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Resumo 

 

O objetivo deste projeto de pesquisa é cotejar os aspectos que aproximam e são ponto 

de influxo entre as áreas de conhecimento da Economia e da Teologia. Sobretudo, busca-se 

investigar o uso de categorias da religião na economia e categorias da economia na religião. 

Neste sentido, dentro do objetivo maior que é dialogar com as ciências sociais e realizar um 

exercício de interdisciplinaridade, a fim de verificar onde se encontram movimentos e 

discursos que possuem um caráter libertador, e verificar em última instância o alcance, a 

eficácia e a relevância da teologia na sociedade. 

A pesquisa ancora-se principalmente na análise dos textos de Franz Hinkelammert, 

que é referencia nos estudos que procuram relacionar Teologia da Libertação e economia. 

Além dele, também se estuda Hugo Assmann, que também explora o tema e é um dos 

comentadores de Hinkelammert. 

Embora possam parecer desconexas entre si, economia e teologia possuem muitos 

pontos em comum, a começar pela própria reflexão ética que se pode fazer sobre os rumos 

atuais da economia. O resultado que aparece quando se explora essa relação é desde logo a 

intrínseca ligação existente entre elas, desde a época em que fora cunhado o termo economia, 

para designar a ação divina (economia da salvação), até mesmo quando se trata dos 

economistas modernos, que ao escreverem sobre economia possuíam muito contato com a 

teologia, e muitas vezes atribuíam à economia a realização de mandamentos religiosos. 

Assim, Adam Smith dizia que a melhor forma de realizar o amor ao próximo era que cada um 

buscasse o seu próprio bem, e a sabedoria do mercado agiria para transformar egoísmos 

individuais em virtudes sociais. Por outro lado, observou-se que inclusive a teologia conta 

com alguns elementos provenientes de ideias econômicas, como a ideia de pecado como 
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dívida, o qual necessita ser pago pelo devedor ao credor. Assim, deve-se a Deus o pagamento 

da dívida gerada pelo pecado. Em suma, a pesquisa procura demonstrar o que há de 

econômico na teologia e na religião, ao mesmo tempo em que explora o que há de religioso e 

teológico na economia. 
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