ASSMANN, 1973, p.257) dos mecanismos que geram a miséria e o sofrimento das 

pessoas. Assim como disse Marx, o capitalismo é “uma religião diária, ou melhor, uma 

religião da cotidianidade” (ASSMANN, 1973, p. 257). Como nas sociedades modernas 

as religiões tradicionais perdem seu espaço “na vida cotidiana” e são reduzidas a esfera 

privada da vida, o capitalismo assume a “a vida diária” e apropria-se da função que antes 

a “religião” exercia.  

Para Assmann, o capitalismo é “a religião mais perfeita” porque nela “se 

consumaram todas as perversões parciais das religiões tradicionais em uma perversão 

total: é o uso mais perfeito dos universos simbólicos e míticos contra seus objetivos 

originários de humanização” (ASSMANN, 1973, p.192). Enquanto que nas “religiões 

tradicionais” ainda se poderia encontrar meios para se “abrir brechas (...) profundas nas 

concepções burguesas tradicionais” (ASSMANN, 1973, p. 132), o “capitalismo é 

totalmente uma religião pragmática” (ASSMANN. 1973, p.192). Ou seja, os universos 

míticos e simbólicos são modificados de modo a organizar toda a vida na perspectiva dos 

interesses da “burguesia tradicional”, toda a vida “se volta inteiramente para o mercado e 

produto de consumo” (ASSMANN, 1973, p. 192). O mítico-simbólico, gerado pelo 

trabalho humano, é perversamente operacionalizado e modificado em produto do capital. 

Seu trabalho já não pode mais ser reconhecido como seu, não é mais “instrumento para 

sua humanização”, mas foram “transformados em capital e propriedade particular das 

classes dominantes” (ASSMANN, 1973, p. 192).  

Neste sentido, para Assmann, “o capitalismo explora o homem não só em seu 

trabalho material. Mas, ele o explora também em seu trabalho gerador de símbolos e 
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mitos” (ASSMANN, 1973, p. 190). Ele utiliza o conceito de “mais-valia ideológica” para 

analisar os mecanismos de exploração do trabalho humano gerador de “universos míticos 

e simbólico” pela religião econômica. É uma leitura, a partir da crítica da religião, sobre 

a extração da mais-valia pelo capitalismo em Marx. A religião do capital se apropria do 

produto gerado (o fenômeno religioso) pelo trabalhador e o “operacionaliza” de modo 

que altera o objetivo da ação humana sobre a natureza. Assim, os símbolos e mitos, cuja 

intenção natural “é claramente a de estar ‘em disponibilidade’ para o homem, sobre tudo 

em situações limites de sofrimento, alegria, amor, morte, etc.”, tornam-se meio para 

criação de mais-valor. O sistema capitalista, portanto, funciona explorando o trabalho 

humano, quando utiliza “os símbolos e mitos dirigindo-os contra o homem” para criar 

mais-valor (ASSMANN, 1973). 

Desse modo, o trabalho gerador de “espiritualidade”, como dizia Hinkelammert 

(2012), deixa de estar disponível para o homem em suas necessidades e passa a atender 

lógica de acumulação do capital, ainda que sua vida esteja depositada nele. É um trabalho 

alienado, como explica Marx (1964). O seu trabalho assume uma existência externa, fora 

dele ao ponto de ser estranho ao próprio homem. É como se a vida colocada “nos produtos 

de consumo” não fosse sua, mas uma realidade completamente externa. Tão externa que 

se torna um “poder autônomo e oposição com ele; a vida que deu ao objeto se torna uma 

força hostil e antagônica” (MARX, 1964, p. 160). Para Assmann, a realidade não é assim, 

mas o fetiche, que é efeito dessa consciência alienada, leva o homem ao equívoco de não 

perceber a realidade (ASSMANN, 1979). Por força do fetiche, realidade fica 

imperceptível dentro das relações econômicas, as mercadorias tornam-se agentes ativos 

que manipulam o homem. Como explica Hinkelammert, os produtos de consumo, por um 

lado, são objetos, “por outro, têm ao mesmo tempo a dimensão de serem eles mesmos 

sujeitos do processo econômico. Mas como sujeitos, aparecem em competição com a 

própria vida humana. Tomam em suas mãos a decisão sobre a vida ou a morte e deixam 

o homem submetido a seus caprichos” (HINKELAMMERT, 1983, p.28). 

Para Assmann há “um nível mais profundo”, que precede o “caráter fetichista da 

mercadoria” e é fundamental para entender o funcionamento religioso do capitalismo. Ele 

diz que,  

a fetichização das mercadorias/ideias, é que faz possível a fetichização 

das mercadorias/coisas, ela precisa de um nível mais profundo de 

inconscientização. É através da inconscientização das ideias, 

operacionalizadas com os propósitos práticos dos mitos ‘conscientes’, 
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que se passa, a nível político, ao nível econômico das mercadorias. É este 

nível profundo do fetichismo inconscientizador que há funcionado da 

maneira mais feroz na inversão religiosa com que operado o capitalismo 

(ASSMANN, 1973, p.190). 

 

Ele introduz o conceito de “fetichização das mercadorias/idéias”. Como vimos 

anteriormente, segundo Assmann (1973), é um equívoco achar que “a inversão de 

valores” entre sujeito e objeto é “assim na realidade”, mas é o poder do fetiche que 

provoca este domínio do objeto sobre o sujeito. Podemos dizer, portanto, que em um nível 

mais profundo, o que possibilita o homem pensar que “é assim na realidade” é uma falsa 

consciência da realidade. Por isso, de maneira mais sistemática, Assmann diz que a 

fetichização das mercadorias/coisas, só se “faz possível” pela fetichização das 

mercadorias/ideias, pois “ela precisa um nível mais profundo de inconscientizacão”. A 

fetichização das mercadorias/ideias, portanto, está associado ao fetichismo 

inconscientizador, que gera a invisibilidade do real. Invisibilidade que é o próprio objeto 

de análise da teoria do fetiche (HINKELAMMERT, 1983). 

Assmann diz que é “este nível profundo do fetichismo inconscientizador que há 

funcionado da maneira mais feroz na inversão religiosa com que operado o capitalismo 

(ASSMANN, 1973, p.190). O fetichismo inconscientizador faz com que o homem não 

perceba esta inversão perversa que faz com que “os mitos e os símbolos, transformem-se 

em parcelas de uma ‘religião’, e voltem contra o homem, alienando-o de si e de sua 

história através do ocultamento dos propósitos reais – práticos e históricos – dos mitos” 

(ASSMANN, 1973, p.191). Se podemos dizer que na estrutura fundamental do 

capitalismo está a “inversão religiosa” que ele opera e que tal inversão possui ainda um 

nível mais profundo onde funciona ferozmente a dinâmica do fetiche, podemos dizer que 

a essência mais intima da perversa religião do capitalismo é o fetichismo “que constitui a 

inversão essencial do capitalismo” (ASSMANN, 1973, p.189).     

Segundo Assmann, “o fetichismo é a essência dessa religião materializada – a 

religião por excelência – que é o capitalismo” (ASSMANN, 1973, p.179). Nela, mercado 

e produto de consumo, “adquire substância religiosa materializada na realidade 

fetichizada do capital” (ASSMANN, 1973, p.183). Substância que, em sua natureza, é 

trabalho do próprio homem, mas que agora já não é mais percebido como seu, mas como 

“um poder autônomo e oposição com ele”. A mercadoria por exemplo, deixa ser tão 

simplesmente o que é para assumir caráter de sujeito sagrado, simbólico, cuja relação se 
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dá sempre para além da simples ação física – portanto, ação metafísica 

(HINKELAMMERT, 1983). Desse modo, “o sistema capitalista pode aparecer envolto 

em um ‘aroma religioso’ justamente por sua capacidade de produzir e reproduzir (...) seu 

próprio universo simbólico, sua própria espiritualidade, sua própria religião” (In. 

HINKELAMMERT, 1983, pp. 8-9). Assim, o mercado assume aura religiosa, que serve 

como mecanismo de dominação (ASSMANN, 1973) por intermédio do fetiche.  

Para Hinkelammert, a religião do fetiche “é uma forma de consciência social que 

corresponde a uma situação na qual o homem delegou a decisão sobre sua vida ou morte 

a um mecanismo mercantil” (HINKELAMMERT, 1983, p.39). Trata-se de uma lógica 

que torna contingente a vida humana, suas necessidades, e revela um valor absoluto 

delegado aos mecanismos do mercado. O absoluto, por sua vez, nega completamente a 

retribuição. É uma relação de dominação, onde capital “nega o outro termo da relação. 

Absolutiza-se, totaliza-se, pretende ser único, só, a partir de si, sem dever nada a 

ninguém” (DUSSEL, 1987, p.149). As pessoas ficam reduzidas a “simples produtores e 

consumidores”, e estas remetem-se sempre aos mecanismos absolutizados do mercado 

para construírem outros universos de sentido para a vida. Ao mesmo tempo em que opera 

esta inversão, o fetiche segue ocultando, fazendo invisível a perversão ao criar uma “falsa 

consciência”. É neste sentido que, através do aprofundamento da análise do fetiche da 

economia política de Marx, as teses apresentadas por Hugo Assmann aqui, são um 

profundo trabalho de visibilidade dessa invisibilidade onde “as relações mercantis 

parecem ser outra coisa daquilo que realmente são” (HINKELAMMERT, 1983, pp.25-

28).  

Para Assmann, esta dinâmica perversa de inversão e ocultamento da realidade, 

que está na essência da religião econômica, caracteriza “tipicamente uma ‘religião 

cananeia’ com seu culto da epifania de ‘deuses institucionais’ (ASSMANN, 1973, p.151). 

A religião de culto a outros deuses, que não o Deus verdadeiro – o problema da idolatria 

no Antigo Testamento -, aparece em seu pensamento intimamente relacionado à crítica 

ao esquema econômico desenvolvimentista na América Latina. Assim, “a idolatria 

cananeia” (ASSMANN, 1973, p.151) expressa o poder do sistema que mantem 

subdesenvolvidas as economias regionais ao se movimentar e se expandir de acordo com 

os interesses do capital internacional. O fetichismo das mercadorias/ideias, faz surgir uma 

falsa consciência da realidade ou uma realidade invertida, de maneira que o homem 

conceba o desenvolvimentismo econômico como critério absoluto de humanização. Neste 
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sentido, como explica Sung, “o conceito que se apresenta o mais apropriado para desvelar 

a dinâmica misteriosa que se dá em torno e a partir da sacralização do mercado é o 

conceito de idolatria” (SUNG, 1998, p. 125).  

Levando em consideração o quadro analítico que desenvolvemos até aqui, a 

abordagem do biblista Pablo Richard, sobre a crítica dos profetas ao culto dos falsos 

ídolos nos escritos bíblicos do Antigo Testamento, ajuda-nos a pensar dialeticamente 

alguns pressupostos que acompanham a utilização do conceito de idolatria. Em nossa 

interpretação, esta é uma articulação valida pois Assmann sempre reafirma a necessidade 

de se “resgatar, na perspectiva da remobilização dos cristãos, a constante crítica dos 

profetas às tendências de fixidez cúltico-religiosa com sua função sacralizadora em 

relação ao status quo” (ASSMANN, 1973, p. 150).  

Na composição de Richard sobre o culto aos falsos ídolos, existe uma referência 

importante aos textos de Jeremias e do Dêutero-Isaías, que muito se aproxima de 

Assmann. Para ele, o “autor bíblico ataca o ídolo tomando como referência fundamental 

o processo de trabalho humano que produz a base material do fetiche e do ídolo. Não 

ataca diretamente o poder, o espírito ou o deus que supostamente habitaria tal base 

material” (RICHARD, 1982, p. 22, grifo nosso). Neste sentido, podemos dizer que 

expressão “deuses institucionais”, mais que reportar a instituição como critério exterior e 

absoluto em relação a vida das pessoas, ela é empregada para dizer que originalmente 

esta realidade de submissão não existe, mais é criada por uma “falsa consciência” 

fetichizada e passa dar sentido à vida. O poder das representações do capitalismo não é 

falso, porque é trabalho do homem modificado e explorado na atividade religiosa do 

sistema. O poder dos “deuses”, que se refere Assmann, não é uma ficção ou uma mentira. 

“Ele é real, mas sua origem é o poder humano”. O homem tem a capacidade natural de 

criar universos míticos e simbólico, “mas com esse mesmo poder e esse mesmo trabalho 

o homem também pode criar fetiches e ídolos” (RICHARD, 1982, p.22). 

Neste sentido, a absolutização do capitalismo e das políticas que o acompanham 

é algo que se esgota em si. Ou seja, o poder que torna a economia um critério absoluto é 

o poder e trabalho do próprio homem que o percebe como algo exterior, e não dos “deuses 

institucionais” cuja manifestação é cultuada.  A idolatria cananeia, “teria significado não 

somente de submissão a esse ao poder absoluto dos mecanismos do sistema, “mas 

também o reconhecimento de que esse poder opressor tinha uma origem divina, sendo 

portanto para eles um poder bom e salvador” (RICHARD, 1982, p.22). Portanto, segundo 
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Richard, o problema fundamental do culto aos falsos deuses está em considerar que a 

realização humana está na submissão absoluta ao poder do opressor, que têm sua origem 

no próprio trabalho humano. “Essa convicção só pode ser imposta e inculcada por um 

poder opressor, gerando tanto no oprimido como no opressor a fé idolátrica de que existe 

no poder opressor um poder libertador divino” (RICHARD, 1982, p.23). Aqueles que não 

vivem referenciados na realidade histórica, mas no fascínio de uma falsa consciência da 

realidade, ainda que morram lentamente, “vive em paz com o poder e o poder deixa-o em 

paz” (RICHARD, 1982, p.23).  

Em vista disso é possível deduzir que, embora a crítica ao funcionamento religioso 

do capitalismo, que Assmann desenvolve em Teología desde la praxis de la liberación 

(1973), seja de importância basilar, a dinâmica do fetiche se apresenta com centralidade 

nesta discussão. Afirmar que o capitalismo funciona como religião insere-se, de certo 

modo, em uma tendência própria das instituições, segundo Assmann. Ele reconhece que 

o próprio “movimento revolucionário sofre a necessidade de institucionalizar-se e (...) se 

tornar, então, uma espécie de religião” (ASSMANN, 1973, p.155). Como foi explanado 

em páginas anteriores, Hinkelammert defende em um movimento inverso, que a 

espiritualidade sempre tende a procurar a institucionalização e, desse modo, a instituição 

civil pode tornar-se religião (HINKELAMMERT, 2012). O problema fundamental, 

portanto, é o fetichismo. O fetiche “é a essência dessa religião materializada – a religião 

por excelência – que é o capitalismo” (ASSMANN, 1973, p.179). Do poder de suas 

inversões perversas é que sobrevém a suspeita do culto a manifestação dos ‘deuses 

institucionais’ (ASSMANN, 1973, p.151). A crítica teológica ao capitalismo entendeu 

que “o problema central está na idolatria como culto aos falsos deuses da opressão” 

(RICHARD, 1982, p.07).  
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CAPÍTULO II – A estrutura conceitual da crítica à idolatria do mercado. 

 

 

No capítulo anterior, nossas reflexões se desenvolveram em torno da origem da 

crítica à idolatria do mercado. Analisamos os principais aspectos da primeira fase do 

pensamento de Hugo Assmann sobre o mercado apresentados na obra Teología desde 

práxis de la liberacíón (1973), principalmente seu diálogo com a Teoria da dependência 

e com a teoria marxista do fetiche. A partir destes aspectos, analisar sua crítica ao 

capitalismo e ao conceito de religião nos permitiu compreender como ele relaciona o 

binômio capitalismo e religião de modo a considerar que a própria economia funciona 

como religião.  

Desta compreensão foi possível considerar que, para Assmann (1973), o problema 

fundamental não está na estrutura religiosa do capitalismo, mas reside no fato de que “o 

fetichismo é a essência dessa religião materializada” (ASSMANN, 1973, p.179). Assim, 

mercado e mercadoria “adquire substância religiosa materializada na realidade 

fetichizada do capital” (ASSMANN, 1973, p.183). Esta “substância religiosa” faz com 

que as instituições mercantis se tornem um mecanismo de dominação do sistema 

econômico. Assmann passa a se referir ao mercado como ‘deuses institucionais’ 

(ASSMANN, 1973, p.151) e conclui que o capitalismo, enquanto “religião do fetiche”, 

funciona perversamente como “idolatria cananeia” (ASSMANN, 1973, p.151), isto é, 

como uma espécie de culto aos falsos deuses. Para ele, o cristianismo, em perspectiva 

socialista revolucionária, deve fazer “sobressair novamente sua fé em Deus, quando este, 

por função da própria linguagem que busca expressa-lo e pela novidade estrutural dos 

fatos, tem se transformado em ídolo” (ASSMANN, 1973, p.150). 

Para Sung (2010), na primeira fase do pensamento de Assmann sobre o mercado 

é possível afirmar que ele “compartilha com a visão da maioria dos marxistas e socialistas 

da época de que na sociedade socialista não há papel relevante para o mercado. Podemos 

dizer que ele faz “uma crítica metafísica ao mercado, propondo uma economia sem 

mercado” (SUNG, 2010, p.159, grifo nosso). É possível considerar que “na prática o 

socialismo era pensado com uma economia totalmente planejada” (SUNG, 2010, p.160). 

Contudo, Sung explica que a “percepção aguda dos problemas políticos e institucionais 

da sociedade” (SUNG, 2010, p.159) fizeram com que as posteriores reflexões de 

Assmann não caminhassem nessa direção.  
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Desse modo, no “início da década de 1980, Assmann inicia uma segunda fase 

aprofundando a crítica ao capitalismo a partir da noção de fetiche e da idolatria” (SUNG, 

2010, p.160). As proposições mais importantes que ele formulou neste período foram 

publicadas no livro A idolatria do mercado (1989). Nesta obra, fica evidente sua 

apropriação da Crítica da razão utópica (2013) de Franz Hinkelammert (SUNG, 2010). 

Ao apresentar as linhas gerais do livro de Hinkelammert, Assmann assume que não é 

possível uma economia moderna sem mercado, – isto é, uma economia de planejamento 

total e perfeito da utopia socialista é impossível –, e, por isso, diz que se faz importante 

uma nova racionalidade econômica “capaz de pensar conjuntamente a importância do 

planejamento e a tolerância a manifestações de mercado” (ASSMANN, 1989, p.56, grifo 

nosso).  

Assim, da proposta de uma sociedade sem mercado, Assmann passa a explicar 

sobre “tolerância a manifestações de mercado”. Ora, a que se dirige então a crítica à 

idolatria do mercado se Assmann fala em tolerar manifestações do mercado? Para Sung, 

a resposta a esta pergunta consiste no fato de que “esta crítica à idolatria do mercado não 

é uma crítica ao mercado em si, como era na sua primeira fase, mas sim crítica à sua 

absolutização e a religião econômica que havia se transformado o capitalismo” (SUNG, 

2010, p.160). De fato, Assmann defende que a lógica global do sistema de mercado 

“considera os mecanismos do mercado como seu princípio determinante, quando não 

exclusivo” (ASSMANN, 1989, p. 211) Temos, portanto, os mecanismos do mercado 

considerados em si e estes mesmos mecanismos transformados em exclusivos/absolutos 

pela lógica global do sistema de mercado. Para Assmann, “tudo isso representou uma das 

mais profundas e incríveis revoluções no pensamento ético e religioso, que a humanidade 

já viveu” (ASSMANN, 1989, p.232). A absolutização dos valores do mercado, 

“desencadeou um ingente processo de idolatria, que encontra sua expressão mais evidente 

na suposta auto-regulação dos mecanismos do mercado” (ASSMANN, 1989, p.7). 

Karl Polany em sua obra A grande transformação (2000) diz que “todos os tipos 

de sociedade são limitados por fatores econômicos” (POLANY, 2000, p.47), isto é, em 

todas as sociedades os fatores econômicos funcionam como estruturas que dão base para 

que os indivíduos consigam viver e se desenvolver nelas. Mas, na modernidade a relação 

entre sociedade e fatores econômicos se fez diferente. Os fatores econômicos “foram 

todos modelados por uma matriz comum, o mercado autorregulável. No prazo de uma 

geração, toda a humanidade estava sujeita a sua influência integral” (POLANY, 2000, 
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p.47). Os fatores econômicos deixaram de ser base para as relações sociais, modelados 

pela matriz do mercado autorregulável e se transformaram em “princípio determinante, 

quando não exclusivo” (ASSMANN, 1989, p. 211) destas relações.  

Em Crítica da razão utópica (2013) F. Hinkelammert desenvolve suas reflexões 

no sentido de que, à medida que cresce o nível de desigualdade e exclusão social, seria 

insuficiente explicar esta “influência integral” apenas pela aceitação dos imperativos do 

mercado autorregulável, mas ela deve ser abordada criticamente pelo caráter utópico que 

fundamenta as estruturas da sociedade moderna burguesa. Para ele, no pensamento 

neoliberal “o mercado é considerado como uma instituição perfeita” 

(HINKELAMMERT, 1989, p.265). Frente ao aumento expressivo das crises sociais e 

econômicas este pensamento impõem uma ideia completamente nova e 

dogmática/teológica: mais mercado! “O apelo por mais mercado se transforma na 

promessa vazia da solução dos problemas da pobreza, do desemprego e da destruição do 

meio ambiente” (HINKELAMMERT, 1989, p.265). Assim, quando o mercado 

autorregulado se torna o único caminho para resolver todos os problemas sociais, ele é 

absolutizado e fica inatacável. “Em última instância as imperfeições do mercado são 

explicadas pela resistência mal intencionada contra ele” (HINKELAMMERT, 1989, 

p.269). As resistências ao mercado total tornam-se a causa de todos os males da 

humanidade. Aparece então uma dualização ideológica maniqueia de todo o mundo: “ou 

eles ou nós, caos ou ordem, o diabo ou Deus” (HINKELAMMERT, 1989, p.271). Assim, 

toda a sujeição da humanidade aos imperativos do mercado na lógica global capitalismo, 

se dá por força da ilusão utópica que orienta as relações sociais e faz com que “a realidade 

correspondente a tal sistema de propriedade” seja percebida “como única realidade 

possível e humanamente aceitável” (HINKELAMMERT, 1983, p.19).   

Este tema desenvolvido por Hinkelammert sobre o caráter utópico do pensamento 

neoliberal, que absolutiza o sistema de livre mercado e o impõe dogmaticamente com 

verdadeiras construções teológicas é indispensável para a discussão sobre a crítica à 

idolatria do mercado em Assmann. Primeiro, porque na medida em que Assmann assume 

a necessidade do mercado para o sistema social, questionar sua conceituação utópica em 

termos de mercado autorregulável é condição para criticar o capitalismo globalizado. 

Depois, na medida em que cresce o nível de desigualdades e exclusão e os 

dogmas/teologias do mercado fazem com que toda a humanidade espere que este mesmo 

mercado resolva todos os problemas em sua mágica benfazeja (ASSMANN, 1989), urge 
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a necessidade de uma outra construção teológica que seja critério para julgar os dogmas 

do mercado como perversas teologias. Assmann, a partir da Teologia da Libertação, 

retoma o conceito bíblico de idolatria do antigo testamento como critério.  

Assim, depois de termos analisado a crítica de Assmann ao capitalismo como 

religião do fetiche, a tese de Hinkelammert sobre a razão utópica é o último passo que 

devemos dar para chegarmos ao tema fundamental de nossa pesquisa: à idolatria do 

mercado. Dado este passo buscaremos apresentar a estrutura conceitual desta crítica. Para 

tanto, este segundo capítulo de nossa pesquisa terá a seguinte estrutura. No primeiro 

momento abordaremos a crítica de Hinkelammert ao pensamento utópico do 

neoliberalismo econômico. Mais especificamente buscaremos nos ater ao processo de 

absolutização do livre mercado e sua legitimação teológica no âmbito desta crítica. Como 

vimos, esta abordagem é indispensável para formularmos um importante quadro de 

fundamentação teórica para desenvolvermos adequadamente o tema que se seguirá. 

Nosso próximo objetivo é apresentar especificamente a estrutura conceitual da crítica à 

idolatria do mercado. No primeiro momento abordaremos o modo que Hugo Assmann 

reintroduz o conceito de idolatria nesta fase da crítica teológica ao capitalismo. No 

segundo, abordaremos uma espécie de roteiro metodológico elaborado por Assmann para 

analisar o discurso teológico e encontrar nele o nível em que se elabora o tema da 

idolatria. No terceiro momento analisaremos detidamente o que Assmann entende pelo 

conceito de ídolo e de idolatria. 

 

2.1 A crítica de Franz Hinkelammert ao pensamento utópico do neoliberalismo 

econômico. 

 

Em Crítica da razão utópica (2013) Hinkelammert desenvolve uma crítica ao que 

ele chama de “ingenuidade utópica, que encobre como um véu a percepção da realidade 

das principais correntes do pensamento social” (HINKELLAMERT, 2013, pp.19-20). 

Esta “ingenuidade” consiste em não perceber que utopias são horizontes necessários 

“para a interpretação da realidade e ação, mas ao mesmo tempo são impossíveis de serem 

realizadas no interior da história, isto é, não são factíveis, apesar de teoricamente 

indispensáveis” (SUNG; RIEGER; MÍGUEZ, 2012, p.119). Ele demonstra isto 
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analisando criticamente o marco categorial6 do atual pensamento neoliberal, do 

socialismo e do anarquismo, de modo a se dirigir “a todas as teorias sociais ou projetos 

políticos que não reconhecem a não factibilidade das suas utopias” (SUNG, 2002, p.71).  

Neste momento de nossa pesquisa interessa-nos abordar a forma com que Franz 

Hinkelammert compreende o pensamento neoliberal no âmbito desta crítica. 

Segundo Boaventura Santos, em seus estudos sobre Os processos de globalização 

(2002), no início da década de oitenta ganha maior visibilidade nos estudos sócio 

econômicos a emergência de uma nova divisão internacional do trabalho “baseada na 

globalização da produção levada a cabo pelas empresas multinacionais, gradualmente 

convertidas em atores centrais da nova economia mundial” (SANTOS, 2002, p. 29). Em 

suma, estes estudos sistematizavam a ordem de uma nova dinâmica da economia 

internacional que recebeu o nome de globalização econômica neoliberal (SANTOS, 

2002). O livro Crítica da razão utópica de F. Hinkelammert é escrito precisamente no 

início desta mesma década7. Isto nos faz considerar que em seu livro Hinkelammert 

compreende criticamente o pensamento vinculado a esta nova ordem do capitalismo 

abordada por Santos (2002). Por sua vez, Hugo Assmann ao assimilar a crítica de 

Hinkelammert consegue superar a crítica metafísica ao mercado dos anos de 1970 e 

desenvolver suas reflexões teológicas apresentadas em A idolatria do mercado (1989) 

criticando o caráter transcendental que o mercado assumiu na dinâmica do capitalismo 

globalizado.  

O processo de transnacionalização do capital, que se expressava em um 

desmedido processo de imperialismo econômico na década de 70, se intensifica e 

emergem três grandes capitalismos transnacionais, ou seja, aparecem três “atores centrais 

da economia mundial”: o americano (baseado nos EUA e nas relações privilegiadas deste 

país com o Canadá, o México e a América Latina), o japonês e o europeu. Esta tríade de 

poder transnacional configura-se em uma totalidade hegemônica, cujos imperativos 

econômicos começam a marcar todo o mundo alimentados pelas redes transnacionais, o 

que nos permite nomeá-la como fenômeno global (SANTOS, 2002;2010, 2014) 

                                                           
6 Em Hinkelammert, o conceito de marco categorial refere-se a um ponto de vista composto por imperativos do sistema vigente, a 

partir do qual as pessoas percebem a realidade. Ele explica que nenhum “sistema de propriedade pode existir se não assegura na mente 
humana um marco categorial teórico, que faça perceber a realidade correspondente a tal sistema de propriedade como única realidade 

possível e humanamente aceitável” (HINKELAMMERT, 1983, p.19). Isto é, ao estar assegurado na mente humana, ele “delimita a 

percepção da realidade econômico-social” (SUNG, 2010, p.61) a partir dos imperativos do sistema vigente elaborando utopias que 
motivam a implantação deste mesmo sistema.   

7 A primeira edição do livro Crítica da Razão Utópica (2013) de Franz Hinkelammert é de 1984.  
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Estes novos poderes, que surgem da reconfiguração do quadro econômico, são 

também os responsáveis por criar e difundir as novas estratégias de ação do capitalismo 

globalizado. Estas novas estratégias compõem-se fundamentalmente da primazia do 

princípio do mercado, com restrições drásticas à regulação estatal da economia; da 

liberalização do comércio, com processos de produção flexíveis, multilocais e da 

privatização da economia (SANTOS, 2002;2014). Portanto, podemos dizer que o 

capitalismo globalizado se funda na ideia de livre mercado ou do mercado total. Isto é, a 

lógica desta nova ordem busca assegurar que o mercado funcione com cada vez maior 

liberdade, sem nenhuma forma de regulação do Estado ou da sociedade civil organizada, 

até que se consiga um desempenho perfeito de seu funcionamento (OLIVEIRA, 1995; 

SUNG; RIEGER; MÍGUEZ, 2012). Qualquer tipo de regulação externa ao sistema de 

mercado é interpretado como resultado do egoísmo e da estupidez de uma parcela dos 

indivíduos que insistem em questionar a ordem social. Para o pensamento de mercado “a 

lógica de tal questionamento é o caos ou a morte. Rebelião é o caos, rebelião é a morte” 

(HINKELAMMERT, 2013, p. 124).   

Para Franz Hinkelammert (2013), esta noção difundida pelo capitalismo 

globalizado de mercado totalmente livre de regulações externas é uma utopia ou uma 

conceituação transcendental. Aqui, utopia e conceitos transcendentais são correlatos. Isto 

porque são os conceitos transcendentais que compõem as utopias. Conceitos 

transcendentais “são conceitos imaginários da realidade e, consequentemente, não 

factíveis, mas, de forma alguma são conceitos arbitrários. São empiria idealizada a partir 

de traços gerais da realidade” (HINKELAMMERT, 2013, p.149). Ou seja, são conceitos 

empíricos porque carregam “traços gerais da realidade” porque partem dela, contudo não 

são simplesmente empíricos, mas empirias idealizadas. A “empiria” não se refere ao 

simples estado das coisas, mas diz respeito a um conhecimento estruturado “em termos 

absolutamente perfeitos” que se dá posterirormente ao confronto com a realidade 

(DUSSEL, 2012). Por isso são “conceitos imaginários da realidade”. São construídos fora 

do “marco do tempo-espaço da história humana” (SUNG, 1994, p. 227) como se 

pudessem existir em sua perfeição, mas não são nada mais que o reflexo idealizado da 

realidade.  

No capitalismo global o mercado é o conceito empírico central. O pensamento de 

mercado constrói sua utopia “em termos de um “mercado perfeito ou modelo de 

concorrência perfeita” (HINKELAMMERT, 2013, p.149). Este conceito agora idealizado 
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em categorias infinitas (empiria) retorna a realidade analisando e classificando as 

economias empíricas e fornecendo estratégias de ação político-sociais nos campos 

econômico, político e cultural (SUNG; RIEGER; MÍGUEZ, 2012). Em suma, o livre 

mercado é um conceito que transcende a simples realidade das coisas (DUSSEL,2012) e 

ao mesmo tempo é em relação a ele que a realidade é interpretada e mobilizada 

(HINKELAMMERT, 2013). 

Através deste processo metodológico de idealização do mercado e de 

interpretação da realidade é construído “uma espécie de ética social obrigada” cujo 

“centro é, naturalmente, o mercado” (HINKELAMMERT, 2013, p.174). Esta 

centralidade possibilita uma polarização “entre aceitação do mercado, como âmbito 

automático do equilíbrio, e a sedução utópica da justiça social, como se fosse uma luta 

entre humildade e orgulho (HINKELAMMERT, 2013, p.174). Assim, o conceito 

transcendental de livre mercado “não somente permite a interpretação da realidade, mas 

também fornece critérios para distinguir o bem do mal” no interior das relações sociais 

(SUNG; RIEGER; MÍGUEZ, 2012, p.111).  

Hinkelammert (2013), analisando o pensamento de F. Hayek sobre estes juízos 

éticos da economia de livre mercado, diz que esta lógica estabelece um “conceito limite 

positivo” que aqui vinculamos a noção de “bem” e um “conceito limite negativo” que 

aqui vinculamos a noção do que é “mal”. Para os apologistas do capitalismo global 

neoliberal, as decisões econômicas “precisam ser justificadas em nome de algum tipo de 

bem” (SUNG; RIEGER, MÍGUEZ, 2012, p.111). O conceito limite positivo vinculado a 

noção de bem, define que o livre mercado é o âmbito automático do equilíbrio econômico 

e social (HINKELAMMERT, 2013). Portanto, nesta lógica de ações positivas todas as 

decisões econômicas devem se justificar nos imperativos do livre mercado. Esta é a única 

forma de aproximarmo-nos do equilíbrio e, em consequência, do funcionamento perfeito 

do mercado.  

Desse modo, podemos conceber que o conceito limite positivo do pensamento de 

mercado pode ser considerado uma defesa ardorosa da aplicação do conceito 

transcendental do livre mercado no interior da realidade histórica por aqueles que 

acreditam que no automatismo do mercado encontra-se a melhor solução para todos os 

problemas econômicos e sociais (SUNG, 2002). Neste sentido, podemos afirmar que a 

globalização econômica neoliberal inaugura uma nova expectativa utópica que se 

infiltrou no interior da história. Este movimento abre espaço para uma ação prática em 
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defesa do livre mercado como uma necessidade emergencial para se experimentar um 

futuro sem problemas econômicos e sociais (ARANTES, 2014; OLIVEIRA, 1995). 

Contudo, como vimos no início desta análise, se a globalização capitalista está 

vinculada a intensificação da dinâmica imperialista que mantém em subdesenvolvimento 

os países periféricos (ASSMANN, 1973; MARINI,1991), para Santos (2002) esta nova 

divisão internacional do trabalho não pode sanar os problemas econômicos e sociais, mas 

ela contribui para o aumento das desigualdades sociais e ainda dá a elas outros formatos. 

Ou seja, a partir da realidade empírica não há como o mercado ser tão perfeito ao ponto 

de sanar a totalidade dos problemas econômicos e sociais. Santos (2002) afirma ainda que 

este aumento de novas formas de exclusão e desigualdades socais aumentaram em 

tamanha proporção que têm vindo a ser “amplamente reconhecidas mesmo pelas agências 

multilaterais que têm liderado este modelo de globalização” (p.33). Ele cita o sociólogo 

americano Peter Evans para se referir aos efeitos reais deste modelo. Evans afirma que 

O modelo de industrialização e crescimento baseado na “tripla aliança” é 

inerente injusto e apenas capaz de um tipo de redistribuição “da massa da 

população para a burguesia estatal, as multinacionais e o capital local. A 

manutenção de um equilíbrio delicado entre os três parceiros milita 

contra qualquer possibilidade de um tratamento sério às questões da 

redistribuição de rendimentos, mesmo que membros da elite expressem 

apoio ao princípio teórico da redistribuição de rendimento (apud, 

SANTOS, 2002, p.33). 
  

A interpretação de Evans ajuda-nos a revelar uma injusta contradição do modelo 

de capitalismo globalizado. Ao mesmo tempo que este modelo difunde “positivamente” 

o conceito transcendental do livre mercado, que está vinculado a ideia de caminho 

perfeito para a “industrialização e o crescimento” das nações, no seio deste está uma 

evidente “iniquidade da distribuição da riqueza mundial” (SANTOS, 2002, pp. 34). Para 

Evans (2002), no mercado real há redistribuição do rendimento apenas dentro das ligações 

comerciais que envolvem a tríade hegemônica da economia global. Neste grupo se 

concentra “a riqueza produzida pela globalização neoliberal” que “atinge proporções 

escandalosas” (SANTOS, 2002, pp. 34-35). Nas partes do todo econômico global se vive 

o aumento das desigualdades e, em muitas delas, a pobreza absoluta (SANTOS, 2002).  

A partir desta contradição, o “conceito limite negativo” do qual provêm a noção 

sobre o que é uma má atividade, fica evidente. Qualquer ação do Estado ou da sociedade 

civil organizada que pretenda intervir no sistema econômico em vistas de um tratamento 

sério das questões da redistribuição de rendimentos é julgada como eticamente má. É 

entregar-se a “sedução utópica da justiça social” (HINKELAMMERT, 2013) que torna 
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as pessoas orgulhosas. Tornam-se orgulhosas porque a “sedução da justiça social” 

pressupõe “implicitamente a pretensão do conhecimento total” (HINKELAMMERT, 

2013, p.194). Aqueles têm a pretensão de conhecer o mercado e desocultar suas 

contradições, “não reconhecem tal força do mercado como superior a ele. Opõe-se 

orgulhosamente ao milagre do mercado (HINKELAMMERT, 2013, p. 175). Utilizando 

das palavras de Zygmunt Bauman, podemos dizer que na lógica do capitalismo global 

são julgadas como eticamente más todas  

as possibilidades de que a justiça seja feita e seja vista sendo feita, mas 

também (...) as possibilidades de que as responsabilidades se 

intensifiquem, se estendam e, subsequentemente, se tornem a atenção 

constante para a justiça global – e resultem em uma política efetivamente 

guiada por princípios éticos (BAUMAM, 1998, p.85). 
   

Neste sentido, podemos afirmar que no capitalismo global todas as ações que 

sejam feitas em nome da justiça global são “injustas”. Ainda para Baumam (1998), só se 

percebe esta inversão quem está de fora dela, pois quem tem a consciência alinhada com 

conceito transcendental do mercado percebe como “justiça”, a injustiça. Ou seja, a 

injustiça ganha noção “positiva”, enquanto “justiça” recebe noção negativa. Para 

Hinkelammert, isto acontece porque o próprio conceito transcendental do mercado tem 

força para fazer surgir “uma verdadeira ilusão transcendental, (...) sob cuja luz todo o 

impossível torna-se possível” (HINKELAMMERT, 2013, p.78).  

A ilusão transcendental é criada quando o sujeito não consegue estabelecer a 

diferença entre conceitos transcendentais e factibilidade (SUNG, 2002). Isto é, os 

conceitos transcendentais, impõem-se como conceitos factíveis, possíveis de serem 

realizados no “marco do tempo-espaço” e passam a determinar ação dos indivíduos. Ela 

cria, portanto, uma falsa consciência do possível no interior da história. Ao se criar uma 

falsa consciência de que a promoção do livre mercado é o único meio pelo qual se pode 

resolver os problemas econômicos e sociais, as contradições reais deste mesmo mercado 

(suas condições reais de factibilidade) deixam de ser percebidas e então a justiça global 

que se refere Baumam (1998) torna-se “injustiça” global. Portanto, qualquer pretensão 

“de que a justiça seja feita e seja vista sendo feita” interfere no mercado e impede que a 

justiça social chegue a todos.   

Desse modo, podemos considerar que a ilusão transcendental pode fazer com que 

a possibilidade de justiça fique reduzida à possibilidade do capitalismo global (SANTOS, 

2010). A inversão gerada pela ilusão completa-se na realidade. Como diz Hinkelammert, 

“acontece, então, uma inversão. Os problemas concretos da exclusão da população e da 
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destruição da natureza são vistos como o resultado das distorções que sofre o mercado. 

Do ponto de vista neoliberal, eles são prova, unicamente, de que o mercado ainda não foi 

suficientemente respeitado” (HINKELAMMERT, 2013, p.290).  Em última análise, a 

ilusão transcendental cria a falsa consciência de que todas as promessas do livre mercado 

são factíveis no interior da realidade histórica apesar de suas contradições.  

Para assegurar todas as questões sobre a factibilidade de suas propostas os 

defensores do livre mercado as orienta sob o princípio máximo da “mão invisível” do 

mercado. O conceito de “mão invisível” é sistematizado por A. Smith em sua obra mais 

famosa A riqueza das nações (2013). Este conceito sintetiza a tese de que quanto o 

mercado for totalmente livre “esse mesmo mercado, como uma mão invisível 

providencial, transformará as buscas de interesses próprios em bem comum” (SUNG, 

2014, p.309).  Segundo Hinkelammert (2013), este conceito sustenta a teoria burguesa 

contra qualquer possibilidade de se pretender questionar ética positiva da defesa do livre 

mercado. Especificamente ela responde a pretensão dos utopistas de conhecer como o 

mercado empírico se aproximará de sua idealização e solucionará os problemas 

econômicos e sociais desta mesma realidade.  

Nesta lógica o mercado é o que tudo sabe e, ao mesmo tempo, por nada pode ser 

compreendido. É necessário a humildade de acreditar que, tudo o que ele fala acontecerá 

em um futuro próximo, tal e qual ele anuncia. O utopista, ao questionar a ordem do 

sistema é orgulhoso e rebelde. Seus questionamentos e alternativas impedem que a justiça 

aconteça. Sua pretensão de conhecer todas as variantes do mercado, rompe com a 

onisciência do mercado. Em seu orgulho obstinado ele também desconhece a sua 

onipotência, “ele não reconhece que tal força é superior a ele”. O utopista, em seus desejos 

desmedidos, quer ser como Deus.  

Para Hinkelammert (2013), o capitalismo global neoliberal não apenas faz 

afirmações dogmáticas em seu discurso, é possível diagnosticar nele um pensamento de 

mercado substancialmente teológico. Seus imperativos éticos positivos não apenas 

revestem-se da divinização vinculada ao princípio da mão invisível, mas funcionam como 

Deus.  Assim, evidencia-se onde está o Diabo. Por detrás da rebelião contra ordem está 

uma voz sedutora que se opõem a voz de Deus. Esta voz “induz o ser humano para que 

coma da árvore do conhecimento, tal alimento permitir-lhe-á igualar-se a Deus. O diabo 

seduz o ser humano à ‘pretensão do conhecimento’” (HINKELAMMERT,2013, p.196). 

Os movimentos sociais que reivindicam a justiça social perderam a confiança na bondade 
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de Deus. Esta liberdade é monstruosa. O homem que aceita ser “seduzido pela justiça 

social” “constrói o inferno na terra”, destrói a harmonia primitiva e faz entrar a morte na 

história (HINKELAMMERT, 2013). 

Assim, a redução da justiça social à “justiça” de mercado no capitalismo 

globalizado é legitimada pelos economistas com uma construção teológica. O mercado, 

agindo como uma mão invisível (como Deus), é quem providenciará a resolução dos 

problemas mais complexos da humanidade. A justiça global, portanto, não depende das 

ações de mãos humanas, mas das do mercado (SUNG, 2001). O que restas às pessoas é 

crer que, apesar de suas contradições, todos se beneficiarão da justiça misericordiosa 

deste sistema. “O ser humano somente pode calar, reconhecer e adorar. O orgulho não 

reconhece o milagre” (HINKELAMMERT, 2013, p.177). É somente pela humilde 

submissão aos seus imperativos que a justiça social chegará, ainda que muitos morram 

durante esta espera. No capitalismo globalizado, o ser humano tornou-se, simplesmente, 

uma parte do mercado. Aquilo que outrora fora criado pelo homem para servi-lo, fez-se 

o critério absoluto que regula e decide a vida e a morte das pessoas.  

Fica evidente que de fato temos um quadro econômico muito mais amplo e 

complexo do que aquele onde se desenvolveram as reflexões teológicas de Assmann 

sobre o capitalismo apresentadas em Teologia desde la praxis de la liberación (1973). 

Ele é mais amplo justamente porque o capitalismo toma um caráter global. Sua 

dominação não mais se divide em imperialismos. A tríade do poder econômico que se 

formou subsumiu todos eles e se impôs como ideologia global de totalização do livre 

mercado. “Esta totalização do mercado subjaz à própria política dos centros financeiros 

mundiais, os quais veem solucionado o problema do mundo à medida que seja 

aperfeiçoado aquilo que eles chamam de ‘globalização dos mercados’” 

(HINKELAMMERT, 2013, p.290).  

Hinkelammert nos introduz com profundidade na nova complexidade que se 

forma. Os textos da primeira fase do pensamento de Assmann estão inseridos e ao mesmo 

tempo são expressão da “intensificação da luta de classes sobre o plano internacional, 

entre o mundo rico e o Terceiro Mundo” (ASSMANN, 1973, p. 501).  Na realidade do 

capitalismo globalizado “a esperança de libertação é transformada (...) em submissão 

infinita aos poderes do sistema” (HINKELAMMERT, 2013, p.302). Assim, ainda que se 

intensifique o processo de exploração há uma maior adesão pacífica ao sistema. Podemos 

dizer que para Hinkelammert isto se dá a medida que a ideia beneficiosa do livre mercado 
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se totaliza e passa funcionar como Deus. As afirmações dogmáticas/teológicas do 

mercado tornam os seus imperativos a melhor forma de fazer o bem a humanidade. A 

ilusão de que se está fazendo o bem encobre a realidade de contradições do sistema. 

Quando isto acontece “ninguém escapa” deste “futuro infinito prometido como resultado 

da submissão infinita aos poderes do sistema” (HINKELAMMET, 2013, p. 302). 

 

 

2.2 A introdução do conceito de idolatria na crítica à absolutização do mercado. 

  

 

Na introdução deste capítulo relembramos que, na primeira fase do pensamento 

de Assmann sobre a economia, ele se refere criticamente ao mercado como ‘deuses 

institucionais’ (ASSMANN, 1973, p.151) e usa também a expressão “idolatria cananeia” 

(ASSMANN, 1973, p.151) para se referir ao processo de dominação imperial capitalista 

que mantinha em subdesenvolvimento os países do Terceiro Mundo. Vimos também no 

texto introdutório que nesta segunda fase do pensamento de Assmann sobre o mercado 

ele fala de “tolerância a manifestações de mercado” (ASSMANN, 1989, p.56). Sung 

(2010) explica que neste período Assmann critica como idolatria a absolutização do 

mercado e não o mercado em si como na primeira fase. Hinkelammert (2013) por sua vez, 

nos mostrou como o mercado se transforma na utopia da sociedade burguesa. Idealizado 

em categorias transcendentais o sistema de livre mercado é absolutizado como o único 

caminho perfeito para a solução das crises econômicas e socais na história.  Esta utopia é 

imposta dogmaticamente. É legitimada e blindada por construções teológicas do 

pensamento neoliberal. Neste sentido, cabe a pergunta: como Assmann reintroduz o 

conceito de idolatria na crítica ao mercado mas agora para falar da absolutização de 

seus mecanismos? 

Na crítica ao caráter utópico do pensamento neoliberal, uma das proposições 

desenvolvidas por Hinkelammert (2013) é que este pensamento social é substancialmente 

teológico. Podemos dizer que esta teologia econômica na medida em que legitima a 

inversão neoliberal sobre a noção de “justiça global”, fazendo com que as “possibilidades 

de que a justiça seja feita e seja vista sendo feita” (BAUMAN, 1998, p.85) sejam julgadas 

como más, ela também oculta a perversidade deste mesmo pensamento. Isto porque, esta 

inversão sobre a noção justiça condena milhões de pessoas a morrerem de fome e miséria 

enquanto outra grande parte da humanidade, iludidos, seguem confiantes nas divindades 
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benfazejas que governam o mercado para solucionar todos estes problemas. Para 

Assmann, sobra apenas “espaços para a comiseração sincera” (ASSMANN, 1989, p.211), 

ou seja, resta apenas a possibilidade de sentir piedade pela infelicidade alheia e aguardar 

humildemente que o mercado como uma “mão invisível” providencie benefícios comuns 

a todos. 

Neste sentido, na introdução do livro A idolatria do mercado (1989), Assmann diz 

que avançamos “um passo além do que, genérica e difusamente, se acoberta nas acusações 

de ideologia ou ‘metafísica’. Falamos diretamente de teologias presentes na economia. 

Em outras palavras, afirma-se que os economistas são também, à sua maneira, eminentes 

e perigosos teólogos” (ASSMANN, 1989, p.10). O capitalismo portanto, não é apenas 

uma religião que rouba e operacionaliza a produção humana de símbolos e mitos 

(ASSMANN, 1973), mas ele também produz sua própria teologia. Ele não apenas se 

apropria da “espiritualidade humana” (HINKELAMMERT, 2012), mas ao fazer isto ele 

também produz espiritualidade ou mística própria (HINKELAMMERT, 2013).  

 Esta teologia é compreendida em seu significado clássico, como “a reflexão, em 

níveis diversificados de elaboração, sobre os deuses (e os demônios) nos quais os homens, 

de uma outra forma, acreditam e com o quais presumem ter diferentes graus de contato 

na história” (ASSMANN, 1989, p.11). Ou seja, quando se fala em “teologias presentes 

na economia” não é em perspectiva metafórica, mas compreende-se que estas “falas sobre 

Deus” influenciam a vida pessoas e a própria história. “Os deuses (e os demônios), como 

é sabido, têm – pelo menos na imaginação dos homens – o peculiar hábito da sorrateirice 

e da imprevisão: aparecem onde menos se espera” (ASSMANN, 1989, p.11). 

Para Assmann, assim como o problema fundamental do capitalismo não é 

funcionar como religião, mas é ser “o fetichismo a essência dessa religião materializada” 

(ASSMANN, 1973, p.179), o que agora interessa na crítica ao capitalismo não é 

simplesmente sua produção teológica ou seja não é o fato dos economistas serem 

“eminentes teólogos”, mas é justamente ele serem “perigosos” teólogos. Assmann afirma 

que “o que nos interessa não é propriamente lançar acusações, mas refletir sobre as 

implicações que isso tem para o encaminhamento de políticas econômicas e para os 

problemas humanos em geral” (ASSMANN, 1979, p.10).  

A partir da crítica de Hinkelammert, podemos relatar que estas teologias presentes 

na economia ajudam a produzir, estabelecer e reproduzir verdadeiras relações concretas 

de exclusão e desigualdades ao mesmo tempo que oculta tudo isto. Ela gera então uma 

“mística de morte” (HINKELAMMERT, 2013, p.306). Para Assmann, isto acontece 
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porque os homens atribuem a estes “deuses” “estranhos poderes de intervenção, para o 

bem ou para o mal, na solução dos problemas humanos” (ASSMANN, 1989, p.11). Isto 

é, estas teologias passam a funcionar como um quadro de referência para os problemas 

humanos, assim estes “deuses” conseguem “estranho poderes” de intervenção na história, 

a pesar de serem construídos com categorias transcendentais.  

Podemos considerar que para Hinkelammert, estes “estranhos poderes” estariam 

associados “a ilusão transcendental, (...) sob cuja luz todo o impossível torna-se possível” 

(HINKELAMMERT, 2013, p.78). Em Assmann, os “estranhos poderes” estão vinculados 

“ao caráter fetichizador das categorias econômicas” (ASSMANN, 1989, p.220). Assim, 

a utopia transcendental do mercado, construída pelo homem a partir do mercado empírico 

e imposta como “solução de todos os problemas humanos, consegue intervir no interior 

da história “com aura mistificadora e ‘religiosa’” (ASSMANN, 1989, p. 392). O fetiche 

então sacraliza a ordem econômica e se torna mediação para o cumprimento do sistema 

de dominação no interior da história (DUSSEL, 1980; SUNG,1994).  

Destarte, Assmann (1989) compreende a teologia presente na economia como fala 

sobre deuses que interferem no “encaminhamento de políticas econômicas” e nos 

“problemas humanos em geral”. A força de interferência vem do caráter fetichizador das 

categorias econômicas. O fetiche sujeita as pessoas aos imperativos do capitalismo 

neoliberal ainda que ele produza desigualdades, exclusão e mate pessoas em sua lógica 

de funcionamento. Estamos de fato frente teologias que fazem surgir uma verdadeira 

“‘mística de morte” (HINKELAMMERT, 2013, p.306). Assmann as chama de 

“‘perversas teologias’, presentes na economia” (ASSMANN, 1989, p.12).  

A partir desta constatação, levanta-se a hipótese de que “nas teorias econômicas e 

nos processos econômicos se verifica uma estranha metamorfose dos deuses e uma 

aguerrida luta entre os deuses” (ASSMANN, 1989, p.11). Aquele que se impõem como 

valor absoluto da sociedade, afirma-se como Deus (DUSSEL, 1987). O Deus da 

sociedade burguesa, ao ser o único caminho e referência verdadeira para resolver “todos 

os problemas humanos” é o único que pode dar a vida. Mas, ele só pode dar vida na 

medida em que muitas outras são sacrificadas para expandir seu domínio (SUNG, 1989). 

“Para todos os problemas urgentes [ele] tem apenas uma resposta deduzida de princípios 

e completamente dogmática: mais mercado” (ASSMANN, 1989, p.271). Só com a 

ampliação constante de seu domínio é que a humanidade toda poderá ser salva.  

Para Assmann, este Deus assemelha-se aos ídolos do antigo testamento. “Ídolos 

são os deuses da opressão. Biblicamente, o conceito de ídolo e idolatria está diretamente 
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vinculado à manipulação de símbolos religiosos para criar sujeições, legitimar opressões 

e apoiar poderes dominadores na organização do convívio humano” (ASSMANN, 1989, 

p.11). Seduzidos pelas suas promessas, ou “pela ‘serventia’ dos deuses, os seres humanos 

se entregam prazerosamente a eles (ASSMANN, 1979). Através da negação constante da 

necessidade de justiça e da retirada constante de “políticas efetivamente guiadas por 

princípios éticos” (BAUMAM, 1998, p.85), o ídolo se fortalece a medida que se 

agiganteia os problemas econômicos e sociais.   

  Nesse sentido, Assmann afirma que o propósito que move a crítica à idolatria do 

mercado é “eminentemente prático: a luta em favor da vida humana real e concreta” 

(ASSMANN, 1989, p.9). Na medida em que as teologias presentes na economia podem 

ser caracterizadas como perversas (idolátricas) e o poder do fetiche “sacraliza” (oculta) 

as relações sociais catastróficas que delas se originam (os sacrifícios humanos), faz-se 

necessário optar por uma crítica teológica que parta da perspectiva negada para que isto 

seja revelado. Assim, o conceito de idolatria não é introduzido nesta discussão em 

perspectiva doutrinaria/abstrata mas, segundo Assmann, “se falamos em idolatria e 

‘perversas teologias’, presentes na economia, é porque nos preocupa o sacrifício de vidas 

humanas legitimado por concepções idolátricas dos processos econômicos” (ASSMANN, 

1989, p.12).  

 De fato, como já indicara Sung (2010) o conceito de idolatria é inserido nesta fase 

da crítica ao mercado como correlato a absolutização/fetiche. Em Dussel (1980), por 

exemplo, o conceito de “fetiche” ou de “fetichização”; assim como o de “absoluto” ou 

“absolutização”, são especialmente usados para articular a discussão sobre a idolatria em 

perspectiva filosófica. Neste sentido, podemos perceber que Assmann utiliza estes 

conceitos justamente para elaborar um discurso teológico ateu em relação ao sistema de 

mercado global, ou seja, ateu ao mercado como projeto fundamental absoluto que termina 

por justificar as desigualdades, as exclusões e morte dos mais pobres (DUSSEL, 1980). 

Ao fazer isto ele mais uma vez critica a “essência dessa religião materializada – a religião 

por excelência – que é o capitalismo” (ASSMANN, 1973, p.179), mas agora com 

consciência de que os “radicalismos abstratos de pouco serviriam”. É “necessário refletir 

as implicações de um caminho não ilusório” (ASSMANN, 1989, p.77).  

Podemos afirmar também, que o conceito de idolatria utilizado por Assmann tem 

um sentido semelhante ao que aparece nos textos bíblico veterotestamentários, mas não 

é idêntico. Dentre as várias dessemelhanças, a que nos cabe indicar agora é a de que o 

conceito de idolatria utilizado em A idolatria do mercado (1989), não se refere “a 
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constituição de um certo objeto sagrado” (DUSSEL, 1985, p.56), mas o conceito é 

“mediação da absolutização de um horizonte de compreensão e de uma totalidade social” 

(SUNG, 1985, p.235). É neste sentido que a tese de Hinkelammert sobre o pensamento 

utópico do neoliberalismo é fundamental na crítica à idolatria do mercado. Como explica 

Sung “não se pode compreender as características fundamentais deste ídolo e da idolatria 

na sociedade capitalista moderna sem compreender a utopia desta sociedade” (SUNG, 

1994, p.237).  

Por fim, se as teologias presentes na economia não podem ser reduzidas a simples 

metáforas, porque correspondem a própria dinâmica de funcionamento do capitalismo e, 

em consequência, estão vinculadas aos problemas da “vida humana real e concreta” 

(ASSMANN, 1989, p.9), para critica-la ou para desvendar sua perversidade faz-se 

necessário um conceito teológico que seja capaz de captar a perversidade essencial deste 

sistema. Em nossa interpretação o conceito de idolatria é introduzido justamente como 

esta categoria que consegue compreender toda a carga religiosa perversa que está no 

interior do paradigma da economia de mercado. É uma categoria que, ao mesmo tempo 

que revela, também é critério para criticar estas teologias.  

 

2.3 O discurso teológico sobre a idolatria. 

  

Para Assmann (1989), perceber que subjaz à ostensiva manipulação de temas 

religiosos no campo da economia uma grande quantidade de critérios violentos e anti-

humanos, faz crescer o desafio de “identificação e desocultamento dos pressupostos 

silenciados” (ASSMANN, 1989, p.117). Para tanto, ele apresenta um roteiro 

metodológico composto de cinco níveis nos quais se move o discurso teológico. O 

objetivo principal destes níveis é apresentar onde se dá o discurso teológico sobre a 

idolatria. Acreditamos que ao analisarmos sistematicamente todos estes níveis teremos 

uma perspectiva suficientemente ampla para compreendermos os aspectos gerais da 

crítica à idolatria do mercado em Hugo Assmann. 

O primeiro destes níveis corresponde a “simples constatação da metamorfose dos 

deuses, ou seja, da variação das ‘imagens’ a respeito de divindades, que penetram em 

teorias e políticas econômicas” (ASSMANN, 1989, p.12). De fato, estamos falando de 

algo muito simples. As teorias sociais, até as mais seculares, fazem uso de imagens 

religiosas como as dos deuses. Portanto, a análise sobre o discurso teológico deve situar-
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se em primeira instância nas múltiplas construções teológicas explícitas que apontam na 

direção do que está implícito.  

A tese da “mão invisível” do mercado sistematizada por A. Smith, que abordamos 

no primeiro momento deste capítulo, parece ser um dos conteúdos teológicos mais 

explícitos das teorias econômicas. Segundo Hinkelammert (1983), o conceito tem origem 

em uma variação da imagem de Deus que Hobbes atribui às engrenagens da sociedade 

burguesa que acaba por se tornar um grande objeto de devoção. Esta mesma estrutura é 

pensada de diversas formas por Locke e Hegel até que em Smith “o objeto da devoção 

surge como a mão invisível” (HINHELAMMERT,1983, p.151). Podemos dizer portanto 

que a “mão invisível” (Smith) que surge na teoria econômica, tem origem na própria 

variação da imagem de Deus (Hobbes).  

Para Assmann, “quando se aponta para os conflitos e antagonismos entre os 

deuses, já estamos em outro nível: o da luta dos deuses” (ASSMANN, 1989, p12). Fica 

evidente aqui a apropriação do conceito de “guerra dos deuses”, que Max Weber 

desenvolve em A ciência como vocação (SUNG, 2014). Desse modo, é importante que 

nos detenhamos um pouco mais nos aspectos fundamentais desta apropriação da tese 

weberiana afim de entendermos melhor o que Assmann quer dizer com “luta de deuses”.  

Hinkelammert, ao continuar sua reflexão sobre a mão invisível de A. Smith diz 

que, “desse objeto de devoção o pensamento burguês deriva sua ética e sua moral. Os 

valores e as determinações do mercado, portanto, aparecem – legitimados pelo objeto de 

devoção – caminhos de virtude ou, em caso de sua ausência, como caminhos de pecado” 

(HINKELAMMERT, 1983, p.151). Trata-se da mesma lógica que envolve os conceitos 

limite positivo e negativo que analisamos na crítica a razão utópica do pensamento 

neoliberal. Isto é, a devoção a este objeto (mão invisível) gera “uma espécie de ética social 

obrigada” cujo “centro é, naturalmente, o mercado” (HINKELAMMERT, 2013, p.174). 

Desse modo, podemos afirmar que na realidade a ciência econômica gera valores 

práticos determinados pelo mercado (conceito limite positivo). Assim, todos os valores 

que se referenciam neste objeto de devoção ficam relacionados a noção de bem ou de 

virtude. A imposição de valores virtuosos cuja a referência é o mercado pressupõe a 

existência de valores não virtuosos que não se referenciam no mercado (conceito limite 

negativo). Ou seja, são valores ausentes desta devoção, são “ilegítimos” estão vinculados 

a noção de mal, de caos ou de pecado. Isto quer dizer que referenciados ou não na 

sociedade há valores distintos, alguns legítimos e outros não.  
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Podemos considerar que, para M. Weber, todos estes valores (legitimados ou não), 

se considerados em sua prática, correspondem a um verdadeiro “politeísmo de valores". 

Como explica Michael Löwy, o sociólogo de Heidelberg  

em uma das passagens mais marcantes do discurso ‘A ciência como 

vocação’, de 1919, ele apresenta o conflito de valores como um confronto 

entre deuses (ou entre deuses e demônios), que se combatem 

eternamente, e que a ciência não pode absolutamente resolver. “De 

acordo com as convicções profundas de cada ser, uma destas éticas 

[valores] tomará a face do diabo, a outra, a face de Deus...” (LÖWY, 

2013, p.52). 

 

Desse modo, fica mais claro o que Assmann quer dizer com “conflitos e 

antagonismos entre os deuses” (ASSMANN, 1989, p12). Na perspectiva da sociedade 

moderna burguesa, os valores alinhados aos imperativos do sistema de mercado global 

(conceito limite positivo) “tomam face de Deus”. No outro polo os valores que buscam a 

justiça social desafiando o mercado (conceito limite negativo) toma a “face do diabo”. 

Isto Hinkelammert já havia apontado em Crítica da razão utópica (2013). Porém, 

podemos pensar que, se retirarmos o critério absoluto desta sociedade, ou seja, o mercado, 

que legitima valores como bons e maus, na prática ficamos na verdade com uma grande 

realidade de deuses conflitantes ou de “luta dos deuses” (ASSMANN, 1989, p12).  

Constatada a presença de vários deuses em coalisão passa-se a um terceiro nível. 

Sung explica que neste nível o discurso teológico “está mais empenhado na valorização, 

a partir das consequências práticas das variantes dos deuses” (SUNG, 1994, p.240). Trata-

se da “descoberta das utilidades específicas dos deuses. Eles são úteis para determinadas 

funções” (ASSMANN, 1989, p.13). Podemos dizer que há uma vinculação estreita entre 

os deuses e o funcionamento dos sistemas sociais. Isto porque, os deuses podem ser 

utilizados com funções específicas nos mais variados projetos históricos e cultuais.  

Considerando as proposições de Rubem Alves, em seu livro O que é religião? 

(1999), seria um equívoco referenciar os deuses somente a partir das instituições 

religiosas. Para ele, o “sagrado não é somente aquilo que ostenta os nomes religiosos 

tradicionais. Onde quer que imaginemos valores e os acrescentemos ao real, aí está o 

discurso do desejo, justamente o lugar onde nascem os deuses” (p.81). Há, portanto, uma 

maneira nova de compreender a realidade. Os deuses (o sagrado) não estão separados 

dela, mas são sua parte constitutiva e possuem funções bastante específicas. Neste caso, 

o discurso teológico teria a função de descobrir a função especifica que o Leviatã, o Deus 

mortal de Hobbes; ou a mão-invisível de Smith teriam na realidade (HINKELAMMERT, 
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1983). Os valores atribuídos tanto a sociedade burguesa, quanto aos mecanismos do 

mercado, fizeram “nascer deuses” que assumem funções bastante específicas no 

ordenamento da vida das pessoas.  

Descoberta a função especifica dos deuses, no quarto nível estas funções são 

nomeadas. Como explica Assmann, aqui “começa-se a dar nome concreto a essas funções, 

chamando umas de nocivas e outras de não tão nocivas ou até propícias a determinado 

projeto. É neste nível que aparece o discurso sobre a idolatria, isto é, sobre os ídolos que 

matam, porque exigem sacrifícios” (ASSMANN, 1989, p.13). Aqui nos limitaremos a 

relatar sobre a nomeação destas funções. O tema dos “ídolos que matam, porque exigem 

sacrifícios” e o do “discurso sobre a idolatria” serão aprofundados mais adiante dada a 

importância destes temas para nossa pesquisa.  

Neste nível, o discurso teológico assume importância relevante na interpretação 

das funções que os deuses podem cumprir no interior da história. Esta relevância está 

associada à importância que este discurso assume ao poder a ajudar “as comunidades e 

as pessoas que as compõem a compreender sua situação no mundo” (SUNG, 1994, p.242). 

Os deuses da sociedade moderna burguesa são invisíveis e têm “a função de sacralizar e 

operacionalizar uma ordem dinâmica portadora de uma utopia transcendental 

imanetizada” (SUNG, 1994, p.237). Assim, do mesmo modo que os deuses não são vistos, 

suas funções também não o são. A ordem dinâmica fica sacralizada ou naturalizada 

(SUNG, 2014), como se toda dinâmica presente se desse desta mesma maneira desde a 

origem. O discurso teológico, portanto, cumpre neste nível a função de retirar estes deuses 

do crepúsculo em que vivem (ASSMANN, 1989) e revelar suas funções nomeando-as 

concretamente de modo que as pessoas “compreendam sua situação no mundo” como 

resultado das intervenções destes deuses na história.  

Considerando que as funções recebem nomes concretos, o discurso teológico 

trabalha sempre com conteúdos ambivalentes e em constante tensão, já que algumas 

funções estão associadas a processos de emancipação humana e outras estão vinculadas 

legitimação de uma ordem desumana. Interpretando as palavras de Alves (1999) no 

âmbito deste raciocínio, o discurso teológico aparece aqui com toda a sua ambivalência 

política: o deus dos poderosos “eternizam o presente e exorcizam um futuro novo; o deus 

dos oprimidos “exigem a dissolução do presente para que o futuro seja a realização do 

Reino, não importa o nome que se lhe dê” (p.108).  

Tendo interpretado e nomeado a função dos deuses, passa-se então ao quinto nível. 

Assmann diz que este nível  
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se relaciona com a busca de uma coerência em relação ao cristianismo. 

A história do cristianismo demonstra que já se atribuíram e continuam 

sendo atribuídas ao Deus cristão as mais variadas e contraditórias 

funções. Cabe aos cristãos assumirem a dura, mas inescapável, tarefa de 

discernirem os ídolos da opressão e a busca do Deus libertador no interior 

da própria realidade do cristianismo, ontem e hoje (ASSMANN, 1989, 

p.13).  
 

Em nossa interpretação, quando Assmann relata sobre buscar “coerência em 

relação ao cristianismo” pressupõe que, para discernir entre deuses falsos e verdadeiros, 

o discurso teológico sobre a idolatria busca coerência com a visão “de um deus 

humanizado na história dos homens” ou “um deus determinado, com posições 

determinadas diante dos fatos humanos” (ASSMANN, 1989,13). Isto implica na busca 

de contrapor-se aos deuses invisíveis, às divindades adequadas a todas as formas de “culto 

do homem abstrato” (ASSMANN, 1989, p. 53). 

A crítica de K. Marx (2013) de que o capitalismo encontrou no cristianismo, com 

seu “culto do homem abstrato”, a mais adequada forma de religião, é utilizada por 

Assmann para se referir à característica desumana e a posição completamente distante da 

realidade deste deus ao qual o discurso teológico procura se contrapor. Apesar de oculto, 

ele interfere constantemente na realidade. Uma de suas funções é incorporar “o trabalho 

concreto de todos, transformando em trabalho abstrato”. Assim, o trabalho fica 

“potencialmente ilimitado” (ASSMANN, 1989, p.53). Este deus não compreende a 

realidade humana. A força limitada do trabalho humano, fica sujeita a pretensão ilimitada 

de lucratividade. Nesta lógica, o trabalho humano é explorado, o trabalhador sacrificado 

e os valores/crescimento econômico são percebidos como se fossem criados do nada 

(SUNG, 1989). Buscaremos aprofundar este tema mais adiante quando tratarmos sobre o 

ídolo que exige o sacrifício de vidas humanas. 

Segundo Assmann (1989), Marx consegue fazer esta ponte com o cristianismo 

para criticar o capitalismo, justamente porque a história do cristianismo demonstra que se 

operou em seu interior a presença de uma “lógica que esvazia a corporalidade humana 

concreta e maneja uma concepção abstrata do ser humano” (ASSMANN, 1989, p.75). 

Esta lógica fez com que fossem “atribuídas ao Deus cristão as mais variadas e 

contraditórias funções”. Na visão conservadora do cristianismo, “Deus se converte num 

Deus sacrificador, que já não tem expressão fora do sacrifício. Torna-se assim um Deus 

niilista que no fim devora seus filhos” (ASSMANN, 1989, p.452).  
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Para Assmann, “a reprodução da vida humana real e concreta é a fonte de critérios 

para a teologia que defendemos. Julgamos que ela é a mais coerente com o cristianismo” 

(ASSMANN, 1989, p.28). Ele afirma a concepção da Teologia da Libertação 

desenvolvida principalmente pelos teólogos do DEI, o Deus da Vida “é aquele cuja 

vontade é de que o homem concreto, com suas necessidades concretas, seja o centro da 

sociedade e da história” (HINKELAMMERT, 1983, p.180). Esta concepção implica em 

um comprometimento ético com o outro, com o sujeito vivo, avido por viver, mas com 

necessidades concretas para continuar vivendo (HINKELAMMERT, 1970). Para 

Assmann (1989), ela se justifica como a mais apropriada ao passo que, em relação as 

outras sínteses religiosas, o que identifica o cristianismo essencialmente é “o amor a Deus 

concretizado no amor ao próximo” (ASSMANN, 1989, p.136). 

Assim, se considerarmos a própria tradição cristã chega-se também a uma 

realidade de concepções de Deus radicalmente opostas (LÖWY, 2016). Neste sentido, a 

busca do discurso teológico por uma coerência com o cristianismo para diferenciar deuses 

falsos e verdadeiros, passa também pela busca de verificar no interior da tradição cristã 

qual é o Deus que liberta, o Deus da Vida e qual o que oprime e exige a morte a dos seus 

filhos.  

 

2.3 Conceitos fundamentais. 

 

 

Com base na exposição que desenvolvemos acima é possível embarcar agora na 

análise dos conceitos fundamentais do discurso sobre à idolatria do mercado no 

pensamento de Hugo Assmann. Este momento se dividirá em duas partes subsequentes 

que abordará detidamente o conceito de ídolo e o de idolatria.  

 

2.3.1 O ídolo: deus que exige o sacrifício de vida humanas.  

 

No texto de introdução do livro A idolatria do mercado (1989), Assmann é 

categórico em afirmar que “ídolos são os deuses da opressão” (ASSMANN, 1989, p.11). 

Sua compreensão sobre o conceito de ídolo é referenciada nos estudos desenvolvidos 

pelos teólogos do DEI. Parte significativa destes estudos foi publicada na obra A luta dos 

deuses. Os ídolos da opressão e a busca do Deus libertador (1982). A intuição tem 

origem fundamentalmente nos textos bíblicos do Antigo Testamento. Para Assmann, 
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relacionar os ídolos a opressão é “o enfoque mais corretamente bíblico da idolatria” 

(ASSMANN, 1989, p.250). A denúncia dos profetas aos ídolos sempre esteve 

“diretamente vinculada a manipulação de símbolos religiosos para criar sujeições, 

legitimar opressões e apoiar poderes dominadores na organização do convívio humano” 

(ASSMANN, 1989, p.11). 

Júlio de Sant’ Ana (1989) explica que no contexto da história de Israel é possível 

se verificar várias situações de enfretamento entre deuses. Para ele, a bíblia afirma, de 

modo incisivo, que a luta é entre Yahweh, o deus libertador, e os outros deuses “que 

legitimam a opressão, a dominação, o controle social e a ordem que deve existir (dentro 

da perspectiva que nasce do poder) entre as classes sociais” (SANT’ANA, 1989, p. 77). 

Considerando esta realidade de luta entre deuses no Antigo testamento e a função que 

cada um deles cumpria na realidade, Assmann concebe que o conceito de ídolo não se 

refere a constatação de “simples falsos deuses. Todos os deuses são verdadeiros para 

quem o cultua. Trata-se de deuses que são falsos na medida em que oprimem. Ídolos são 

deuses da opressão” (ASSMANN, 1989, p. 407). 

Para Assmann (1989), a análise da realidade latino americana compreendida sob 

o domínio do capitalismo globalizado permite-nos perceber os problemas que interpelam 

a teologia a lutar contra os ídolos. Eles possuem uma promessa original, a que sempre se 

retorna de maneira mais enfática: “mais riqueza e mais crescimento é sinônimo de mais 

desenvolvimento, maior riqueza global é sinônimo de mais bem-estar para todos” 

(ASSMANN, 1989, p.156). Contudo, o que predomina “são os sacrificialismos que são 

cálculos de mortes necessárias, vítimas necessárias, sofrimentos necessários dentro de 

lógicas sacrificiais irredutíveis, que se enfeitam com promessa de vida, “depois” que 

estiverem sacrificadas todas as vítimas necessárias” (ASSMANN, 1989, p.360).  

Desse modo, Assmann compreende os ídolos da sociedade moderna burguesa, a 

partir das funções que cumpriam os ídolos criticados pelos profetas. Contudo, apesar da 

proximidade de suas funções, ele não os entende como iguais em sua forma. Pablo 

Richard afirma que no Antigo testamento “o ídolo é fabricado pelo homem, com a mesma 

matéria e a mesma técnica que ele utiliza para fabricar outros produtos, destinados a 

satisfazer suas necessidades. O objeto material procura representar direta ou 

simbolicamente a forma e o modo de agir do espírito ou deus presente no objeto material” 

(RICHARD, 1982, p.21). Neste caso, portanto, o ídolo é material, ele é produto de matéria 

da natureza concreta e do trabalho humano. O ídolo aqui é imagem visível e, sobretudo, 

é um objeto de devoção feito por meio da intenção humana (HINKELAMMERT, 1983).  
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Para Assmann, na sociedade moderna burguesa, “o essencial da realidade 

econômica se tornou completamente invisível. O Capital é o deus absconditus, que exige 

da parte de todos os que intervêm na encenação das aparências econômicas uma relação 

radicalmente transcendental, ou seja, uma atitude devocional em relação a sua 

onipotência” (ASSMANN, 1989, p.52). Neste caso, o ídolo não é produto da natureza 

concreta e nem da ação humana. O ídolo aqui é invisível, produto da interação humana e 

um modo pelo qual os homens se relacionam. E, principalmente, um produto não-

intencional.  

Em síntese, podemos dizer que para Assmann, ainda que a função seja a mesma, 

o ídolo da sociedade moderna burguesa é um produto invisível da interação humana, 

diferente do ídolo criticado pelos profetas, feito de elementos da natureza concreta e 

visível (SUNG, 1994). Segundo Sant’Ana, esta característica dos ídolos do presente, 

desassociados de representações religiosas, “nos leva a compreender como muitas vezes 

se cobrem situações de injustiça e opressão com o manto do religioso. Em torno das coisas 

humanas se fabrica um mistério para que os problemas históricos não sejam tocados, para 

evitar que sejam transformados” (SANT’ANA, 1989, p.76). Assmann chama este “manto 

religioso” de “aura mistificadora e ‘religiosa’ da economia capitalista: o fetichismo” 

(ASSMANN, 1989, p.369). É o fetichismo o responsável por cobrir com uma mística 

religiosa os problemas históricos, “para evitar que sejam transformados”. Neste sentido, 

os teólogos latino-americanos utilizam o termo fetiche como equivalente filosófico do 

conceito de ídolo (SUNG, 1994). Richard diz que, “a luta dos pobres é também uma luta 

contra fetiches, ídolos e toda sorte de poderes místicos, espirituais e teológicos” 

(RICHARD, 1982, p.10).  

Assmann também compreende o conceito de ídolo como correlato ao de fetiche. 

Em A idolatria do mercado (1989) ele desenvolve esta compreensão analisando o uso de 

símbolos bíblicos nos textos sobre a crítica à religião de K. Marx. Esta análise tem a 

intenção de apresentar a relação entre os conceitos de ídolo e fetiche nos textos marxianos, 

mas principalmente de mostrar que no centro desta associação “está sempre o sacrifício 

de vidas humanas” (ASSMANN, 1989, p. 397). Desse modo, para Assmann, a opressão 

dos ídolos se expressa da maneira mais cruel na exigência de “vítimas humanas, com cujo 

sangue o fetiche nutre e prolonga a sua vida, como o Capital Morto se nutre do trabalho 

vivo (ASSMANN, 1989, p.400).  

Considerando as análises de Assmann (1989), a associação entre ídolos e fetiche 

no pensamento de Marx fica evidente a partir de 1842 depois ter lido de Debrosses, Sobre 
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o culto dos deuses do fetiche. A partir disso o termo “‘fetiche’, ‘fetichismo’, ‘fetichização’ 

– cuja origem semântica de português ‘feitiço’, isto é, o que pode ser feito e usado para 

fazer, Marx registra – começa a predominar sobre a de ‘deuses’, ‘ídolos’, etc., embora 

essa última reapareça de vez em quando” (ASSMANN, 1989, p.399). Umas das imagens 

que reaparece é a figura de Moloc que Marx associa ao caráter vampiresco do Capital. 

Assmann, comentando as referências de Marx à Moloc, diz que para ele  

quando o dinheiro passa a agir como capital, ‘adquiriu a misteriosa 

qualidade de acrescentar valor porque é valor’. Começa então sua ‘sede 

vampiresca de sangue vivo de trabalho’ humano. Instaura-se a lógica da 

morte, onde as vítimas não são acidentais, mas são sacrifícios 

necessários”. O Capital se apresenta como um Moloc que exige o mundo 

inteiro como sacrifício que lhe é devido (ASSMANN, 1989, pp.405-6).  

 

Segundo Dussel, quando o dinheiro passa a agir como Capital ele integra também 

os meios de produção. Assim, “o próprio trabalho comprado, quando é usado, assumido 

ou subsumido no seio do capital, torna-se o momento criador de valor no capital 

(DUSSEL, 1987, p.143). O valor acrescido (mais-valor) se “consegue no processo 

produtivo ao pagar menos salário” (DUSSEL, 1987, p.145). Mas, como explica Sung, o 

Capital se autocompreende como sujeito da criação de valor. “Ele nega que o crescimento 

do capital financeiro é fruto da expropriação de uma parte da mais-valia produzida pelo 

trabalhador. Nega o trabalhador, com o seu trabalho, como fonte criadora de valor e 

absolutiza-se a si mesmo” (SUNG, 1989, p.125).  

Quando o Capital “absolutiza-se a si mesmo” ele se torna um fetiche (DUSSEL, 

1987). É no fetiche que está a “misteriosa qualidade” do Capital de acrescentar valor. O 

dinheiro, feito pelo homem, ao passar a agir como Capital é invertido em criador e de 

objeto ele passa a ser sujeito. O Capital nega ao homem tanto o valor que ele mesmo 

produz, como seu caráter de sujeito no mercado, onde as mercadorias tornam-se sujeitos 

e o homem objeto (SUNG, 1989). Como a lógica do Capital é sempre “acrescentar valor 

porque é valor”, começa então sua ânsia por se apropriar de mais trabalho humano, de 

mais vida humana (o valor do produto é vida humana objetivada). 

Passando em termos teológicos, o Capital se torna um ídolo-fetiche. Uma vez 

absolutizado, fetichizado ele se torna um deus que oprimi e exigi o sacrifício de vidas 

humanas para saciar sua sede “vampiresca de sangue humano” para acrescentar mais 

valor a si mesmo. O sacrifício de vidas humanas, portanto, é uma imolação necessária 

para garantir isto. Desse modo, para Marx “já não se trata de um ídolo qualquer, mas de 
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um ídolo muito especial: Moloc, o ídolo dos sacrifícios sanguinários” (ASSMANN, 1989, 

p. 405).  

 Considerando o que vimos até aqui, o conceito de ídolo em Assmann é 

compreendido a partir da relação entre a função dos ídolos na história de Israel e o 

conceito marxista do fetiche. O Capital é o ídolo da sociedade moderna burguesa e 

encontra sua expressão mais perfeita em Moloc, o ídolo que exige o sacrifício de vida 

humanas. Como o ídolo-Capital é também fetiche, ele “fetichiza tudo a sua volta para que 

o fetiche, engrandecido, tenha direito de devorar tudo” (ASSMANN, 1989, p.408). Neste 

sentido, ele também tem a função de “sacralizar e operacionalizar uma ordem dinâmica 

portadora de uma utopia transcendental imanetizada” (SUNG, 1994, p.237). Esta utopia 

mobiliza as pessoas a partir do critério de que acrescer valor ao capital é o único caminho 

para resolver todos os problemas sociais e econômicos. Esta lógica imanetizada oprime e 

sacrifica os seres humanos. São vítimas necessárias para saciar o desejo do Capital-Moloc 

de acrescer mais valor a si mesmo.  

 

2.3.2 A idolatria: o culto aos ídolos. 

 

Antes de abordarmos o conceito de idolatria no pensamento teológico de Assmann 

é necessário um aclaramento conceitual no que se refere a relação entre Capital e 

mercado. No item anterior desenvolvemos o conceito de ídolo vinculando-o ao tema do 

Capital, o “Moloc, o ídolo dos sacrifícios sanguinários” (ASSMANN, 1989, p. 405). 

Seguindo o raciocínio de Assmann, abordaremos neste item o conceito de idolatria, mas 

relacionando-o ao tema do mercado. Buscaremos mostrar rapidamente que não há 

contradição ao passo que um tema não está desvinculado do outro, mas estabelecem entre 

si uma relação de condição. Depois disso, trataremos especificamente do conceito de 

idolatria do mercado. 

Como vimos no item anterior, o Capital não é só dinheiro do lucro, mas nele 

também se incluem os meios de produção. É na ampliação dos meios de produção que o 

dinheiro toma diversas formas e funções sociais e passa a agir como Capital.  Assim, o 

Capital é também uma forma relação social (HINKELAMMERT, 1983) É relação social 

que explora o trabalhador na produção de mercadorias (baixos salários) que são vendidas 

no mercado, onde se realiza a extração de mais-valor que é acrescentado ao Capital 

(SUNG, 1989). Neste sentido, Sung diz que “não há capital sem mercado, nem mercado 

capitalista sem o capital. Um é condição de existência do outro (SUNG, 1989, p.129). 
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 A medida que se buscava acrescer valor ao Capital, o mercado capitalista se 

expandia cada vez mais pelo mundo até constituir-se como um sistema global de mercado 

(SUNG, 1989). Quando o Capital se absolutiza consequentemente o mercado também 

torna-se absoluto, “fetichiza-se, diviniza-se. Cai na idolatria”. (DUSSEL, 1987, p.30).    

A partir de Dussel (1980), podemos dizer que a base desta absolutização está no 

fetiche. Mas, o fetiche não apenas absolutiza o mercado, também é fundamento do culto. 

A ideia do mercado livre/perfeito não é apenas uma “verdade” dos economistas, mas “é 

uma “verdade para ação”, não é somente ideia mas uma ideologia. É um “‘deus’ ao qual 

se presta culto, e a quem se oferecem sacrifícios humanos” (DUSSEL, 1980, p.48). Para 

Assmann (1989), trata-se de um culto idolátrico do mercado. A idolatria é um ato de 

reciprocidade entre o ídolo e o idolatra que se submete aos dogmas do mercado. Desta 

reciprocidade se origina uma relação de devoção e “um sacrificialismo idolátrico” 

(ASSMANN, 1989, p. 293).  

Para assegurar a liberdade do mercado, os dogmas rígidos deste paradigma fazem 

promessas que jamais poderão ser cumpridas dentro de sua lógica.  “Daí a violência 

implacável e o sacrificialismo intrínseco desse paradigma” (ASSMANN, 1989, p.292). 

Uma grande parcela da humanidade convive diuturnamente com os problemas 

relacionados aos baixos salários, com a desigualdade e a exclusão, enquanto que uma 

outra minoria espera que o mercado como uma “mão invisível” resolva todos problemas 

socais, enquanto que o Capital só consegue acrescentar valor (lucro) a si mesmo. Para 

Assmann, isto é resultado da completa devoção exigida pelo ídolo. Ele afirma que o culto 

ao ídolo “exige total devotamento e não tolera apostasias. O ídolo é histórico e seu reino 

é deste mundo: é o paradigma econômico que não tolera, em princípio, infrações” 

(ASSMANN, 1989, p.343).   

Como vimos rapidamente no primeiro momento, para Hinkelammert a devoção 

idolátrica às leis do mercado está relacionada fundamentalmente a humildade exigida por 

este paradigma aos atores do cenário econômico. Ele diz que no mercado “existe uma 

virtude absolutamente central: a humildade. Submeter-se a este grande objeto de devoção 

e jamais revoltar-se é exigência dessa humildade” (HINKELAMMERT, 1983, p.151). “A 

pretensão do conhecimento total” dos mecanismos do mercado (HINKELAMMERT, 

2013, p.194) é o pecado capital. É uma apostasia, isto é, o abandono da fé nos mecanismos 

beneficioso do mercado. Assim, “os valores e as determinações do mercado, portanto, 

aparecem – legitimados pelo objeto de devoção – como caminhos de virtude” 

(HINKELAMMERT, 1989, p.151).  
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Para Assmann, os valores virtuosos do mercado são valores absolutizados que 

servem à legitimidade do domínio do ídolo, por isso são caminhos considerados virtuosos 

no capitalismo. Em suas palavras, “os valores absolutos são a absolutização dos valores, 

admissíveis e necessários, no interior dos limites do paradigma” (ASSMANN, 1989, 

p.343). A princípio, os valores não são absolutos mas relativos, quando legitimados pelo 

ídolo como o único caminho virtuoso eles são absolutizados. Contudo, nem todos os 

valores são legitimados, mas somente aqueles que o limite estabelece como admissíveis 

e necessários. Os outros valores aparecem como se não fossem de fato, ficam associados 

ao caos, a rebelião etc. Neste sentido, Assmann afirma que  

valores reais são aqueles que defendem a vida; antivalores são os que 

ameaçam e destroem a vida. Mas para os sistemas de dominação é 

exatamente o contrário. É valor aquilo que o limite estabelece como 

admissível. O que se opõem à ordem jamais poderá ser valor, porque gera 

caos, que é a anomia, ou seja, a negação dos valores (ASSMANN, 1989, 

p. 345, grifo nosso).  

 

Assim, podemos dizer que os valores absolutizados do mercado não possuem a 

vida como critério mas o sistema de dominação. O ser humano, enquanto sujeito com 

necessidades reais para continuar vivendo, já não é ponto de partida para a organização 

social, mas sim o mercado (SUNG, 1989). A partir de Sung, podemos considerar os 

valores do mercado como transcendentes “porque é exterior ao homem e critério absoluto 

na hierarquização dos direitos humanos” (SUNG, 1989, p.116). Do mesmo modo, para 

Assmann, tal como nas experiências religiosas tradicionais os valores consagrados no 

interior do sistema idolátrico, estão em um âmbito totalmente exterior ao ser humano, 

mas dentro dos limites do possível e do admissível no sistema dominação. São portanto 

valores transcendentes, que valorizados e manipulados no interior do sistema ajudam a 

“valorizar os objetos devocionais relacionados com o ídolo” (ASSAMANN, 1989, 

p.343). 

Mas, como mostra Assmann, apesar dos valores do mercado estarem projetados 

ao transcendente, eles são considerados na realidade imanente, “no interior dos limites do 

paradigma”; “o ídolo é histórico e seu reino é deste mundo”. Assim, “já que este reino é 

histórico, portanto formado por coisas historicamente variáveis e contingentes, essa 

variabilidade e contingência deve ser desfeita” (ASSMANN, 1989, p.344). Para 

Assmann, a contingência e a variabilidade são desfeitas através de “um modo de conceber 

essas realidades finitas que as faça aparecer, sempre, como infinitas, ou pelo menos 

potencialmente infinitas” (ASSMANN, 1989, p.344). Desse modo, as categorias 
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econômicas passam a trabalhar com pressupostos infinitos. Os benefícios decorrentes do 

livre mercado serão socialmente “sem limites”. “Os mecanismos do mercado gerarão um 

bem comum ‘sem limites’. O mercado, agindo como um mão-invisível, será um benfeitor 

“universal” (ASSMANN, 1989).  

Para Assmann, “desfazer a finitude das coisas contingentes e finitas, e jogá-las 

para dentro das dimensões infinitas, é uma operação que tem seu custo. Mas o capitalismo 

acha que esse custo é irrisório diante do milagre de construir o infinito a partir das coisas 

finitas” (ASSMANN, 1989, p.344). Chegamos ao pressuposto fundamental do sacrifício 

exigido pelo ídolo e ofertado nos altares do mercado em seu culto perverso. O custo “é a 

destruição e a negação da realidade enquanto finita” (ASSMANN, 1989, p.344). Para 

Hinkelammert (1984;2013), as leis do mercado negam a condição de finitude do homem 

ao passo que afirmam a infinitude de suas categorias. O mercado é a fonte do progresso 

infinito, do bem comum “sem limites” é a própria fonte da vida. Mas, o mercado 

desconsidera a finitude do trabalho humano, da matéria prima ou da natureza.  

Diante dos pressupostos infinitos das categorias econômica e da “destruição e 

negação da realidade enquanto finita” (sacrifícios), Assmann levanta a hipótese de que 

“algo aconteceu com o limite” (ASSMANN, 1989, p.345). Para ele, o limite “também se 

tornou abstrato, se ‘espiritualizou’. Isto, porém, não significa que se diluiu. Exatamente 

o contrário: tornou-se ainda mais rígido”. “O que vale agora é o ‘espirito das instituições’” 

(ASSMANN, 1989, p.347). O espírito das instituições cria uma falsa consciência do 

limite real, uma consciência fetichizada deste mesmo limite mas agora 

espiritualizado/fetichizado que passa a determinar a vida das pessoas. Portanto, “todos os 

que participam das relações mercantis estão efetivamente imersos num processo de 

fetichização, do qual nem se dão conta”. Desse modo, “a total funcionalização dos valores 

pelo limite ‘espiritual’ do admissível de fato implica em constantes atos devocionais ao 

ídolo” (ASSMANN, 1989, p.348).   

Podemos afirmar portanto, que Assmann entende por idolatria um ingente 

processo devoção ao mercado que cria uma falsa consciência da realidade e oculta 

completamente a lógica sacrificial vinculada ao ídolo. Nesta lógica, o egoísmo, a defesa 

dos interesses privados, é apresentado como a melhor forma de atingir a justiça social, 

ou, de outra maneira, de amar e de servir ao próximo (SUNG, 1994). Isto corrobora para 

uma “adesão impressionante a um paradigma articulador cujos pressupostos básicos 

implicam numa determinada concepção da natureza humana e sugerem um determinado 

caminho para formas viáveis do amor ao próximo” (ASSMANN, 1989, p.139).  
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CAPÍTULO III – O mercado como sistema relativamente autorregulável: idolatria 

e Sensibilidade solidária. 

 

 

Segundo Jung Mo Sung (2010), nos anos posteriores a publicação do livro A 

idolatria do mercado (1989), Hugo Assmann passa a dialogar com outros diversos 

campos do conhecimento como a neurociência, a biologia e a física, por exemplo. Seu 

interesse intelectual pelas teorias econômicas, antropologia, filosofia e teologia 

permanecem como estimulo a novas abordagens teóricas. Desse modo, ele incorpora às 

suas reflexões temas como a auto-organização, autorregulação, emergência de novas 

propriedades, teorias da cognição etc.   

Especificamente, após a incorporação das teses de Franz Hinkelammert sobre a crítica 

ao pensamento utópico, agora o uso da teoria dos sistemas auto-organizativos, e outras 

teorias que compõem o paradigma da complexidade, marcam o início de uma terceira 

fase do pensamento de Assmann sobre o mercado capitalista (SUNG, 2010). As obras 

mais significativas deste período são Clamor dos pobres e “racionalidade econômica” 

(1990), Desafios e falácias. Ensaios sobre a conjuntura atual (1991) e Crítica a lógica 

da exclusão. Ensaios (1994). Esta tríade compõe-se da união de artigos que foram 

apresentados em congressos ou encontros de igrejas cristãs, talvez por isso a utilização 

de uma linguagem mais acessível. Apesar de não serem numerosos na quantidade de 

páginas, são de profunda relevância teórica.  

Dois pontos podem caracterizar estes livros. Primeiro a intenção de desdobrar temas 

referentes a crítica à idolatria do mercado e neste processo tornar mais acessível este tema 

aos grupos de base das igrejas e mais claro aos grupos acadêmicos. E, por conseguinte, 

propor a revisão de alguns pressupostos desta mesma crítica a partir dos novos temas 

incorporados a sua reflexão sobre o mercado.  Um dos temas reformulados por Assmann 

é o da auto-organização do mercado, ele o faz a partir da tese sobre sistemas complexos 

auto-organizativos. Esta revisão o fez tomar uma posição em relação a crítica ao mercado 

que se fez incompreensível para muitos adeptos da Teologia da Libertação e outros 

setores da esquerda. 

Como vimos no capítulo anterior, uma das teses fundamentais que Assmann e 

Hinkelammert desenvolvem em A idolatria do mercado (1989) é a de que “a ‘religião 
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econômica’ desencadeou um ingente processo de idolatria, que encontra sua expressão 

mais evidente na suposta autorregulação dos mecanismos de mercado” (ASSMANN; 

HINKELAMMERT, 1989, p.7). Alguns anos depois, em Desafios e falácias. Ensaios 

sobre a conjuntura atual (1991), Assmann faz uma afirmação bastante incisiva sobre o 

tema da autorregulação do mercado.  

É o mercado um sistema espontaneamente autorregulado? Até certo 

ponto sem dúvida nenhuma. Até Marx o admitia. Só que via como uma 

lógica rígida de mecanismos de exclusão e inclusão, com acentuada 

dinâmica de exclusão. A ideologia neoliberal, extremando o cerne 

clássico das teorias acerca do mercado, vê o mercado como ordem 

espontânea, autossuficiente em sua dinâmica autorreguladora. A questão 

crucial, portanto, não está em admitir que o mercado tem mecanismos 

autorreguladores, mas em saber até que ponto são includentes e/ou 

excludentes (ASSMANN, 1991, pp. 23-24).  

É evidente que Assmann admite que o mercado, em partes, é um sistema 

autorregulado. Isto implica em dizer que o mercado não possui uma influência 

organizadora ou um organizador de fora de toda a cadeia de ordenamentos do sistema. 

Mas, o mercado se organiza desde dentro, desde a complexidade dos princípios dinâmicos 

da sociedade (ASSMANN, 1998). Para Assmann, esta compreensão sobre o mercado 

aparece tanto em K. Marx quanto no pensamento neoliberal. O que as distingue 

fundamentalmente é o fato de que Marx percebia uma lógica rígida de exclusão que 

superava em muito a lógica de inclusão, e os neoliberais, por força de sua fé idolátrica 

nos mecanismos de mercado, não percebem a exacerbada lógica de exclusão e os efeitos 

catastróficos deste processo autorregulador (SUNG, 2002).  

Neste sentido, em outros textos, Assmann diz que sua intenção em Crítica à lógica 

da exclusão. Ensaios sobre economia e teologia (1994) “era precisamente apontar a árdua 

tarefa de conceber e construir políticas públicas capazes de lidar com a coexistência de 

duas lógicas no mercado, as tendências includentes e as excludentes” (ASSMANN, 1997, 

p.20). Não é a intenção desta pesquisa desenvolver reflexões acerca da constatação de 

tendências includentes no mercado a partir do conceito de auto-organização, muito menos 

analisar os pressupostos que levaram Assmann a afirmar que Marx tem esta mesma 

percepção. O que nos interessa mostrar com isso é que se o proposito que move a crítica 

à idolatria do mercado é “a luta em favor da vida humana real e concreta” (ASSMANN, 

1989, p.9), de fato a “questão crucial” é saber até que ponto estes mecanismos são 

includentes ou excludentes.  
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A partir das análises de Sung (2010), podemos afirmar que a consideração de 

Assmann que sintetiza o seu pensamento sobre o mercado nesta terceira fase, também a 

que mais gerou incompreensibilidades, é a seguinte: “aceitar, crítica mas positivamente, 

o mercado, sem desistir de metas solidárias” (ASSMANN, 1996, p.64). Podemos 

considerar que esta afirmação deve ser lida na perspectiva desta questão crucial que 

levantamos acima. A aceitação do mercado não é desta fase, mas da segunda fase da sua 

crítica teológica ao mercado onde sua crítica era a absolutização dos mecanismos 

autorreguladores do mercado (SUNG, 2010). Na segunda fase, essa aceitação do mercado 

era em função de não ser possível a sua eliminação; era como um mal inevitável. O novo 

aqui é que Assmann deixa claro que o mercado, em partes, é autorregulável justamente 

porque é um sistema que se auto-organiza e que ele tem aspectos positivos. Da noção de 

um mal inevitável, Assmann passa aceitar a ambiguidade do mercado: o seu mecanismo 

auto-organizativo possui aspectos positivos e negativos. Ele opera com lógica de exclusão 

que, em muito, se sobressai as de inclusão e, portanto, faz-se necessário priorizar 

programas e metas sociais.  

Neste sentido Sung, explica que agora a crítica à idolatria do mercado se funda 

em dois pilares:  

a crença, por parte dos neoliberais, de que a auto-organização do mercado 

produzirá sempre o melhor resultado, isto é, a fé no caráter sempre 

benéfico da auto-organização do mercado que impede qualquer 

intervenção social em vista de metas sociais; e o sacrificialismo que 

resulta desse crença, ou seja, sacrifícios de vidas humanas exigidas e 

realizados por um sistema econômico que se apresenta como sem 

alternativa e como o único modo de realizar a solidariedade social 

(SUNG, 2010, p.164). 

Assim, trabalhar sob a hipótese de que o mercado é um sistema que, em partes, 

possui uma autonomia autorreguladora, continua sendo uma crítica “a pretensão dos 

economistas de corte neoliberal” de “que não existe exclusão no mercado e, por isso, 

vetam qualquer priorização de metas sociais”. Continua também sendo o esforço de 

detectar a presença de ídolos vorazes”, que exigem o sacrifício de vidas humanas, “na 

religião econômica do mercado irrestrito” (ASSMANN, 1994, p. 86). Assim, com 

exceção do conceito de auto-organização do sistema, a estrutura conceitual da crítica à 

idolatria se aplica ao mercado também nesta terceira fase.  

Junto a estas continuidades e descontinuidades, é possível detectar a aplicação de 

um conceito novo na crítica à idolatria do mercado: a solidariedade. Ao mesmo tempo 
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que o conceito de solidariedade funciona como crítica a lógica perversa do mercado ele 

também torna-se estratégia para combater a idolatria que cega a visão das pessoas para as 

exclusões do sistema de mercado. Segundo Sung, Assmann entende a solidariedade em 

uma perspectiva que supera as ações conscientes e intencionais, mas ele defende que a 

“própria ética da solidariedade precisa se encarnar em normatizações do convívio humano 

com conotações autorreguladoras, isto é, devem ser criados mecanismos institucionais 

solidários que funcionem de modo autorregulado” (SUNG, 2010, p.164).  

Desse modo, neste terceiro capítulo nos guiaremos pela seguinte pergunta: como 

se desenvolve o pensamento de Assmann sobre o mercado após a crítica à idolatria do 

mercado? Assim sendo, no primeiro momento buscaremos entender como Assmann 

relaciona criticamente a tese dos sistemas auto-organizativos com o sistema de mercado. 

Buscaremos levantar pontos de continuidade com a crítica à idolatria do mercado. No 

segundo momento, nossa proposta é apresentar uma fundamentação socioeconômica para 

a impossibilidade de uma sociedade sem mercado e relações mercantis. Por último, 

abordaremos como Assmann compreende a solidariedade em um sistema onde existe uma 

lógica acentuadamente excludente e que ao mesmo tempo é anunciada como o único 

caminho admissível para resolver os problemas sociais.  

 

3.1 Os sistemas vivos auto-organizativos e o mercado. 

 

 

Como vimos no texto de introdução deste capítulo, não muito tempo depois de 

Assmann condenar em A idolatria do mercado (1989) a pretensão do mercado de ser um 

sistema autorregulado, em Desafios e falácias. Ensaios sobre a conjuntura atual (1991) 

ele passa a aceitar que o mercado, em partes, é um sistema que se autorregula, isto porque 

o mercado é um sistema que possui certa autonomia auto-organizativa. Ele reconhece que 

o mercado opera minimamente com tendências de inclusão, contudo a lógica de exclusão 

atinge índices extremamente mais elevados. A fé idolátrica no mercado por parte dos seus 

apologistas os faz cegos às exclusões e assim impedem qualquer forma de priorização de 

programas e metas sociais.  

É possível considerar que, para Assmann (1996), a crítica ao sistema de mercado 

deve partir do próprio sistema. Ele busca contornar as diversas tendências de 

“mentalismos” ou abstracionismos de ênfase unilateral que, por este motivo, não 
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colaboram efetivamente para transformar as realidades de exclusão. É neste sentido que 

ele justifica sua apropriação do conceito de auto-organização ou autorregulação dos 

sistemas na crítica ao mercado. Ele diz que é preciso superar o “conceito idealista 

esvaziado (...) das mediações sócio-organizativas inerentes a qualquer tipo de sociedade, 

mormente a uma economia-com-mercado” (ASSMANN, 1996, p.80).  

Neste sentido, buscando acompanhar o desenvolvimento do pensamento de 

Assmann sobre a economia, buscaremos neste item analisar como ele relaciona 

criticamente o sistema de mercado e a teoria dos sistemas auto-organizativos. 

Obviamente, esta análise não se desvinculada do objetivo geral desta pesquisa: a análise 

da crítica à idolatria do mercado. É, portanto, sob o halo deste tema geral que deve ser 

lida as análises que se seguirão.    

Em Desafios e falácias. Ensaios sobre a conjuntura atual (1991) Assmann 

desenvolve um serie de distinções conceituais para evitar algumas confusões em relação 

a sua nova posição crítica em relação ao mercado. Ele aborda conceitos que ele julga não 

terem ficado devidamente claros em sua crítica anterior, como também outros que ele 

incorporou nesta fase. Dentre eles, está o tema que nos interessa neste item, o tema da 

auto-organização. Assmann diz que  

Autorregulação ou auto-organização é um conceito chave, hoje, em 

todos os campos científicos onde se discutem processos 

auto(re)generativos, ou seja, programas que se auto(re)programam a si 

mesmos e que contêm níveis de autonomia relativa. (...) Autorregulação 

é a noção com a qual se pretende explicar a suposta ou real causalidade 

circular interna das ordens espontâneas. Os mecanismos internos regulam 

autonomamente o funcionamento do sistema. A chave de explicação 

racional dos fenômenos internos deve ser buscada nos próprios 

mecanismos internos. É o caso dos organismos vivos (ASSMANN, 1991, 

p.23).  

A partir desta explicação é possível elencar uma característica que nos parece 

fundamental nos processos auto-organizativos. Esta característica guiará parte do 

desenvolvimento de nossas reflexões neste item. Trata-se da afirmação de que a 

autorregulação é a noção com a qual se pretende explicar a suposta ou real causalidade 

circular interna das ordens espontânea, que operam com certa autonomia relativa. 

Quanto a esta característica do conceito de autorregulação ou de auto-organização, 

Assmann explica que os processos de auto-organização 

estão organizados de forma cíclica, ou como Varela prefere, de forma 

circular (recursiva), isto é, o resultado da interação cooperante das partes 
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é precisamente o que esta expressão diz, ou seja, consequência do 

envolvimento de todas as partes. O processo vivo é o resultado e também 

o instrumento de si mesmo (ASSMANN, 1998, p.59).  

Podemos considerar que, na perspectiva deste processo o sistema não tem origem 

em um princípio organizador, mas na ação associada das partes que compõe a sua 

totalidade. Não há um princípio fora da ordem, senão aquele que se origina 

espontaneamente no interior mesmo deste ordenamento a partir do envolvimento 

cooperante das partes. Segundo Assmann, “não é necessário que exista uma influência 

organizadora “de fora” da matéria e da vida. Ela se organiza “desde dentro” (ASSMANN, 

1998, p.135). Da mesma forma, não existe uma influência reguladora de “fora” do 

sistema, mas ele possui uma autonomia reguladora que é fruto da unidade de suas próprias 

partes. 

Fritjof Capra8, um dos principais teóricos dos sistemas auto-organizativos, explica 

que “o surgimento de padrões orgânicos é fundamentalmente diferente do empilhamento 

de blocos de construção, ou da fabricação de um produto mecânico em etapas 

precisamente programada. A máquinas são construídas, ao passo que os organismos 

crescem”. Nesta compreensão, o sistema enquanto organismo vivo, não pode surgir de 

uma ação (ordenamento) exterior como a construção ou fabricação de produto mecânico 

pressupõe, mas ele cresce espontaneamente. O sistema entendido assim, não se compõe 

de uma estrutura predeterminada, mas seu surgimento deve ser entendido “em termos de 

processos que refletem a organização dinâmica do processo” (CAPRA, 1995, p.262).  

De acordo com Sung, “quando Assmann escreve sobre o mecanismo 

autorregulador ou auto-organizador do sistema de mercado está se referindo a essa lógica” 

(SUNG, 2010, p.166). Assim, é possível pensar que para Assmann, o sistema de mercado 

não tem origem em um princípio. Não há um sujeito externo que planeja uma serie 

ordenamentos, mas esta nova ordem surge “desde dentro”, a partir da interação 

cooperante de suas partes. “É o caso dos organismos vivos” (ASSMANN, 1991, p.23). 

Ele não é construído (como à maquinas e produtos), mas é uma ordem que cresce 

espontaneamente em um processo autônomo de sua própria organização. 

                                                           
8 Para dar consistência teórica a discussão que desenvolveremos neste momento, dialogaremos com teses do austríaco Fritjof Capra 

(1995). O pensamento de Assmann e de Capra em muito se aproximam como ficará evidente aqui, contudo, há também algumas 
discordâncias da parte de Assmann em relação a algumas posições teóricas de Capra. Obviamente, utilizaremos no desenvolvimento 

desta reflexão somente as posições que se coadunam. Uma abordagem geral sobre tais divergências pode ser encontrada na obra de 

Sung, Desejo, mercado e religião (2010).  
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Neste sentido, para Assmann (1991), o neoliberalismo defende a premissa correta 

de que o mercado é uma ordem social espontânea, porém ao extremar o cerne de suas 

construções teóricas acerca do mercado, ele o tornar autossuficiente em sua dinâmica 

autorreguladora (automatismo). Logo, apesar de estarem corretos quanto a ordem 

espontânea, a compreensão sobre o processo de surgimento e auto(re)produção desta 

ordem está equivocada. Ele cresce espontaneamente, mas não está desvinculado da ordem 

externa. Existe uma inter-relação entre as partes em todo este processo. Em outras 

palavras, “os complexos níveis de autorregulação interna interagem entre si e com o meio-

ambiente, de modo que sua acentuada autonomia continua sendo relativa” (ASSMANN, 

1991, p.24).  

 Continuando neste sentido o raciocínio de Assmann (1998), dizer que os 

“sistemas crescem” ou que surgem de própria organização “desde dentro” pressupõe a 

seguinte pergunta: desde dentro de quê? Ou, crescem a partir de quê? As categorias da 

filosofia clássica não admitem causa sem efeito (ASSMANN, 1998), ou seja, desde 

Aristóteles passando por Tomás de Aquino, explicar o princípio exige sempre associar o 

efeito a uma causa que o precede e o determina. Para Assmann (1998), a teoria da auto-

organização busca justamente superar a visão linear do princípio da causalidade. Os 

sistemas não se originam de operação lineares mas “mediante ao que se convencionou 

chamar de propriedades emergentes desde a complexidade que inclui múltiplas 

dimensões simultâneas” (ASSMANN, 1991, p.135), ou seja, estamos falando de sistemas 

que se originam da composição interativa de muitos componentes e de variados fatores 

co-determinantes.  

Dentro da diferenciação que Capra faz entre o funcionamento das máquinas e dos 

organismos, ele explica que as maquinas constituem-se de cadeias lineares de causa e 

efeito, mas 

em contrapartida o funcionamento dos organismos é guiado por modelos 

cíclicos de fluxo de informação, conhecidos por laços de realimentação 

(feedback loop). Quando um sistema sofre uma avaria, esta é usualmente 

causada por múltiplos fatores que podem ampliar-se reciprocamente 

através de laços interdependentes de realimentação (CAPRA, 1995, 

p.262).  

O que nos interessa aqui é chamar atenção para o fato do organismo compor-se de 

“laços de realimentação (feedback loop)”. O sistema nesta perspectiva, não apenas 

acresce ou surge “desde dentro” das múltiplas dimensões simultâneas da realidade, mas 
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o fundamental é que os sistemas vivos interagem constantemente com estas dimensões 

de modo que se realimentam mutuamente. O sistema, portanto, ainda que autônomo em 

relação a um princípio ordenador, sua autonomia é relativa ao passo que ele necessita dos 

outros componentes da realidade para se realimentar e continuar a funcionar da maneira 

mais saudável. Capra ainda afirma que “os sistemas auto-organizadores exibem um certo 

grau de autonomia. Isto não significa que os sistemas vivos estejam isolados do seu 

ambiente; pelo contrário interagem continuamente com ele” (CAPRA, 1995, p.263). 

Assim sendo, podemos considerar esta relação cooperativa como um aspecto importante 

no funcionamento do sistema ao passo que, naturalmente, ele está sempre vulnerável a 

“sofrer avarias” causadas pelos múltiplos fatores que compõe o mesmo sistema.  

Agora fica mais fácil entender quando Assmann (1991) afirma a autonomia 

relativa do sistema de mercado. O automatismo do mercado nunca é pleno, mas é sempre 

relativo na medida em que ele necessita relacionar-se com outras dimensões simultâneas 

para que consiga funcionar com o menor nível de “avarias” (exclusões/mortes) possível. 

Considerando isto, Assmann (1994) diz que para salvar a vida dos pobres é necessário 

conjugar mercado e planificação de metas sociais. Ou seja, e preciso relacionar mercado 

e metas sociais para que criem “laços de realimentação” para diminuir os níveis de 

exclusão e morte no sistema e salvar a vida dos pobres. Para ele, “é o grande sonho de, 

sem abolir a economia de mercado, chegar a instituir formas institucionais que 

compensem sistematicamente os efeitos da lógica de exclusão própria do jogo 

relativamente livre do mercado” (ASSMANN, 1994, p.35).  

Segundo Assmann (1991), é isto que os neoliberais não compreendem. Eles 

afirmam acertadamente que o mercado é um sistema auto-organizado, mas ignoram a 

ideia fundamental da inter-relação entre o sistema de mercado e as partes que constituem 

o meio complexo em que ele está inserido. Assim, exacerba-se o número de exclusões e 

mortes, ao mesmo tempo que há a perseguição a qualquer propósito de tentar solucionar 

este grande problema natural do sistema. As exclusões (sacrifícios) são justificadas pela 

crença (idolatria) na autossuficiência do mercado (ídolo). Neste sentido, Assmann afirma 

que na visão neoliberal o mercado “se basta a si mesmo, porque se autorregula por seu 

próprio dinamismo interno. O mercado não só não precisa da orientação externa, mais 

quaisquer interferências externas prejudicam seu funcionamento ótimo. Um ser vivo tão 

perfeito superaria, em potencial autorregulador, os demais seres vivos (ASSMANN, 

1991, p.24).  
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Neste sentido, Assmann (1991) defende que estamos diante de uma lógica 

completamente antissolidária ao passo que ela não percebe outra coisa senão a ilusão do 

funcionamento sempre beneficioso dos mecanismos do mercado. Esta ausência de 

sensibilidade solidaria que, caracteristicamente, “se trata de uma ‘cainificação’ (de Caim) 

absolutamente brutal, e potencialmente assassina”, se expressa quando aqueles que foram 

“extrojetados para o exterior do sistema, caracterizável como um vasto âmbito do qual se 

pode prescindir, por serem vistos como não aproveitáveis, dificilmente são tidos como 

resultado da opressão. Desaparece, de certo modo, por invisivilizar-se ainda mais, o nexo 

causal entre a abundância dos ricos e o abandono dos miseráveis” (ASSMANN, 1991, p. 

14).    

Dessa maneira, é possível considerar que junto a teoria dos sistemas 

autorregulativos, o conceito de solidariedade aparece no pensamento de Assmann como 

categoria para criticar a pretensão dos neoliberais de que a autonomia absoluta do 

mercado consegue produzir sempre os melhores resultados. Assim, consideramos a noção 

de solidariedade como chave epistemológica tanto para criticar a lógica cínica do 

pensamento neoliberal que faz crescer cada vez mais o número de pessoas excluídas, 

como também o poder desta lógica de tornar invisível (ou de criar uma falsa consciência 

sobre) o sofrimento das pessoas que estão no exterior deste mesmo sistema. Assim a 

solidariedade é a categoria que nos faz entender porque esta lógica é “absolutamente 

brutal, e potencialmente assassina”.  

É possível conceber ainda que a solidariedade ao mesmo tempo que é chave para 

a crítica, ela é também uma estratégia de superação desta lógica na medida em que parte 

de um princípio totalmente diferente das concepções econômicas do capitalismo 

globalizado onde a maximização do crescimento econômico é um critério absoluto. A 

noção de solidariedade em Assmann busca “seu referencial básico no empobrecido 

enquanto resultante da lógica de exclusão”. Ela está perspectivada, portanto, no “âmbito 

dos seres negados” e, portanto, impedidos de viver (ASSMANN, 1991, p.9).  

Mas, para Assmann, a solidariedade não é suficiente para superar o pensamento 

neoliberal e suas consequências se ela se restringe às “ações conscientes e intencionais”. 

Para ele, a própria ética solidária deve “se encarnar em normatizações do convívio 

humano” por meio de “mecanismos institucionais solidários que funcionem de modo 

autorregulado” (SUNG, 2010, p.164) como possibilidade de superar a ideologia 

neoliberal e suas consequências catastróficas. No entanto, isto só é possível quando se 
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reconhece que a vivemos uma realidade social sistêmica e, portanto, é necessário que 

estratégias sejam pensadas a partir desta mesma característica da realidade, de modo a 

compensar “sistematicamente os efeitos da lógica de exclusão própria do jogo 

relativamente livre do mercado” (ASSMANN, 1994, p.35). Aprofundaremos o tema da 

solidariedade mais adiante.  

Em nossa interpretação, no fundo o neoliberalismo ignora uma das principais 

características dos sistemas que se auto-organizam: a sua “dinâmica circular interna”. A 

ideologia neoliberal ignora que o processo de auto-organização do sistema é “o resultado 

da interação cooperante das partes”, ou seja, é “resultado do envolvimento de todas as 

partes” (ASSMANN, 1998, p.59). Daí deriva a pretensão de autossuficiência dos 

mecanismos do mercado e, consequentemente, do nível crescente de exclusões. É um 

bloqueio a cooperação entre as partes que, tal como nos sistemas vivos, deveriam se 

relacionar para resolver os problemas do sistema.  

Criticar, portanto, a crença por parte dos apologistas do neoliberalismo de que 

automatismo pleno do mercado conseguirá resolver todos os problemas sociais, revela 

também um “ingente processo de idolatria que tem sua expressão mais evidente na 

suposta” autossuficiência dos mecanismos do sistema de mercado. Assim, como 

evidenciamos na introdução deste capítulo, o fundamental não é admitir ou não que o 

mercado tem mecanismos autorreguladores, mas em saber até que ponto são includentes 

e/ou excludentes (ASSMANN, 1991).  

Depois de analisado algumas das principais características dos processos de auto-

organizativos e o modo com que Assmann as relaciona a sua crítica ao mercado, podemos 

considerar que ele compreende o sistema econômico tal como um “sistema vivo” – 

utilizando a terminologia de Capra (1995) – que influem diretamente nas relações 

humanas justamente por elas serem parte deste mesmo processo de auto-organização. Isto 

implica tanto na revisão sobre a noção de sujeito, que agora passa a ser compreendido 

como parte integrante de um sistema dinâmico de interações, como também em repensar 

os desafios e as práticas em favor das vítimas da pretensa autossuficiência dos 

mecanismos do mercado (SUNG, 2002). 

Como todo os sistemas vivos, o mercado também está vulnerável a problemas 

causados “por múltiplos fatores” de sua própria dinâmica. É esta mesma dinâmica 

colaborativa entre os fatores que pode minimizar os problemas. Mas, como temos vindo 
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a insistir, a ideologia neoliberal impede tal colaboração aumentando o nível de vítimas 

desta lógica (ASSMANN, 1991). Vimos que, para Assmann, a solução está em reaver 

cooperatividade dinâmica das partes do sistema para diminuir a lógica de exclusão. Para 

tanto, é necessário conjugar mercado e planificação de metas sociais prioritárias em vistas 

de uma economia-com-mercado, “portanto, nem se quer se disse economia de mercado, 

sem distinções; menos ainda se disse economia de mercado irrestrito, como pretendem os 

neoliberais” (ASSMANN, 1994; 1996, p.64).   

No plano de fundo desta fase da crítica de Assmann ao mercado ou, mais 

especificamente, à “crença, por parte dos neoliberais, no caráter sempre benéfico da auto-

organização do mercado” (SUNG, 2010, p. 164) há, entre outras coisas, um fato que é 

“inegável” segundo Assmann (1996) 

no terreno das interações humanas em sociedades complexas, está a 

existência e funcionalidade de sistemas dinâmicos parcialmente 

autorreguladores, no que se refere aos comportamentos humanos. Na 

economia, essa questão tem um nome, que para muitos setores da 

esquerda mal adquiriu densidade até hoje: o mercado (ASSMANN, 1996, 

p.64).  

Neste sentido, o mercado não apenas funciona como estrutura que dá base para 

que os indivíduos consigam viver e se desenvolver em sociedade (POLANY, 2000), mas, 

no espaço amplo e complexo das relações humanas, o mercado funciona como um sistema 

dinâmico que integra os vários fatores deste espaço. Ele, portanto, não está separado (na 

base) mas gerou-se espontaneamente em inter-relação com o todo e assim, segundo 

Assmann, deveria se manter, se auto(re)novando e se auto(re)programando em 

cooperatividade.  

Acreditamos que este quadro que desenvolvemos até aqui sobre a relação entre 

sistemas auto-organizativos e sistema de mercado, pode nos ajudar a entender melhor a 

posição que Assmann toma em relação a autorregulação do mercado nesta fase do seu 

pensamento. De modo mais específico quando ele diz: 

Aceitar, critica mas positivamente, o mercado, sem desistir de metas 

solidárias, exige uma reflexão nova sobre a própria concepção do sujeito 

ético, individual e coletivo. (...) Trata-se de pensar conjuntamente as 

opções éticas individuais e a objetivação, material e institucional, de 

valores, sob forma de normatização do convívio humano com fortes 

conotações autorreguladoras (ASSMANN, 1996, p.64, grifo nosso).  

Parece-nos que o reconhecimento de um processo auto-organizativo do mercado, 

não deve ser algo que obedece apenas a uma análise externa do sistema, mas exige “uma 
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reflexão nova” pela própria dinâmica deste processo. O sistema econômico deve ser lido 

a partir de dentro para que se elabore categorias que deem conta de superar a 

autossuficiência do automatismo do mercado. Ou seja, é preciso avaliar os dogmas acerca 

do mercado a partir do próprio sistema de mercado para “descobrir melhor por onde 

acertar-lhes uma crítica minimamente argumentada, sempre disposta também a admitir o 

que negar não se pode, mas também vigilante acerca dos limites do eticamente tolerável” 

(ASSMANN, 1996, p.64).  

  

3.2 Por que é impossível acabar com o mercado e as relações mercantis?  

 

 

No capítulo II vimos que, a partir da segunda fase do pensamento de Assmann 

sobre o mercado, ele passa a aceitá-lo como fator econômico necessário para a 

manutenção das relações sociais. No item acima, vimos que nesta terceira fase Assmann 

não só aceita o mercado, mas também admite que ele é, em partes, um sistema que se 

autorregula. Desse modo, acreditamos que se faz pertinente a pergunta: diante dos níveis 

exorbitantes de exclusão social, não seria melhor pensarmos em abolir o mercado?  

Nos momentos anteriores já buscamos justificar, a partir de cada fase, tanto a 

aceitação do mercado, quanto a defesa de que este sistema, em partes, é um organismo 

que se autorregula. Contudo, buscaremos neste item uma fundamentação socioeconômica 

mais consistente para justificar a impossibilidade de acabar com o mercado e com as 

relações mercantis. Fundamentaremos nossas reflexões principalmente em texto de Jung 

Mo Sung (2010) e Franz Hinkelammert e Henri Mora (2005).  

Jung Mo Sung, no livro Deus em nós. O reinado de Deus que acontece no amor 

solidário aos pobres (2010), o qual inclui dois textos de Hugo Assmann, aborda a questão 

que levantamos neste item. O problema que lhe interpela é o seguinte: porque “não propor 

simplesmente o fim do mercado e das relações mercantis”, haja vista que “as relações 

mercantis são baseadas em concorrência e geram desigualdades sociais”? (SUNG, 2010, 

p.127). Logo no início de suas considerações ele faz uma afirmação bastante incisiva 

sobre esta pergunta. Ele diz que  

A impossibilidade de acabar com as relações mercantis, compra e venda, 

em sociedades amplas e complexas vem do fato de que um ser humano 

não consegue produzir todos os bens necessários para a produção de sua 
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vida. Ele precisa fazer parte de um sistema de produção, ou de uma 

divisão social do trabalho. Isto é, o conjunto de trabalhos necessários 

para produzir os bens necessários para a produção da vida de uma 

comunidade ou sociedade é dividido socialmente (SUNG, 2010, p.127, 

grifo nosso). 

A partir da resposta de Sung, podemos dizer que é impossível que uma única 

pessoa, por mais esforçada que seja, consiga produzir tudo o que lhe é necessário para 

viver em realidades tão amplas e complexas como as que se formaram nas sociedades 

modernas. Isto pressupõem que, para que o ser humanos continue vivendo faz-se 

necessário assegurar outras condições que possibilitem a produção suficiente de bens que 

garantam a produção de sua vida. 

A afirmação de Sung (2010) também revela outra característica importante em 

relação a resposta ao questionamento que levantamos no início. Quando falamos da 

impossibilidade de uma sociedade sem mercado ou relações mercantis, nossa perspectiva 

não é outra se não a vida do próprio ser humano com necessidades para produzir sua vida. 

Podemos considerar que ele toma o mesmo raciocínio de Franz Hinkelammert e Henri 

Mora apresentado em Hacia una economía para la vida (2005). Para eles, o ponto de 

partida para falar sobre economia e mercado é o ser humano enquanto sujeito corporal, 

natural, mas com necessidades para continuar vivendo. Em suas palavras, “a pedra 

angular é o sujeito humano como sujeito necessitado e a necessária reprodução de suas 

condições materiais de vida” (n.p.). É por isso que nos interpela em primeiro lugar o 

campo das necessidades do sujeito humano. Entrementes, Hinkelammert e Mora (2005) 

defendem ainda que tais necessidades não se restringem às necessidades fisiológicas, 

vinculadas a garantia da subsistência. O ser humano, antropologicamente, necessita 

coisas alternativas além destas para sobreviver e para garantir seu projeto de vida. 

Interessante notar que Hinkelammert e Mora (2005) aponta para a necessidade de 

superar a visão reducionista de que as necessidades humanas se restringem apenas ao 

plano da subsistência fisiológica/corporal. Nesta ideia, o ser humano não pode converter-

se em um indivíduo apenas com necessidades biológicas, mas também é necessário que 

ele seja entendido em seu caráter antropológico, isto é, com necessidades que superam a 

necessidades de sobrevivência. Assim, considerando a afirmação de Sung (2010), é 

possível dizer que os bens que o homem necessita para produzir sua vida aumentam 

significativamente em relação a perspectiva que o compreende apenas como um ser 

fisiológico.  
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A partir da afirmação de Sung (2010), é possível considerar também que, ao 

mesmo tempo que o ser humano produz bens para suas necessidades, ele também “produz 

a sua vida”. Ou seja, a própria produção de bens está significativamente associada a 

produção da vida do ser humano/trabalhador. Assim, o trabalho humano tem um fim 

bastante específico, o próprio ser humano. Para Hinkelammert “ao ser humano como ser 

necessitado corresponde o trabalho humano como capacidade geral, trabalho em geral” 

(HINKELAMMERT, 2012, p.298). Se podemos dizer que as necessidades estão 

relacionadas à vida do ser humano, o trabalho que as supre é condição para se produzir 

os bens e, consequentemente, a vida da mesma pessoa. Assim, o ser humano tanto 

trabalha para produzir bens, como a própria vida.  

Desse modo, podemos nos perguntar: “se um ser humano não consegue produzir 

todos os bens necessários para a produção de sua vida”, como ele consegue continuar 

vivendo? Hinkelammert e Mora explicam que o trabalho individual não pode ser 

explicado “em sua condição de possibilidade, a não ser que o considere dentro do 

conjunto de outros processos de trabalho do qual é parte, e que em sua totalidade forma 

um sistema complexo” (HINKELAMMERT; MORA, 2005, n.p.). Esta afirmação 

coaduna-se com a segunda parte da consideração de Sung (2010) que vimos acima. Ao 

passo que o homem não consegue produzir sozinho aquilo que necessita para produzir 

sua vida, “ele precisa fazer parte de um sistema de produção, ou de uma divisão social 

do trabalho”.  

Não há, portanto, como compreender o trabalho individual sem pensar no que o 

torna possível. Esta possibilidade é justamente o trabalho de outros indivíduos que se 

inter-relacionam em um conjunto de outros trabalhos (sistema de produção/divisão social 

do trabalho) formando um sistema complexo. Assim, Hinkelammert e Mora acrescentam 

que esta interrelação entre processo de trabalho “deriva do fato de que em cada um deles 

produz um só produto ou um grupo limitado de produtos (especialização produtiva), 

enquanto que sua condição de possibilidade exige um sem números de produtos 

procedentes de outros processos de trabalho (HINKELAMMERT; MORA, 2005, n.p.).  

É possível considerar portanto, que o trabalho individual só é possível (condição 

de possibilidade) quando inserido em um outro processo de trabalho que reúne vários 

outros trabalhos individuais que se especializam na produção de um único ou poucos bens 

e, ao mesmo tempo, precisa de muitos outros produtos para trabalhar.  Porém, este último, 

só consegue produzir se inserido em outro processo muito mais amplo que exige, por sua 
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vez, “um sem números de produtos precedentes de outros processos de trabalho”. Nesta 

dinâmica, de uma forma ou de outra, os processos de trabalho sempre dependem uns dos 

outros para continuar existindo, formando, portanto, um sistema amplo e complexo que 

podemos chamar de sistema de produção ou sistema de mercado. 

Assim, se todo este sistema é condição pra o trabalho individual e este último está 

intimamente relacionado a vida do ser humano, podemos considerar que a própria 

possibilidade de vida das pessoas e “de uma comunidade ou sociedade é dividido 

socialmente” por meio deste sistema. Se a possibilidade do ser humano continuar vivendo 

é o seu trabalho individual, mas este só pode ser compreendido junto com outros 

processos de trabalho, a vida de uma pessoa está relacionada ao trabalho e vida de outras 

pessoas.  O ser humano, portanto, não consegue sobreviver só, mas sua inter-relação com 

o outro é a condição de sua existência.  

Neste sentido, Hinkelammert e Mora afirmam que  

se todos estes processos de trabalho não tivessem lugar, nenhum processo 

de trabalho individual se poderia levar a cabo. Direta ou indiretamente, 

cada processo de trabalho depende dos demais. Por isso, a totalidade dos 

processos de trabalho formam um conjunto, um sistema (complexo), a 

través do qual se transforma a natureza para torna-la apta as necessidades 

de consumo e a sobrevivência dos produtores (HINKELAMMERT; 

MORA, 2005, n.p.).  

Tal como é importante a inter-relação entre os indivíduos, o sistema (mercado) é 

outro fator imprescindível. Toda a dinâmica que envolve o trabalho individual e os 

processos de trabalho mais amplos, ou seja, toda a condição de possibilidade do trabalho 

(produção das necessidades de consumo) e da vida humana (sobrevivência dos 

produtores), se dão “através” dele. É o sistema que consegue operacionalizar “todos os 

insumos”; “todos os elementos dos índices de preços ao consumidor” e “todas as 

condições econômicas e sociais de possibilidade, necessárias para sua mutua reprodução” 

(HINKELAMMERT; MORA, 2005, p. n.p.).   

Para Sung (2010), dada a complexidade que se forma no processo de produção, o 

sistema de mercado e as relações mercantis se apresentam como a melhor forma para 

solucionar as “avarias” comuns à complexidade deste processo. Isto fica evidente quando 

se pode verificar que “nas sociedades que desenvolveram uma divisão social do trabalho 

mais complexa e eficiente do que as simples e transparentes economias tribais, surgem 

moedas e relações mercantis para solucionar o problema da coordenação da divisão social 
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do trabalho” (SUNG, 2010, p. 127). Desse modo, se o sistema de mercado e as relações 

mercantis surgem a partir da necessidade dos seres humanos de (re)produzirem sua vida, 

é possível considerar que estes fatores econômicos emergem da impossibilidade humana 

de organizar e planejar de modo eficiente todos os processos econômicos para que a vida 

lhe seja assegurada. Deriva daí mais um argumento para a impossibilidade de se acabar 

com o mercado e as relações mercantis. 

Sung diz que  

o sujeito humano não pode conhecer todos os detalhes relevantes da sua 

própria ação, muito menos prever todas as consequências de sua ação 

sobre essa complexa totalidade de conjuntos interdependentes. Esse 

caráter fragmentário da ação humana faz parte da condição humana e 

exige a criação de uma forma eficiente dessa divisão social do trabalho 

(SUNG, 2010, p. 127).  

Portanto, é possível considerar que embora o sistema de mercado constitua-se de 

seres humanos, a complexidade que se estabelece na necessária inter-relação entre 

trabalhos individuais e processos trabalho no sistema, faz com que seja impossível 

substituí-lo por um comando central de um único sujeito (ou um pequeno conjunto 

destes). Seria esperar que o homem conseguisse adquirir um conhecimento 

absoluto/perfeito da complexidade ou de todas as variantes do mercado, enquanto que ele 

“não pode conhecer todos os detalhes relevantes de sua própria ação”. Logo, este caráter 

parcial (fragmentário) da capacidade humana exige “uma forma eficiente dessa divisão 

social do trabalho”.  

Desse modo, Sung conclui que  

não é possível uma coordenação da divisão social do trabalho a priori, 

sem a necessidade de relações mercantis, porque isso pressupõe um ser 

ou um sistema centralizado onisciente capaz de planificar de modo 

eficiente todos os detalhes da divisão social do trabalho, da relação entre 

os trabalhos humanos e dinâmica da natureza, e das necessidades e 

desejos de consumo de toda a população (SUNG, 2010, p. 128).   

Acabar com o sistema de mercado e com as relações mercantis, portanto, implica 

na desconsideração da própria condição humana, na medida em que pressupõe a ideia de 

um ser ou de pequeno grupo de pessoas capazes de serem “onisciente”, capazes de 

planejar de “modo eficiente todos os detalhes da divisão social do trabalho”. Para Sung 

(2010), este problema aparece no pensamento soviético. Como no projeto socialista o 

planejamento centralizado de toda a economia “pressupõe a possibilidade de 
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planejamento e conhecimento perfeito, acabou se tornando extremamente ineficiente e 

ruiu” (SUNG, 2010, p.128).    

Podemos considerar ainda que nas últimas décadas, o sistema de mercado 

conheceu uma intensificação surpreendente em suas interrelações. A “globalização dos 

sistemas de produção e das transferências financeiras”, a “disseminação, a uma escala 

mundial, de informações e imagens através dos meios de comunicação social ou às 

deslocações em massa de pessoas”, geraram uma “extraordinária amplitude e 

profundidade das interações transnacionais” (SANTOS, 2005, p. 25). Para Sung, se 

levarmos em consideração esta nova realidade global de inter-relações transnacionais dos 

processos econômicos e, consequentemente, sua extrema amplitude e complexidade 

intensificadas, “onde os países e suas economias nacionais têm a configuração de 

subsistemas no interior desse grande sistema, fica ainda mais clara a impossibilidade de 

uma coordenação totalmente a priori que prescinda do mercado e das relações mercantis” 

(SUNG, 2010, p. 128). 

Portanto, a partir das teses de Jung Mo Sung (2010), Franz Hinkelammert e Henri 

Mora (2005),  a impossibilidade de acabar com o mercado e as relações mercantis em 

sociedades amplas em complexas como as da modernidade, com uma economia de caráter 

global, funda-se principalmente em duas proposições: 1) o sistema de mercado, no 

conjunto de seus processos de trabalho e produção, é condição de possibilidade para a 

vida do ser humano, sempre necessitado dos bens mais variados para continuar vivendo 

e trabalhando; 2) é ingenuidade pretender o fim das relações mercantis haja vista que isto 

pressupõe um “ser ou sistema centralizado onisciente” capaz, portanto, de conhecer e 

planejar com eficácia toda a dinâmica complexa dos processos econômicos. O ser 

humano, em sua capacidade fragmentada, é incapaz de tal conhecimento 

absoluto/perfeito.  

 No âmbito desta discussão sobre a função do mercado, Hinkelammert e Mora 

(2005) defendem ainda que o sistema de mercado, quando sua dinâmica tem como critério 

o sujeito humano como sujeito necessitado e a necessária reprodução de suas condições 

materiais de vida” (n.p.), consegue cumprir a função de “maximizar” o potencial da 

produção em vistas da humanização das pessoas, principalmente dos trabalhadores 

desempregados e subempregados, e dos excluídos. Quando o critério é este, o sistema de 

mercado pode utilizar-se das várias técnicas a sua disposição na organização do processo 
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de trabalho para assegurar um total máximo de bens necessários para que todas as pessoas 

continuem vivendo. 

 Segundo Hinkelammert e Mora, o grave problema é que, nos últimos cem anos, 

as teorias econômicas neoclássicas elevaram a “economicidade” como critério para a 

produção de bens de consumo de modo que a competitividade ganhou um valor em si 

mesmo (HINKELAMMERT; MORA, 2001). Podemos dizer que no capitalismo os 

fatores econômicos foram absolutizados como critério para a produção de bens de 

consumo em detrimento do sujeito humano enquanto necessitado. Assim, a 

competitividade ganhou “valor em si mesmo”. As empresas não produzem para as 

necessidades do sujeito humano, mas para competirem entre si e obter mais lucros. 

Formou-se, portanto, uma economia de mercado de modo que a economia-com-mercado 

ficou superada (SUNG, 2010). 

 

3.3 Idolatria do mercado e Sensibilidade solidária.  

 

 

Antes de embarcarmos na análise sobre o conceito de solidariedade na crítica à 

idolatria do mercado, faz-se necessário uma rápida abordagem sobre alguns pressupostos 

do quadro teórico em que o conceito está inserido.   

Para Assmann (1991), é preciso considerar que, quando falamos sobre os 

defensores do neoliberalismo, estamos lidando com portadores de um novo evangelho 

acerca do ser humano. As pessoas não são naturalmente solidarias. Todas elas são um 

conjunto complexo de paixões e interesses (ASSMANN; SUNG, 2001; ASSMANN; 

1991). Nas sociedades antigas, as religiões cumpriam o papel de reprimir e coagir as 

paixões. A insaciável auri sacra fames9 era considerada o aspecto mais perigoso e 

repreensível das paixões. Na modernidade, junto com o fortalecimento do mercado as 

paixões transmutaram-se em interesses. As ações humanas passaram então a ser 

explicadas pelo interesse próprio. Assim, no capitalismo as paixões deixaram de ser 

reprimidas, para serem mobilizadas e aproveitadas na construção da sociedade burguesa 

(HIRSCHMAN, 2000). Segundo Assmann, “a jubilosa notícia do paradigma econômico 

                                                           
9 Auri sacra fames. Expressão latina que no português pode ser traduzida por “fome sagrada de dinheiro”.  
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do mercado é que ‘descobriu-se’ que o egoísmo bem ativado, por obra da competitividade 

do mercado, é o único altruísmo seguro e desejável” (ASSMANN, 1991, p. 37). 

A hipótese de Assmann é a de que a passagem das sociedades antigas para a 

modernidade não significou o abandono dos anúncios religiosos, mas sim seu completo 

sequestro e a inversão no interior do paradigma moderno, mais especificamente da 

economia que lhe é amalgama (SUNG, 1994). Para ele, o problema mais sério desta 

apropriação por parte do sistema econômico foi o  

sequestro e a redefinição do ‘mandamento novo’ do amor ao próximo, 

reformulado como ‘boa notícia’ de que mais vale apostar no interesse de 

cada qual, (...) quaisquer intenções generosas em relação aos eventuais 

benefícios para o próximo, já que brotarão do bojo dos mecanismos do 

mercado, espontânea e infalivelmente, resultados universalmente 

benéficos para todos (ASSMANN, 1991, p. 37). 

A redefinição do mandamento do amor ao próximo em egoísmo no interior do 

paradigma econômico pressupõe que houveram alterações significativas nas ideias acerca 

de Deus em relação ao cristianismo. Se o mandamento é inverso, presume-se que também 

está ao contrário a imagem daquele que manda. Como já aprofundamos no capítulo 

anterior, Assmann defende que na “religião econômica” deus é “mistério dinâmico que 

atua por dentro dos mecanismos do mercado, assegurando o direcionamento benéfico da 

autorregulação do mercado” (ASSMANN, 1991, p.37). É um ídolo oculto nas brumas de 

acumulação do Capital. O seu mistério benevolente não se desvenda mesmo quando se 

escancara a lógica de exclusão e morte (ASSMANN, 1991).  

É confrontado por estes fatos da conjuntura socioeconômica que Assmann 

introduz o tema solidariedade como possibilidade de superação. A mobilização cada vez 

maior do egoísmo em nome do amor ao próximo, faz com que os valores do mercado 

tornem-se cada vez mais absolutos. Com o ingente processo de idolatria que se agudiza, 

“o discurso sobre a solidariedade humana é esvaziado de todo e qualquer sentido 

substantivo” (ASSMANN, 1991, p.15). Para Assmann (1991), cabe-nos a pergunta: quais 

os bloqueios sérios que impedem de preencher de conteúdo prático a solidariedade 

humana? É a partir deste questionamento que buscaremos analisar o conceito de 

solidariedade na crítica à idolatria do mercado de Hugo Assmann.  

Para Assmann, o ponto principal consiste  

em entender que, dentro da lógica do mercado irrestrito, o discurso sobre 

a solidariedade fica privado de sentido consistente. E se a solidariedade 

fica esvaziada de conteúdo intencional – já que sua efetivação, no tocante 
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ao essencial, fica entregue ao automatismo do mercado –, é lógico que 

aos excluídos do mercado não os alcance nenhuma solidariedade efetiva. 

Ou seja, a sua dignidade humana fica igualmente esvaziada de sentido 

(ASSMANN, 1991, p.16).  

Dentro da lógica do mercado irrestrito, a concepção do interesse próprio 

(egoísmo) funciona como princípio organizador predominante na sociedade. Portanto, ela 

também é responsável por fundamentar determinadas concepções do convívio social 

(ASSMANN; SUNG, 2001). Podemos considerar que o discurso sobre a solidariedade 

fica “privado de sentido consistente” na medida que em nada ele se aproxima dos 

fundamentos sociais e dos relacionamentos humanos. Entrementes, o pensamento 

neoliberal assegura na consciência das pessoas a ideia de que “a solução do problema da 

solidariedade já estaria fundamentalmente embutida nos próprios mecanismo do 

mercado” (ASSMANN; SUNG, 2001, p.170). Assim, a solidariedade já não depende 

“intenção” humana, mas dos mecanismos do mercado.  

Com a exacerbação do pensamento neoliberal e, consequentemente, do princípio 

da lucratividade no capitalismo globalizado, “o sistema econômico foi se mostrando cada 

vez menos preocupado com os seres humanos concretos” (ASSMANN; SUNG, 2001, 

p.108). A absolutização do mercado, que se configurou em um desmedido processo de 

idolatria, ocultou a exclusão das pessoas consideradas improdutivas do ponto de vista 

econômico, assim sendo desapareceu também o mínimo de cuidados e atenção com estas 

pessoas. A razão desta exclusão foi principalmente o fato dos mecanismos do mercado 

“não poderem oferecer nenhuma força de trabalho significativa em um novo contexto 

produtivo, no qual o trabalho humano se via transformado em mercadoria” (ASSMANN; 

SUNG, 2001, p.111). Nesta lógica, aos excluídos não se chega nenhuma forma de 

“solidariedade efetiva”. Quando muito às vítimas da exclusão chega-se apenas alguns 

remendos emergências por intervenções de instâncias das políticas públicas. “Os laços 

inter-humanos foram submetidos a rupturas e distanciamentos que não existiam antes” 

(ASSMANN; SUNG, 2001, p.111). Desse modo, na medida em que cresce 

consideravelmente o número de seres humanos descartados do mercado como forças 

improdutivas, esvazia-se quase por completo o resto de sentido que resta a dignidade 

humana.  

Para Assmann e Sung (2001), esta despreocupação do sistema econômico com a 

solidariedade humana se expressa no desaparecimento de referências explícitas a 

solidariedade no discurso dos economistas e na própria filosofia moderna. Pra eles, o 
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pressuposto fundamental deste processo está precisamente na concepção do pensamento 

neoliberal acerca do ser humano. É necessário entender “que uma determinada visão 

redutivista do que se passou a considerar o comportamento normal e predominante dos 

seres humanos na produção, circulação e consumo de bens e serviços foi expandida e 

imposta como a única visão cabível acerca do ser humano” (ASSMANN, SUNG, 2001, 

p.169). 

Segundo Assmann, a visão do ser humano na perspectiva do paradigma do 

mercado se reduz ao “homo oeconomicus”. Este é o único a ter reconhecida a parcela de 

dignidade que corresponde seu poder aquisitivo. Ele explica que o “homo oeconomicus” 

é aquele estranho ser, inventado pelos neoclássicos, a quem não se lhe 

reconhecem quaisquer necessidades, e que é definido unicamente por 

suas preferências. É o consumidor soberano, que sempre tem razão, se 

tiver poder de compra. Se o não tiver, deixa de existir como agente 

econômico. No bojo da racionalidade econômica não há dignidade 

humana concreta, porque não a ser humano com necessidades. Se 

acharmos que sua dignidade implica necessidades, saiba que essa 

dignidade foi expelida para fora da lógica econômica (ASSMANN, 1991, 

p.16).  

Podemos considerar que no plano de fundo da crítica à compreensão do ser 

humano no pensamento neoclássico está a distinção entre o ser com necessidades e 

preferências. Para Assmann, o quadro economicista não reconhece o ser humano como 

pessoa com necessidades básicas para continuar vivendo. Isto porque este quadro é 

estruturado em termos de satisfação das preferências (desejos) dos consumidores (SUNG, 

2010). Como explica Hinkelammert, a versão neoliberal funda a ideia de que  

o ser humano não tem necessidades mas apenas gostos. Neste enfoque, o 

ser humano não precisa satisfazer suas necessidades de comer, vestir etc., 

mas somente tem gostos ou preferências que lhe permitem preferir a 

carne vermelha ao peixe, o algodão à fibra sintética. Não importa qual o 

nível de ingressos salariais de uma pessoa, o que importa é a sua forma 

preferencial de utilizar o salário segundo seus gostos 

(HINKELAMEERT, 2013, p.164).  

Neste sentido, o desprezo desta lógica para com o ser humano real e concreto, 

enquanto ser com necessidades para viver, fica encoberto pelo discurso da satisfação das 

preferências no mercado. Não importa que muitas pessoas não tenham acesso ao básico, 

não importa que a lógica de exclusão supere em muito a de inclusão, o que importa é a 

forma preferencial que estas pessoas irão “utilizar o salário segundo seus gostos”. Para 

Assmann (1991), desta lógica surge a concepção do “consumidor soberano, que sempre 

tem a razão”. O poder de consumir preferências no mercado supervaloriza o papel do 
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consumidor, tudo é feito para satisfazer suas preferências no mercado. No entanto, só é 

soberano quem tem poder de compra, se “não tiver deixa de existir como agente 

econômico”.  

A partir das reflexões de Manfredo Araújo de Oliveira, podemos dizer que isto 

acontece porque, apesar do consumidor ser soberano, em última análise é “a rentabilidade 

que constitui o horizonte que determina todos os fatores e as decisões num sistema de 

produção capitalista” (OLIVEIRA, 1995, p.63). Se o agente econômico não puder 

acrescer valor ao Capital, ele simplesmente deixa de existir. Nesta lógica as pessoas só 

são reconhecidas se estiverem dentro da dinâmica do mercado, os “improdutivos” são 

excluídos, desconsiderados. Isto é um problema sério ao passo que o mercado quando 

absolutizado passou a não admitir programas e metas sociais, justamente por não 

reconhecer a lógica de exclusão que seus mecanismos operam, assim a própria 

subsistência das pessoas fica ameaçada. (OLIVEIRA, 1995).  

Assim, como disse Assmann (1991), no bojo da racionalidade econômica não há 

dignidade humana concreta” ao passo que neste lugar só há espaço para seres com 

preferências e não para seres humanos com necessidades reais. Nas palavras de Bauman 

(1998), uma vez que o critério é “poder de compra” e a “rentabilidade”, os “consumidores 

falhos” são colocados de fora como um problema, como sujeira a ser removida. São 

pessoas com necessidades básicas para continuar vivendo,  

mas são incapazes de responder aos atrativos do mercado consumidor 

porque lhes faltam os recursos requeridos, pessoas incapazes de ser 

“indivíduos livres” conforme o senso de “liberdade” definido em função 

do poder em função do poder de escolha do consumidor. Encarados a 

partir da nova perspectiva do mercado consumidor, eles são redundantes 

– verdadeiramente “objetos fora do lugar” (BAUMAN, 1998, p.24).  

Segundo Assmann, nós chegamos, “assim, ao bloqueio básico da solidariedade 

humana produzido pela lógica do mercado”. O sistema de mercado, entendido no 

contexto de um ingente processo de idolatria, é insensível “à solidariedade e, portanto, à 

dignidade humana”. Ao excluir o “ser-humano-com-necessidades”, a lógica do mercado 

“eliminou também qualquer designação de um limite, inferior mas flexível, do que 

poderíamos chamar de mínimo vital, cuja obtenção, devendo estar assegurada para todos, 

pudesse dar um conteúdo concreto mínimo ao conceito de dignidade humana inviolável” 

(ASSMANN, 1991, pp.16-8).  



92 
 

Considerando a exacerbação deste processo de bloqueio da solidariedade, que no 

fundo está vinculado ao sequestro e a redefinição do mandamento do amor ao próximo 

no interior do paradigma econômico (ASMANN 1989;1991), Assmann afirma que “a 

messianização do mercado irrestrito funciona como cobertura ideológica, extremamente 

eficiente, para aquela insensibilização profunda de inúmeros seres humanos diante das 

necessidades de seus semelhantes, chamo de embrutecimento burguês” (ASSMANN, 

1991, p.16). Isto é, o anuncio – Boa Notícia – de que o mercado irrestrito, agindo como 

uma mão invisível providencial, trará a todos a salvação, encobre os mecanismos de 

exclusão que deste mesmo sistema, por isso é uma “cobertura ideológica”. Ou, seja é um 

discurso que oculta a realidade. Segundo Assmann, este anuncio “extremamente 

eficiente”, além de ocultar, ele provoca, ao mesmo tempo, uma profunda insensibilidade 

solidária. “Temos, assim, uma totalização de lógica de exclusão. O homem excluído é um 

ser sem esperança de revalorização” (ASSMANN, 2010, p.29).   

Depois de apresentarmos uma das barreiras que, na compreensão de Assmann, 

impedem que o conceito de solidariedade humana seja preenchido de conteúdo prático, 

desdobraremos rapidamente algumas considerações fundamentais que ele faz a respeito 

deste conceito a partir da discussão que desenvolvemos. Tais considerações estão 

apresentadas em Crítica à lógica da exclusão. Ensaios sobre economia e teologia (1994). 

Primeiro, para Assmann, fica evidente que o grande número de excluídos, mortos 

de fome e de miséria não é resultado natural história, mas “derivam de uma incrível 

engrenagem erigida em nome da racionalidade moderna e que, por estar messianizada 

como única e necessária saída, se subjetiviza como indiferença vastamente assimilada no 

comportamento dos privilegiados” (ASSMANN, 1994, p.34). Há, deste modo, um 

conjunto de institucionalizações (engrenagem) perversas propagadoras das promessas do 

mercado, que ao mobilizar e manipular os desejos dos consumidores no mercado, 

assumem o poder de erigir uma terrível cadeia de indiferenças antissolidárias 

(ASSMANN, 1994; ASSMANN; SUNG, 2001).   

Segundo, como evidenciamos no começo deste item, é preciso não ter a ilusão de 

que o ser humano é naturalmente ou espontaneamente solidário. Para Assmann, “a 

solidariedade não é um impulso psíquico primário. ‘O amor ao próximo não tem nada de 

natural’. O sentimento de solidariedade, precisa ser inserido na evolução bio-psíquica, e 

só será adquirido na medida em que for um valor social disponível culturalmente no meio 

social no qual se vive” (ASSMANN, 1994, p.34). Para tanto, “precisamos de um salto 
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ético que não acostuma suceder espontaneamente. Precisamos acender a um estágio de 

consciência e opção, que implica numa conversão a valores, que não são óbvios em nossa 

experiência cotidiana” (ASSMANN; SUNG, 2001, p.31).  

Por último, Assmann defende que  

não faz sentido imaginar realizações solidárias mediante a mera atenção 

a necessidades elementares, sem tomar em conta o mundo dos desejos; 

nem faz sentido imaginar a efetivação da solidariedade sob égide de 

rígidos planos e comandos centrais. Dito de outra forma é inadmissível 

pretender desconectar a solidariedade do exercício da cidadania 

(ASSMANN, 1994, p.35).   

Como evidenciamos na introdução deste capítulo, a solidariedade aqui é pensada 

de modo muito mais amplo que ações conscientes e intencionais (SUNG, 2010). Para 

Assmann, a sensibilidade solidária deve amalgamar-se ao mundo dos desejos. Isto é, a 

solidariedade deve misturar-se a força que faz o homem buscar consumir ilimitadamente. 

Pois, “quando se pensa a partir dos desejos não há limites, se busca o ilimitado. E quando 

se deseja o ilimitado nunca sobre nada para partilhar; sempre falta. Portanto não se aceita 

um diálogo sobre a redistribuição de renda e riqueza” (SUNG, 2010). Assmann e Sung 

explicam que, para isto é “preciso uma teoria do desejo que inclua, junto à existência de 

propensões competitivas, uma radical propensão humana para o encontro e o 

reconhecimento solidário” (ASSMANN; SUNG, 2001, p.205).  

Segundo Assmann, também não faz sentido imaginar a efetivação da 

solidariedade por meio de rígidas planificações centrais da economia. “O centralismo 

planificador conduz a outro tipo de idolatria” (ASSMANN, 1991, p.38). Sung explica que 

nos “ideais socialistas, o ‘novo’ homem, nascido ou criado com e após a 

libertação/revolução, seria um ser humano liberto da condição humana pós-queda, um ser 

plenamente generoso, solidário e amoroso”. Esta visão sobre o homem, assim como a 

visão a partir do homo oeconomicus do neoliberalismo, “não são reais, nem 

humanizadoras. Uma exige sacrifícios humanos em nome da sua salvação; outra 

pressupõe um ser humano para além da sua contingência” (SUNG, 2010, p.162). 

Assmann resume estas duas teses dizendo que, “dito de outra forma é inadmissível 

pretender desconectar a solidariedade do exercício da cidadania” (ASSMANN, 1994, 

p.35). Isto é, na medida em que a sensibilidade solidaria não é inata, mas é adquirida, a 

estratégia mais humana para promove-la é voltar aos desejos humanos, considerar o 

homem tal como ele “é”, não como os sistemas modernos querem que ele seja 
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(ASSMANN, 1989) e, ao mesmo tempo, exercitar sua condição de ser social. “Requer-

se para isso um verdadeiro desenvolvimento, um crescimento comunicativo para dentro 

da socialidade” (ASSMANN; SUNG, 2001, p.227). Em outras palavras, é necessário 

confrontar-se com argumentos e vivências que não formam parte do senso comum do 

cotidiano, para que a injustiça passe a ser vista como tal (ASSMANN; SUNG, 2001). 

Assim, é possível que “as responsabilidades se intensifiquem, se estendam e, 

subsequentemente, se tornem a atenção constante para a justiça global – e resultem em 

uma política efetivamente guiada por princípios éticos (BAUMAM, 1998, p.85).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

O objetivo geral desta dissertação foi entender quais os mecanismos teóricos 

utilizados por Hugo Assmann para relacionar o binômio teologia e economia na tarefa de 

criticar a dimensão e fundamentos religiosos do capitalismo. De acordo com as 

características centrais das obras de Assmann, o princípio que ordenou o presente estudo 

consistiu nos aspectos e implicações fundamentais do desenvolvimento de sua crítica à 

idolatria do mercado. Em outras palavras, partimos da hipótese de que está no conceito 

de idolatria a chave para compreender o quadro teórico de sua crítica teológica ao 

capitalismo. Portanto, o desenvolvimento da crítica à idolatria do mercado no pensamento 

de Hugo Assmann ocupou o centro de nossa atenção nesta pesquisa.  

Como resultado do trajeto que fizemos, podemos evidenciar a crítica de Assmann 

ao conceito tradicional de religião que abordamos no primeiro capítulo. Procuramos 

demonstrar a distinção que ele faz entre religião e movimento religioso. Para ele, “o 

cristianismo efetivamente é bem mais um movimento religioso que uma religião” 

(ASSMANN, 1973, p.150). Esta intuição deriva do fato de que para Assmann, é um 

trabalho muito próprio ser humano a faculdade de criar universos mítico-simbólicos que 

funcionam como uma força que movimenta e orienta a vida das pessoas. A partir de 

Hinkelammert (2012), vimos que os universos mítico-simbólicos a que se refere 

Assmann, também pode ser compreendido como espiritualidade. “A espiritualidade é um 

fenômeno antropológico, uma forma do humano; não é essencialmente religiosa”. As 

religiões “aparecem interpretando esta espiritualidade do humano” (HINKELAMMERT, 

2012, p. 28).  

No sentido deste raciocínio, Assmann defende que as instituições sociais – as 

religiões tradicionais e o próprio capitalismo – funcionam como instrumento de 

apropriação e operacionalização deste “‘sobretrabalho’ gerador de mitos: como 

motivação cotidiana, estímulo atual, impulso operário para seus fins” (ASSMANN, 1973, 

p. 194). Neste processo, tais instituições religiosas, o capitalismo inclusive, conseguem o 

poder de fetichizarem-se e passam a ordenar a vida das pessoas. O capitalismo, diferente 

das religiões tradicionais, consegue perversamente regular toda a vida da pessoa na ordem 

de sua desumanização. Assim, demonstramos que o problema fundamental para Assmann 



96 
 

não é capitalismo funcionar como religião, mas é o fetichismo ser a essência desta 

religião. É o que a torna “perversa religião”. Na interpretação de Sung, esta tese de 

Assmann sobre o mercado pode ser entendia como “uma crítica metafísica ao mercado 

propondo uma economia sem mercado” (SUNG, 2010, p. 159).  

No segundo capítulo abordamos a tese de Sung de que na segunda fase do 

pensamento de Assmann sobre o mercado a crítica à idolatria não é “uma crítica ao 

mercado em si, como era na primeira fase, mas sim crítica à sua absolutização e a religião 

hegemônica que havia se transformado o capitalismo” (SUNG, 2010, p.160). Mais 

especificamente ele busca desvelar um “ingente processo de idolatria, que encontra sua 

expressão na suposta autorregulação dos mecanismos do mercado” (ASSMANN; 

HINKELAMMERT, 1989, p.7). A partir desta constatação organizamos a estrutura 

conceitual da crítica à idolatria do mercado que teve como pano de fundo os cinco níveis 

do discurso teológico sobre a idolatria desenvolvido por Assmann (1989). Depois 

analisamos com maior profundidade dois conceitos fundamentais desta estrutura, os 

conceitos de ídolo e idolatria. Tal estrutura conceitual permite uma melhor compreensão 

de como Assmann articula o conceito teológico de idolatria a dinâmica de funcionamento 

do sistema econômico de mercado neoliberal. 

Podemos conceber que toda a estrutura conceitual da crítica à idolatria do 

mercado, ao mesmo tempo que apresenta um roteiro metodológico do discurso sobre a 

idolatria é também um meio para revelar “a ‘teologia endógena’ das concepções 

econômicas. Essa teologia infiltrada na linguagem cotidiana sobre os fatos econômicos é 

a que passa a integrar o universo mítico do sentido comum do povo e da maneira como o 

povo é levado a pensar sobre os fatos mais corriqueiros da economia” (ASSMANN, 1989, 

p.26). Em nossa interpretação, afirmar que a economia funciona com uma teologia 

endógena é um salto qualitativo na crítica ao mercado em relação a primeira fase do 

pensamento de Assmann. Aqui o capitalismo não apenas se apropria dos universos 

mítico-simbólicos ou da espiritualidade, que são categorias antropológicas, fruto do 

próprio trabalho humano, mas ele o faz da maneira mais eficiente através de uma teologia 

própria das concepções econômicas que passa ordenar a vida das pessoas.  

A partir do aprofundamento dos conceitos de ídolo e idolatria, consideramos que 

a questão fundamental para Assmann, não é economia possuir sua teologia própria, mas 

é o caráter idolátrico e sacrificial desta teologia. Especificamente, o problema é ao fato 

de que “essa idolatria econômica se alimenta de ideologia [teologia] sacrificial que 
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implicam em constantes sacrifícios de vidas humanas” (ASSMANN; 

HINKELAMMERT, 1989, p.7).  

Vimos que as concepções econômicas neoliberais negam a finitude da realidade e 

passam a anunciar dogmas que se estruturam em categorias infinitas/ilimitadas. Os 

mecanismos do mercado, quando operarem em completa liberdade, gerarão “um bem 

comum ‘sem limites’. O mercado, agindo como um mão-invisível, será um benfeitor 

“universal” (ASSMANN, 1989). Estes dogmas são impostos à realidade finita e passam 

a ordenar a vida das pessoas. Esta dinâmica opera de forma sacrifical ao destruí/ignorar 

a finitude da humanidade. Muitos morrem de fome e miséria enquanto outros tantos 

esperam que a “mão-invisível do mercado” haja providencialmente resolvendo desta 

forma problemas sociais. Diante desta realidade, Assmann levanta a hipótese de que “algo 

aconteceu com o limite” (ASSMANN, 1989, p.345). Para ele, o limite da realidade foi 

espiritualizado/fetichizado, reconstruído em categorias infinitas no interior da finitude 

histórica e, ao mesmo tempo, influi determinantemente sobre ela. “O que vale agora é o 

‘espirito das instituições’” (ASSMANN, 1989, p.347).  

A partir dos pontos destacamos dos dois primeiros capítulos, podemos dizer que 

o universo mítico-simbólico ou a espiritualidade, que é produto da própria capacidade 

humana, é apropriado pela “religião econômica” por meio de seus anúncios 

dogmáticos/teologia. Assim, os dogmas do pensamento neoliberal, construídos em 

categorias infinitas passam a manipular perversamente as pessoas com uma força que, a 

princípio, provém delas mesmas. A concepções econômicas, portanto, funcionam como 

um fetiche. Desse modo, uma quantidade sempre maior de vidas humanas é sacrificada 

e, ao mesmo tempo, ninguém percebe isto como injustiça pela força fetichizada das 

categorias econômicas. Isto faz da suposta autorregulação dos mecanismos do mercado 

critérios absolutos e inquestionáveis. Estabelece-se “um ingente processo de idolatria”.  

No terceiro capítulo apresentamos como Assmann incorpora à sua reflexão sobre 

o mercado a teoria dos processos auto-organizativos ou autorregulados. Desse modo, 

demonstramos em que sentido ele passa a aceitar que o mercado, em partes, é um sistema 

que se autorregula e porque é impossível uma sociedade sem mercado ou relações 

mercantis. Insistimos que, na terceira fase de seu pensamento sobre o mercado, sua crítica 

se dirige aos defensores do automatismo pleno do mercado. A fé idolátrica destes 

economistas impede que eles percebam o predomínio de uma férrea lógica de exclusão 

operada pelo sistema. Seus anúncios dogmáticos fazem crescer um clima de indiferença 
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antissolidária, que sustenta esta lógica e faz aumentar o número de excluídos. Por fim, 

procuramos entender como Assmann introduz o conceito de sensibilidade solidariedade 

nesta crítica, de modo que este conceito se torna uma estratégia para superar o predomínio 

do processo de exclusão.  

Ainda em termos de uma guisa de conclusão, queremos apresentar de modo 

bastante delimitado um tema que muito apareceu em Assmann e que foi seu objeto em 

algumas de suas últimas reflexões. Trata-se do tema da espiritualidade que, a nosso ver, 

merece ser mais estudado na perspectiva do pensamento crítico latino-americano. 

Pretendemos que este arrazoado, que não pretende ser mais do que isto, provoque 

reflexões e instigue posteriores pesquisas.  

 Como vimos nestas considerações, o conceito de espiritualidade aparece várias 

vezes nas teses de Assmann sobre à idolatria do mercado. Ele utilizado tanto para criticar 

o capitalismo que se apropria desta capacidade humana para seus fins, mas também é 

usado para se referir a “força energética dos cristãos” vinculado ao potencial humano de 

criar universos míticos e simbólicos. Em A idolatria do mercado, Assmann faz usos deste 

conceito para se referir a Teologia da Libertação. Ele diz que “as novas formas 

emergentes de ‘igrejas dos pobres’ não eram devidamente apreciadas naquilo que 

constitui seu aspecto mais fundamental: um ingente processo de espiritualidade, que foi 

o verdadeiro berço da Teologia da Libertação” (ASSMANN, 1973, p.73).  

Assim, o tema da espiritualidade em Assmann está relacionado tanto à crítica 

sobre a dominação capitalista, quanto ao processo de libertação ou de uma espiritualidade 

não idolátrica. Em seus últimos textos, ele retoma este tema em uma perspectiva mais 

pessoal. No seu último texto inacabado, ele fala sobre o homo endomysticus. A mística 

“desde a interioridade do Deus em nós, ou ‘desde de dentro’” (ASSMANN, 2010, p.36).  

A mística do “Deus em nós” ou “Deus dentro de nós”, não o fez cair em individualismo 

ou em uma visão intimista da espiritualidade, mas este tema está relacionado 

fundamentalmente à solidariedade e, portanto, a superação do processo de exclusão.  

Neste sentido, Assmann diz que  

a socialidade não contrapõem ao em nós. Deus em nós e Deus histórico 

(= Deus da Vida) se unem profundamente na visão endomística. A 

solidariedade autossustentável tem de estar enraizada na fé endomística, 

assim o conceito de Deus da Vida se enraíza no “Deus em nós”, da Bíblia. 

O Deus solidário é o Deus em todos e de todos, é o Deus Nobiscum da 

endomística (ASSMANN, 2010, p.46).    



99 
 

Desse modo, estamos falando de uma mística que, de forma alguma, está 

associada a uma contemplação passiva ou a mera receptividade da graça, mas esta 

fundamentalmente direcionada ao outro em coerência com o Deus da Vida. Isto porque 

não é uma mística dentro de si, mas “desde de dentro”. Existe, portanto, um movimento 

a exterioridade que parte “de dentro”, tem início no “Deus mais íntimo que meu próprio 

íntimo” (ASSMANN, 2010, p.41), mas se movimenta solidariamente para fora, para a 

escuta do clamor dos pobres em sua corporeidade destruída e ameaçada (ASSMANN, 

1990).  

Podemos dizer que, para Assmann, esta mística/espiritualidade pode ser 

“alcançada com a vivência da beleza” (ASSMANN, 1996, p. 225). Aqui, beleza e 

espiritualidade se relacionam fincadas no mundo real, no nosso tempo, onde se predomina 

uma férrea lógica de exclusão e indiferença antissolidária” (ASSMANN, 1996, p. 225). 

A força espiritual, que é própria de todos os seres humanos, associada a “vivência da 

beleza”, faz com que as pessoas passem a ver a tamanha feiura do mundo, “a ponto de só 

mesmo gente insensível poder ficar alheia à sua percepção”. Neste sentido, “mais razão 

existe para que, ao reorganizarmos a esperança, reconstruamos também em nós a 

exigência da beleza” (ASSMANN, 1996, p.236). 

Para tanto, é preciso repensar o que o mundo Ocidental entende sobre o conceito 

de beleza, como sua compreensão sobre espiritualidade. Segundo Assmann, o 

cristianismo exerceu uma influência distorsionante incrível sobre a noção de beleza. 

“Entre os cristãos parece haver um certo medo à beleza, enquanto tema da vida real, e, 

portanto, também da espiritualidade” (ASSMANN, 1996, p. 243). Desse modo, é 

necessário reconduzir estes conceitos para a realidade, para o cotidiano das pessoas, para 

que haja um novo interesse pela espiritualidade e pela beleza enquanto saboreamento do 

prazer e da alegria de viver. 

É necessário pensar que a beleza e a espiritualidade não são temas isoláveis, mas 

possuem conexões imediatas com as situações de sofrimento e de prazer; de tristeza e de 

alegria (ASSMANN, 1996). Podemos dizer que, para Assmann, viver a experiência de 

buscar e exigir o direito à beleza, onde impera a lógica da morte, nos coloca em profunda 

sintonia com o sofrimento e dor dos pobres. Associada à força da espiritualidade, isto 

pode colaborar na mobilização para o surgimento “da substância solidária do 

compromisso espiritual para ir desenfeiando um mundo marcado pela feiúra da antivida” 

(ASSMANN, 1996, p.246). 
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