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PREfáCIO À EDIçãO bRASIlEIRA DO lIvRO
“MERCADO VERSUS DIREITOS HUMANOS”.

Jung Mo Sung

Por indicação do saudoso professor frei Gilberto 
Gorgulho, li no início da década de 1980 um li-

vro que marcou para sempre o meu modo de pensar 
e fazer teologia: Las armas ideológicas de la muerte,1 
de Franz Hinkelammert. Estudante da Faculdade 
de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São 
Paulo, que nessa época tinha assumido a Teologia 
da Libertação como o seu eixo curricular, eu me 
vi diante de um livro que fazia muito mais do que 
falar dos pobres a partir da bíblia e da teologia.  O 
livro desvela questões teológicas no interior do pen-
samento de Marx – na discussão sobre o conceito 
de fetiche – e de economistas neoliberais, com um 
capítulo marcante sobre a metafísica dos empresá-
rios, e termina discutindo a dialética entre a lei e o 
espírito em Paulo de Tarso. Mesmo sendo ele um 
economista de formação, esse último tema perpassa 
quase toda a obra dele e é amplamente desenvolvi-
do no livro A maldição que pesa sobre a lei: as raízes 
do pensamento crítico em Paulo de Tarso,2 que tam-

1 Franz, hinKelammert, Las armas ideologias de la muerte, 2ª ed, amp y 
rev, san José (costa rica): dei, 1981. (1ª ed, 1978; edição brasileira: As armas 
ideológicas de morte, são Paulo: Paulinas, 1983.)

2 são Paulo: Paulus, 2013.
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bém foi publicado nesta coleção “Novos Caminhos 
da Teologia”.

O conhecido filósofo e historiador Enrique Dus-
sel escreveu, em 1981, que a obra As armas ideo-
lógicas da morte “marca um capítulo na história da 
teologia da libertação, como um novo começo. O 
grande economista, leigo, desenvolveu um discurso 
teológico potente, crítico e econômico.”3 Ele chegou 
a essa conclusão depois de participar do “I Encontro 
entre Teólogos e Cientistas Sociais” realizado no DEI 
(Departamento Ecuménico de Investigaciones), em 
San José, Costa Rica, em fevereiro de 1978. Mais do 
que um livro importante, Dussel diz que “esse diálo-
go no DEI mostrou o surgimento de uma verdadei-
ra corrente interna na teologia da libertação, nova e 
pujante”.4

Hugo Assmann, em um trabalho apresentado 
nesse mesmo encontro, diz: “Creio que nos encon-
tramos definitivamente em um novo passo, numa 
etapa nova no encontro e no trabalho conjunto entre 
cientistas sociais e teólogos. Remeto ao que conside-
ro uma peça chave, desde o ponto de vista metodo-
lógico, desta nova fase do nosso trabalho conjunto. 
Refiro-me ao importante ‘Prefácio’, mas também ao 
livro como um todo de Franz Hinkelammert, que 
leva o título Las armas ideológicas de la muerte. [...] 
Nesse livro não somente se assentam as bases meto-
dológicas [...], senão que se toca, de forma direta, no 
tema central que desafia a experimentação do marco 

3 enrique dussel , “hipótese para uma história da teologia na américa 
latina”, em vvaa, História da teologia na América Latina, são Paulo: Pauli-
nas, 1981, p. 185.

4 Idem, ibidem. 
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teórico categorial: a essencial necrofilia, a ‘teologia 
da morte’ com a qual se estruturam as legitimações 
do sistema capitalista”.5

Essa corrente, que podemos chamar “Escola 
DEI” (na minha tese de doutorado,6 eu tinha cha-
mado “Escola do DEI”, mas na medida em que essa 
corrente de pensamento vai além da instituição DEI, 
penso que essa nova expressão seja mais adequada), 
foi se constituindo e desenvolvendo especialmente 
através de “Encontros entre Teólogos e Cientistas So-
ciais” promovidos pelo DEI, em San José, Costa Rica, 
até a década de 2000. Eram encontros de uma sema-
na em que diversos nomes expressivos da corrente 
do cristianismo de libertação se reuniam para dialo-
gar e debater sobre as questões teológicas e sociais 
candentes do momento. O grupo mais permanente 
de participantes contava com nomes como Franz 
Hinkelammert, Hugo Assmann, Júlio de Santa Ana, 
Jon Sobrino, Xabier Gorostiaga, Otto Maduro, Enri-
que Dussel, Pablo Richard, Elsa Tamez, Jorge Pixley, 
Raúl Vidales e Jung Mo Sung (eu comecei a partici-
par a partir de 1990).

Os frutos desses encontros (por exemplo, conceito 
de idolatria do mercado, crítica da razão utópica, sacri-
ficialismo na economia e na teologia, a luta dos deuses 
no mundo contemporâneo, crítica teológica da econo-
mia, Deus da Vida versus ídolos da morte) podem ser 
percebidos em diversas obras e autores comprometi-

5 hugo assmann, “la tarea comun de las ciencias sociales y la teologia 
en	el	desenmascaramiento	de	la	necrofilia	del	capitalismo”,	em	Elza	Tamez	
y saúl trinidad (orgs.), Capitalismo: violencia y anti‑vida, tomo i, san José 
(costa rica): educa, (col. dei), 1978, p. 29.

6 Jung mo sung. Teologia e economia: repensando a TL e utopias, Petró-
polis: vozes, 1994.
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dos com as lutas pela libertação ou emancipação dos 
pobres e de outros grupos sociais oprimidos na  Améri-
ca Latina e em outros continentes.  Não cabe aqui ma-
pear essa influência, mas penso que vale a pena desta-
car que na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (de 
n. 50 a 60) de papa Francisco encontramos formula-
ções e conceitos dessa corrente de pensamento. 

Desmascarar a teologia que inverte a morte dos 
pobres em sacrifícios necessários, gerando assim 
uma consciência tranquila frente à massiva pobre-
za, desigualdade e exclusão sociais, tem sido um dos 
objetivos da imensa produção teórica de Hinkelam-
mert. Desmascaramento esse que pressupõe uma 
imaginação utópica e um conceito utópico a partir 
dos quais se possa  fazer essa crítica radical ao sis-
tema de dominação. Neste duplo empreendimento, 
ele lidou com teorias econômicas, ciências sociais, 
filosofia e teologia; e tem sido estudado por teóricos 
de diversas áreas. É por essa riqueza de análise e um 
método de pensamento original que é muito difícil 
classificar Hinkelammert dentro da atual divisão de 
áreas de conhecimento. Tomemos como exemplo o 
campo da teologia. Franz Hinkelammert é citado, por 
uns, como aquele que inaugura uma nova fase na 
teo logia da libertação, com suas contribuições na re-
lação teologia-economia, na metodologia, na crítica 
da razão utópica,7 na relação com marxismo e até 
para a hermenêutica bíblica.8 Ao mesmo tempo, há 

7 esta é uma das principais contribuições de hinkelammert ao pensa-
mento crítico. a principal obra sobre esse tema é: Crítica de la razón utópica, 
ed. ampliada y revisada, Bilbao: desclée, 2002. (edição brasileira dessa edi-
ção ampliada é da argos editora, 2013.)

8 Por exemplo, gilberto gorgulho, “hermenêutica bíblica”, ellacu-
ria i.; soBrino, J., Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de la 
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estudiosos da Teologia da Libertação que nem o ci-
tam na lista de autores de referência dessa corrente. 
Isto é, não o consideram teólogo. Um paradoxo que 
merece uma reflexão, mas que não cabe aqui.

Devemos reconhecer que ele não é somente um 
autor difícil de ser classificado, as suas obras também 
exigem leitura atenta, por causa da densidade e prin-
cipalmente pelo fato de que o seu modo de pensar é 
realmente diferente do usual, seja no campo da teolo-
gia ou na área de ciências sociais ou de filosofia. Por 
exemplo, diante do que é visto como a razão econô-
mica moderna, ele mostra que essa razão, no fundo, 
é a racionalização do irracional; isto é, racionalização 
de um sistema econômico que sacrifica vidas huma-
nas em nome de acumulação do capital e das leis do 
mercado absolutizadas. Em outras palavras, diante 
do que os modernos e contemporâneos chamam de 
razão, ele mostra a irracionalidade do racionalizado.

Outro exemplo da capacidade de Hinkelammert 
descobrir inversões que nos passam desapercebidas 
é o seu livro Sacrifícios humanos e sociedade ocidental: 
Lúcifer e a Besta.9 A partir da constatação de que Lú-
cifer, “aquele que porta ou traz a luz”, era um título 
dado a Jesus até o século IV (há um bispo santo do 
séc. IV com o nome Lúcifer de Cagliari), e teve o 
seu sentido invertido e passou a denominar o líder 
dos diabos, ele analisa as inversões que ocorrera no 
cristianismo e na sociedade ocidental em torno do 
conceito de sacrifício.

teología de la liberación, vol i, madri, ed. trotta, 1990, p. 169-200; elza ta-
meZ, Contra toda condena: la justificación por la fe desde los excluídos, san 
José  (costa rica): dei-sebila, 1991.

9 são Paulo: Paulus, 1995.
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Feita essa apresentação mais geral do autor – que 
ganhou por indicação unânime do júri, entre mais de 
130 obras vindas de 16 países, o I Prêmio Libertador 
para o Pensamento Crítico, em 2005, oferecido pelo 
governo de Venezuela –, quero agora apresentar ra-
pidamente este livro.

Mercado versus Direitos Humanos, que na edi-
ção original em espanhol saiu com o título Lo in-
dispensable es inútil (O indispensável é inútil), é de 
um gênero literário bem diferente de outros livros 
de Hinkelammert. Composto de duas entrevistas 
e uma conferência, que mantém o tom de diálogo, 
este livro lida com profundidade um dos temas fun-
damentais dos dias de hoje, o conflito entre o mer-
cado e os direitos humanos, em uma linguagem bem 
acessível. Mais do que isso, Hinkelammert fala da 
sua trajetória de vida e de como algumas das expe-
riências marcantes – por exemplo, o entusiasmo do 
povo alemão pelo nazismo na sua adolescência e o 
golpe de Pinochet no Chile – vão levá-lo a focar suas 
reflexões em determinados temas. Neste sentido, é o 
livro que serve como porta de entrada para pessoas 
interessadas em conhecer melhor o autor e o seu 
pensamento.

Uma das principais ideias do livro é que deve-
mos retomar a luta pelos direitos humanos, mas não 
mais em confronto com Estado totalitário ou ditato-
rial, mas sim contra o sistema de mercado neoliberal. 
Para ele, o principal violador dos direitos humanos 
hoje é esse mercado sacralizado, que nega aos pobres 
e aos excluídos o direito básico de viver com digni-
dade. As censuras hoje não são feitas, pelo menos 
em países “democráticos”, pelo Estado, mas por em-
presas proprietárias dos meios de comunicação que 
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selecionam as notícias e as interpretações de acordo 
com os seus interesses econômicos. 

Na lógica do mercado, tudo é reduzido ao cál-
culo de utilidades para a realização do interesse eco-
nômico. A vida é reduzida ao cálculo, e se perde de 
vista a vida em comunidade, nas relações de solida-
riedade e amizade, porque isso, que é indispensável 
para um “bem viver”, é inútil no cálculo do interesse 
econômico capitalista. 

Lutar pelos direitos humanos, especialmente o 
direito a uma vida digna, contra o sistema de merca-
do sacralizado é mais do que uma exigência política 
ou ética, é a única forma de nos reafirmarmos como 
sujeitos humanos (um tema fundamental no pensa-
mento de Hinkelammert) e não nos deixarmos ser 
reduzidos a meros agentes cumprindo papéis a nós 
impostos pelo sistema de mercado. 

Penso que a leitura deste livro nos ajudará muito 
nessa caminhada.
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PREfáCIO  

François Houtart

Ao conceder o Prêmio Libertador ao Pensamento 
Crítico1 a Franz Hinkelammert, o júri quis reco-

nhecer o valor de um trabalho de reflexão profunda 
sobre a situação concreta do continente latino-ame-
ricano. 

Muitas obras de valor concorriam à premiação. 
A escolha unânime dos jurados, porém, recaiu sobre 
o livro de Hinkelammert: El sujeto y la ley – El retorno 
del sujeto reprimido. O objetivo era lembrar a grande 
importância da teoria para a ação prática. Num mo-
mento de transformações profundas no continente 
latino-americano, era fundamental demonstrar que 
não bastava realizar reformas práticas, efetivar ini-
ciativas concretas e integrá-las numa “utopia” social 
humanista. Essa perspectiva foi desenvolvida por 
Rosa Luxemburgo, que sempre enfatizou a impor-
tância da teoria.

O enfoque de Franz Hinkelammert esteve sem-
pre orientado nessa direção. Ele o realizou primeiro 
com uma reflexão filosófica sobre a realidade huma-

1 Prêmio criado pelo governo de venezuela em 2005. hinkelammert foi 
o primeiro ganhador do prêmio, concorrendo com 136 obras de 16 países 
(nota do editor).
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na. Sua perspectiva estava ligada à necessidade fun-
damental de defender a vida e dar primazia ao sujei-
to oprimido. Esse realce não esquecia as estruturas 
sociais; pelo contrário, demonstrava como um siste-
ma – o capitalismo – havia eliminado o ser humano 
como sujeito da história, substituindo-o pelas leis do 
mercado como orientação fundamental da constru-
ção humana. Nesse sentido, o sistema econômico 
capitalista era, e ainda é, um manancial de morte 
em contraposição a uma filosofia da vida que deve 
orientar o conjunto das práticas econômicas, sociais 
e políticas. 

Para desenvolver seu pensamento nessa direção, 
Franz Hinkelammert foi obrigado a levar em consi-
deração a realidade econômica. Convencido de que 
a produção dos bens materiais e sua organização são 
fundamentos essenciais para a construção social, ele 
analisou detalhadamente o significado do sistema 
econômico predominante. Enfatizando o sujeito, ele 
não se deixou levar por um viés pós-modernista, isto 
é, não negou a existência das estruturas nem a luta 
de classes. Pelo contrário, essas perspectivas ocupa-
ram lugar central em seu pensamento, justamente 
para combater um sistema que deprime a pessoa e 
não permite seu desenvolvimento integral. O pensa-
mento socioeconômico de Franz Hinkelammert está 
muito distante do culturalismo, do personalismo e do 
pós-modernismo, e se inscreve numa perspectiva de 
análise completa da situação dos seres humanos em 
seus contextos sociais, econômicos e culturais. Evi-
dentemente, sua crítica ao modernismo é também 
muito severa e muito clara, exatamente porque essa 
corrente transmitiu estruturas e valores destrutivos 
do sujeito. Não se trata do fim das “grandes narrati-
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vas”, mas de sua reconstrução permanente para que 
sirvam de base teórica para propostas e políticas tan-
to de movimentos sociais como de poderes políticos. 

Franz Hinkelammert desenvolveu também uma 
reflexão teológica, colaborando com vários teólogos 
da libertação, em particular Pablo Richard, cofunda-
dor do DEI (sigla espanhola para Departamento Ecu-
mênico de Pesquisas). A concepção nesse contexto 
era profundamente bíblica, com estudos exegéticos 
realizados em bases científicas e relacionados a uma 
perspectiva da teologia da libertação. A teologia da 
libertação, destinada, como toda teologia, a elaborar 
um discurso sobre Deus, mas a partir do contexto 
concreto, desenvolveu-se na América Latina desde 
fins dos anos 1960. Muito próximo desse pensamen-
to, Hinkelammert contribuiu para a consolidação da 
base de análise socioeconômica e filosófica do pen-
samento teológico. A especialidade desse enfoque é 
descobrir Deus na realidade dos pobres através da 
fidelidade à mensagem de Jesus Cristo. Para definir a 
pobreza em toda sua realidade e não surgir com um 
discurso idealista e teórico que não explica a realida-
de, torna-se obrigatória a mediação de uma análise 
da realidade. Nesse sentido, a contribuição de Franz 
Hinkelammert foi decisiva. 

Sua obra se caracteriza por uma profunda coe-
rência entre vários discursos: socioeconômico, filo-
sófico e teológico. Franz Hinkelammert demonstrou 
que não é possível dividir a realidade e que cada 
saber é parte de um todo. Foi isso que convenceu 
o júri do Prêmio Libertador, que em sua primeira 
premiação escolheu uma obra de pensamento geral, 
capaz de orientar todos os pensamentos particulares 
para uma coerência. Evidentemente, essa coerência 
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não é um dogma nem uma teoria definitiva. A obra 
de Franz Hinkelammert mostra também que existe 
uma dialética permanente entre pensamento e ação, 
entre teoria e prática. Por isso, é uma reflexão aberta 
e dialética. 

Quando examinamos a trajetória de vida de 
Hinkelammert, percebemos a autenticidade do seu 
pensamento. O compromisso por ele assumido, no 
Chile inicialmente, obrigou-o a sair do país para con-
tinuar seu trabalho. Quando se estabeleceu na Costa 
Rica e participou da fundação do DEI, ele pôde am-
pliar muito mais sua tarefa de reflexão e de formação. 
Nesse sentido, publicou dezenas de artigos e livros e 
participou dos programas de ensino destinados a for-
mar agentes sociais e religiosos de todo o continente. 
As influências dessa atividade tiveram extensa reper-
cussão e produziram efeitos permanentes. 

Como se diz na África, Franz Hinkelammert é 
um “expatriado”. Ele trouxe a profundidade do méto-
do e do pensamento alemães para o continente lati-
no-americano, e soube associar o rigor dos primeiros 
com a criatividade do segundo. Por isso, ele tem sido 
realmente um latino-americano, fruto de uma emi-
gração voluntária, trazendo um saber e uma metodo-
logia de grande tradição para aplicá-los no momento 
histórico de um continente que está passando da fase 
de resistência para a etapa de construção de alterna-
tivas. Daí a importância de sua obra, tanto no cam-
po do pensamento quanto em seu aspecto didático e 
educativo.


