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PREFÁCIO A EDl<;ÁO BRASILEIRA DO LIVRO 
"MERCADO VERSUS DIREITOS HUMANOS". 

]ung Mo Sung 

Por indica<;ao do saudoso professor freí Gilberto 
Gorgulho, li no início da década de 1980 um li

vro que marcou para sempre o meu modo de pensar 
e fazer teología: Las armas ideológicas de la muerte, 1 

de Franz Hinkelammert. Estudante da Faculdade 
de Teología N ossa Senhora da Assun<;ao, em Sao 
Paulo, que nessa época tinha assumido a Teología 
da Liberta<;ao como o seu eixo curricular, eu me 
vi <liante de um livro que fazia muito mais do que 
falar dos pobres a partir da bíblia e da teología. O 
livro desvela quest6es teológicas no interior do pen
samento de Marx - na discussao sobre o conceito 
de fetiche - e de economistas neoliberais, com um 
capítulo mareante 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 forma<;ao, esse último tema perpassa 
quase toda a obra dele e é amplamente desenvolví
do no livro A maldir;ao que pesa sobre a lei: as raízes 
do pensamento crítico em Paulo de Tarso,2 que tam-

'Franz, HINKELAMMERT, Las armas ideologías de la muerte, 2ª ed, amp y 
rev, San José (Costa Rica): DEI, 1981. (1ª ed, 1978; edic;ao brasileira: As armas 
ideológicas de morte, Sao Paulo: Paulinas, 1983.) 

2 Sao Paulo: Paulus, 2013. 
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bém foi publicado nesta cole9ao "N ovos Caminhos 
da Teologia". 

O conhecido filósofo e historiador Enrique Dus
sel escreveu, em 1981, que a obra As armas ideo
lógicas da marte "marca um capítulo na história da 
teologia da liberta9ao, como um novo come90. O 
grande economista, leigo, desenvolveu um discurso 
teológico potente, crítico e económico. "3 Ele chegou 
a essa conclusao 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 dizque "esse diálo
go no DEI mostrou o surgimento de urna verdadei
ra corrente interna na teologia da liberta9ao, 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 urna pe<;:a chave, desde o ponto de vista metodo
lógico, desta nova fase do nosso trabalho conjunto. 
Refi.ro-me ao importante 'Prefácio', mas também ao 
livro como um todo de Franz Hinkelammert, que 
leva o título Las armas ideológicas de la muerte. [ ... ] 
N esse livro nao sornen te se assentam as bases meto
dológicas [ ... ], senao que se toca, de forma direta, no 
tema central que desafi.a a experimenta9ao do marco 

3 Enrique DUSSEL, "Hipótese para urna história da teología na América 
Latina", em WAA, História da teologia na América Latina, Sao Paulo: Pauli
nas, 1981, p. 185. 

4 ldem, ibidem. 
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teórico categorial: a essencial necrofilia, a 'teología 
da morte' coma qual se estruturam as legitima96es 
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 institui9ao DEI, 
penso que essa nova expressao 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 urna sema
na em que diversos' nomes expressivos da corrente 
do cristianismo de liberta9ao se reuniam para dialo
gar e debater sobre as quest6es 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 idolatría do mercado, crítica da raza.o utópica, sacri
fi.cialismo na economía e na teología, a luta dos deuses 
no mundo contemporaneo, crítica teológica da econo
mía, Deus da Vida versus ídolos da morte) podem ser 
percebidos em diversas obras e autores comprometí-

5 Hugo ASSMANN, "La tarea comun de las ciencias sociales y la teología 
en el desenmascaramiento de la necrofilia del capitalismo", em Elza Tamez 
y Saúl Trinidad (orgs.), Capitalismo: violencia y anti-vida, tomo 1, San José 
(Costa Rica): Educa, (Col. Dei), 1978, p. 29. 

6 Jung Mo SUNG. Teologia e economía: repensando a TL e utopias, Petró
polis: Vozes, 1994. 
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dos com as lutas pela liberta<;:ao ou emancipa<;:ao dos 
pobres e de outros grupos sociais oprimidos na Améri
ca Latina e em outros continentes. Nao cabe aquí ma
pear essa influencia, mas penso que vale a pena desta
car que na Exorta<;:ao Apostólica Evangelii Gaudium (de 
n. 50 a 60) de papa Francisco encontramos formula
<;:6es e conceitos dessa corrente de pensamento. 

Desmascarar a teología que inverte a morte dos 
pobres em sacrificios necessários, gerando assim 
urna consciencia tranquila frente a massiva pobre
za, desigualdade e exclusa.o sociais, tem sido um dos 
objetivos da imensa produ<;:ao teórica de Hinkelam
mert. Desmascaramento esse que pressup6e urna 
imagina<;:ao utópica e um conceito utópico a partir 
dos quais se possa fazer essa crítica radical ao sis
tema de domina<;:ao. Neste duplo empreendimento, 
ele lidou com teorías económicas, ciencias sociais, 
fi.losofia e teología; 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 divisa.o de 
áreas de conhecimento. Tomemos como exemplo o 
campo da teología. Franz Hinkelammert é citado, por 
uns, como aquele que inaugura urna nova fase na 
teología da liberta<;:ao, com suas contribui<;:6es na re
la<;:ao teologia-economia, na metodología, na crítica 
da raza.o utópica, 7 na rela<;:ao com marxismo e até 
para a hermeneutica bíblica. 8 Ao mesmo tempo, há 

7 Esta é urna das principais contribui<;óes 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. (Edi<;áo brasileira dessa edi
<;áo ampliada é da Argos Editora, 2013.) 

8 Por exemplo, Gilberto GORGULHO, "Hermeneutica bíblica", ELLACU
RIA l.; SOBRINO, J., Mysterium Liberationis: conceptos fundamenta/es de la 
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estudiosos da Teologia da Liberta9ao que nem o ci
tam na lista de autores de referencia dessa corrente. 
lsto é, nao o consideram teólogo. Um paradoxo que 
merece urna reflexao, mas que nao cabe aqui. 

Devemos reconhecer que ele nao é somente um 
autor difícil de ser classifi.cado, 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 ciencias sociais ou de fi.losofi.a. Por 
exemplo, diante do que é visto como a raza.o econó
mica moderna, ele mostra que essa raza.o, no fundo, 
é a racionaliza9ao do irracional; isto é, racionaliza9ao 
de um sistema económico que sacrifica vidas huma
nas em nome de acumula9ao do capital e das leis do 
mercado absolutizadas. Em outras palavras, diante 
do que os modernos e contemporaneos chamam de 
raza.o, ele mostra a irracionalidade do racionalizado. 

Outro exemplo da capacidade de Hinkelammert 
descobrir invers6es que nos passam desapercebidas 
é o seu livro Sacriffcios humanos e sociedade ocidental: 
Lúcifer e a Besta. 9 A partir da constata9ao 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 invers6es que ocorrera no 
cristianismo e na sociedade ocidental em torno do 
conceito de sacrificio. 

teología de la liberación, vol 1, Madri, Ed. Trotta, 19901 p. 169-200; Elza TA
MEZ, Contra toda condena: la justificación por la fe desde los exc/uídos, San 
José (Costa Rica): Dei-Sebila, 1991. 

9 Sao Paulo: Paulus, 1995. 
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Feíta essa apresentac;::ao mais geral do autor - que 
ganhou por indicac;::ao unanime do júri, entre mais de 
130 obras vindas de 16 países, o I Premio 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
c;::ao original em espanhol saiu com o título Lo in
dispensable es inútil (O indispensável é inútil), é de 
um genero literário bem diferente de outros livros 
de Hinkelammert. Composto de duas entrevistas 
e urna conferencia, que mantém o tom de diálogo, 
este livro lida com profundidade um dos temas fun
damentais dos días de hoje, o conflito entre o mer
cado e os direitos humanos, em urna linguagem bem 
acessível. Mais do que isso, Hinkelammert fala da 
sua trajetória de vida e de como algumas das expe
riencias mareantes - por exemplo, o entusiasmo do 
povo alemao pelo nazismo na sua adolescencia e o 
golpe de Pinochet no Chile - vao levá-lo a focar suas 
reflex6es 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. 

Urna das principais ideias do livro é que <leve
mos retomar a luta pelos direitos humanos, mas nao 
mais em confronto com Estado totalitário ou ditato
rial, mas sim contra o sistema de mercado neoliberal. 

a; Para ele, o principal violador dos direitos humanos 
~ hojeé esse mercado sacralizado, que nega aos pobres 

-IB e aos excluídos o direito básico de viver com digni-
_.:,,!_ :i dade. As censuras hoje nao sao feítas, pelo menos 
~ em países "democráticos\ pelo Estado, mas por em-
"' G: presas proprietárias dos meios de comunicac;::ao que 
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selecionam as notícias e as interpreta96es de acordo 
com os seus interesses económicos. 

Na lógica do mercado, tudo é reduzido ao cál
culo de utilidades para a realizac;ao do interesse eco
nómico. A vida é reduzida ao cálculo, e se perde de 
vista a vida em comunidade, nas rela96es de solida
riedade e amizade, porque isso, que é indispensável 
para um "bem vi ver", é inútil no cálculo do interesse 
económico capitalista. 

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

Penso que a leitura <leste livro nos ajudará muito 
nessa caminhada. 
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PREFÁCIO 

Fram;ois Houtart 

A o conceder o Premio Libertador ao Pensamento 
Crítico1 a Franz Hinkelammert, o júri quis reco

nhecer o valor de um trabalho de reflexao profunda 
sobre a situa9ao concreta do continente latino-ame
ricano. 

Muitas obras de valor concorriam a premia9ao. 
A escolha unanime 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 
importancia da teoría para a a9ao prática. Num mo
mento de transforma96es profundas no continente 
latino-americano, era fundamental demonstrar que 
nao bastava realizar reformas práticas, efetivar ini
ciativas concretas e integrá-las numa "utopía" social 
humanista. Essa perspectiva foi desenvolvida por 
Rosa Luxemburgo, que sempre enfatizou a impor
tancia da teoría. 

O enfoque de Franz Hinkelammert esteve sem
pre orientado nessa dire9ao. Ele o realizou primeiro 
com urna reflexao filosófica sobre a realidade huma-

' Premio criado pelo governo de Venezuela em 2005. Hinkelammert foi 
o primeiro ganhador do premio, concorrendo com 136 obras de 16 países 
(Nota do editor). 
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na. Sua perspectiva estava ligada a necessidade fun
damental de defender a vida e dar primazia ao sujei
to oprimido. Esse realce nao 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 orientac;ao fundamental da constru
c;ao humana. Nesse sentido, o sistema económico 
capitalista era, e ainda é, um manancial de morte 
em contraposic;ao a urna filosofia da vida que deve 
orientar o conjunto das práticas económicas, sociais 
e políticas. 

Para desenvolver seu pensamento nessa direc;ao, 
Franz Hinkelammert foi abrigado a levar em consi
derac;ao a realidade económica. Convencido de que 
a produc;ao dos bens materiais e sua organizac;ao sao 
fundamentos essenciais para a construc;ao social, ele 
analisou detalhadamente o significado do sistema 
económico predominante. Enfatizando o sujeito, ele 
nao se deixou levar por um viés pós-modernista, isto 
é, nao negou a existencia 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 
nao permite seu desenvolvimento integral. O pensa
mento socioeconómico de Franz Hinkelammert está 
muito distante do culturalismo, do personalismo e do 
pós-modernismo, e se inscreve numa perspectiva de 
análise completa da situac;ao dos seres humanos em 
seus contextos sociais, económicos 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. Nao se trata do fim das "grandes narrati-
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vas", mas de sua reconstrU<;:ao permanente para que 
sirvam de base teórica para propostas e políticas tan
to de movimentos sociais como de poderes políticos. 

Franz Hinkelammert desenvolveu também urna 
reflexao teológica, colaborando com vários teólogos 
da libertac;:ao, em particular Pablo Richard, cofunda
dor do DEI (sigla espanhola para Departamento Ecu
menico de Pesquisas). A concepc;:ao nesse contexto 
era profundamente bíblica, com estudos exegéticos 
realizados em bases científicas e relacionados a urna 
perspectiva da teologia da libertac;:ao. A teologia da 
libertac;:ao, 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 consolidac;:ao da 
base de análise socioecon6mica e filosófica do pen
samento teológico. A especialidade desse enfoque é 
descobrir Deus na realidade dos pobres através da 
fidelidade a mensagem de Jesus Cristo. Para definir a 
pobreza em toda sua realidade e nao surgir com um 
discurso idealista e teórico que nao explica a realida
de, torna-se obrigatória a mediac;:ao de urna análise 
da realidade. Nesse sentido, a contribuic;:ao de Franz 
Hinkelammert foi decisiva. 

Sua obra se caracteriza por urna profunda coe
rencia entre vários discursos: socioecon6mico, filo
sófico e teológico. Franz Hinkelammert demonstrou 
que nao é possível dividir a realidade e que cada 
saber é parte de um todo. Foi isso que convenceu 
o júri do Premio Libertador, que em sua primeira 
premiac;:ao escolheu urna obra de pensamento geral, 
capaz de orientar todos os pensamentos particulares 
para urna coerencia. Evidentemente, essa coerencia 
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nao é um dogma nem urna teoria definitiva. A obra 
de Franz Hinkelammert mostra também que existe 
urna dialética permanente entre pensamento e a9ao, 
entre teoria e prática. Por isso, é urna reflexao 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 funda9ao do DEI, ele pode am
pliar muito mais sua tarefa de reflexao e de forma9ao. 
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 influencias dessa atividade tiveram extensa reper
cussao e produziram efeitos permanentes. 

Como se diz na África, Franz Hinkelammert é 
um "expatriado". Ele trouxe a profundidade do méto
do e do pensamento alemaes para o continente lati
no-americano, e soube associar o rigor dos primeiros 
coma criatividade do segundo. Por isso, ele tem sido 
realmente um latino-americano, fruto de urna emi
gra9ao voluntária, trazendo um saber e urna metodo
logia de grande tradi9ao para aplicá-los no momento 
histórico de um continente que está passando da fase 
de resistencia para a etapa de constru9ao de alterna
tivas. Daí a importancia de sua obra, tanto no cam-

a; po do pensamento quanto em seu aspecto didático e 
~ educativo. 
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PERCORRENDO CONTINENTES E PENSAMENTOS 

APRESENTA<;ÁO 

Lilia Solano 

Pretender resumir a contribui<;ao de um pensador 
de trajetória extensa como Franz Hinkelammert é 

urna incumbencia que ultrapassa as limita96es deste 
livro. Essas limita96es imp6em urgencias que desa
fiam a capacidade de escolher os aspectos mais per
tinentes. As escolhas, por sua vez, revelam as prefe
rencias de quem escolhe. Entrever urna peregrina<;ao 
intelectual tao longa quanto a de Franz Hinkelam
mert possibilita perceber a temeridade envolvida na 
sele9ao de partes proeminentes de sua obra que de 
fato testemunhem sua fecunda caminhada. 

Como evitar, entao, que o subjetivo, com todos 
os seus antolhos e caprichos, acabe revestindo a toga 
de juiz supremo? Deixando que a própria obra de 
Hinkelammert nos leve a discernir os destaques de 
sua contribui<;ao possíveis de sintetizar em poucas 
páginas. O resultado será urna leitura que, quase 
sempre, desestabiliza a complexidade humana. 

A centralidade do sujeito, e do sujeito oprimido, 
confere a obra de Franz Hinkelammert o tom ousado 
da aposta. Nao se trata, no entanto, de um salto no 
vazio obediente a cegueira que costuma caracterizar 
quem nega a prevalencia de estruturas economicas 
e sociais concretas. Como o próprio Hinkelammert 
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afirma nos parágrafos finais <leste livro, a conside
ra9ao do sujeito exige urna reflexao crítica sobre as 
estruturas sociais e económicas que o enquadram, 
oprimindo-o. É urna aposta; nao há dúvida quanto a 
isso. Mas é também urna aposta no sentido de que os 
mecanismos que sustentam a opressao, a morte e a 
violencia tenham dura9ao limitada. 

O sujeito em sua vulnerabilidade e carencia, in
clusive em sua exclusa.o, caso entreveja a miragem 
da inclusa.o, faz lembrar os pobres cuja for9a dá títu
lo a este livro, a semelhan9a de urna carta de apre
senta9ao. Ao desmascarar as falencias e falácias da 
atual agressividade do grande capital transnacional, 
seguimos urna tradi9ao semelhante, lan9ando nossa 
sorte comos que impulsionam um mundo que é solo 
estéril para a exclusa.o. 

Desse modo, quero continuar animando as dina.
micas de resistencia de nossos povos, convencida de 
que a vida supera as amarras do cálculo de benefí
cios, do lucro a curto prazo e da subjuga9ao de cul
turas, paisagens e condi96es básicas do bem comum. 
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CAPÍTULO 1 

INFÁNCIA E JUVENTUDE 

Evidentemente, a minha infancia coincide com 
o tempo do nazismo alemao. Eu tinha 14 anos 

quando a era nazista chegou ao fi.m. Nao lembro 
quase nada do período da guerra, da sua deflagra-
9ao. Embora percebamos muita coisa aos 12, 13 e 
14 anos, nao sabemos interpretar o que percebemos. 
Os impactos foram grandes, pelo menos para mim, 
principalmente depois, quando a guerra terminou e 
todos come9aram a receber outros tipos de informa-
96es sobre esse tempo. 

Essa etapa da minha vida transcorreu numa ci
dade pequena, Herford, com urna popula9ao em tor
no de quarenta mil habitantes. Nao morávamos no 
centro de urna grande cidade, onde todos esses movi
mentos e acontecimentos eram muito mais palpáveis; 
morávamos nos arredores de urna cidade pequena, 
no campo. Essa foi urna grande vantagem para mim. 
Vi o nazismo e suas brutalidades um pouco a distan
cia, desde um ambiente provinciano, campones, con
servador, sem identifi.ca9ao com o regime. Meus pais, 
católicos e bastante conservadores, nao se identifi.ca
vam com o regime, mas também nao lhe opunham 
resistencia. No entanto, chegou o momento em que 
a face nazista se tornou mais visível, principalmen-
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te com o início dos desaparecimentos em massa. Os 
judeus sumiam, inclusive amigos próximos. Come
<;:amos a constatar esse fato em 1940, 1941, quando 
os judeus foram obrigados a usar a estrela de Davi, 
e de repente notávamos que nao estavam mais entre 
nós. Depois vieram os passeios de grupos de crian¡;:as 
a Esta<;:ao Central para ver as locomotivas e admirá
-las. Víamos os trens compresos, desfigurados, e nao 
sabíamos o que estava acontecendo. Essas imagens 
ficam gravadas para sempre, sem contar o colégio 
com suas muitas influencias, com seus professores 
favoráveis ao nazismo, e assim por <liante. 

A guerra nos atingiu de modo especial com os 
ataques aéreos. Lembro muito bem que grande parte 
da nossa cidade foi destruída, inclusive o setor onde 
se localizava o colégio que eu frequentava diariamen
te. Depois de um ataque aéreo, o que se via era urna 
ou várias casas destruídas e mortos nas ruas. N essa 
época, eu participava das atividades da paróquia, e 
organizamos grupos de ajuda. Havia grupos encar
regados da reconstru<;:ao de casas, ou do conserto de 
um muro ou telhado; entre os 12 e 14 anos já te
rnos for<;:a suficiente para isso. Trabalhávamos muito, 
sempre envolvidos por urna sensa¡;:ao de constante 
perigo. Lembro-me da ocasiao em que houve um 
ataque aéreo, nao contra a nossa cidade, mas con
tra Hannover; contei em torno de mil bombardeiros 
enormes voando acima de nós. Era um belo dia de 
sol, mas a escuridao foi tanta que todos ficamos apa
vorados. Nós sabíamos o que iría acontecer nas gran
des cidades. 

A guerra aérea me afetou profundamente. Devi
do a pressao do ar produzida pelas bombas, muitas 
vezes os vidros da casa estilha<;:avam. A casa vibrava 
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com as explos6es. Estávamos dormindo e de repente 
os estrondos nos obrigavam a correr para o porao. 
Passamos muito tempo nesses abrigos. Ali eu aprendi 
o que é um bombardeio aéreo, um pesadelo que me 
persegue até hoje. Quando ocorrem ataques aéreos 
em algum lugar, imagens desse ato desumano sur
gem em minha mente. Independentemente das po
si96es políticas em foco, de quem tem ou nao raza.o, 
a minha vivencia me leva além. A minha vivencia é 
a do terror; todas as vítimas sao inocentes, sempre. 

Nao existem ataques aéreos que nao sejam con
tra inocentes. Os bombardeios me perseguem tam
bém em sonhos, e quando os vejo sendo lanc;;ados 
em Bagdá ou no Líbano, como anteriormente na Sér
via e na cidade do Panamá, a emoc;;ao toma conta de 
mim. A minha atitude só pode ser urna: opor-me a 
eles. Os motivos alegados nao importam. Em vez de 
um motivo, o que vejo é urna hipocrisia terrível. Se 
alguém entra na conversa e me contesta, dizendo, 
"trata-se de um ditador", nao consigo deixar de re
plicar, perguntando: "O que urna crianc;;a de 14 anos 
tem a ver com um ditador? Por que voce quer matar 
essa crianc;;a?". 

As lembranc;;as chocantes da guerra chegam com 
a frase vazia dos "danos colaterais". A minha cidade só 
sofreu danos colaterais. Nós morávamos nas proximi
dades de um complexo de quartéis e sempre pensáva
mos que vivíamos cercados de perigos. Depois essa lo
calizac;;ao se revelou favorável a nós, porque os ataques 
eram lanc;;ados contra os civis, nao contra os militares. 
Em algumas ocasi6es, vimos o perigo de perto. Numa 
delas, estávamos jogando futebol, e do nada surgiu um 
aviao disparando sua metralhadora contra nós. Conse
guimos nos salvar, mas foi um momento de terror. 
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O terror do regime se mostrou menos evidente 
no interior. Depois me dei conta de que o terror sem
pre esteve próximo, como nos trens que transpor
tavam presos. Naquela época, tínhamos urna ideia 
romantica dos trens, da locomotiva. N ós, crianc;as, 
queríamos conduzir urna locomotiva quando cres
cessemos, mas na minha idade nao sabíamos como 
seria o futuro. Íamos ver locomotivas e o que víamos 
eram trens lotados de prisioneiros. Era o terror che
gando. 

A era do regime nazista e da guerra coincidiu 
com o meu período escolar. A minha formac;ao es
colar é muito deficiente. Entrei na escola em 1937, 
quando havia certa normalidade. A partir de 1939, 
e principalmente a partir de 1940-1941, quando os 
ataques aéreos comec;aram, nao havia como saber 
quando um alarme interromperia as aulas. Durante 
quase 7 anos, incluindo os anos do pós-guerra, tive
mos aulas urna ou duas vezes por semana. As vezes, 
a intensidade dos estudos era bem baixa, e de repen
te tínhamos semanas cheias para aproveitar o tempo. 
No primeiro grau, quase nao se falava sobre o que 
estava acontecendo, mas no segundo grau era muito 
diferente. Foi nesse nível que a literatura como for
ma de propaganda assumiu maior relevancia. 

Lembro muito bem do "Canto dos Nibelungos", 
que data dos séculas XII e XIII. Décadas mais tarde, 
voltei a ler essa obra, pois ela é importante, princi
palmente devido a mística do suicídio coletivo. Nes
se canto, a tribo dos burgúndios se dirige a corte do 
reí Átila, sabendo que nenhum dos seus integrantes 
voltaria. Quando chegam ao río Reno, um vidente 
os adverte de que ninguém voltará, com excec;ao do 
capela.o. Durante a travessia, o líder Hagen agarra o 
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capela.o e o lanc;a nas águas revoltas. Passados alguns 
instantes, o capela.o volta a tona, nada até a margem 
e amaldic;oa quem havia tentado afogá-lo, dizendo 
que nenhum deles retornaria. Sabendo isso, chegam 
a corte de Átila, onde travam combate homem a ho
mem até todos perecerem. 

Esse poema épico apresentava urna mística que 
contagiava toda a nac;ao alema e ficava profunda
mente impressa no imaginário coletivo. "O Canto 
dos Nibelungos" nao foi o único caso de literatura 
como propaganda. Tivemos também, por exemplo, 
a história dos godos em sua tentativa de conquistar 
Roma, segundo o romance de Felix Dahn: Kampf um 
Rom. Eles esta.o em retirada e chegam ao Vesúvio. Os 
romanos os perseguem, tornando o cerco cada vez 
mais insuportável. No final, todos, homens, mulhe
res e crianc;as se lanc;am na cratera do Vesúvio. Um 
incidente semelhante faz parte da conquista da Espa
nha pelo exército de Aníbal na segunda guerra púni
ca, em torno de 200 a.C. Os que repeliam os invaso
res se abrigaram na fortaleza; ao se verem sitiados e 
impossibilitados de sobreviver, todos se sacrificaram 
num impressionante suicídio coletivo. 

Essas lembranc;as de suicídios coletivos e as so
ciedades que as preservam me sugerem sociedades 
em crise. Causa-me repugnancia ver coletividades 
que chegam ao ponto de estar dispostas a tudo, in
clusive ao suicídio. Também atualmente nos depa
ramos com essa questao do suicídio coletivo, com 
estatísticas de todo tipo e em toda parte a respeito 
dela. Vivi essa paranoia pela primeira vez no meu co
légio, e com tal intensidade que tudo o que acontece 
hoje cria para mim associac;6es muito próximas com 
a realidade do terror nazista. 
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Durante a guerra, tínhamos alguns problemas 
com alimenta9ao. 

Meu pai era professor do ensino fundamental e 
sempre havia :&lhos de camponeses entre seus alu
nos. O campones tem em alta conta algumas figuras 
que sao muito importantes para ele: o professor, o 
mestre, o pároco, o farmaceutico, e outros. Assim, 
tínhamos comida, pelo menos. Nao contávamos com 
urna despensa cheia, mas podíamos comer. Desse 
modo, o professor do fundamental, sem pertencer a 
classe alta, salva-se por raz6es sociais. 

Do meu ponto de vista de crian9a, apesar de ter 
testemunhado os horrores da guerra, eu os vi e conhe
ci um pouco de fora. Minha maese dedicava a casa, 
meu pai era professor e depois foi levado ao exército, 
nao como soldado, mas como professor nas escolas 
para feridos de guerra. Esses convalescentes precisa
vam mudar de profissao, transformar todo seu estilo 
de vida. Nos dois últimos anos, meu pai sofreu muito 
com os que ficaram cegos em decorrencia da guerra, 
pois eram jovens de 19, 20 e 21 anos que maldiziam 
a vida e execravam tudo. Quando um trabalho de re
adapta9ao envolve les6es dessa gravidade, um pobre 
professor precisa exercer até mesmo urna fun9ao de 
psicólogo para a qual nao está preparado, e ninguém 
consegue estar, nem mesmo um psiquiatra. 

Conservo urna lembran9a muito vívida. Morá-
vamos numa casa que nos fora destinada porque 

~ meu pai estava no exército. Era urna casa com qua-
~ tro apartamentos, sendo que no da frente morava a 

-ffi família do coronel von Sass, que também estava na 
.:,t. 

.!:: guerra. Eu era muito amigo do :&lho dele, pois tínha-
:r: 
~ mos a mesma idade. O coronel estava na frente russa 
ro 
..t e comandava um regimento que batia em retirada 

26 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



porque as tropas soviéticas derrotavam o exército 
alemao. A situac;:ao se tornou premente, urna vez que 
ele fi.cou detido na cidade soviética de Velikie Luki, 
sitiada, de forma semelhante a da tribo dos burgún
dios no poema épico dos Nibelungos. Foi aqui que 
esse coronel fez algo que influenciou toda a minha 
vida. Hitler ordenou que ele lutasse até o último ho
mem. O coronel, porém, ao constatar que nao havia 
nada a fazer, contrariou as ordens do ditador e capi
tulou com todo o regimento, salvando, assim, a vida 
de todos os seus soldados. 

Na cidade, a esposa dele teve de enfrentar um 
ambiente de muita hostilidade. Eu a conhecia porque 
conhecia o seu fi.lho, mas ela nao saía do apartamento. 
As pessoas a atacavam em toda parte. Os vizinhos e 
os nazistas a marginalizaram totalmente. Por um lado, 
eu era amigo do fi.lho e conhecia bem a senhora, e 
ao mesmo tempo vivíamos nesse ambiente de propa
ganda do suicídio coletivo que se impos até cometer 
precisamente esse tipo de atrocidade. Conheci o coro
nel depois da guerra, tendo fi.cado como prisioneiro 
até 1947, quando o libertaram. Na época, ele morava 
numa cidade próxima da nossa; por minha amizade 
com seu fi.lho, ele me convidou a sua casa, onde o co
nheci. Aove-lo, percebi imediatamente que nao havia 
sentido nenhum em lutar até o fi.m. O ato que ele pra
ticou foi realmente um ato de coragem, diferentemen
te de outros que, pelo contrário, sacrifi.caram toda sua 
tropa e depois acabaram se rendendo. Isso aconteceu 
com o general Paulus, comandante de Stalingrado. Es
ses salvaram a própria pele, mas sacrifi.caram a todos. 
O ato desse coronel foi um ato heroico e, para mim, 
admirável. Nele havia humanidade e coragem, nao 
covardia. Algo muito raro entre militares. 
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Meu pai entrou no exército em 1938, antes do 
início da guerra, com o objetivo de ensinar. Sua fun
i;:ao consistía em formar subofi.ciais para que, ao tér
mino do servii;:o obrigatório, voltassem para a vida 
civil com certa habilidade em artes e oficios. Meu pai 
ensinava ciencias sociais, embora parte do conteúdo 
abordasse quest6es de economía. Durante a guerra, 
ele se dedicou a formai;:ao dos f eridos de guerra e sua 
recolocai;:ao. Sendo professor do ensino fundamen
tal, meu pai estudou economía a noite e concluiu um 
curso de doutorado em 1936, mas continuou como 
professor primário. A tese de doutorado abordou um 
tema muito curioso: "O impacto do alcoolismo sobre 
a família" a partir de urna perspectiva económica. 
Meu pai gostava de beber vinho tinto, mas era ab
solutamente contra o alcoolismo. Ele trabalhou com 
grupos de alcoólatras, como hoje seria a entidade dos 
Alcoólicos Anónimos, depois de buscar a motivai;:ao 
para isso em seu tío, que era dono de urna pequena 
fábrica de tabaco. A vida desse tío era relativamente 
boa no seu povoado, urna localidade com uns mil ha
bitantes. Ele tinha urna boa renda, mas perdeu tudo 
com o álcool e empobreceu todo o povoado que de
pendía de sua fábrica. 

Meu pai era católico, e desde a década de 1920 tra
balhou com grupos organizados pela socialdemocra
cia. Ao mesmo tempo, era um conservador humanista 
a ponto inclusive de admirar Marx. Levantava cedo 
todas as manhas para ir a missa, era católico convicto 
e, por outro lado, vivía toda essa dimensao da social
democracia que para muitos católicos era urna coisa 
horrorosa. Ele desenvolvía aí suas atividades, quería 
trabalhar com os alcoólatras e contou com toda essa 
experiencia ao cursar o doutorado em economía. 
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Nao fui testemunha de todo esse ativismo do 
meu pai. Conforme ele me informou mais tarde, a 
socialdemocracia era proibida no tempo do nazismo. 
Meu pai trabalhou nas escalas de f eridos de 1941 até 
1945. Deram-lhe baixa dois meses antes do fi.m da 
guerra. Essas atividades haviam sido encerradas, e 
meu pai, entao com 50 anos, nao era mais útil para o 
exército. Quando a Alemanha assinou a capitulac;ao, 
ele já estava liberado. 

Na época, eu tinha 14 anos e fiquei livre do ser
vic;o militar. Um ano mais e eu teria de me alistar. 
Adolescentes de 15 anos eram abrigados a ir para a 
guerra. Um dos meus amigos de escola, de 15 anos, 
morreu na frente de batalha. Eu tive urna sorte in
crível. Esse foi um dos grandes horrores de que 
tomei conhecimento sem passar por ele diretamen
te. Ouvíamos todos os dias histórias de colegas, de 
fome na cidade, dos ataques aéreos, dos campos de 
concentrac;ao. De repente, surgiam comentários na 
paróquia, sempre sussurrados, de que alguém ha
via voltado do campo de concentrac;ao com marcas 
de tortura, ferido ou mutilado. Tudo dito em voz 
baixa. 

Eu sabia de alguma coisa, mas depois da guerra, 
observando certos indícios, consegui estabelecer al
gumas ligac;6es. N em sempre era possível juntar as 
pec;as. Tínhamos um pequeno rádio em casa, mas 
durante a guerra era absolutamente proibido escutar 
as transmiss6es dos aliados. Mesmo assim, ouvíamos 
essas estac;6es, e as pessoas comentavam, misturan
do notícias oficiais com notícias clandestinas. Escutá
vamos alguma coisa de todo o mundo, mas ninguém 
dizia nada. Nao se falava realmente dos horrores do 
nazismo. 
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Para pessoas como eu, para a minha gerac;:ao, para 
todos nós, a revelac;:ao desses horrores foi um choque 
terrível. Sentíamos a atmosfera nefasta, mas de longe. 
Com relac;:ao aos campos de extermínio, por exemplo, 
a própria rádio dos aliados nao informava nada. Mui
tos consideravam Hitler um bom líder para o país. 
Quando ele escapou do atentado de 20 de julho de 
1944, lembro que muitos davam grac;:as a Deus por ele 
se salvar, pois sem sua lideranc;:a nao se saberia como 
a Alemanha fi.caria naquele momento. Outros deviam 
pensar de modo diferente, mas nao se manifestavam, 
pois sofreriam consequencias. As informac;:6es eram 
censuradas de todas as formas. As opini6es eram ex
pressas pelos que podiam falar, ou seja, pelos que es
tavam a favor. Nao sei dizer quantos eram contra ou a 
favor, ninguém dizia nada contra, só em casa. Meu pai 
era muito cauteloso, porque sabia que urna crianc;:a de 
12 ou 13 anos diz fora de casa o que escuta em casa. 
Eu o ouvia falar dos campos de concentrac;:ao, mas ele 
nao dizia nada a respeito das dimens6es do fato, dos 
trens com presos que as vezes passavam pela cidade. 

Todo mudou depois da capitulac;:ao. Entao come
cei a ler como louco sobre essas coisas. Agora tudo 
era totalmente diferente. Agora podíamos perceber 
o tamanho dos horrores cometidos. Obviamente, os 
adultos sabiam mais do que urna crianc;:a como eu, 
que também nao tinha urna posic;:ao a favor ou con
tra, pois é difícil tomar partido nessa idade. 

~ Depois da capitulac;:ao, a Alemanha passou por 
~ um grande despertar; foi impressionante, principal-
~ mente pela ocupac;:ao militar. Eu vivi a ocupac;:ao mi-
_,-: 

.!:: litar na minha província na Alemanha Ocidental. No 
I 

~ lado oriental, as coisas foram muito mais radicais. 
~ No nosso lado, tudo transcorreu de modo civilizado, 
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com muita normalidade. Eu só vi tropas dos Estados 
Unidos que ocuparam a cidade; os militares nos tra
taram de modo irrepreensível. 

Certamente, eles nos expulsaram da nossa casa, 
para eles mesmos ocupá-la. Ainda hoje desconfi.o que 
nao bombardearam os quartéis e as casas próximas 
durante a guerra porque tinham a intern;ao de tomá
-las depois da ocupac;:ao. Assim, nos expulsaram de 
casa, sem que pudéssemos levar nada. Mas, claro, 
precisávamos levar coisas básicas. Eu tinha um car
rinho com capacidade de uns cem quilos; entao, ile
galmente, levei o que pude, e urna vez tres soldados 
bem armados me pegaram. Com meu ingles bem de
ficiente, eu lhes expliquei, e insisti, que precisáva
mos daquelas coisas. Eles deram meia-volta e foram 
embora. Isso me impressionou. Pelo menos nisso fo
ram civilizados. Os que nos expulsaram pertenciam 
ao exército aliado e tinham o objetivo de transformar 
o nosso setor em base militar: destinar os quartéis 
para os soldados e as casas próximas para os ofi.ciais, 
e assim por <liante; mas recebemos um tratamento 
relativamente respeitoso. 

A mudanc;:a no ambiente geral foi perceptível. 
Comec;:amos a receber informac;:6es de todo tipo, e 
acredito que só entao os próprios países aliados tam
bém receberam informac;:6es mais completas. Nao 
acredito que durante a guerra os aliados tivessem 
muitas informac;:6es sobre os campos de concentra
c;:ao, pois também eram vigiados. Nao havia comu
nicac;:ao maior entre os diversos grupos envolvidos. 
Embora soubessem o que acontecia, creio que des
conheciam as dimens6es inimagináveis da tragédia. 
Todo era totalmente controlado, amarrado a urna 
propaganda absolutamente disciplinada. 
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Quando fomos desalojados, um tio nos abrigou 
em sua casa, a uns 30 quilómetros de distancia. A 
casa era relativamente grande e comportava urna pe
quena ofi.cina de automóveis. Como nao havia au
las nessa época (elas come<;:aram a se normalizar em 
1947 e 1948), trabalhei na ofi.cina como aprendiz. Foi 
urna atividade que eu soube aproveitar. Picamos com 
meu tio de 1945, depois da ocupa<;:ao, até 1947, quan
do nos mudamos para urna cidade próxima chamada 
Melle. Meu pai comei;:ou a lecionar novamente em 
1947. Ele, minha mae, meus dois irmaos e eu morá
vamos numa casa sem água encanada e sem aqueci
mento central. Era difícil, mas pelo menos tínhamos 
casa. 

Eu tinha 16 anos e me lembro da literatura que 
comei;:ou a ser publicada a partir de 1946: revistas, li
vros, romances, informa96es sobre tudo o que acon
teceu. Ou seja, havia um grande despertar na Alema
nha, e para mim ocorreu precisamente numa idade 
em que se está bem desperto. Depois dos 15 anos, 
li como um doido tudo o que me chegava as maos. 
Eu tinha amigos mais velhos que me passavam os 
livros e me indicavam os títulos mais signifi.cativos. 
Li muito, de tudo. Nessa época, cheguei em casa com 
o Manifesto Comunista. Eu o li, sublinhei e lembro o 
que meu pai disse (lembre que ele era conservador; 
isso é muito importante): "Voce precisa ler isto". Ele 
tinha também urna edi<;:ao de O Capital. Mas O Capi
tal nao me atraiu tanto, era muito difícil. O que me 
fascinou foi o Manifesto Comunista. Meu pai insistia: 
"Voce precisa le-lo, pois, do contrário, nao vai enten
der o que acontece". 

Por essa época come<;:aram as reuni6es políticas 
de diversas correntes. Os democratas crista.os se or-
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ganizaram, surgiu o Partido Comunista, e lembro que 
participei de urna reuniao. O orador fora libertado de 
um campo de concentra<;ao. Fraco, um pouco doen
te, fazia tudo lentamente, e as pessoas riam dele; a 
mim, porém, causou urna grande impressao. Nunca 
vou me esquecer desse homem. Incapacitado ou nao, 
eu o vi como urna grande personalidade, marcado 
pelo heroísmo, sua tempera, o modo como resistiu e 
continuou resistindo, mesmo com todos rindo dele. 
Desde entao, alimento urna grande simpatia por ele. 

Quando estive no Chile, sempre me aproximei 
dos comunistas com satisfa<;ao, apesar de todas as 
notícias vindas da Uniao Soviética. Gra<;as a esse 
homem, eu tinha urna imagem muito positiva de
les. Quando o conheci na adolescencia, sem saber 
de nada, fui o único a simpatizar com ele. Os pre
sentes na reuniao encontraram motivo de chacota no 
que consideravam urna repeti<;ao de lugares-comuns 
("que os nazistas sempre haviam atacado", "que a 
mente estava influenciada pela propaganda nazista") 
e nao ponderavam os argumentos, que eram realmen
te muito fracos, mas nao se deram conta de que um 
homem assim merece respeito. Nao o viram como 
vítima, mas como louco; eu o vi de outro modo, e 
entao comecei a estudar o Manifesto Comunista. 

O conhecimento do que havia realmente acon
tecido na Alemanha produziu um impacto profundo 
em mim. Urna mudan<;a radical se operou em todos 
nós. Assumimos urna postura contrária a tudo o que 
o sistema representara; eu e muitas outras pessoas, 
embora nao todas. O ambiente em que eu vivia era 
um ambiente que reunia as lembran<;as para formar 
urna opiniao. Agora, argumentar era urna exigencia. 
O pessoal da imprensa chegava e reunía muitos fa-
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tos, e eu os acompanhava sempre que possível. Vivía
mos um ambiente de despertar também no colégio. 
É muito significativo o fato de que, na época, nao 
encontrei ninguém que defendesse a era do terror 
nazista. Aqueles que ainda continuavam com certas 
simpatías por ela, pelo menos se viam obrigados a 
apresentar argumentos, tarefa para a qual a propa
ganda oficial nao os havia preparado. 

A Alemanha mudou nesses anos e sofreu um 
verdadeiro choque. A minha gerac;ao é conhecida 
como a gerac;ao dos anos brancos, porque nao presta
mos servic;o militar. Ela é formada pelos que tinham 
14 anos no fim da guerra. O novo exército comec;ou a 
se formar em meados da década de 1950. Ternos, en
tao, 10 anos durante os quais cresceu urna populac;ao 
alema masculina sem servic;o militar e com a possi
bilidade de desenvolver outro modo de pensar. Dado 
que disciplina na Alemanha é sinónimo de escola e 
de aparato militar, urna escola que agora passou por 
um processo de liberalizac;ao, a minha gerac;ao repre
senta um pensamento liberal, nao no sentido dog
mático, mas no sentido de repúdio as cosmovis6es 
dogmáticas de toda espécie. 

Quando o servic;o militar foi restabelecido em 
1955, todos nós tínhamos a obrigac;ao de nos alistar, 
mas as autoridades se deram conta de que estavam 
se arriscando a urna rejeic;ao geral. Por isso, nao nos 
convocaram. Comec;aram comos jovens de 18 anos, 

t entre os quais eu já nao me incluía. Atualmente, 
E embora o servic;o militar seja obrigatório, é relativa
~ mente fácil de ficar isento, pois foram estabelecidos 
t alguns limites. 
I 

~ A minha gerac;ao nao só se eximiu do servic;o mi-
ro 

..t litar como também sofreu o impacto das consequen-
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cias da militarizac;:ao. Viví esse novo despertar ainda 
muito jovem, mas numa idade que nao recebia muita 
influencia da propaganda nazista. Urna idade, além 
disso, que se abriu generosamente ao que acontecía 
na época, porque nao éramos diretamente acusados, 
nem suspeitos, de nenhuma participac;:ao direta no 
terror. Mais tarde, somente os mais velhos que nós 
eram interpelados pelas pessoas, que comec;:aram a 
perguntar-lhes com desconfianc;:a: O que voce fazia 
nesses anos? 

Terminei o segundo grau em 1949, e em segui
da entrei no noviciado dos jesuítas, mas saí antes de 
completar um ano. É um tempo muito curioso de 
que me lembro com muito carinho e atitude positiva. 
Alegro-me por ter entrado e também por ter saído. 
Esse tempo foi de grande formac;:ao para mim. Eu 
nao conseguía me adaptar ao tipo de disciplina ali 
exigido, de urna verdadeira escala militar. No entan
to, havia também muitas coisas agradáveis. Eu entrei 
porque quería ser teólogo. No fim do segundo grau, 
quando o professor entrega as notas, ele registra a 
profissao que o aluno pensa seguir. No meu caso, es
creveram 11 profissao: teólogo 11

, por decisao minha. 

Saí do noviciado no início de 1950, por causa das 
minhas dores de cabec;:a. Em casa, essas dores conti
nuaram durante seis semanas. Eu nao quería saber de 
seguir qualquer disciplina, compromissos, nem reló
gio quería ter. O objetivo da disciplina na Companhia 
de Jesus era preparar para a vida, e era levado muito 
a sério. Toda a educac;:ao ali é voltada para a discipli
na, o que pode ou nao funcionar para as pessoas. 

Fiquei muito impressionado ao ler sobre dois ca
sos: o primeiro a respeito de um ex-comunista ale
mao, Wolfgang Leonard, que havia vivido na Uniao 
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Soviética e escreveu o livro Die Revolution entliisst 
ihre Kinder (A revoluc;:ao abandona seus fi.lhos), sobre 
a escola de elite do Comite Central da Unía.o Sovié
tica. Fiquei surpreso ao descobrir que a engrenagem 
educacional do Partido funcionava como o novicia
do. Evidentemente, na antiga URSS, os conteúdos 
nao estavam voltados para a imitac;:ao de Cristo, mas 
a abordagem da educac;:ao era parecida. O segundo 
caso se refere a um longo artigo sobre a Harvard Busi
ness School, a partir do qual cheguei a mesma conclu
sa.o. Descobri que o que se quer com essa disciplina é 
criar executivos, e que é possível fazer isso com con
teúdo religioso, comercial, ideológico-estatal e assim 
por <liante. No fi.m das contas, acaba-se encontrando 
coisas parecidas. Entao entendí que nao sou executi
vo e que tenho outra cabec;:a. 

De fato, nunca mais fui um homem disciplinado. 
Nao tenho agenda. Rejeito totalmente a codifi.cac;:ao 
da vida diária. Nao consigo viver dependendo de que 
numa tal hora preciso fazer isso, noutra tal hora, aqui
lo ... Nao, nao consigo, apesar das minhas lembran
c;:as agradáveis, apesar de que os jesuítas eram muito 
humanos. Eles estavam sempre muito atentos aoque 
se lía, e esse interesse chamava a minha atenc;:ao. Eu 
gostava da maneira como interpretavam a regra da 
ordem. A regra jesuíta se assemelha ao regulamento 
militar espanhol do seu tempo. A regra é certamente 
complicada. Mais do que a regra propriamente dita, 
porém, o que mais me influenciou foi o que está no 
livro que contém a regra: "Regras do Discernimento 
dos Espíritos", que sao geniais e contribuíram imen
samente para a minha formac;:ao . 

Sempre mantive bons contatos com os jesuítas. 
Li a história deles, que é fabulosa. É urna História, 
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com H maiúsculo. Até atos de maldade podem ter 
grandeza e nessa história muitas vezes eles a tem. 

É lamentável que atualmente o Vaticano tenha 
afastado os jesuítas, substituindo-os pelo Opus Dei. 
Só há urna palavra - decadencia - para qualifi.car essa 
decisao de substituir os jesuítas pelo elitismo, ultra
conservadorismo e monolitismo do Opus Dei. Nao 
obstante, essa decadencia total da Igreja, neste caso a 
católica, é urna tendencia generalizada no cristianismo 
atual. Eu acredito que os atos de maldade dos jesuítas 
tem grandeza e até os atos de bondade do Opus Dei 
sao medíocres. Para mim, trata-se de algo inadmissí
vel, sendo sinal dos tempos que estamos vivendo. 

O eixo temático teologia-economia 

Em 1950, muito influenciado por meu pai, co
mecei a estudar Economia na universidade. Conti
nuei interessado pela Teologia, porém, de modo que 
frequentei alguns cursos. Optei depois pela Filosofi.a, 
e entao meu pai me disse algo que nunca mais ouvi 
de ninguém. Ele me fez entender que se o meu inte
resse era saber Filosofi.a e Teologia, eu deveria estu
dar Economia. Tive realmente muita sorte. Creio que 
tudo o que fa<;:o hoje, alguma coisa em Filosofi.a, al
guma coisa em Teologia, está impregnado dos meus 
estudos de Economia. Foi positivo, e nao sei como 
meu pai teve essa ideia. Ele me despertou, me con
venceu, e me pus a estudar Economia. No come<;:o eu 
me aborrecia muito, desanimei muitas vezes, quase 
desisti, mas no fi.m concluí o curso. 

O sistema universitário na Alemanha era muito 
liberal: devia-se frequentar um número mínimo de 
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aulas em Economia, participar de alguns seminários, 
e entao se podia frequentar cursos de humanidades 
e artes. Os cursos nao sao controlados, nao se precisa 
pedir autoriza<;:ao, basta ser aprovado. Participei de 
cursos ministrados por filósofos e psicólogos, ou so
bre literatura romana, direito público e temas afms, 
ao lado de outros colegas que também frequentavam 
esses cursos livres. Primeiro, fi.quei um ano em Fri
burgo, depois um ano em Hamburgo, até comple
tar a licenciatura em Münster, sempre relacionando 
a Economia com a Filosofi.a e a Teologia. A medida 
que avan<;:ava nos estudos, a Economia passou a me 
interessar cada vez mais, quando o conteúdo nao se 
limitava a economia neoclássica com suas curvas e 
sua sofi.stica<;:ao técnica e até tautológica. 

Ao terminar a licenciatura em 1955, eu queria 
continuar estudando e me entreguei a tarefa de pro
curar bolsas de estudo. Consegui urna em Berlim, 
oferecida pelo Instituto da Europa Oriental, na Uni
versidade Livre, um centro da Guerra Fria. Eu li tudo 
o que se relacionava com as matérias de estudo, e 
tudo era realmente muito interessante: economia e 
economia marxista. O rigor alemao tem sua serieda
de, de modo que se o objetivo era estudar, era preciso 
dedicar-se a O Capital, e a todas as obras de Marx, 
Engels, Lenin, Stalin, para formar bons opositores ao 
Comunismo. Fiquei nesse Instituto em Berlim duran
te vários anos entre 1955 e 1966. Realizei primeiro 
um estudo, parecido como nível de mestrado, sobre 
a Europa Oriental, quando descobri que a economia 
podia ser muito mais interessante do que eu imagi
nava. Estudei realmente o pensamento de Marx, de 
urna perspectiva diferente daquela dos estudos an
teriores, que sempre consideravam Marx pernicioso 
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e cujas referencias a seu respeito tinham pouco ou 
nada a ver como que ele é realmente. Eu fui me en
tusiasmando cada vez mais pela economía política. 

No mesmo Instituto da Europa Oriental, concluí 
o doutorado estudando o tema "Industrializac;:ao So
viética", e fui contratado como pesquisador. Foi urna 
época inesquecível. Eu escolhia o tema de pesquisa. 
Se os responsáveis o aprovavam, fmanciavam-me o 
ano, e eu nao tinha mais nada a fazer sena.o concen
trar-me no tema escolhido. Nessa etapa, dediquei-me 
a relac;:ao entre economía e ideología, e produzi tra
balhos sobre a ideología soviética que realmente me 
fascinaram. Permanecí ali quatro anos como pesqui
sador. Embora possa ser um pouco exagerado afu
mar que se tratava de um instituto de guerra fria, 
já que nao se tratava de guerreiros fríos com tanta 
abertura, estudava-se intensamente russo e os textos 
soviéticos, discutiam-se as obras de Stalin, realiza
vam-se estudos de linguística. Ali conheci a teoría do 
Imperialismo de Lenin. Tínhamos um curso sobre O 
Capital com um ano de durac;:ao, com o objetivo de 
criticar a obra. O Instituto era financiado pela Funda
c;:ao Ford, pela Associac;:ao de Empresários Alemaes e 
por entidades dessa natureza. Minhas pesquisas fo
ram financiadas pela Ford. 

Como o Estado e as empresas privadas preci
savam contar com pessoal formado, recrutavam 
pessoas dentre esses grupos. Muitos colegas meus 
comec;:aram a trabalhar em ministérios: Relac;:6es Ex
teriores, Cooperac;:ao, e outros, ou até mesmo no ser
vic;:o secreto. Eu também recebi urna proposta, mas 
nao sentía atrac;:ao para trabalhar no servic;:o secreto. 

Essa etapa entre 1955 e 1963 foi de muita forma
c;:ao, já que a minha única ocupac;:ao era estudar. Foi 
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um privilégio trabalhar no Instituto, mas, claro, no 
início a bolsa de estudos era de valor muito baixo, 
150 marcos, apenas para sobreviver. Porém, como to
dos os demais bolsistas recebiam algo em torno disso, 
eu me movimentava num grupo social que sobrevi
vía com 150 marcos. Eu nunca estava por baixo, mas 
sempre a altura dos outros; nao havia discriminac;:ao. 
Os que tinham muito mais dinheiro frequentavam 
outros ambientes. Urna experiencia assim possibilita 
que se aprenda a viver como que se tem. 

Nao podíamos dar-nos a muitos luxos. O vinho 
que bebíamos era muito ruim. Lembro que muitos 
de nós tomavam chá com rum, e rum da pior quali
dade, que custava 1 marco a garrafa. Como nao po
díamos comprar vinho, sempre bebíamos chá com 
rum e ac;:úcar. Era assim que a gente se virava. Esse 
rum era muito primitivo e por isso o misturávamos 
com chá para melhorar o sabor e aumentar o volume. 
Os habitantes do norte da Alemanha bebem muito 
rum quente e tem urna bebida chamada Grog, típica 
do inverno. Ela é muito comum entre os marinhei
ros, que misturam rum, água duas vezes mais quente 
que o rum, e ac;:úcar. Masé ótimo, pois esquenta e dá 
energía. Esse é um trago fantástico, e nao colocáva
mos água, mas chá, para que o gosto ruim do rum se 
dissipasse um pouco. 

Quase nao havia formac;:ao política no Instituto. 
De certo modo, eu era da oposic;:ao. Debates sobre 
a economía política de Marx realizavam-se paralela
mente a tendencia geral de contestac;:ao de suas con
tribuic;:6es. Nao conhec;:o nenhum colega meu que de
pois tenha tomado urna posic;:ao como a minha . 

Nessa época, frequentei muitos cursos de filo
sofía. Em teología, Gollwitzer era figura central. 
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Quando eu já vivía na América Latina, fui a Berlim, 
e Gollwitzer me convidou para ir a casa dele. Esti
ve com ele, conversando durante urna noite inteira. 
Devo grande parte da minha forma<;:ao a ele, e mais 
tarde, quando me envolví com os grupos da Teología 
da Liberta¡;:ao, é evidente que descobri muita rela
¡;:ao entre o que Gollwitzer fazia de teología e o que 
apareceu aquí como Teología da Liberta<;:ao. Ele es
tava muito próximo dos estudantes que depois pro
moveram a rebeliao de 1968: ali eu conheci vários 
líderes de 68, que depois o convidaram a participar 
de suas atividades. Convidaram também Marcuse, 
mas em todas as atividades de perfil mais berlinense, 
Gollwitzer era a fi.gura-chave do movimento de 1968. 

Gollwitzer era muito influenciado por Karl Barth 
e Dietrich Bonhoeff er; era um pensador notável. Seu 
auditório era constituído de 400 a 500 pessoas. Por 
isso, nao me conhecia até me convidar a sua casa. 
Ele tinha um grande carisma, o que é realmente sur
preendente, porque nao havia urna faculdade de Teo
logía na universidade. Havia duas cátedras especiais 
de Teología, urna de Teología católica e outra de Te
ología protestante, e esta era de Gollwitzer. Ele nao 
aplicava exames, ministrava cursos livres, e quem 
quería participar era bem-vindo. Os teólogos que fre
quentavam as prele96es de Gollwitzer constituíam 
urna minoría. Por seus cursos passaram economis
tas, sociólogos, filósofos; seu público era bem ecléti
co. Por isso, conheci ali pessoas da revolu¡;:ao de 68, 
que eram principalmente sociólogos. O que cativava 
o auditório era o discurso em torno da Teología da 
Liberta¡;:ao, sem dúvida correspondente a urna socie
dade desenvolvida. A Teología da Liberta<;:ao repre
senta um passo além, mas um passo sempre depende 
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de passos anteriores, e esse teólogo representa um 
desses passos prévios. 

Gollwitzer havia sido prisioneiro de guerra na 
Uniao Soviética e nao seguía a corrente anticomunis
ta da época. Pelo contrário, seu tom era conciliador. 
Foi um homem que se op6s abertamente a Guerra 
Fria, e isso tinha muito a ver com a sua audiencia, 
constituída basicamente de dissidentes. 
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CAPÍTULO 2 

AMÉRICA LATINA A SOMBRA DO IMPÉRIO 

Quando terminei o doutorado, em 1961, divulguei 
que tinha a intenc;:ao e estava disponível para 

tr alhar em algum país da América Latina. Era um 
sonho alimentado desde os 12 ou 13 anos, quando li 
alguma coisa sobre Sima.o Bolívar que fi.cou grava
do na minha memória. O que me impressionou na 
época foi a descric;:ao da Guerra de Independencia. 
Bolívar era realmente um humanista, nao um mili
tar cabec;:a-dura. Ele representava abertura, e fi.quei 
encantado com seu objetivo de unificar a América 
Latina. 

Li sobre a conquista ibérica, li muito sobre Cor
tés e a conquista do México, que me deixou muito re
voltado. Nem lembro bem o conteúdo do livro, acho 
que era mais urna celebrac;:ao da destruic;:ao de Teno
chtitlán. Leituras como essas me deram a ideia de 
um continente conquistado, destruído, e de pessoas 
sonhadoras como Bolívar, um personagem positivo, 
sem reconhecimento. Li alguns poemas de Pablo Ne
ruda, que me deram a noc;:ao de um mundo mítico, 
mágico. Eu era crítico do Partido Democrata Crista.o, 
sua plataforma nao me convencía, sua atividade po
lítica era desconhecida. Eu quería ser pesquisador e 
conhecia muitas pessoas de outras áreas, principal-
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mente do meio academico de Belas Artes de Berlim, 
onde eu tinha vários amigos. 

Em 1963 fui chamado pela Funda9ao Adenauer, 
entidade política da democracia crista. Certamente, 
algum dos meus amigos havia feito a intermedia9a.0 1 

mas nunca descobri quem. Como eu havia estudado 
Doutrina Social da Igreja e trabalhado num centro de 
guerra fria, eles acreditavam que eu era o candidato 
com melhores condi96es de enfrentar o marxismo no 
Chile. 

Na visita a Funda9ao, entendi-me muito bem 
com o diretor da divisa.o latino-americana (Instituto 
de Solidariedade Internacional). Nessa época, a de
mocracia crista era bastante diferente de hoje. Esse 
diretor tinha grande simpatia pelo movimento de
mocrata crista.o no Chile, e como eu conhecia muito 
pouco desse país, ele me pos a par de toda a situa9ao. 
Embora eu simpatizasse com o que ele me dizia, a 
minha postura era aparentemente bastante despoli
tizada. 

Ao chegar em casa, antes de aceitar a proposta, 
consultei um livro de geografi.a para me informar so
bre a temperatura do Chile. Eu nao queria viver num 
país muito frio, um critério nao exatamente político, 
mas considerei a temperatura média apropriada, um 
fator importante para mim. Eu queria fugir do in
verno, como os germanicos de mais de dois mil anos 
atrás. Eu ia para o sul, onde a temperatura média é 
mais elevada e os lim6es florescem. 

Nao me senti como um enviado a alguma missao, 
muito menos a urna missao política, mas a situa9ao no 
Chile me apanhou, e com for9a. Eu era funcionário 
representante para a regia.o sul da América Latina. Ha-
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via dois outros representantes: um na Venezuela, para 
0 Caribe e a América Central, e outro para o Brasil. 
Meu trabalho me possibilitou ingressar na Universi
dade Católica do Chile, em Santiago, especifi.camen
te nas Faculdades de Sociologia e Economia. Essa foi 
outra etapa que aproveitei ao máximo. Ali estudei so
ciologia económica, criei um instituto de cooperativis
mo na Faculdade de Economia, e ao mesmo tempo 
estabeleci rela96es com um organismo, urna ONG, em 
linguagem atual, dirigido por um jesuíta, Vekemans 
(DESALJ, que, depois da elei<;ao de Allende e para 
combate-lo, permaneceu muitos anos em Bogotá. 

Cheguei ao Chile em novembro de 1963, e fun
damos um instituto de estudos políticos vinculado ao 
Partido Democrata Crista.o (IDEP). Participei ativa
mente das atividades do instituto, dando aulas, cursos 
etc., pois seu objetivo principal era a forma<;ao polí
tica. 

Para poder desenvolver meu trabalho, passei 
quatro meses maravilhosos em Madri, estudando es
panhol. Embora eu tenha sido inicialmente encami
nhado a urna escola de estrangeiros onde se falava 
ingles durante os intervalos, me desliguei dela e com 
o reembolso da matrícula contratei estudantes com 
quem nao só aprendi um novo idioma, mas também 
fi.z amizades que continuam até hoje, sem contar a 
convivencia fascinante com estudantes sempre ani
mados e festivos. Um desses estudantes era fi.lho de 
alemao e falava alemao e espanhol. Era também tra
dutor do alemao para o espanhol e havia traduzido 
vários livros de Bloch. Quando eu precisava de urna 
tradu<;ao, ele estava sempre disponível. 

Poucos meses depois de voltar a Santiago, em 
1964, comecei a dar aulas na Universidade Católica. 
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Eu tinha a meu cargo as disciplinas Sociologia Econó
mica e Cooperativismo. Durante esse primeiro ano, 
o diretor do curso de Sociologia era Vekemans, mas 
em 1964 os sociólogos se rebelaram e ele foi desti
tuído. Eu continuei trabalhando com os sindicatos 
e com o Instituto de Estudos Políticos da Democra
cia Crista (IDEP), um excelente ambiente de debates. 
Posteriormente, em 1967-1968, a democracia crista 
se dividiu e surgiu o MAPU, Movimento de A9ao 
Popular Unitária, que depois se integrou a Unidade 
Popular. As discuss6es giravam em torno dos proble
mas da transforma9ao da América Latina, das teorias 
da dependencia, com elementos extraídos da Doutri
na Social da Igreja. 

N orbert Lechner chegou ao Chile nessa época, 
com urna bolsa da Funda9ao Adenauer ( 1965-1967). 
N orbert ingressou na agencia que eu dirigia e colabo
rou muito também com os debates no IDEP. Ficamos 
muito amigos, urna amizade que durou a vida toda. 
Tínhamos um pequeno grupo de estudos e come-
9amos o que posteriormente publiquei com o título 
Crítica a la razón utópica. Foram discuss6es intermi
náveis, quase diárias, e formaram a base de toda a 
nossa colabora9ao posterior, tanto para mim, como 
para Norbert. Desde entao, também nossos traba
lhos futuros seriam decorrencia do nosso desenvol
vimento intelectual posterior, embora muitas vezes 
explorássemos temas bastante diferentes. Norbert se 
concentrava no que eu chamaria de "crítica da raza.o 
política", ao passo que eu me dedicava a crítica da 
raza.o utópica e da raza.o mítica. 

A medida que prosseguia com meus seminários, 
fui me comprometendo cada vez mais com os deba
tes e coma participa<;:ao política. Quando a demacra-
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cia crista se dividiu, aderi ao MAPU. Embora meu 
ato causasse certa decep<;:ao a Jaime Castillo, diretor 
do IDEP, 1 ele aceitou, pois era um homem que res
peitava a diferen9a de opini6es. Esse era o ambien
te que havíamos criado no IDEP, natural para mim. 
Obviamente, eu precisava me desligar da Funda9ao 
Adenauer, o que aconteceu de comum acordo. Por 
certo, eu nao podia fazer parte do MAPU e ao mesmo 
tempo ser funcionário da democracia crista. Entao 
continuei como professor da Universidade Católica. 

Comecei a trabalhar no CEREN (Centro de Estu
dos da Realidade Nacional), um centro da Universi
dade Católica, onde dei aulas de economia política, 
economia, ideologia e outras disciplinas, tudo num 
ambiente de grande criatividade. O diretor era Jac
ques Chonchol, depois Ministro da Agricultura do 
governo Allende. Mais tarde, em 1976-1977, quan
do fundamos o DEI na Costa Rica, nos inspiramos 
no CEREN, onde também editamos urna revista, 
"Cadernos da Realidade Nacional", que teve muito 
sucesso nessa época. Publicamos, creio, 16 núme
ros, quatro ao ano, ou seja, durante quatro anos, até 
1973. Nessa época publiquei, além disso, dois livros: 
Ideologías del desarollo y dialéctica de la historia e Dia
léctica del desarollo desigual. Este último saiu antes na 
revista, com os trabalhos do grupo de pesquisadores 
que havíamos formado com a chilena Pilar Vergara e 
com dois argentinos, Patricio Biedma e Hugo Perret. 
Além disso, vinculei-me ao ILADES, Instituto Latino-

1 Jaime Castillo (1914-2003) era jurista, filósofo e ministro no governo 
democrata cristáo de Frei, ao qual se seguiu o governo da Frente Popular, 
em 1970. Depois do golpe, encontrei-me novamente com Jaime Castillo no 
Chile, numa reuniáo organizada por Hugo Villela sobre os direitos humanos 
no Chile. 
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-americano de Desenvolvimento, urna funda<;:ao dos 
jesuítas em que trabalhei de 1967 a 1970. 

Depois do golpe no Chile, os dois argentinos vol
taram para seu país, onde colaboraram coma oposi
<;:ao. Patricio Biedma fi.cou detido na prisa.o da Escala 
de Mecanica da Armada (ESMA), foi torturado até a 
morte e desapareceu. Sob o presidente Kirchner, essa 
Escala sediou um centro de promo<;:ao dos direitos 
humanos. Hugo Perret foi baleado pela polícia numa 
tentativa de fuga. 

O ambiente no país em geral era muito criativo. 
Raras sao as vezes em que isso acontece na vida 
da gente: estar num ambiente de muitos debates e 
de grande criatividade. Essa atmosfera estava em 
toda parte, nos movimentos de trabalhadores, nas 
manifesta<;:6es de rua; as ruas fervilhavam. Um am
biente absolutamente impressionante. Em fi.ns de 
1970, todos os que trabalhávamos no ILADES fo
rnas demitidos, outra experiencia que se tornou pre
cursora e inspiradora da funda9ao do DEI. Quando 
nos reunimos na Costa Rica em 1976, tínhamos as 
duas experiencias anteriores em mente, o CEREN e 
o ILADES. 

Havia nesses anos no Chile um movimento in
telectual popular, um acordar das pessoas em toda 
parte. Havia um despertar do sentido de dignidade 
de um povo que pedia urna vida diferente, um caudal 
que a Unidade Popular assumiu. Havia a convic<;:ao 
de que era possível fazer com que as coisas fossem 
diferentes. Esse fenómeno recebeu o nome de socia
lismo, mas nao era cópia do Socialismo com maiús
cula, institucionalizado. Tratava-se de urna vertente 
autóctone, o "socialismo com empadas e vinho tinto". 
Depois Pinochet transformou o vinho em sangue e as 
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empadas em carne. Pinochet fez dessa revolrn;ao de 
empadas e vinho tinto urna eucaristia fatal. 

Minhas rela<;:6es com a Teologia da Liberta<;ao 
se tornaram mais estreitas. Tornei-me muito amigo 
de Gustavo Gutiérrez, de Pablo Richard, que ainda 
trabalha comigo, de Hugo Assmann, sempre muito 
ativo, de Gonzalo Arroyo, que também trabalhou no 
ILADES e foi despedido como eu. 

Saímos do ILADES as 24 horas do dia 31 de de
zembro porque nao havia dinheiro. No entanto, a 
meia-noite de 1 ° de janeiro já havia dinheiro, mas, 
entao, já estávamos despedidos. Esse foi o primeiro 
golpe de Estado que prenunciava o que estava por 
vir. Nao obstante, eu continuava muito envolvido 
com o MAPU e estava me comprometendo com po
si96es políticas a medida que me delegavam respon
sabilidades maiores. 

A minha verdadeira forma<;ao se deu no Chile. 
Até entao eu fora apenas um pesquisador; agora eu 
come<;ava a me familiarizar com o ambiente político. 
Como eu já conhecia tudo o que se relacionava com 
a democracia crista, e depois como mundo da Uni
dade Popular, minha participa<;ao representou urna 
grande mudan<;a para mim. Eu nao era mais um pro
fessor universitário, mas um ativista em tempo in
tegral. O ambiente em que eu transitava continuava 
sendo sumamente dinamico, algo que hoje nao existe 
mais no Chile. O ambiente era de rebeldia, nao só 
de intelectuais e de ativistas, mas de todo o povo. As 
oligarquias se orientaram para a direita, que depois 
desembocou no golpe militar. A retórica direitista 
alimentou um espírito de vingan<;a, de sataniza9ao 
dos setores populares aos quais individualizavam na 
figura depreciativa do que chamaram de "mesti<;o 
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chileno". Esse pobre "mesti<;:o" nao era outro senao 
o cidadao a pé que reivindicava sua dignidade. Para 
a direita, serem esses "mestic;:os" seres humanos era 
urna ofensa. O "mestic;:o chileno", urna figura que 
surgiu do folclore com ar romantico, foi decapitado 
pela direita e, a semelhanc;:a do bom selvagem, mor
reu. Se o bom selvagem reclama seu lugar, deixa de 
ser bom selvagem e se transforma em mau selvagem. 
Algo semelhante acontecia nesses anos, ao mesmo 
tempo em que se tornava visível a vitória de Allende. 

Com o objetivo de sustar esses avanc;:os surgiu o 
Movimento Pátria e Liberdade, urna expressao quase 
fascista da direita que chegou a se fortalecer no pe
ríodo de Allende. Sem que a direita tivesse sofrido 
perdas maiores de seus privilégios, essa expressao 
partidarista acumulou urna raiva incrível e se ins
pirou na mentalidade retaliativa do "olho por olho, 
dente por dente". O estopim da ira direitista foi a re
forma agrária, a partir da qual conseguiram acelerar 
um processo de polarizac;:ao. 

O governo Frei, anterior ao de Allende, havia 
proclamado a "revoluc;:ao em liberdade". No entanto, 
nao se tratava precisamente de revoluc;:ao, mas de um 
reformismo bastante marginal, conquanto real. Hou
ve a aplicac;:ao de urna reforma agrária, mas também 
houve a criac;:ao de um terreno em que germinaram 
express6es extremas da direita. Quando Allende as
sumiu o poder, a direita aprofundou seu extremismo, 
e principalmente a democracia crista, que fora um 
partido reformista e desenvolvimentista, comec;:ou a 
se definir cada vez mais como expressao da direi ta 
conservadora. 

Houve, contudo, excec;:6es notórias, como a figu
ra de Tomic, seu candidato a presidencia em 1970. 
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Quando coube ao Parlamento proclamar o vencedor 
entre os tres concorrentes principais, Allende, que 
contava com o voto majoritário, Alessandri e Tomic, 
este se decidiu a favor de Allende, legitimando-lhe 
assim a vitória. A direita nao viu essa atitude com 
bons olhos e Tomic manteve certa posi<;:ao crítica. 
Em 1973, na Universidade Católica, participei de um 
seminário ministrado por ele. O pensamento de To
mic orientava-se para a mudan<;:a e ele nunca atacou 
a Unidade Popular. Lembro-me da análise que fez de 
John Locke, que depois adotei num artigo sobre esse 
filósofo britanico. 

O golpe militar no Chile 

A polariza<;:ao a que me referi acima se tornou 
cada vez mais aguda. O golpe foi decidido em mar<;:o 
de 1973, depois das elei96es municipais que desa
nuviaram o panorama para a direita. O movimento 
popular contava com a maioria, por isso era grande 
a possibilidade de que o sucessor de Allende fosse 
novamente da Unidade Popular. O golpe militar foi 
decidido em torno de mar<;:o desse ano, pelo menos 
no dizer de Pinochet. Eu acredito que seja verdade, 
pois se tivesse havido urna queda de popularidade do 
governo, possivelmente os golpistas teriam esperado. 
Como, porém, apesar das difi.culdades económicas, 
ela aumentou, as pessoas se imbuíram de novas es
peran<;:as, levando a direita a nao tolerar mais e a 
preparar o golpe. 

O golpe come<;:ou a ser forjado no contexto da 
greve-boicote dos caminhoneiros que, manipulada 
e financiada pelo governo dos Estados U nidos, nao 
tinha reivindica<;:6es económicas nem quaisquer ou-
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tras a fazer. Ela teve um caráter puramente golpista, 
com altas doses de violencia contra os que se recusa
vam a participar. 

O objetivo dos Estados Unidos era desestabilizar 
o governo Allende e eliminar qualquer possibilidade 
de avanc;o do socialismo democrático que estava sur
gindo. Para eles, tratava-se de um tipo de socialismo 
que poderia propagar-se por toda a América Latina, 
representando urna ameac;a real ao seu domínio re
gional. Está claro para mim que foi essa a perspecti
va que os moveu a agir, mas o golpe em si foi prepa
rado pela direita chilena. Os Estados Unidos viram o 
Chile como questao geopolítica. Era preciso defender 
os negócios em toda a América Latina. Do meu pon
to de vista, nao havia um problema específicamen
te chileno. O cobre interessava pouco, e os próprios 
neoliberais chilenos nao voltaram a privatizá-lo. O 
golpe também nao se deveu a nenhuma pressao ex
terna, apesar do apoio decisivo dos Estados Unidos. 
A questao consistía em defender-se de um núcleo que 
poderia alastrar-se por toda América Latina, como 
aconteceu mais tarde com os sandinistas. A Nicará
gua se tornou um perigo para toda a regia.o, por isso 
era preciso destruir o governo sandinista, embora a 
Nicarágua nao tivesse nada, nem mesmo petróleo. 
Em casos assim, perde-se a perspectiva caso se volte 
a atenc;ao para interesses diretos. 

A direita chilena se revelou truculenta num grau 
1¡¡ que me surpreendeu. Desde o primeiro día, podía-se 
~ ver que nao se tratava de um golpe militar do tipo 
~ tradicional na América Latina, mas de algo totalmen-
_.:,,t_ 

~ te diferente, preparado pela doutrina da seguranc;a 
~ nacional, um artificio apoiado pelos Estados Unidos 
ro 
it na América Latina, mas que já tivera precedentes: 
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por exemplo, na Frarn;a, no episódio da Guerra da 
Argélia. 

A capacidade criminosa da direita derivou des
sa ideologia da segurarn;a nacional. No golpe lati
no-americano tradicional, o golpista quer ser um 
ditador militar, mas nao tem um projeto de transfor
ma9ao da sociedade como um todo. No entanto, no 
Chile, passa-se rapidamente ao projeto neoliberal, 
enxertado com toda urna estratégia de globaliza9ao 
que procura remodelar totalmente a sociedade. Essa 
transforma9ao também acaba com inúmeros seto
res do capitalismo nacional. O capital e a produ9ao 
nacional ficam seriamente afetados, o país sofre a 
derrocada de grandes empresas, e entram em cena o 
capitalismo internacional, a orienta9ao para o cam
bio livre caracterizada pelo nao-intervencionismo 
estatal e a repressao sistemática dos movimentos 
populares. 

Toda ditadura recorre a tortura, mas nessa versa.o 
atualizada de ditadura, a tortura é sistemática, aper
fei9oada por "fábricas". Lembro-me de urna dessas 
fábricas, a Tejas Verdes, localizada numa praia per
to de Santo Domingo, no Chile, onde pessoas eram 
confinadas durante quatro semanas. Os algozes ex
punham os torturados aos que acabavam de chegar, 
para que estes soubessem o que os esperava. Depois 
de duas semanas, estes eram interrogados e na ter
ceira eram torturados. Caso nao tivessem informa-
96es a dar durante as sess6es, tinham urna semana 
para se recuperar e entao eram mandados para casa, 
vagando o lugar para outras pessoas. Era um centro 
de tortura que examinava milhares de casos de modo 
sistemático; se os carrascos descobrissem alguma 
coisa, os torturados desapareciam definitivamente. 
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Para a doutrina da seguranc;:a nacional, a tortu
ra é legítima e realizada de forma sistemática. Nao 
se trata de pura e simples brutalidade, mas de um 
programa preparado de modo estratégico, nao muito 
diferente da tortura nos moldes da Inquisic;:ao. Nessa 
nova versa.o, nao se trata de um assassino violen
to que se excede, como nas ditaduras militares tra
dicionais. Pelo contrário, trata-se de um programa 
que Orwell previu em seu 1984 e que mostra essa 
tortura sistemática. Depois de aplicada, o resultado 
é um homem que passa a viver atrelado ao novo 
sistema. A seguranc;:a nacional nao produz campos 
de concentrac;:ao, mas fábricas de tortura, nao ne
cessariamente para o extermínio, mas para subme
ter indivíduos e comunidades a urna racionalidade 
instrumental. Se o torturado tem pouca relevancia 
ou nao sabe nada, é mandado para casa totalmen
te devastado, com problemas psicológicos terríveis, 
tornando-se mais útil ao sistema nesse estado do que 
se estivesse morto. 

U m colega meu no CEREN escreveu Tejas verdes 
- Diario de un Campo de Concentración en Chile, um 
romance que gira em torno da sofi.sticac;:ao da tortu
ra. 2 Tive a oportunidade de falar com pessoas que 
estiveram lá e que constataram que a ausencia de 
brutalidade direta fez dessa tortura sistemática um 
procedimento paradoxalmente mais brutal ainda. A 
brutalidade se esgota depois de algum tempo, mas 
a tortura sistemática continua até conseguir alguma 
informac;:ao, seja esta verdadeira ou nao; seu objetivo 
último é a extinc;:ao dos movimentos populares. 

'H. VALDÉS, Tejas Verdes - Diario de un Campo de Concentración en Chile, 
Barcelona: Editorial Ariel, 1974. 

54 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



George Oiwell é o primeiro autor a captar essa 
mentalidade que procura dilacerar a integridade psí
quica da pessoa para que se torne adoradora do Gran
de lrmao. Mario Benedetti, em seu Pedro y el Capitán, 
mostra esse tipo de torturador obcecado com o resulta
do da tortura; alguém que tortura sem ódio, que chega 
a contar com a orienta9ao de médicos que lhe dizem 
até onde pode chegar sem por em risco a vida da víti
ma e que, assim, pode infligir o grau máximo de dor 
possível; um torturador que estuda e frequenta centros 
universitários para aprender a torturar. Nesse apren
dizado, o torturador aprende a "resistir a tortura", dis
cute com professores e médicos sobre a resistencia a 
tortura, inventa novas formas de tortura e as analisa. 

A Universidade de Hamburgo mantinha um cen
tro com essas características. Lá se analisava como 
nossos soldados podiam se preparar para resistir as 
torturas, o que é o equivalente exato de ensinar a 
torturar, apenas que disfar9ado sob a mentira expres
sa como resistencia a tortura. A semelhan<;:a do que 
ocorre atualmente na "guerra contra o terrorismo", 
os Estados Unidos, sob a alega9ao de "interven96es 
humanitárias" ou sobo rótulo de guerra nao declara
da, apelam a torturas ou a viola96es de toda sorte. Ao 
que parece, nao se fazem mais declara96es de guerra, 
mas anúncios de "interven96es humanitárias"; assim 
também a tortura se torna urna interven9ao humani
tária para salvar vidas. A justificativa teórica é que 
a tortura de um único indivíduo salva centenas de 
outros, como disse o piloto do avía.o que lan9ou a 
bomba atómica sobre Hiroshima: "Estou orgulhoso 
do que fiz; salvei milh6es de vidas". 

Em Pedro y el Capitán, Benedetti exp6e muito bem 
o problema do capitao, o torturador de Pedro. Pedro 
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está para morrer, mas nao se rende. O Capitao entao 
lhe diz: "Por favor, diz alguma coisa, urna informac;:ao 
qualquer, para que o que te fiz tenha sentido". Pedro 
retruca: "Nao". O torturador acaba ficando com um 
problema moral. Nao alcanc;:ando um resultado posi
tivo, toda tortura se torna injustificada e o torturador 
nao passa de um assassino. Esse é um problema ge
ral em nossa sociedade, que pratica atos imorais sem 
nenhuma justificativa moral, chegando ao dilema de 
precisar inventar urna justificativa moral destituída 
de qualquer moralidade. Mas essas brutalidades nao 
podem ser cometidas sem justificativa moral. 

No caso dos nazistas, a justificativa moral era a 
necessidade de salvar o mundo da tirania dos judeus, 
declarados o maior perigo para a humanidade. En
tao, para salvar a humanidade, o nazismo inventou o 
extermínio justificado dos judeus. Como os nazistas 
precisaram de urna justificativa moral, assim tam
bém os capitalistas de hoje precisam dela. No caso 
<lestes, é a mao invisível do mercado que permite 
a perpetrac;:ao de injustic;:as contra os trabalhadores, 
fato que tem sentido porque assim o avanc;:o e o pro
gresso ficam assegurados, e o progresso é bom para 
todos. Essa justificativa moral resolve o problema da 
falta de moral dos atos de desumanidade. 

No Chile de Pinochet, o controle da informac;:ao 
era feito pela imprensa oficial. O artifício predileto 
adotado para evitar informac;:6es inconvenientes era 

-¡¡¡ desmentir. Apesar disso, com o excesso de desmen-
~ tidos, sabia-se o que estava acontecendo no país em 
~ geral. A populac;:ao tomou conhecimento também 
.:,! 

~ dos 6nibus da polícia secreta, chamados de túmulos 
~ móveis. Por causa do estado de sítio, eles circulavam 
.t a noite, e quem os abordava desaparecia para sem-
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pre; todos sabiam do que se tratava. Paradoxalmente, 
mais tarde, com a democratiza9ao, <liante da revela-
9ao das informa96es, o Chile todo se mostrou surpre
so. Entao alguns se perguntavam: "Por que surpre
so? Todos sabiam dos túmulos móveis". Sim, sabiam, 
mas sabiam sem saber. Daí o paradoxo da surpresa. 

Quando o que se sabia sem saber se tornou pú
blico, a surpresa daí decorrente permitiu que muitos 
lavassem as maos por nao terem resistido. Já que nao 
se sabia nada, nada podia ser feito. Algo semelhante 
aconteceu na Alemanha depois da guerra. Ninguém 
deixou de perceber os trens apinhados de presos. 
Lembro quando os judeus come9aram a desaparecer 
em 1941. Eu, um menino de 10 anos, pude ver; tam
bém os adultos puderam ver e tirar conclus6es mais 
exatas. Mas nao conhecíamos casos concretos, nao 
tínhamos visto um campo de concentra9ao comum 
e muito menos um campo de extermínio. Por isso, 
os alemaes simularam urna grande surpresa; eles sa
biam sem saber o que estava acontecendo. 

Os relatórios sobre os crimes das ditaduras na 
América Latina sempre provocam surpresas, apesar 
de todos saberem o que aconteceu. Muitos devem 
se lembrar do que ocorreu na Argentina. Quando li 
"Nunca Mais", o relatório da Comissao Sábato, nada 
me pareceu surpreendente, mas todos estavam sur
presos. Esse é o mecanismo psicológico de autodefe
sa que levava as pessoas a dizer: "Eu nao sabia, sou 
inocente, por isso protesto contra os culpados". 

Essa reflexao nos abriga a fazer urna compara9ao 
com o golpe contra Chávez na Venezuela. A minoria 
venezuelana que orquestrou o movimento denuncia
va urna interven9ao dos Estados Unidos muito mais 
grave que no Chile. Sem o apoio estadunidense, as 
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elites venezuelanas nao teriam se arriscado a tentar 
destituir Chávez. No Chile formou-se um extremis
mo de elabora9ao interna, ao passo que na Venezuela 
nao houve a intermedia9ao da questao ideológica; ali 
as elites apenas queriam apropriar-se do petróleo. A 
crise venezuelana foi muito mais barata. O sindicato 
dos petroleiros, um dos mais direitistas, protagonizou 
urna agita9ao de golpe que fracassou em seu escopo 
de enganar eficientemente, visto que para enganar se 
faz sempre necessário um projeto convincente. No 
Chile, ao contrário da Venezuela, até metade da po
pula9ao se sentía salvadora da pátria e conseguiu ar
ticular um projeto. Na Venezuela, os Estados Unidos 
nao puderam projetar sua falsa imagem de promoto
res da democracia, e fi.cou evidente que para eles a 
democracia nao passa de um pretexto para intervir 
em países pelos quais nutrem algum interesse. 

A propósito deste assunto, é preciso esclarecer 
que em sua política com rela9ao a Europa do pós
-guerra, os Estados Unidos se interessaram em pro
mover a democracia, é verdade, mas tao-somente 
para transformar a Europa numa fronteira sua com 
a Uniao Soviética. Quando entram em questao re
la96es de domínio e de constitui9ao de empresas, 
a democracia nao passa de um pretexto. Exemplos 
recentes: Afeganistao e !raque. Os Estados Unidos 
usam Israel, o único país "democrático" da regiao, 
como argumento, e com isso se dao a liberdade de 
cometer barbaridades a seu bel-prazer. Mais perto de 
nós, na América Latina, a "promo9ao 11 da democra
cia pode assumir a forma de um candidato escolhido 
pelos Estados Unidos. Se ele vence, as elei96es sao 
um exemplo de democracia transparente; caso con
trário, foram fraudulentas, apesar de ser o candidato 
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deles que normalmente vence recorrendo a fraude. 
Assim aconteceu agora no México, e já havia aconte
cido antes com Cárdenas, quando ele, de fato, ven
ceu as eleic;:6es em 1987, mas urna fraude evitou que 
ele assumisse o governo. Pode-se protestar contra a 
fraude apresentando as provas necessárias, mas ela 
é sempre negada porque o candidato é dos Estados 
Unidos. Nema própria nac;ao estadunidense se livra 
disso: a segunda eleic;ao, pelo menos, Bush a venceu 
através de fraude. 

Ternos urna piada na América Latina. Pergunta: 
Por que nao há golpes militares nos Estados Unidos? 
Resposta: Porque lá nao existe embaixada dos Esta
dos Unidos. 

A ditadura chilena, com milhares de desapare
cidos e execuc;:6es extrajudiciais, constitui o período 
mais negro da história do Chile. A Igreja apoiou o 
golpe, mas depois se dividiu. Ela desenvolveu um 
trabalho realmente sério através do Instituto de Hu
manismo Crista.o. As vitórias foram muitas na luta 
pela defesa dos direitos humanos, mas inicialmente 
ela foi favorável ao golpe, sem imaginar que seria tao 
sangren to. 

Os materiais que consultei posteriormente (ver 
meu livro Ideología del sometimiento) 3 mostram clara
mente o distanciamento da Igreja com relac;ao a dita
dura militar. A própria democracia crista também se 
afastou. A postura do arcebispo de Santiago é digna 
de menc;ao. O trabalho da Igreja, em toda sua serie
dade, desenvolveu-se nao a partir de urna repulsa ao 

3 F. HINKELAMMERT, Ideología del Sometimiento, San José: EDUCA-DEI, 
1977. 
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golpe como tal, mas aos seus exageros, como se cla
masse por um golpe decente, humanitário. 

As consequencias do golpe no Chile sao devas
tadoras até hoje. Em grande parte, eliminaram-se 
a memória e a opiniao pública. Embora as pessoas 
continuem com boatos, urna memória nao consiste 
somente em lembrar o passado, mas também requer 
urna articulac;:ao em direc;:ao ao futuro. Nao se pode 
construir o futuro trabalhando somente o passado; é 
necessária também urna articulac;:ao voltada ao futu
ro. E nao se pode construir o futuro sem trabalhar o 
passado. Do contrário, o futuro fica sem conteúdo, 
sem projeto que possa mobilizar a populac;:ao. Acredi
to que isso aconteceu no Chile. Reprime-se o passado 
e os problemas dele derivados, impedem-se as lem
branc;:as, pois a intenc;:ao é ir em frente, sobo disfarce 
da conciliac;:ao, do perdao e do esquecimento. Esse é 
um caminho destruidor da convivencia e da própria 
identidade da nac;:ao, e garantia de urna repetic;:ao fa
tal dos fatos no futuro. Num lapso considerável de 
tempo, toda urna gerac;:ao ficou ofuscada. 

Se Allende nao tivesse sido eliminado, o exemplo 
dele teria feito escola, do mesmo modo que no caso 
dos sandinistas. Na Nicarágua de hoje, o projeto san
dinista está morto. Apesar disso, Ernesto Cardenal, 
em La revolución perdida,4 procura fazer memória; em 
termos sociais, porém, ele pouco lembra. O império 
alcanc;:a assim seus objetivos, nao por um interesse 

~ específico em alguma riqueza, mas na medida em 
~ que perpetua seu interesse hegem6nico que é ques

-m tionado cada vez que surgem projetos de transforma-
.:,,!. 
e 
:i: 
N 
e 
ro 
it 4 E. CARDENAL, La revolución perdida, Madri: Editorial Trotta, 2004. 
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c;:ao na América Latina. Por essa raza.o, Cuba, urna 
pequena ilha, com dez milh6es de habitantes, e sem 
maior importancia no concerto internacional, possi
bilita ver que existem outras realidades. Cuba é um 
país muito pobre, nao disp6e de riquezas especiais, e 
sua produc;:ao de ac;:úcar e tabaco tem pouco peso. Por 
isso, o motivo que mantém os Estados Unidos com 
os olhos nela é o que ela representa como símbolo 
de possível liberdade: Fidel é um grande perigo que 
deve ser eliminado. 

A hipocrisia do mundo está em nao repudiar o 
bloqueio económico a Cuba. Fidel é acusado de dita
dor e isso é terrível, mas os bloqueios sao ainda mais 
terríveis, visto que sao mecanismos tao desumanos 
quanto os bombardeios. Eles sempre implicam um 
caráter genocida. O problema, entao, nao é ser de
sumano; é nao estar a servic;:o do império. O mun
do nunca menciona que o verdadeiro problema dos 
direitos humanos em Cuba é Guantánamo. Fala-se 
cada vez menos da tortura sistemática, da destruic;:ao 
sistemática da identidade de pessoas concretas. Em 
suas memórias, Nelson Mandela conta que todos os 
dias fazia um sinal na parede para estruturar o tem
po. Diz ele que esse pequeno gesto foi muito impor
tante para sua saúde mental. 

Assustei-me quando li que as celas em Guantá
namo sao construídas com paredes de ac;:o para que 
os presos nao possam fazer nenhum sinal. Nao se 
pode deixar rastros em Guantánamo, e o preso nao 
pode acompanhar a passagem do tempo. Mandela 
conseguia identificar o dia de Natal, por exemplo. 
Em Guantánamo, nao há como fazer isso, a menos 
que o prisioneiro seja informado. O próprio Mande
la tem um livro contra a tortura que no fi.m acaba 
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sendo útil aos torturadores, já que ao conhecer a me
mória do torturado, fi.ca-se sabendo o que deve ser 
feíto para que ele nao consiga fazer memória. Por 
exemplo, construir celas com paredes de a<;:o que nao 
possibilitem registrar nenhuma memória. 

O império e seus cortesaos, no entanto, se enfu
recem com Cuba e até existem rumores de interven-
9ao assim que Fidel Castro morrer. Nao há limites 
para o império, nao existem fronteiras. Seus argu
mentos esta.o no morticínio a rodo, invocando um 
humanismo que o impele a massacrar, e entao nao há 
modo de despertar. E como o conto sobre o homem 
que dormía. Os familiares trouxeram um sábio para 
examinar-lhe a cabe9a, o cora<;:ao, pois dormía havia 
muitos anos. O sábio disse: "Nao há nada a fazer. Ele 
sonha que está acordado". Em sua fúria avassaladora, 
o império e seus cortesaos sonham que esta.o salvan
do vidas, um país, logo outro. Eliminam esses países 
do mapa, alegando que esta.o salvando vidas, e assim 
nao podem despertar. A Europa se apresenta hipo
critamente como o continente dos direitos humanos, 
mas foi a Europa que colonizou o mundo, exemplo 
depois seguido pelos Estados U nidos. Os Estados 
Unidos seguem a rota aberta pela Europa. 

O histórico de direitos humanos da Europa é 
horroroso. A África toda, a América toda e a Ásia 
toda sofreram os genocídios cometidos com o supos
to objetivo de salvar os selvagens do canibalismo. Na 

~ Índia, saquearam e assassinaram milhares de pes-
~ soas para salvar as viúvas, já que lá as viúvas eram 

-IB queimadas. Em toda parte alegavam urna justifi.cati-
..:,t_ 

~ va semelhante, e o resultado foi a implanta<;:ao de um 
~ programa consistente para destruir país após país, 
"' ..t cultura após cultura ... A Europa nao é um polo al-
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ternativo; é urna regia.o que tem seu conflito com os 
Estados Unidos por quest6es de negócios, porque os 
Estados Unidos nao se submeteram. Os Estados Uni
dos sao urna vergonha para a América, a Inglaterra 
é seu criado, seu cachorrinho de madame, com Tony 
Blair no papel de Mussolini do império enguanto se 
manteve como primeiro-ministro. 

A América Latina nao teve fon;:as suficientes 
para efetuar a mudarn;:a. Os novos movimentos de
mocráticos chamados populistas, como os de Hugo 
Chávez, Evo Morales, Rafael Correa e ainda os do 
Uruguai, Brasil e Argentina correm o risco de ser su
focados caso assumam caráter de tendencia continen
tal irreversível, como aconteceu com o de Allende. 
Ao mesmo tempo, porém, é duvidoso que a repres
sao a esses movimentos seja bem-sucedida nos días 
atuais. Nao o foi no caso de Chávez, embora os ata
ques sistemáticos a ele pare9am preparar o ambiente 
para urna interven9ao. Nao obstante, toda essa propa
ganda para denegrí-lo se mostrou contraproducente. 

Depois do golpe, permanecí no Chile durante 
quatro semanas. Fiquei alguns días em casa e depois 
me abriguei na embaixada alema. O embaixador cri
ticava duramente a ditadura militar. Ao contrário do 
que aconteceu na Argentina, a embaixada alema no 
Chile nao colaborou como regime militar. O embai
xador costumava me dizer que em certo momento 
colaborara em demasía com o nazismo e que jamais 
repetiría essa experiencia. No tempo do nazismo, ele 
servira na embaixada alema em Tóquio. No caso do 
Chile, ele estava decidido a nao colaborar, mas tinha 
consciencia de que essa postura lhe custaria o posto. 

Éramos quatorze alemaes abrigados na embai
xada alema. Recebemos um tratamento irrepreensí-
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vel, com comida, vinho e cigarros, e passávamos as 
noites conversando. Foi um tempo muito bonito, o 
embaixador nos levava todos os jornais e nós nos 
reuníamos para analisar as notícias. Como eu já pla
nejava escrever um livro sobre essa experiencia, o 
embaixador colaborava conosco com tudo o que era 
possível. Ele conseguiu máquinas de escrever e de 
fato :fi.zemos um bom trabalho. Todas as citac;:6es no 
meu livro La ideología del sometimiento procedem das 
fontes fornecidas por ele. Foi um trabalho em con
junto. A noite, ao calor dos vinhos, ele declamava 
poemas de Erich Kastner dos anos 20, permeados de 
crítica social. 

Em :fi.ns de setembro de 1973, o Ministro de Re
lac;:6es Exteriores da Alemanha chegou ao Chile e exi
giu que todos os alemaes que estavam na embaixada 
tivessem a liberdade de sair do país sem problemas, 
o que signi:fi.cava que mais tarde poderíamos retor
nar ao Chile legalmente. Um mes depois, o embai
xador alemao deu abrigo a alguns comunistas, fato 
ainda mais grave, os quais foram encaminhados para 
a Alemanha Oriental como exilados. A diplomacia 
desse embaixador era muito diferente da habitual. 
O contrário ocorreu na Argentina, onde a embaixa
da alema colaborou com os militares, inclusive em 
casos de desaparecimento de alemaes (por exemplo, 
da :fi.lha do teólogo Ernst Kasemann, Elisabeth Kase
mann, conforme denunciado). 

Voltei entao para a Alemanha, para a Universi
dade Livre, mas dessa vez para o Instituto Latino
-americano. Sem precisar procurar, tive a sorte de 
receber a oferta de urna cátedra como professor vi
sitante, que exerci de outubro de 1973 até julho de 
1976. Assim, eu sabia para onde iria e de onde tira-
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ria a minha sobrevivencia. Nesse sentido, eu estava 
tranquilo. O título da cátedra era "Economía e Socie
dade na América Latina". O meu regresso para a Ale
manha esteve marcado pela sensa9ao de que devia 
voltar para a América Latina, embora nao soubesse 
para onde nem como. 

Ao chegar a Alemanha, percebi inicialmente um 
clima totalmente desfavorável ao golpe militar no 
Chile. A chegada, precisei registrar-me na polícia, 
e o oficial de turno se mostrou surpreso com o fato 
de um regime democrático como o do Chile ser der
rotado por urna ditadura militar. Pouco depois, po
rém, a manipula9ao da opiniao pública fez com que 
a ditadura passasse a receber apoio considerável. A 
justificativa para essa mudan9a foi a vitória contra o 
comunismo, as virtudes da luta anticomunista. Po
líticos renomados viajaram para celebrar Pinochet, 
mas esses eram, observe-se, democratas crista.os. Os 
socialdemocratas mantiveram certa distancia. Na 
embaixada alema, exceto o embaixador, todos eram 
a favor do golpe. Acredito que, com exce9ao de um 
dos funcionários, ninguém do corpo diplomático ti
nha apre90 pelo embaixador. A esses funcionários, 
a contragosto, coube organizar a nossa volta para 
a Alemanha. A minha chegada, logo constatei que 
os alemaes estavam desinformados com rela9ao ao 
golpe e passei a colaborar com um grupo na cria-
9ao de urna revista de notícias sobre o Chile, que 
existe até hoje. Era a revista que antes se chamava 
"Chilenachrichten" (Notícias do Chile) e atualmente 
"Lateinamerika-Nachrichten" (Notícias da América 
Latina). Sua tiragem era pequena, em torno de 6.000 
exemplares, e nao tinha repercussao na imprensa 
oficial. 
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A mudarn;:a a favor de Pinochet ocorreu rapida
mente na Alemanha, como de resto em toda a Euro
pa. O principal fator explicativo desse apoio ao golpe 
nao eram os negócios, algum produto que pudesse 
ser roubado, como no !raque e na Venezuela, onde 
o petróleo é a justificativa da intervern;:ao. Como na 
Nicarágua, nao se deve entender o apoio ao Chile 
em termos puramente económicos. A explica<;:ao está 
no domínio, em sentido geopolítico, que parte da 
Europa quer assumir para ter maior penetra<;:ao nos 
mercados da América Latina em geral. A Europa tem 
enorme interesse em entrar nesses mercados, de to
das as formas possíveis, e prefere apoiar os Estados 
U nidos para ter condi96es de concorrer com a eco
nomia do império. 

Durante os tres anos que permaneci na Alema
nha divulguei meu interesse em voltar para a Amé
rica Latina. Cheguei a Costa Rica em julho de 1976. 
Tive também a oportunidade de ir para o México ou 
para Caracas, mas recusei porque nao gosto decida
des grandes. Em fevereiro de 1976 viajei a Lima e na 
volta passei pela Costa Rica. Ali me encontrei com 
Hugo Assmann e outros amigos chilenos para come
<;:ar a discutir sobre a futura cria9ao do DEI. Gostei 
de San José por ser urna cidade pequena, bastante 
provinciana; tudo me pareceu excelente, o clima, o 
ambiente, as perspectivas e um contrato como CSU
CA, Conselho Superior Universitário Centro-Ameri
cano. 

Dedicamo-nos imediatamente ao projeto de cria
<;:ao do DEI, que constituímos legalmente em fins de 
1976 e cujas atividades iniciamos em 1977. Por isso 
nao está claro em que ano o DEI nasceu realmente 
e quantos anos tem. O nome lhe foi dado por Hugo 
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Assmann, que gostava de inventar nomes ou títulos 
de livros. Nós nos dedicamos totalmente a essa ta
refa. Nosso primeiro curso contou com 6 alunas em 
1977. Nessa época, promovíamos dois cursos ao ano, 
depois passamos para um, e em 1989, fundamos o 
Seminário de Pesquisadores, que come<;:ou com 2 
alunas, logo subiu para 10 e em seguida para 20. 

A ideia era enriquecer a experiencia vivida no 
Chile como ILADES e o CEREN. O ILADES era um 
instituto muito bem equipado que desenvolvia duas 
atividades: um curso com cerca de 9 meses de dura
¡;:ao, que nós condensávamos em 2 meses, e um se
minário de pesquisadores conduzido de modo mais 
formal, em nível de mestrado, com reconhecimento 
da Universidade da Lovaina. Nunca pensamos em 
transformar o DEI em universidade. O DEI é livre, 
um centro de pesquisas, e sempre fizemos isso: for
mar pesquisadores e líderes populares, promover 
debates sistemáticos sobre temas que nos pareciam 
atuais, e publicar. Nada de conceder qualquer tipo de 
titula<;:ao, porém. 

Inspiramo-nos, pois, na experiencia do Chile. 
Lá, eu estivera com Hugo Assmann durante vários 
anos. Pablo Richard se integrou ao grupo em 1978, 
mas já havia participado de reuni6es anteriores. Eu 
também vinha do Chile, e foi assim que bebemos 
de águas de inspira<;:ao comuns que nos dispensaram 
de cópias repetitivas. Passamos a colaborar com mo
vimentos de liberta<;:ao na América Central, com os 
sandinistas, com os ativistas de El Salvador, onde se 
desencadeava urna luta de liberta<;:ao. Colaboramos 
muito com esses movimentos e com outros países. 
Nós os ajudávamos quando encaminhavam alunas, 
principalmente os sandinistas e os da frente salvado-
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renha, mas também de outros países. Contamos com 
a participa<;ao da Colombia, do Panamá e de Cuba. 

Come<;amos a constituir um centro de elabora
<;ao de pensamento para os movimentos de liberta
<;ao. Pudemos realizar o sonho de iniciar um diálogo 
com pessoas provenientes desses movimentos. Um 
diálogo é urna elabora<;ao conjunta, urna convivencia 
voltada a reflexao sobre o tema da liberta<;ao. A Teo
logia no DEI fazia parte desse pensamento desenvol
vido em colabora<;ao com os movimentos. O DEI nao 
queria ser um centro de Teologia, mas um espa<;o 
de reflexao a partir de movimentos de liberta<;ao. A 
dimensao teológica tinha seu lugar, mas sempre em 
diálogo com a economia e com as demais ciencias 
sociais. 

Comentários sobre o tema da doutrina da seguran~a 

O Chile foi o ponto de partida da aplica<;ao rigo
rosa do esquema de seguran<;a nacional na América 
Latina. Pinochet nao se limitou a ser um ditador a 
mais; ele lecionou na escola militar, chegou a escrever 
um livro sobre geopolítica e desenvolveu atividades 
em torno dessas quest6es. Na América Latina, a rigor, 
a doutrina da seguran<;a nacional procede do Brasil 
e do golpe de 1964, como já mencionei acima. Seus 
inícios remontam aos militares brasileiros que duran
te a Segunda Guerra Mundial participaram de a<;:6es 

~ bélicas na África e na Itália, onde conheceram open-
~ samento geopolítico que fora desenvolvido na Alema-
~ nha e que impregnara o fascismo. Essas experiencias 
.:.:. 
.!: inspiraram o desenvolvimento da ideologia da segu-
:r: 
~ ran<;a nacional, que se alastrou entre os militares da 
..t Argentina, do Chile e do Uruguai. Como doutrina, 
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suas raízes nao sao apenas francesas ou estaduniden
ses. Em suas etapas de desenvolvimento, essa doutri
na se depara com os conceitos de segurarn;:a nacional 
que aparecem na Frarn;:a com a Guerra da Argélia e 
nos Estados Unidos, e neste caso principalmente com 
a Guerra do Vietna. O que une a todos é a absoluta 
dissolU<;:ao dos direitos humanos de qualquer inimigo. 

Nestes tempos da estratégia de globalizac;:ao, o 
poder nacional perde significado, mas quando a dou
trina surgiu e se desenvolveu nos anos 50, 60 e 70, 
o que estava em vigencia era o conceito do Estado 
nacional. A defesa, a política alfandegária, o plane
jamento fi.nanceiro e o próprio controle do comércio 
exterior eram assuntos de Estado em todos os países 
latino-americanos. Assim, por exemplo, o Mercado 
de Divisas estabelece que todos os fluxos de divisas 
devem ser controlados tendo em vista o desenvolvi
mento, e este deve ser sempre pensado a partir do 
desenvolvimento nacional. Em suas origens, a dou
trina da seguranc;:a nacional tem seus fundamentos 
no protagonismo do governo nacional, o qual sofreria 
mudanc;:as radicais coma estratégia de globalizac;:ao. 

Nos Estados Unidos, a mudanc;:a tem início com 
o novo conceito de ditadura mundial de seguranc;:a 
nacional. Durante a presidencia do primeiro Bush, 
a doutrina passa por transformac;:6es, sendo entao 
concebida como urna ditadura mundial de seguran
c;:a nacional dos EUA. Os países pertencentes a órbi
ta desse império devem desenvolver a doutrina de 
outra maneira. Precisam transformar-se em parte e 
suporte da ditadura mundial de seguranc;:a nacional 
dos EUA. 

O Chile ainda se encontrava numa etapa inicial 
dessa nova concepc;:ao. O golpe militar continua sen-
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do expressao do pensamento de ditadura nacional de 
seguranc;;a, mas entre 1973 e 1975 ainda nao há mui
ta clareza sobre a estratégia a seguir. Já em 1975, a 
opc;;ao é por urna estratégia que os próprios militares 
chamaram de neoliberal, incentivados por grupos de 
economistas formados em Chicago com o patrocínio 
da Fundac;;ao Ford. Os assim autodenominados garo
tos de Chicago expuseram o projeto neoliberal, nao a 
partir da realidade do Chile, mas dos postulados da 
Universidade de Chicago. A aplicac;;ao do projeto no 
Chile levou em considerac;;ao as corporac;:6es, nao os 
princípios do mercado. Mercado livre ... na medida 
conveniente as corporac;:6es. A virada nos anos 60 e 
70, como surgimento das empresas multinacionais, 
resultou de urna estratégia do mercado mundial for
mulada pelas empresas transnacionais. 

Com o golpe, o Chile se integrou a essa estraté
gia, ainda com conceitos neoliberais, mas de 1975 até 
1981, com base nos ajustes estruturais ditados pelo 
Fundo Monetário Internacional. A crise da dívida 
mexicana em 1981 e sua repercussao tanto na regia.o 
como no mercado global é um fator a ser levado em 
considerac;;ao no momento de explicar a transforma
c;;ao da doutrina em crise de abrangencia continental, 
latino-americana e, por fi.m, mundial, como parte inte
grante da seguranc;;a mundial, no contexto da ditadura 
mundial da seguranc;;a nacional dos Estados Unidos. 
Esse é o melhor conceito para explicar o que vem a 
ser a política dos Estados Unidos, embora ela nunca 
seja identificada com esses termos, e para mim ele 
revela o núcleo essencial dos assuntos globais dos Es
tados Unidos até hoje, e talvez hoje mais do que antes. 

A seguranc;;a nacional é urna seguranc;;a pensa
da acima de tudo em confronto com os movimentos 
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populares. É urna seguranc;:a que se op6e aos movi
mentos sociais e continua sendo assim, apesar de ex
pressar-se incessantemente em termos de sociedade 
civil. É preciso considerar que a sociedade civil nao 
é um movimento popular, mas um fenómeno dife
rente. Por outro lado, trata-se de integrar a economia 
no mercado mundial, nao no nacional, de adaptá-la 
a lei do mercado mundial, que é a lei da empresa 
transnacional. Portan to, é a lógica das empresas que 
prescreve os ajustes estruturais. 

Quando a dívida externa produziu a crise, foi 
interessante ver o descompasso entre os dois porta
-vozes principais do novo esquema: os garotos de 
Chicago do Chile e o Fundo Monetário. Os primei
ros, construtores do neoliberalismo, disseram que a 
dívida nao representava problema algum porque a 
maioria das <lívidas do Chile eram <lívidas privadas. 
Se as empresas quebram, deixa de existir dí vida. No 
entanto, o Fundo Monetário apressou-se a explicar 
que o problema era do sistema e obrigou o Estado a 
reconhecer as <lívidas privadas, nunca antes conta
bilizadas como <lívidas públicas. Ao assumir as <lívi
das privadas, o Estado cria urna ruptura com o libe
ralismo até entao vigente. A história do capitalismo 
consiste nisto: as empresas se endividam com o es
trangeiro; se a empresa quebra, o estrangeiro perde 
seu dinheiro, ponto fmal. Agora o Fundo Monetário 
imp6s o conceito de ditadura mundial de seguranc;:a 
nacional dos EUA e, portanto, todos os Estados, um 
a um, foram obrigados a assumir as <lívidas privadas 
como <lívidas públicas e garantir as <lívidas privadas, 
isto é, tres quartas partes da dívida externa. 

O ponto mais importante distingue entre a es
tratégia de ajustes estruturais do Fundo Monetário 
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e a dos garotos de Chicago no início, quando ainda 
pensavam em termos liberais e com sua abertura aos 
mercados internacionais. Um exemplo desse modelo 
liberal anterior sao as empresas ferroviárias dos Es
tados Unidos, no século XIX, que buscavam fi.nan
ciamentos na Inglaterra e quebravam, e os ingleses 
perdiam seus investimentos. Nao obstante, quando o 
novo modelo foi introduzido na América Latina, exi
giram-se garantías estatais para as <lívidas privadas 
e assim formou-se grande parte da <lívida externa. 
Visto que agora era o Estado que assumia como <lívi
da pública o risco das empresas privadas, estas nao 
eram mais responsáveis pelo próprio endividamento. 

No México, um truque maior foi usado para na
cionalizar as <lívidas privadas estrangeiras. Depois da 
crise da <lívida, os bancos mexicanos privados foram 
nacionalizados, inclusive de acordo com o Fundo 
Monetário. Coma nacionaliza<;:ao dos bancos, obvia
mente nacionalizaram-se também todas as <lívidas 
bancárias com o estrangeiro. Algum tempo depois, 
os bancos voltaram a ser privatizados, sem as <lívi
das, evidentemente; suas <lívidas com o estrangeiro 
nao existiam mais. 

É nesse contexto que surge a política de ajustes 
estruturais como sistema. Fica claro, entao, que sao 
as empresas transnacionais que, com seus próprios 
interesses e sua própria lógica, determinam esses 
ajustes. A grande contradi<;:ao é que nao há liberdade 

t do mercado em si, mas liberdade do mercado como 
e¡¡ 

~ consequencia da lógica das opera96es das transnacio-
~ nais. O neoliberal clássico, digamos de Chicago, pri-
.>,!. ª vilegia o mercado, nada mais, sem pensar na lógica 
~ das multinacionais. Estas, de sua parte, e a modo de 
ro 
i.t exemplo, excluem do mercado as for<;:as do trabalho. 
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O trabalho nao se internacionaliza porque nao lhes 
convém. Também nao se libera o próprio mercado 
das drogas, por exemplo. 

No final das contas, formula-se a estratégia de 
globaliza9ao como estratégia em fun<;ao de um deter
minado tipo de empresa; formula-se antes como po
lítica de ajustes estruturais e em seguida através dos 
tratados de livre-comércio que perseguem a mesma 
lógica: abertura total para os investimentos interna
cionais com garantias do investimento por parte dos 
Estados. 
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CAPÍTULO 3 

GLOBALIZA<;ÁO E NEOLIBERALISMO 

No Chile, a estratégia de globaliza¡;:ao neoliberal 
mostrou claramente, desde o início, o que signi

fica sair de um estado de seguran¡;:a nacional e chegar 
a um império de seguran<;:a mundial. Em outras pa
lavras, a urna ditadura mundial promovida pelas em
presas transnacionais, com os Estados U nidos como 
agente principal e casa matriz do maior número de
las. É nisso que consiste a estratégia de globaliza¡;:ao. 

A estratégia se explicitou de modo mais eviden
te nos anos 1980. No Chile, os garotos de Chicago, 
mesmo com certa má vontade, se adaptaram, pois 
percebiam a contradi¡;:ao. O debate que propuseram 
foi se o que estava em jogo de fato era urna política 
neoliberal ou nao, embora a resposta fosse "nao": a 
questao nao era seguir a doutrina neoliberal pura. 
Nao obstante, o nome se imp6s. Por isso, vou con
tinuar usando esse termo, mas esclarecendo que a 
estratégia de globaliza¡;:ao neoliberal é a globaliza
<;:ao transnacional, que se desenvolve em fun¡;:ao das 
transnacionais. A estratégia imposta no Chile nao é 
a do neoliberalismo de Chicago, mas com esse artifi
cio ela se instala na América Latina, e rapidamente 
todos os países sao obrigados a adotar urna política 
económica, social e fi.nanceira da mesma natureza. A 
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imposi<;:ao é mais agressiva em alguns países que em 
outros, mas urna estratégia é comum a todos: o ajuste 
estrutural e os tratados de livre-comércio. 

A grande ruptura sao os ajustes estruturais de 
1981 e 1982, a partir da crise da <lívida. A <lívida e 
sua consequente crise sao usadas como alavanca: ao 
comprometer mais de 20 países e obrigá-los a adotar 
a mesma estratégia, a alavanca possibilita impor al
gumas condic;:6es que todos deverao aceitar, já que 
todos os países esta.o endividados e nao podem refi.
nanciar suas <lívidas, a nao ser por meio de negocia
c;:6es das <lívidas sob pressao do Fundo Monetário. 

A crise da <lívida nos possibilita constatar a 
existencia em funcionamento de urna estratégia de 
ajustes estruturais de ambito continental, na ver
dade mundial. Para entender melhor esses ajustes, 
é preciso observar o modo de operar das empresas 
transnacionais: desmontar todos os controles ao mo
vimento de divisas, liberar o quanto possível o co
mércio de mercadorias, no contexto das transnacio
nais, evidentemente, sobretudo através das famosas 
zonas livres, onde se pode por e tirar sem nenhum 
problema alfandegário. Em geral, o que ocorre é urna 
tendencia a dissoluc;:ao do Estado nacional anterior, 
que era um Estado de políticas de desenvolvimento, 
de planejamento, de investimentos, um Estado dedi
cado a infraestrutura social e económica, um Estado 
que promovía a educac;:ao pública, sistemas de saú-

~ de pública, sistemas de aposentadoria, e assim por 
~ <liante. Todo esse Estado se dissolve e se reduz ao de-
~ senvolvimento do Estado de seguranc;:a, o Estado que 
..><: :i enfrenta os movimentos populares, isto é, o Estado 
~ militar. O Estado de seguranc;:a substituí o Estado de 
~ desenvolvimento de forma integral. Embora se fale 
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em limitar o Estado, nao se estabelece limite algum; 
agora o Estado se concentra na segurarn;:a, apelando 
inclusive a formas de terrorismo que antes suposta
mente lhe eram proibidas. 

Em muitos países, os ajustes estruturais vieram 
a rehogue de ditaduras de seguranc;a nacional suma
mente sangrentas. Essa é a forma que corresponde 
a essa estratégia. Nesse contexto, a <lívida externa é 
um elemento central que justifica os ajustes. Durante 
os anos 80, até inícios dos 90, procurou-se justificar 
a estratégia de seguranc;a global com a necessidade 
de pagar a <lívida. As economias que surgiram asso
ciadas aos ajustes estruturais estavam todas voltadas 
para esse objetivo. Nao se pode mais gastar porque 
é preciso pagar a <lívida. Esta prevalece e se imp6e a 
tudo. Este é o mantra até o comec;o dos anos 90. So
brevem as renegocia96es, porém, e como as transfor
ma96es decorrentes dos ajustes estruturais já sao um 
fato, o problema da <lívida deixa de ter prioridade. 
Isso nao quer dizer que a <lívida esteja paga. Ao con
trário, o endividamento continua aumentando. Quer 
dizer apenas que nao se fala mais tanto nesse proble
ma, nao se fala mais em renegociac;ao da <lívida por
que essa alavanca deixou de ser necessária, urna vez 
que os ajustes estruturais alcanc;aram seus objetivos. 

Decorre daí a política das zonas de livre-comér
cio. Em vez de falar em pagamento da <lívida, fala-se 
em liberac;ao dos mercados, principalmente de inves
timentos. Para liberar certos movimentos comerciais 
dos países dependentes para os centrais, os Estados 
Unidos e a Europa estabelecem como condic;6es a 
garantia das privatiza96es e do investimento estran
geiro, o estabelecimento de urna igualdade entre o 
investimento estrangeiro e o nacional, e o aprofunda-
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mento da privatiza9ao de toda infraestrutura possí
vel (económica, social etc.). Por meio dos Tratados de 
Livre-Comércio (TLCs), o que se celebra sao tratados 
de privatiza9ao e livre movimenta9ao de investimen
tos. O livre-comércio é urna pequena parte desses 
tratados. Todos esses países do centro continuam 
com urna forte prote9ao alfandegária, precisamente 
para os produtos que sao as principais exporta96es 
dos países do sul, em sua grande maioria produtos 
agrícolas. Pela pressao e pelas vantagens do inter
cambio, os países do centro podem pressionar o que 
hoje, digamos, constitui o núcleo das privatiza96es 
e o reconhecimento dos investimentos estrangeiros. 

É nessa situa9ao que nos encontramos hoje. 
Existem movimentos de resistencia, mas estes sao 
considerados comunistas, populistas, terroristas ou 
qualquer que seja o nome que se lhes de. Na Améri
ca Latina acorre também a submissao em termos da 
a9ao dos tratados de livre-comércio, a qual se apro
funda cada vez mais. Diante dessas press6es, surgem 
outras resistencias; por exemplo, o Brasil, um expor
tador muito importante de bens agrícolas. A pressao, 
entao, se traduz em permanente discussao sobre as 
preferencias dos mercados de produtos agrícolas na 
Europa e nos Estados Unidos, sobre os subsídios para 
a agricultura oferecidos lá e nao permitidos aqui, e 
subterfúgios desse genero. O que ternos <liante de 
nós é urna política, sim, mas de modo algum urna po
lítica neoliberal no sentido da dogmática de Chicago. 

O controle dos TLCs nao é feito pelos Estados 
Unidos, apenas. A Europa também o pratica; com 
rela9ao a África, para come9ar. Seguindo a mesma 
linha, adota as mesmas medidas relativamente ao 
mercado agrícola e outros, com a mesma tendencia 
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a privatiza9ao de in vestimentos, infraestruturas etc.: 
dissolu9ao das políticas de desenvolvimento econ6-
mico, transforma9ao do Estado em Estado de segu
ran<;:a militar, seguran9a baseada em servi9os secre
tos e apoio indiscriminado as grandes empresas. No 
interior da Europa, a discussao está inflamada. O 
fracasso da constitui9ao europeia nos plebiscitos na 
Fran<;:a e na Holanda é indício claro da rea9ao contra 
a privatiza9ao ilimitada desses sistemas de seguran-
9a social. Surge urna forte tendencia a transformar o 
Estado em Estado militar e de seguran9a por parte 
dos servi9os secretos e, como derivado, um sistema 
jurídico coerente com a tendencia as privatiza96es. 

Nao é só a infraestrutura social e econ6mica que 
é privatizada, mas também a administra9ao e a vigi
lancia de portos e aeroportos, a constru9ao e admi
nistra9ao de presídios, e outros setores. A tendencia 
é privatizar e transformar tudo em negócio, até os 
exércitos, muitos já privatizados. Sao grandes empre
sas que organizam exércitos, contratam mercenários 
e os arrendam aos Estados. Com isso, os Estados que 
os contratam tem a grande vantagem de poder violar 
os direitos humanos com total impunidade. A viola-
9ao é um ato privado, o que isenta o Estado de toda 
responsabilidade. Os direitos humanos sao direitos 
para o Estado, nao para as empresas ou para as gran
des organiza96es privadas. Inclusive as conven96es 
de Genebra nao abordam a questao do exército pri
vado. A empresa privada nao tem compromisso com 
os direitos humanos. 

Nessa ordem, a democracia se transforma em ga
rantia dos direitos do grande capital. As liberdades 
tao apregoadas pela democracia sao questionadas. É 
preciso levar em conta que os meios de comunica9ao 
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sao privados, principalmente nos Estados Unidos. 
Essa privatizai;ao é muito mais notória na América 
do que na Europa, onde existem importantes redes 
de rádio e televisa.o públicas. Os grandes países as 
tem: Alemanha, Frani;a, Inglaterra, Itália, Espanha. 
Na América em geral, porém, a propriedade pública 
dos meios de comunicai;ao praticamente deixou de 
existir. As próprias empresas multinacionais influen
ciam a opiniao pública. Os meios esta.o em urna úni
ca mao, a qual, porém, tem muitos dedos. Sao mui
to poucas as alternativas a imprensa e aos meios de 
comunicai;ao dominados pelas empresas transnacio
nais, que estendem suas grandes redes que formam 
a opiniao pública. 

Desse modo, a democracia perde espai;os de dis
cussao; o debate se dá apenas na aparencia; o pro
prietário é que decide o que pode ser debatido, quem 
pode debater e o que pode ser dito. Ninguém tem 
direito sobre esses espai;os, exceto o proprietário, e 
o proprietário é urna grande burocracia privada que 
nao deixa o debate público se expandir. A maioria da 
populai;ao nao tem acesso aos foros de discussao, sua 
opiniao depende da vontade do mundo dos negócios, 
que pode aceitá-la ou nao, e ninguém presta ateni;ao 
ao que os movimentos populares dizem. A vida de
mocrática está apagada e se apaga cada vez mais; há 
espai;o apenas para a pilhagem das multinacionais. 
Há liberdade de imprensa, mas esta só serve para 
calar a liberdade de opiniao. 

Esse fenómeno se repete no campo das elei96es. 
Hoje, a grande empresa elege os candidatos aos car
gos públicos. Se um interessado nao disp6e de urna 
determinada soma de dinheiro, mesmo sendo pessoa 
de bem, nao pode se candidatar, ou entao nao se ele-
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ge. E escolha é feita por quem financia. Um pleito 
eleitoral só leva em conta candidatos pré-eleitos, o 
que paralisa todo o sistema democrático. Isso explica 
a apatia eleitoral das maiorias. Por isso, chama aten
¡;:ao o fato de que, no caso da Venezuela, apesar de o 
sistema nao funcionar a perfei¡;:ao e de os meios de 
comunica<;ao pertencerem as burocracias privadas, 
60% e até 70% dos eleitores votam em Hugo Chávez. 
A mesma coisa aconteceu na Bolívia, mas como regra 
geral as burocracias privadas se imp6em as públicas, 
sem que haja controle possível sobre as primeiras. 

Eu venho de um país, a Alemanha, onde a rede 
de comunica96es pública é forte. Se alguém quer 
assistir a um debate mais ou menos independente, 
pode encontrá-lo principalmente na televisa.o pú
blica. A televisa.o privada é muito mais controlada. 
Os meios de comunica<;ao públicos, pelo contrário, 
sao autónomos, nao sao porta-vozes do governo, sao 
um bem público. A BBC da Inglaterra deixou isso 
evidente em seu conflito com Blair. A BBC tem cer
ta autonomia e goza de espa<;os de maior liberdade 
de opiniao. Algo semelhante ocorreu na Itália, onde 
foi constante o confronto entre Sílvio Berlusconi e 
a RAI, a televisa.o pública, quando ele era primeiro
-ministro. Embora Berlusconi domine a maioria dos 
meios de comunica¡;:ao privados, nao conseguiu con
trolar a televisa.o pública. Para ter urna ideia mais 
completa do que é a Itália, recomenda-se assistir a 
televisa.o pública. 

É de lamentar que nao haja mais meios de co
munica<;ao públicos. Os únicos meios atualmente 
independentes sao os públicos, embora nem todos. 
Caso se queira encontrar independencia nos grandes 
meios de comunica¡;:ao, é preciso sintonizar os da 
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comunica<;:ao pública. A comunica9ao privada, que 
obedece a interesses das grandes burocracias priva
das transnacionais, só oferece debates caso dois gran
des conglomerados estejam em confronto e que um 
deles seja o proprietário do meio em questao. Entre
tanto, esses debates nao sao discuss6es de opiniao, 
nao buscam a informa9ao de urna opiniao pública, 
mas perseguem a consolida9ao das grandes burocra
cias privadas. Eles fortalecem o poder dominante. 

Em determinado momento da história, cada or
ganiza9ao sindical tinha seus jornais, cada partido 
político - o comunista, o socialdemocrata e outros 
- tinha seus jornais e periódicos, porque nao eram 
necessários investimentos gigantescos e nao havia 
tanta dependencia da propaganda comercial. Hoje a 
propaganda comercial representa 80% da receita dos 
meios de comunica<;:ao privados. Na televisa.o, essa 
porcentagem sobe para 100%. A propaganda é de 
fato urna forma de subsídio para a mídia. 

O consumidor se depara com urna variedade de 
opini6es possíveis, dentre as quais precisa escolher. 
Ainda antes de o consumidor comprar o jornal, as 
multinacionais já decidiram o que ele vai engolir. 
Caso sejam publicadas coisas que urna determinada 
empresa nao quer, ela p6e sua propaganda comercial 
num veículo que nao está a servi<;:o dos seus leito
res, mas a merce dos que a fmanciam. A fun9ao dos 
meios de comunica<;:ao é convencer seus leitores de 

t'. que sua opiniao é independente. 
Q) 

~ A forma<;:ao de opiniao e a montagem da ver
~ dade tem muito a ver com a estratégia de globali-
.:,t. 

~ za9ao que formou essas redes de burocracias priva-
~ das substitutas da burocracia pública. O mundo das 
ro 

tt organiza96es privadas p6e a seu servic;o e determi-
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na a área de opera<;:ao da burocracia pública. Desse 
modo, surge um novo problema burocrático. A fun-
9ao tradicional da teoria e da prática democráticas 
foi o controle da burocracia pública e do Estado. Daí 
o controle do monarca, o parlamento como instan
cia de controle etc. Havia-se conseguido algo nesse 
sentido. No entanto, quando a burocracia privada 
substitui a burocracia pública, nenhum parlamento 
pode interferir. Imp6e-se o mito da autorregula<;:ao 
do mercado e proíbe-se a interven9ao nos mercados. 
Seria necessária urna política muito específica para 
enfrentar esses desafi.os. É muito difícil controlar 
urna burocracia privada que se apresenta dizendo 
que nao é burocracia, mas iniciativa privada. Até o 
conceito de direitos humanos sofre grandes altera-
96es, já que a burocracia privada pode argumentar 
que qualquer tentativa de interven9ao e de controle 
é urna viola9ao dos seus direitos de propriedade, de 
livre iniciativa etc. 

Ocorre, entao, um choque entre duas grandes 
burocracias em nome dos direitos humanos e sur
ge um novo campo que, quando nao compreendido, 
impossibilita a recupera<;:ao da democracia. As demo
cracias acabam estacionando. A burocracia desem
boca no puro formalismo, transforma-se em ditadura 
burocrática com fei<;:6es democráticas. A recupera<;:ao 
de espa<;:os públicos e do sentido de controle sobre 
a burocracia inclui o controle sobre as burocracias 
privadas. Esse é um dos pontos mais sensíveis que 
ninguém quer discutir em parte nenhuma. As buro
cracias privadas nao da.o espa<;:o para esses debates; 
elas determinam o conteúdo dos meios de comuni
ca<;:ao, que sao inapeláveis. Essa é a amea<;:a mais sé
ria decorrente dessa estratégia de globaliza<;:ao e da 
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imposic;ao da grande empresa privada que, de fato, 
constitui urna gigantesca burocracia privada. 

A própria concepc;ao dos direitos humanos levan
ta um problema. Nesse campo, o direito humano é 
o direito a livre opiniao. Esse direito foi substituído 
pelo direito de urna determinada instituic;ao, que se 
chama liberdade de imprensa. A liberdade de im
prensa nao é absolutamente um direito humano, é 
um direito da instituic;ao imprensa. Ela dá liberdade 
somente aos proprietários dos meios de comunicac;ao. 
Em consequencia, do modo como essa liberdade de 
imprensa se desenvolveu, ela se transformou em obs
táculo para o direito humano a liberdade de opiniao. 
A liberdade de imprensa restringe cada vez mais o 
direito humano da liberdade de opiniao. Por isso faz
-se necessária urna política que interpele a liberdade 
de imprensa de modo tal que ela torne a dar espac;os 
para o direito humano a liberdade de opiniao. 

Sintetizando: o que se chama de globalizac;ao é 
urna estratégia que oculta o que proclama. Quando 
criticamos a globalizac;ao, a reac;ao imediata é repli
car que estamos criticando tecnologias como as do 
correio eletr6nico, por exemplo. No entanto, nao sao 
os agentes da globalizac;ao que a fi.zeram. A globali
zac;ao é um processo que vem se desenvolvendo há 
muito tempo, possivelmente desde os séculas XV e 
XVI. É um processo que atravessa os séculas. O que 
se chamou de globalizac;ao a partir de 1992 e 1993 é 
o nome de urna estratégia que o grande capital co
mec;ou a conceber nos anos 70 e que conquistou os 
governos, que a assumiram como urna estratégia de 
acumulac;ao de capital. 

A transformac;ao do planeta em aldeia global nao 
é obra dos agentes da globalizac;ao. Estes se aprovei-
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tam da globalidade da terra. Eles conceberam um 
arcabom;:o para a pilhagem global, a qual só pode se 
concretizar se a terra está globalizada; e a terra está 
globalizada há 500 anos. A retórica da globaliza9ao 
afirma que a terra se globalizou apenas a partir da 
década de 1970, no sentido de que de qualquer ponto 
dado é possível ter acesso a todos os demais pontos, 
em termos de comunica96es, transportes etc. Isto é, 
aterra se tornou disponível de urna maneira até en
tao desconhecida, e essa disponibilidade possibilitou 
essa estratégia global de acumula9ao de capital. A 
novidade se dá tao-somente neste sentido: a estra
tégia do capital através das empresas transnacionais 
que surgem a partir dos anos 60,70, e que tem gran
de peso a partir do final dos anos 70, transformou-se 
na chamada estratégia de globaliza9ao ao conseguir 
um domínio tal sobre os governos, que estes a impu
seram universalmente. Enguanto consegue impar-se 
aos governos, estes a imp6em a seus cidadaos como 
estratégia obrigatória. Com isso a democracia se es
vazia. Os cidadaos que se op6em sao vistos como ini
migos, inclusive inimigos que devem ser eliminados. 

A estratégia de globaliza9ao precisa dos meios 
de comunica9ao, como alavancas de poder, e dos go
vernos, porque somente estes podem imp6-la como 
obriga<;:ao. Trata-se de modo especial do governo de 
urna na9ao poderosa como os Estados U nidos, mas 
também das grandes institui96es públicas internacio
nais: Fundo Monetário Internacional, Banco Mun
dial, OMC e outras. Essas grandes institui96es mul
tinacionais e transnacionais que surgem agora como 
urna espécie de poder paralelo sao igualmente enti
dades públicas, entidades governamentais, e quando 
imp6em alguma medida, sao os governos que 1m-
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p6em, nao as empresas. As empresas pressionam os 
governos a impor as estratégias delas. A privatiza9ao 
nao é feita pelos atores privados; ela se transforma 
em política pública dos Estados. É impossível haver 
processo de privatiza9ao sem que o Estado assuma 
urna política de privatiza9ao, e assim a estratégia de 
acumula9ao de capital tem necessariamente o rosto 
de política pública. 

Essa submissao dos Estados e dos governos a 
vontade das burocracias privadas transnacionais de
creta a soberania desses poderes econ6micos priva
dos, a qual substitui a soberania popular na medida 
em que esses poderes privados conseguem essa sub
missao. Para imp6-la, eles lan9am mao de alavancas 
eficientes. Na América Latina, a <lívida externa foi 
urna alavanca muito importante para alcan9ar esse 
objetivo, mas também é preciso reconhecer urna 
segunda: o domínio das burocracias privadas sobre 
os meios de comunica9ao. Também esse aspecto faz 
parte da política pública: os Estados concebem urna 
política de dissolu9ao dos meios de comunica9ao 
públicos, e ao implantá-la, as burocracias privadas, 
através do fi.nanciamento privado, conseguem deter
minar em grande parte as elei96es. 

Para as burocracias privadas, o problema é as
segurar a submissao dos governos a estratégia das 
transnacionais. Essa submissao nao é automática, 
mas o declínio do socialismo, e depois seu colapso 

t em quase toda parte, contribuiu para a imposi9ao 
E dessa estratégia. 
E 
~ Em suma, dizer essas coisas todas é muito di-
~ 

~ ferente de dizer que a terra está hoje globalizada só 
~ porque podemos chegar a toda parte por meio do 
ro 

tt correio eletr6nico. A estratégia de globalizac;ao nao 
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consiste nisso. É necessário ressaltar que a estraté
gia de globaliza¡;ao é urna imposi¡;ao das burocracias 
privadas imune a qualquer controle democrático 
popular e governamental. Os governos é que esta.o 
sob o controle de parte das burocracias privadas, e 
assim abandonam seus mandatos democráticos. Por 
isso, quando a popula¡;ao da Europa rejeitou a cons
titui¡;ao europeia, a qual ratifi.caria definitivamente 
essa estratégia como única legal, o argumento de 
muitos e dos meios de comunica¡;ao foi que o pavo 
nao assumiu um voto legítimo, porque nao havia ne
nhum direito a rejeitar com rela¡;ao a estratégia de 
globaliza¡;ao. Dá-se como certo que essa estratégia 
está acima das constitui¡;6es, e por isso seus agentes 
trabalham para conseguir que os pavos aceitem essa 
constitui¡;ao sem mudar seu conteúdo. O que muda 
é o procedimento, e em países como a Alemanha, 
onde um plebiscito seria arriscado porque a maioria 
parecía discordar da constitui¡;ao, como na Fran¡;a, 
ela foi aprovada por maioria parlamentar, com mais 
de 90% dos votos. 

Assim, nao distinguir entre urna terra global e 
a estratégia da globaliza¡;ao é criar confus6es. Na 
realidade, a retórica da globaliza¡;ao transnacional é 
falaz. Poder-se-ia dizer, por exemplo, que a terra é 
global e, portanto, tem crises globais: crise global da 
exclusa.o, crise global do meio ambiente, crise glo
bal das rela¡;6es humanas, crises globais num mundo 
que chegou a ser global. Nessa situa¡;ao, a estratégia 
de globaliza¡;ao é urna amea¡;a para urna terra que 
hoje é global, ela é inimiga da terra global. Nao obs
tante, os agentes da globaliza¡;ao nao reconhecem a 
globalidade da terra, nao reconhecem que a terra é 
redonda, que as crises sao globais. No entanto, toda 
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soluc;ao para essas crises globais precisa prevalecer 
sobre essa estratégia de acumulac;ao de capital. 

Embora usem o termo globalizac;ao, para amen
te alucinada dos seus agentes aterra é plana e infini
ta. Eles nao percebem que aterra é redonda e que, 
portanto, toda ela, eles incluídos, está em perigo. Es
ses agentes suprimem ao máximo todos os sinais de 
perigo para continuar cegamente com sua estratégia. 
Eles falam muito em flexibilizac;ao, só que a única 
realidade que se mostra inflexível é a estratégia de 
globalizac;ao. Inclusive, ternos todos de morrer para 
que essa estratégia nao precise flexibilizar-se. A es
tratégia de globalizac;ao se transforma numa ameac;a 
para o mundo, e precisamente porque o mundo é 
global. Sendo o mundo global, ela é a grande amea
c;a que paira sobre a terra, sobre os seres humanos, 
sobre a sobrevivencia da humanidade. O perigo nao 
está em que o mundo seja global, mas em que o 
mundo global nao suporta mais essa estratégia de 
globalizac;ao. 

Para garantir a sobrevivencia humana, é neces
sário flexibilizar a estratégia de globalizac;ao tendo 
em vista a soluc;ao das grandes crises globais do meio 
ambiente, da exclusa.o, das relac;6es sociais, e outras. 
Essa flexibilizac;ao levaria a urna medida: exercer um 
controle democrático sobre as empresas transnacio
nais. É impossível alcanc;ar esse objetivo apenas por 
meio de eleic;6es. O controle democrático das buro-

~ cracias privadas funciona de forma diferente do con
§ trole democrático da burocracia pública. Controla-se 
~ a burocracia pública elegendo candidatos, deputa-
_o¿ 

~ dos, governos que se submetam a reivindicac;6es da 
l:! sociedade: direitos humanos, prestac;ao de servic;os, 
it servic;o público, infraestrutura social e outras. 
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O controle das burocracias privadas, por sua 
vez, é totalmente diferente: ele nao consiste em 
eleger os diretores das empresas transnacionais; 
ele só pode ser exercido através dos governos e 
dos movimentos populares. O Estado pode exercer 
esse controle. Para essa tarefa, requer-se um Esta
do democraticamente controlado que sirva de meio 
para submeter as burocracias privadas ao controle 
popular. Esse controle pressup6e um princípio bá
sico: o direito e o dever do Estado de intervir nos 
mercados. O grande lema das burocracias privadas 
é "nao intervenc;:ao nos mercados". Isso equivale a 
dizer que os mercados e as burocracias privadas sao 
o poder imune a qualquer controle; ninguém temo 
direito de controlá-lo. Na sua essencia, essa estraté
gia é antidemocrática. 

Mencionamos as tres grandes ameac;:as globais: 
do meio ambiente, da exclusa.o de grandes parcelas 
da populac;:ao e das relac;:6es sociais. N este momento, 
porém, a ameac;:a maior é outra: a própria estratégia 
de globalizac;:ao, que inviabiliza as respostas aquelas 
tres ameac;:as. Ela nao deixa espac;:o para possíveis res
postas. Por isso, se queremos respostas a essas tres 
ameac;:as, precisamos transformar completamente 
essa estratégia de globalizac;:ao. As tres grandes ame
ac;:as globais sao abordadas no debate público atual. 
O que quase nao se aborda, porém, é essa ameac;:a 
maior encarnada pela estratégia de globalizac;:ao. 
Fala-se do clima, fala-se de planos para eliminar a 
pobreza. Tudo isso, no entanto, nao passa de ence
nac;:ao, manipulac;:ao, hipocrisia e mentira. E assim é 
porque nao se fala da ameac;:a maior que é a própria 
estratégia de globalizac;:ao que entrava os esforc;:os 
para enfrentar as tres ameac;:as globais. 
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É preciso entao recuperar o controle sobre a bu
rocracia privada, ou seja, é preciso recuperar a legi
timidade da intervern;:ao sistemática nos mercados. 
Lamentavelmente, esse ponto de crucial importan
cia para a democracia dos dias atuais nao consta na 
agenda das discuss6es. A história das democracias 
foi de controle das burocracias, primeiro das públi
cas, depois das privadas, que já se puseram acima 
dos governos. É urgente que esse tema volte a fazer 
parte das agendas de debates. 

Os executivos das burocracias privadas se ofen
dem quando sao criticados. Segundo eles, por terem 
como furn;:ao ganhar dinheiro e gerar lucros, nao 
precisam assumir responsabilidades pelas conse
quencias. Com a ilusa.o do automatismo do merca
do, apregoa-se que o funcionamento sem controle 
do mercado é a melhor alternativa para todos. No 
entanto, a essencia do controle democrático das bu
rocracias privadas consiste em recuperar os Estados 
democraticamente, para que através da intervern;:ao 
sistemática nos mercados se imponha um controle 
democrático sobre as burocracias privadas. 

Ternos um exemplo muito interessante do impé
rio romano no caso do famoso imperador Augusto. 
Há quem diga que ele conseguiu impor-se como im
perador derrubando a República, o que nao é total
mente correto. Augusto manteve as principais ins
tituic;:6es republicanas com seus senadores, mas as 
esvaziou completamente. Hoje nao é um imperador, 
mas urna burocracia privada que aplica essa políti
ca de esvaziamento. Em Roma, um imperador deti
nha todos os poderes, mas mantendo a República e 
o Senado como fachada. Augusto tinha todo o poder, 
porém sempre respeitando a fachada republicana. É 
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isso que as burocracias privadas fazem hoje: respei
tam a fachada democrática. Sem dúvida, a democra
cia atual nao é pura fachada, mas está a caminho de 
se transformar nisso. Os agentes da globaliza9ao já 
conseguiram isso em boa parte nos Estados Unidos, 
como também na Colombia e no México, e em mui
tos outros países que poderíamos citar. 

Para pensar que outro mundo, um mundo di
ferente, é possível, precisamos fortalecer a ideia da 
necessidade do controle democrático sobre as buro
cracias privadas. O que é hoje esse outro mundo? É 
um mundo que recupera a democracia política com 
o objetivo de controlar democraticamente as buro
cracias privadas através da interven9ao sistemática 
nos mercados. No !raque, precisamente, é que deve
ria ter sido aplicada urna política para democratizar 
a interven9ao nos mercados. A sociedade iraquia
na era urna sociedade bastante organizada, comes
tratégias de infraestrutura social e económica bem 
desenvolvidas. Se a inten9ao tivesse sido realmente 
dar um passo adiante na implanta9ao da democra
cia, e nao simplesmente concentrar todos os esfor-
9os em Sadam Hussein, o caminho tomado pelos Es
tados Unidos, instalando burocracias privadas como 
dominador absoluto, deveria ter sido totalmente di
ferente. Os Estados Unidos nao democratizaram o 
!raque, apenas ergueram mais urna fachada de de
mocracia. 

O Fundo Monetário, por sua vez, entrou exigin
do a supressao de toda política de interven9ao nos 
mercados, de toda política de infraestrutura social 
e económica. O resultado foi que todos se apropria
ram da privatiza9ao e destruíram o país. A mesma 
coisa aconteceu com os países socialistas. Em vez 
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de impulsioná-los ao desenvolvimento através da in
tervenc;:ao sistemática nos mercados a cargo de um 
governo político democrático, a opc;:ao foi levá-los 
a destruic;:ao total. O controle democrático oferece 
urna pista que deve ser seguida ao se propor outro 
mundo possível. 
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CAPÍTULO 4 

TERRORISMO DE ESTADO 

Há dois 11 de setembro: um de 1973, em Santia
go do Chile, e outro de 2001, em Nova York. A 

ocorrencia dos dois fatos em 11 de setembro é ca
sualidade, evidentemente, pura coincidencia; pior: 
urna coincidencia significativa. Sao os dois grandes 
momentos inaugurais ou de aperfei9oamento do ter
rorismo de Estado. No Chile, ocorreu a inaugura9ao 
da estratégia de globaliza9ao; sem terrorismo de Es
tado, nao teria sido possível introduzi-la no Chile, 
na Argentina, no Uruguai, no Brasil, na Colombia, 
praticamente em lugar nenhum. A estratégia de glo
baliza9ao exigia a extin9ao dos movimentos popu
lares, que a teriam rejeitado; teria irrompido urna 
rebeliao social que produziria certa flexibiliza9ao 
dessa estratégia. 

Os agentes da globaliza9ao sao os únicos que 
afirmam que jamais recuarao de suas posi96es. Para 
eles, nao há alternativa: sua agenda deve ser imposta, 
e para isso o terrorismo de Estado é fundamental. A 
implanta9ao da estratégia foi mais efetiva onde seus 
agentes recorreram ao terrorismo de Estado, como 
na Argentina e no Chile. Onde esse mecanismo nao 
pode ser aplicado, como na Costa Rica, por exemplo, 
a imposi9ao se deu em moldes mais brandos. 
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Nos anos 1990, a estratégia de globaliza¡;;ao le
vou a urna crise que resultou no surgimento de mo
vimentos alternativos e se transformou numa grande 
oposi¡;;ao, consequencia do desprestígio da estratégia 
em todo o mundo. Nos anos 1980, seus agentes ain
da diziam que eram neoliberais, e até falavam em 
mercado global. Na década seguinte, atribuíram ao 
termo "neoliberal" urna carga negativa e passaram 
a evitá-lo. Embora continuassem fazendo a mesma 
coisa, disseram que neoliberalismo era outra coisa. 
Havia urna crise clara de legitimidade. A consciencia 
das grandes amea¡;;as globais se ampliava para incluir 
as crises do meio ambiente e da exclusa.o em todo 
o mundo. Os meios de comunica¡;;ao se esfor¡;;avam 
para nao relacionar essas crises a estratégia de globa
liza¡;;ao, apresentando-a ao inverso. Recomendavam 
doses mais elevadas dessa estratégia para superar as 
crises, isto é, impor mais TLCs, mais ajustes estrutu
rais para reduzir o desemprego etc. 

E entao, como um presente para eles, ocorreu 
o segundo 11 de setembro. Agora nao precisavam 
mais resolver a crise, mas em associa¡;;ao com ela po
diam tramar urna conspira¡;;ao terrorista em escala 
mundial. A guerra contra o terrorismo permitia des
viar a aten¡;;ao pública das verdadeiras crises globais. 
Criam-se loucuras antiterroristas para encobrir a in
sanidade do que a estratégia de globaliza¡;;ao signifi.
cava para o mundo. 

t Essas crises nos anos 1990 se tornaram o foco 
QJ 

~ principal, mas a consciencia dessas crises era um 
~ perigo para urna estratégia de globaliza¡;;ao absoluta-
.:>!. 

~ mente inflexível. A rea¡;;ao ao segundo 11 de setem-
t! bro em Nova York permitia suprimir da conscien
..t cia de muitos o problema real e substituí-lo por um 
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problema bastante fictício, o do terrorismo mundial. 
Segundo a tese do terrorismo de Estado, a única res
posta ao terrorismo é um terrorismo de Estado. No 
entanto, o terrorismo de Estado é sempre mais for
te que o terrorismo de grupos de iniciativa privada. 
Apesar de ser a pior soluc;:ao, ela foi adotada a par
tir do centro e de passagem pode combater os movi
mentos alternativos, discriminando-os, isolando-os e 
atribuindo-lhes o caráter da irrelevancia. 

O 11 de setembro no Chile teve abrangencia na
cional; o 11 de setembro em Nova York nao afetou 
apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Os 
Estados Unidos instauram a ditadura mundial de se
guranc;:a nacional para o bem dos Estados U nidos. 
Pinochet nao tinha em mente a ditadura mundial de 
seguranc;:a nacional para o bem do Chile. Isso era im
possível. Além de suas fronteiras, limitou-se a asso
ciar seu comportamento a Ac;:ao Condor na Argenti
na, Paraguai, Bolívia etc. No entanto, agora se trata 
do centro mesmo do poder. Trata-se do império, que 
com essa medida podía inclusive reafirmar mais urna 
vez e com maior vigor sua condic;:ao de império mun
dial único, por nao haver outro que lhe rivalizasse. 

Com o 11 de setembro de 2001, o terrorismo 
de Estado se transformou em elemento essencial da 
estratégia de globalizac;:ao. Acredito que os agentes 
da agenda globalizadora transnacional nao tem mais 
condic;:6es de renunciar ao terrorismo de Estado, um 
estado de excec;:ao já inserido nas democracias ho
diernas. Suas reac;:6es ao terrorismo subversivo sao 
tao irreais a ponto de destruírem um país após o ou
tro. Já destruíram a Sérvia, o Afeganistao, o !raque, 
o Líbano, a Cisjordania e no momento arremetem 
contra a Síria, o Ira, a Líbia e, possivelmente, a Ve-
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nezuela. O pretexto é sempre o mesmo, básico para 
eles: concentrar a atenc;ao da opiniao mundial sobre 
o terrorismo para desviá-la dos verdadeiros proble
mas. 

A fi.losofia atual, ao abordar seguidamente a ques
tao do "outro", nos leva a pensar em Fernando Cortés 
e seus soldados na conquista do México. 1 Depois de 
passar algum tempo saqueando por toda parte, mui
tos soldados já haviam acumulado ouro em quantida
de suficiente e sugeriram a Cortés voltar para a Espa
nha e lá viver como "fidalgos". Cortés se irritou coma 
proposta e declarou que empreendia suas conquistas 
nao pelo ouro, mas por Deus e pelo Rei. Mesmo sen
do o maior ladra.o de todos, Cortés nao é egoísta, pois 
age com convicc;ao. Pode se-lo porque é um idealis
ta do ouro, o ouro é seu destino humano. O grande 
capitalista também é idealista, nao é materialista. Se 
alguém já possui qualquer quantia em milh6es de 
dólares para viver como nobre, mesmo assim quer 
continuar ganhando mais para Deus e para o Rei. 

A resposta está na ideia, na infinitude do bem de 
capital, da mística do lucro. O grande capitalista se 
inspira no ideal de Deus e do Rei para servir a Deus 
e a humanidade. Sem esse idealismo ele nao poderia 
ser um ladra.o tao consumado. O ladra.o comum se 
satisfaz com o suficiente para viver como o rei da 
Espanha, mas o Ladra.o com maiúscula sempre quer 
mais e precisa continuar saqueando porque respon
de ao destino humano, ao servic;o a humanidade, ao 
amor ao próximo. Todos esses capitalistas acumulam 
capital por amor ao próximo, porque esta.o a servic;o 

1 T. TODOROV, La conquista de América. El Problema del otro, México: 
Siglo XXI, 1989. 
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dos outros. O mercado funciona pelo interesse ge
ral, e eles servem ao interesse geral. Quanto mais 
ganham, mais comprovam que prestaram um grande 
servic;o ao outro. Essa é a espiritualidade do capital, 
urna espiritualidade realmente perversa até a medu
la; sem ela, porém, nao é possível explicar toda a 
insanidade praticada. 

O esforc;o para explicar essa atuac;ao se torna 
mais necessário neste momento em que observamos 
um ressurgimento desses mitos religiosos, principal
mente nos Estados Unidos, que consideram destino 
seu serem missionários no mundo. Na hipótese de se 
levar a sério o interesse material, haveria um fator 
limitante, porque se fossemos razoáveis e distribuís
semos bem as coisas, nao seria necessária tanta estra
tégia de acumulac;ao de capital em ambito global. A 
bem da verdade, o grande capital nao é pragmático; 
o que ele pratica é um idealismo destruidor, o que na 
análise marxista corresponde aoque Marx chamava 
de fetichismo. Para explicar o fenómeno todo, muitas 
vezes a crítica ao capitalismo se concentra na satis
fac;ao do interesse material por parte do capitalista. 
Acontece, porém, que nao existe interesse material; o 
que existe é um interesse "ideal", este sim persegui
do pelo capitalista, e do qual o interesse material é 
apenas urna faceta. 

Os capitalistas tem consciencia moral, nao se 
consideram ladr6es. Ladr6es eram os bandos de sol
dados que queriam voltar para a Espanha. Apesar 
de ser o maior ladrao de todos, Cortés nao é ladrao, 
porque serve a Deus e ao Reí. Esse ideal autorizou a 
destrui<;ao de todo o México. A depender dos solda
dos, o México nao teria sido destruído. Os soldados 
só queriam voltar para casa, cada um com seu saco 
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de ouro. Se a sugestao tivesse sido aceita, nao teria 
acontecido nada; Tenochtitlán teria sobrevivido. O 
idealismo de Cortés, porém, a destruiu. 

Li urna entrevista com o chefe de polícia da Sco
tland Yard, concedida após os atentados praticados 
em Londres. Perguntaram-lhe se fora a Al Qaeda que 
os cometera. Ele respondeu que a Al Qaeda nao é 
urna organiza9ao, mas um método. No entanto, a pro
paganda do terrorismo de Estado, para fortalecer a te
oria da conspira9ao terrorista, insiste em considerar e 
expor a Al Qaeda como urna organiza9ao gigantesca. 
Estou convencido de que Bin Laden nao dá nenhuma 
ordem, no máximo assina cheques para algum grupo 
que esteja trabalhando com eficiencia, nada mais. 

Em nenhum país destruído pelo terrorismo de 
Estado comandado pelos Estados U nidos, como Afe
ganistao, !raque, Palestina, eles conseguiram desar
ticular alguma estrutura porque simplesmente nao 
existem estruturas. Ironicamente, os exércitos que 
perpetram o terrorismo de Estado embarcam numa 
missao; nao deixam prosperar nenhum indício de es
trutura social, de autoridade e de governos. Na agen
da do terrorismo de Estado, nao consta, por exemplo, 
o respeito a urna Autoridade Palestina como repre
sentante de um Estado que pode negociar legitima
mente, com fun96es reconhecidas, e que, além disso, 
tem o direito de sustentar opini6es diferentes claque
las dos Estados Unidos. Pelo contrário, o que eles 
procuram sao pessoas que repetem as opini6es dos 
Estados Unidos, que reproduzem o que o governo 
estadunidense diz e que promovem elei96es segundo 
a vontade desse governo . 

Assim, esses agentes nao conseguem construir 
um tecido social como o que construíram no Chile, 
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apesar de ser urna sociedade alicen;ada nas bases de 
urna grande exclusao da populac;ao, de urna política 
de meio ambiente muitas vezes péssima, mas no fi.
nal das contas com urna estrutura. O terrorismo de 
Estado nao cría estruturas, a nao ser que seja para 
dominá-las. Onde ele nao consegue dominar novas 
estruturas, produz intencionalmente o caos. Só posso 
imaginar que seja intencional. Nada lhes é mais fácil 
do que dominar o caos. 

Quando os agentes do terrorismo de Estado se 
comparam ao Império Romano, o que é muito fre
quente nos Estados Unidos, estao muito distantes do 
seu modelo. Os romanos eram capazes de produzir 
sociedade, os estadunidenses, nao. Em vez de socie
dades, implantam pura anomia. Quando afi.rmam 
que nao há guerra civil no !raque, estao certos. O 
que há no !raque se chama anomia. Entao, a destrui
c;ao de todas as estruturas, sobrevém a devastac;ao. 
Thomas Hobbes dizia, "O homem é lobo para o ho
mem". Como resolver esse dilema? 

Buscou-se a resposta na sociedade burguesa, sem 
a qual nao se poderia controlar essa desordem. Para 
mim é o contrário. A sociedade burguesa transforma 
o mundo num lugar onde 11

0 homem é lobo para o 
homem". Hobbes pensava nas origens, mas é preciso 
voltar os olhos para o futuro. O futuro da sociedade 
burguesa está aquí, urna sociedade que nao pensa 
nas relac;6es humanas. Estamos produzindo urna so
ciedade em que o "homem é lobo para o homem". 
Das tres grandes crises atuais, a da exclusao, do meio 
ambiente e das relac;6es humanas, a última pode ser 
a pior, porque ela impossibilita enfrentar as outras 
duas. 11 0 homem é lobo para o homem"; essa é a rea
lidade que está sendo imposta ao mundo com armas 
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e com tudo o mais. Nao se trata do nosso passado, 
como pensava Hobbes, mas do nosso futuro. 

Urna breve digressao: existem pontos cegos e 
existe cegueira para ver certo ponto. A informa9ao 
nao serve, a informa9ao mostra o que somos capazes 
de ver, e para isso é preciso ter certo ponto de vis
ta. Nao tendo o ponto de vista correspondente, nao 
podemos ver, mesmo que disponhamos de todas as 
informa96es. As informa96es nao dizem "isto nao é 
certo"; elas nao dizem o que significa. Se nao sabe
mos interpretar o significado das informa96es, elas 
perdem seu sentido, nao orientam. É preciso inter
pretar; a interpreta9ao oferece urna dire<;ao. Se nao 
ternos esquemas nem conceitos do ser humano que 
nos levem as interpreta96es correspondentes, ternos 
enxurradas de informa96es, mas nao sabemos nada. 

Fa<;o essa digressao a propósito do papel dos Es
tados Unidos como centro de tortura no mundo. Até 
a administra9ao Bush, negava-se a existencia de tor
turas. Torturava-se, claro, mas as escondidas, dada a 
ilegitimidade da tortura. No entanto, o que ainda nao 
se constata entre a popula9ao dos Estados Unidos é 
a percep<;ao de que, ao se legitimar a tortura, sua 
aplica9ao é mais cruel do que quando era ilegítima. 
A tortura hoje é considerada legítima. Seus métodos 
sao tema de debates no Congresso e no Governo no 
mais alto nível. É urna mudan<;a cultural. Os nazis
tas trabalhavam do mesmo modo, ao mesmo tempo 
em que acusavam a Inglaterra, a pérfida Álbion, de 
hipocrisia. A Inglaterra, de fato, sempre foi muito 
hipócrita. Mas a hipocrisia obriga a respeitar certos 
limites para possibilitar a cren<;a na mentira. N em 
sempre a hipocrisia é negativa; entao chegaram os 
nazistas reclamando maior honestidade e desenca-
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dearam um terror sem paralelos; era um terror sem 
hipocrisia. 

Isso acontece hoje nos Estados Unidos. Eles se 
livraram de sua hipocrisia criminosa, que antes lhes 
servia de limite para assegurar credibilidade. O re
sultado, porém, é pior. Sem hipocrisia, nao havendo 
mais limites, é possível fazer tudo. Os métodos esta
dunidenses me lembram a brutalidade dos nazistas, 
que afirmavam categoricamente nao mentir como 
mentiam os ingleses. Eu jamais esperei os extremos 
a que os Estados Unidos chegaram e alimentava cer
ta esperarn;:a. Nunca acreditei que se tornariam tao 
totalitários quanto os nazistas, mas hoje receio que já 
estejam a caminho de repetir tudo o que os nazistas 
fizeram. Nao há um fator autolimitante, nascido do 
fato de reconhecer que aquilo que faziam era ilegíti
mo. Hoje fazem e sentem a "obriga<;:ao" moral de fa
zer. Hoje a tortura é aceitável, é inclusive obriga<;:ao 
moral, e conta-se coma permissao moral para liberar 
a violencia, a barbárie total. No meu entendimento, 
os Estados U nidos esta.o nesse caminho, seguidos de 
perto pela Europa. 

Guantánamo se especializa na destrui<;:ao da per
sonalidade. Suas vítimas sao cobaias para qualquer 
coisa, inclusive para descobrir o ponto crucial em 
que o ser humano perde o senso de identidade. Em 
Guantánamo trabalham médicos que prestaram o ju
ramento de Hipócrates, psicólogos e outros profissio
nais, e todos esta.o lá para constatar como, por meio 
da tortura aplicada, um ser humano tem sua dignida
de e vitalidade destruídas. 

Nas guerras dos anos 60 e 70 na América Cen
tral, a tortura usada ainda era a clássica, que con
sistía em arrancar informa<;:6es do torturado. O que 
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ternos em Guantánamo e Abu Ghraib é a destruic;:ao 
sistemática da dignidade da pessoa praticada por mé
dicos e psicólogos, com o auxílio da tecnologia. Creio 
que se trata de urna nova etapa da história da tortura. 
Além disso, é óbvio que o romance 1984 de George 
Orwell é seu manual. A questao hoje é destruir o 
próprio núcleo da personalidade do outro. 

No caso da Colombia, nao podemos dizer que 
estamos diante de um terrorismo de Estado exerci
do diretamente pelos Estados Unidos; ternos lá um 
terrorismo de Estado do governo colombiano, res
paldado pelos Estados Unidos. Podemos interpretar 
a situac;:ao imaginando urna correia de transmissao. 
A comec;:ar nos Estados U nidos, onde nao há limites 
nem mesmo para o pensamento, aplica-se cada vez 
mais a tortura de modo a causar dor máxima, mas 
sem deixar marcas físicas. Essa precauc;:ao faz parte 
do cinismo do torturador de hoje. Ele vai até a alma, 
até o centro da dor, fazendo todo o possível para nao 
provocar nem mesmo o menor indício de lesa.o. Ele 
causa dor sem produzir ferimentos visíveis, urna dor 
tao devastadora que destrói a própria personalidade 
e dignidade do torturado. Esses agentes do terroris
mo de Estado nao só torturam, mas também efetuam 
execuc;:6es extrajudiciais, desaparecimentos, assassi
natos e toda sorte de outros crimes. Diante da notícia 
da prisa.o de um terrorista, nao dizem para onde o 
levam, embora todos saibam que lugar é esse, e lá o 
dilaceram, sem nem mesmo se preocupar com possí
veis marcas, pois providenciam pelo desaparecimen
to do próprio cadáver . 

Os Estados Unidos estabeleceram um preceden
te terrível, o de exercerem abertamente o terrorismo 
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de Estado; como consequencia, outros Estados, como 
Israel e Colombia, se julgam justificados em exerce
-lo também. Entre outros casos conhecidos, destaca-
-se o dos servi<;:os secretos da Frarn;:a e da Alemanha, 
que nao tiveram problema em colaborar. A opiniao 
pública nao contesta; aceita que a tortura é um méto
do necessário para 11 salvar" vidas, sem dar atenc;:ao ao 
argumento das alternativas, as quais repetem inces
santemente que é preciso salvar a vida humana, mas 
também respeitar a natureza e a dignidade humanas. 

A tese que muitas vezes sustenta esse argumento 
é a de que a vida procede do Deus da vida. Por isso, 
todos temo direito de viver, todos devem ter a possi
bilidade de ser incluídos, de ter trabalho; todos tem 
direito a ver a natureza respeitada, porque sem natu
reza nao se pode viver. Esse é o argumento de opo
sic;:ao hoje em todo o mundo, em nome da vida. Mas 
os poderes o invertem, e sustentam que para viver é 
preciso torturar, é preciso fazer desaparecer, é preci
so destruir países inteiros, é preciso realizar "inter
venc;:6es humanitárias". Entao, ao cometer genocídio 
para poder viver, é preciso dizer o que disse o piloto 
de Hiroshima ao lanc;:ar a bomba que destruiu cem 
mil pessoas: 11 Salvei milh6es de vidas". Para refutar 
esse argumento, é preciso insistir na necessidade de 
salvar as pessoas sem sacrificar a vida. Se queremos 
defender a vida hoje, ternos de dizer: a vida concreta. 
Do contrário, surgem os terroristas de Estado com 
seus argumentos contra a vida, afirmando que é ne
cessário torturar e que a vida só é segura lanc;:ando-se 
bombas atómicas. 

Ao que parece, em resposta ao argumento da 
vida nos moldes da Teología da Libertac;:ao dos anos 
1970, a direita encontrou sua própria retórica de vida. 
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Ela se apropriou do mesmo discurso e o inverteu, o 
que lhe é muito conveniente. Agora o mundo inteiro 
está dividido pela metade: Bush e o pessoal de Porto 
Alegre. A retórica de vida da direita fundamentalista 
polariza tudo. Ressaltando o aspecto deplorável dos 
ataques em Nova York, considero abominável acei
tar os bombardeios a civis. Em Nova York, tres mil 
pessoas morreram, um fato lamentável; no Panamá, 
o ataque aéreo estadunidense ao bairro de Chorrillos 
assassinou um número ainda maior de pessoas, e 
nada aconteceu. Na incursa.o ao Panamá, o império 
estava salvando vidas; para isso, sitiou o país e cente
nas de pessoas desapareceram. E quando se fala dos 
mortos no Panamá, ignoram-se as vítimas inocentes. 
Com sua retórica acomodatícia de vida, o terrorismo 
de Estado chega inclusive a esconder as vítimas, a 
ponto de hoje nao se conhecer com certeza o número 
de civis iraquianos mortos na guerra local. 

A legitimidade do terrorismo de Estado está au
mentando, ou pelo menos nao está diminuindo. As 
rea96es sao poucas. Houve certa resistencia nesse 
sentido nos Estados Unidos, mas sem nenhuma con
sequencia prática. Por outro lado, instrumentos como 
a Corte Penal Internacional sao recursos de muito 
longo prazo e usados de forma unilateral. O processo 
é minucioso, difícil, e entao as escolhas recaem sobre 
temas mais simples, o que acarreta enorme lentidao. 
Creio que os processos funcionam segundo as nor
mas legais. Tratam os réus de acordo com a lei, mas 
com tanta manipula<;:ao que sao sempre os inimigos 
dos Estados Unidos que sao levados a julgamento, o 
que raramente aconteceu com seus amigos. Chama 
igualmente aten9ao o interesse em derrubar ditadu
ras, principalmente quando o país em questao tem 
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petróleo ou quando é importante para a estratégia. 
Isso é bem visível; quando nao há petróleo, é pouco 
o interesse em defender os direitos humanos. 

Outra forma de terrorismo é o bloqueio a Cuba. 
Bloqueio a toda urna populac;:ao é terrorismo, mas 
como é feíto pelos Estados Unidos, deixa de ser ter
rorismo. É a defmic;:ao dos direitos humanos. Para os 
Estados Unidos e seus aliados, direitos humanos é o 
que os Estados Unidos respeitam; o que os Estados 
Unidos desrespeitam, nao é. Por isso, para eles, o 
bloqueio nao é urna violac;:ao dos direitos humanos. 
Portanto, se os Estados Unidos torturam, nao es
ta.o incorrendo numa violac;:ao de direitos humanos. 
Como decorrencia, o império apoia irrestritamente 
governantes como os da Colombia, que se baseiam 
nessas práticas de terrorismo de Estado e ao mesmo 
tempo servem aos seus interesses. 

Tradicionalmente, a tortura está ligada ao sadis
mo do torturador que faz o que bem entende. No 
entanto, a tortura que poderíamos chamar de mo
derna, em sua versa.o mais recente, nao está vincu
lada ao sadismo. Hoje a tortura é obrigac;:ao moral e 
obedece a urna raza.o instrumental. Embora o sádico 
esteja sempre presente, é evidente que há o predo
mínio de urna ética que exige aplicar a tortura como 
um imperativo categórico. Torturar é cumprir um ato 
"legítimo" que encontra justificativa no sucesso em 
alcanc;:ar o objetivo. Com o interrogatório conduzido 
paralelamente a tortura, o torturador se transforma 
num homem de virtudes; nao é um homem perver
so, mas um homem que cumpre um dever para com 
a h umanidade. 

A tortura, entao, é um problema de ac;:ao instru
mental a servic;:o da humanidade, da vida humana. 
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Em minha referencia anterior a Pedro y el capitán, o 
capitao é um torturador que pesquisa e sabe onde 
causar o máximo de dor para que Pedro lhe de a in
forma9ao desejada. Ele é um técnico que aplica urna 
técnica aprendida que produz resultados. O resulta
do demonstra que ela foi bem aplicada, como toda 
ideologia. 

Para isso, os Estados Unidos aplicam critérios de 
raza.o instrumental. Torturar nao é terrorismo, mas 
fazer o necessário para salvar vidas. Nao há maldade, 
pelo menos aparentemente. Na minha opiniao, po
rém, eles sao os expoentes mais perversos da malda
de. Portanto, qualquer pessoa que combate a tortura 
é má, nao presta servi90 a humanidade, nao adere 
aos elevados valores dos Estados U nidos. 

É básica, é realmente básica a imagem do tor
turador. Hoje é um ídolo no exercício do terrorismo 
de Estado, em um mundo mítico especial. O grande 
mito da humanidade é servir a vida e decepar cabe-
9as para que a vida flores9a. Sao mitos sacrifi.cais, po
rém totalmente redutíveis a rela96es meio-fi.m, apa
rentemente calculáveis. A estratégia de globaliza9ao 
é idealizada como servi<;:o a humanidade. Os agentes 
se transformam em crentes do mercado. Nao há inte
resses materiais explícitos, tudo é justifi.cável e serve 
ao mercado, e a tortura está a servi90 da estratégia 
de globaliza9ao e do acúmulo de dinheiro; nao há 
dúvida quanto a isso. 

Coma mente acostumada a abrigar mitos, ima
gino esses agentes, e também os torturadores, parti
cipando de cursos de Bíblia, lendo as Sagradas Escri
turas e descobrindo que a estratégia de globaliza9ao 
encontra defesa já no Livro Sagrado, como a famosa 
cita9ao de Cristóvao Colombo feita por Marx. Em 

106 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



urna carta enviada da Jamaica em 1503, Colombo es
creveu: "Coisa maravilhosa, o ouro! Quem tem ouro 
é dono e senhor de tudo o que quiser. Com ouro, é 
possível fazer as próprias almas entrarem no paraí
so!" A isso se dá o nome de fé. Nao é um pretexto, 
mas fé da mais verdadeira. Se voce tem muito ouro, 
o paraíso está assegurado. 

Do mesmo modo, os agentes da globalizac:;:ao es
ta.o convencidos de que contribuem para a liberdade, 
porque liberdade é negócio. Nao é que alguém que 
tenha interesses explícitos manipule essas crenc:;:as. 
Os atores agem com essa fé. Bush é um crente fun
damentalista, nao é um enganado ou um enganador: 
essa é a fé dele. Ele acredita que Deus quer isso e 
tem essa fé confirmada o tempo todo no fato de que 
sua conta bancária aumenta cada dia mais, compro
vando assim que Deus está com ele e que ele presta 
um grande servic:;:o a humanidade. Nao há um cínico 
as suas costas manipulando sua crenc:;:a. Todos tem 
essas crenc:;:as, a estratégia é metafísica. Realizar hoje 
a vontade de Deus e realizar a estratégia de globaliza
c:;:ao é a mesma coisa, nao há diferenc:;:a. Eles mesmos 
montam a estratégia de lucros, calculam e sabem que 
esta.o cumprindo a vontade de Deus. 

Sem essa convicc:;:ao nao poderiam montar a estra
tégia tao cegamente. A fé deles satisfaz sua necessidade 
de tranquilizar sua consciencia moral, pois essas pes
soas tem urna consciencia moral que precisa ser tran
quilizada. Hitler fez isso quando justifi.cou os campos 
de extermínio; os discursos de Bush temo mesmo ob
jetivo. Essa retórica funciona. Para os nazistas, os cam
pos de extermínio eram um "servic:;:o a humanidade" 
porque como resultado o povo alemao teria um futuro 
que antes nao tinha (diziam os seguidores de Hitler). 
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Visto que nao existe pessoa sem consciencia mo
ral, a constrU<;ao de urna moral que sustente estra
tégias como a da globalizac;:ao e metodologias como 
as do terrorismo de Estado se faz através de mitos. 
Destrói-se, entao, um país inteiro, sem remorso, por
que se cumpre um dever, frente ao mal ou frente a 
história, seja o que for. Desse modo encontra-se um 
valor superior que justifica o ato, e entao podem-se 
cometer as piores atrocidades. No fim, todos se trans
formam em servidores da humanidade. 

Os ideólogos sao especialistas em desenvolver 
esses mitos, mas o que eles querem nao é só que 
os outros creiam e tenham paz de consciencia. Eles 
precisam do mito para si mesmos, porque o mito lhes 
permite racionalizar em termos morais a ac;:ao que 
empreendem. Eles nao querem ser selvagens, em
bora aparentemente o sejam. Por meio dos seus mi
tos, no entender deles, tornam suas ac;:6es realmente 
compreensíveis, para que toda pessoa sensível reco
nhec;:a que estao prestando um servic;:o a humanida
de. Como consequencia, destroem tudo e tem a ca
pacidade de destruir. Essa estratégia mítica leva em 
conta o segredo das almas e os atores se deixam guiar 
por essas ideologias místicas que acabam sendo mui
to eficientes. 

Urna observac;:ao final: com a guerra contra o 
terrorismo, oferece-se algo muito fácil a própria po
pulac;:ao. Ninguém é afetado em seus interesses coti
dianos, por isso as pessoas acreditam nesses mitos e 
aceitam seus argumentos. Portanto, parece preferível 
lutar contra o terrorismo, onde nao é preciso fazer 
outra coisa senao matar pessoas desconhecidas em 
continentes distantes, e o ambito próprio de interes
se nao é diretamente tocado. Aceitam-se assim esses 
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argumentos antiterroristas para nao entrar no con
flito por problemas reais e se prefere crer no mito 
da guerra antiterrorista. A crern;:a é algo que vai mu
dando com rela<;:ao aos interesses que a pessoa tem, 
porém nao é urna coisa intencional. Caso convenha 
acreditar em alguma coisa, depois de certo tempo se 
acredita, e a cren<;:a deixa de ser um pretexto e se 
interioriza. O argumento mítico nao é pretexto, mas 
interioriza o que convém ao crente, embora na ver
dade nao seja o que lhe convém. Em última análise, 
pode-se dizer que o crente decide o que lhe convém, 
porém um pressuposto dessa natureza tira do argu
mento muito de sua for<;:a de convic<;:ao. Por isso sur
ge a argumenta9ao mítica. 
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CAPÍTULO 5 

DIREITOS HUMANOS 

Se hoje dizemos que outro mundo é possível, se 
hoje queremos urna sociedade alternativa - o so

cialismo no século XXI - , nao tenho dúvidas de que 
é essencial partir sempre dos direitos humanos. Di
reitos humanos nao sao simples moralismo. Antes, 
reconhece-los é condi9ao de possibilidade de urna 
sociedade alternativa e sustentável, base de toda so
ciedade digna de ser mantida. Esse aspecto dos di
reitos humanos recebe grande destaque desde a Se
gunda Guerra Mundial. A Declara9ao Universal dos 
Direitos Humanos proclamada pela ONU em 1948, 
diferentemente das declara96es do século XVIII, tem 
urna perspectiva integral. Ela incluí direitos a vida do 
ser humano, que depois se estendem ao direito a vida 
da natureza externa ao hornero. Ela apresenta urna 
perspectiva que é essencial nos días de hoje e que até 
certo ponto é construída pela sociedade que emerge 
após a Segunda Guerra Mundial, urna perspectiva 
que recebeu o nome de "Estado de Bem-Estar". 

Na tradi9ao dos movimentos socialistas, os direi
tos humanos sempre foram fundamentais. Lembro a 
famosa "Internacional" que entoa "A luta pelo direito 
humano", evidenciando a grande importancia des
sa questao. No entanto, o enfoque hoje é diferente. 
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Se hoje a proposta dos direitos humanos volta a ser 
apresentada com tanta urgencia, o fato deve-se a es
tratégia de globalizac;:ao. Ao anunciar ajustes estrutu
rais, a estratégia de globalizac;:ao preconiza esquemas 
de abolic;:ao do reconhecimento dos direitos huma
nos. Quando os estrategistas falam de distorc;:oes do 
mercado, normalmente se referem a distorc;:oes pro
duzidas precisamente pelo reconhecimento dos di
reitos humanos, os quais asseveram o direito a vida. 
Para eles, entao, a legislac;:ao trabalhista é distorc;:ao 
do mercado, assim como o é a política de emprego. 

Dessa forma, a flexibilizac;:ao do trabalho, a su
pressao de direitos que estavam até certo ponto in
tegrados nesses estados de bem-estar, os direitos a 
saúde, a educac;:ao, a habitac;:ao, todos assegurados 
por medidas do Estado social, foram revogados e en
tregues a empresas privadas. Assim, todos os direitos 
sao anulados enquanto direitos universais. Voce tem 
educac;:ao se consegue pagar; talvez saúde, se pode 
pagar; moradia, se tem condic;:oes de pagar; e traba
lho; se tem a sorte de ser contratado. Em nome da 
privatizac;:ao e da luta contra as distorc;:oes do mer
cado, promove-se a extinc;:ao sistemática dos direitos 
humanos conforme proclamados na Declarac;:ao Uni
versal dos Direitos Humanos da ONU. Resulta daí 
que é imprescindível as organizac;:oes de defesa des
ses direitos discutirem sobre eles, prestando especial 
atenc;:ao a estratégia de globalizac;:ao. 

t Por outro lado, ternos o terrorismo de Estado, 
<lJ 

~ um tema muito importante para o movimento de de-
~ fesa dos direitos humanos. Em muitos países, como 
.:,,:. 

~ no Chile, Argentina, Uruguai, até certo ponto no Bra-
~ sil e na Colombia, a estratégia de globalizac;:ao se im-
ro 

G:: pos através do terrorismo de Estado, realidade que 
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se repete na América Central. A situac;ao dramática 
daí resultante orienta a defesa desses direitos huma
nos, desrespeitados diretamente para a estratégia da 
globalizac;ao. Sao os direitos a integridade física e psí
quica, a nao ser submetido a torturas, a nao ser deti
do arbitrariamente, a ter julgamento justo, a nao ser 
tido como desaparecido. Atualmente assume nova 
urgencia o debate sobre o habeas corpus, um direito 
conquistado e reconhecido durante muito tempo, e 
que hoje volta a ser negado. 

A situac;ao dos direitos humanos é dramática, 
mas se queremos definir e propor outra sociedade, 
outro mundo possível, no sentido de que ele é possí
vel, ternos de falar de um mundo em que os direitos 
humanos sejam reconhecidos. 

Observa-se urna mudanc;a quanto a percepc;ao 
desse outro mundo em termos do movimento socia
lista do século XIX e grande parte do século XX. Na
quele tempo os direitos humanos pareciam um fato 
evidente, eram vistos como a luta pelo socialismo, 
entendido como modo de produc;ao. Como um sis
tema de propriedade, o socialismo se definia a par
tir da propriedade socializada transformada em pro
priedade pública, e propriedade pública em partes 
extensas identificada como propriedade estatal. Os 
direitos humanos eram considerados o resultado ne
cessário dessa transformac;ao do socialismo em um 
socialismo concentrado em estruturas que depois 
reconheceriam esses direitos. A luta nao era direta
mente pelos direitos humanos, mas pela sociedade 
socialista pré-definida a partir da propriedade socia
lista. A propriedade desviou a atenc;ao dos direitos 
humanos, pelo menos inicialmente, e favoreceu a 
burocratizac;ao do socialismo. Essa concepc;ao produ-
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ziu consequencias muitas vezes negativas, e é muito 
parecida com a concep<;:ao correspondente da visa.o 
burguesa. A lógica é a mesma. Também na sociedade 
burguesa imp6s-se a tese de que os direitos humanos 
se realizam automaticamente a medida que se realiza 
a privatiza9ao de toda propriedade. Isso quer dizer: 
em nenhum dos dois casos o ponto de partida foi o 
reconhecimento dos direitos humanos. 

Penso que o movimento socialista muitas vezes 
perdeu sua vitalidade ao perder a perspectiva de que 
a primeira instancia da luta por outro mundo é a luta 
pelos direitos humanos. E uso a expressao primeira 
instancia intencionalmente; a última instancia im
prescindível continua sendo, como no pensamento 
clássico marxista, o aspecto econ6mico. É mentira 
querer urna sociedade que reconhece os direitos hu
manos e que ao mesmo tempo nao respeita a econo
mia como última instancia, urna instancia imprescin
dível. É mentira falar de paz como direito humano 
e nao falar da situa<;:ao de vida das pessoas. Quem 
faz todas essas idealiza96es é precisamente a classe 
dominante, que nao quer falar da última instancia 
econ6mica da vida humana. No entanto, urna pessoa 
só consegue viver tendo minimamente assegurados 
seus direitos a vida, suas possibilidades de viver. Nao 
é possível reconhecer um direito humano, de modo 
íntegro pelo menos, se nao se assegura a todos essa 
possibilidade de viver. 

Essa nao é urna reivindica9ao ideológica, é urna 
reivindica9ao realista, fundamentada na realidade, e 
é interessante que já Plata.o a percebera. Ele falava da 
constitui<;:ao da pólis por meio da organiza9ao da divi
sa.o social do trabalho e insistia que a base de tudo é 
a possibilidade de a pessoa ter o que comer. Encon-
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tramos algo semelhante em Tomás de Aquino, no ca
pítulo do direito natural. Nele encontramos também 
valores superiores e valores inferiores. Os valores 
que garantem a vida sao inferiores; os valores "espiri
tuais" sao superiores. No entanto, um dos princípios 
é admirável e se expressa desse modo: "Nao se deve 
realizar nenhum valor superior desrespeitando qual
quer valor inferior". Soa estranho para nós ouvir que 
o componente económico é a última instancia, mas 
nenhum valor superior é realista e também nao pode 
se realizar se um valor inferior no sentido referido 
for transgredido. Essa é urna maneira de afirmar o 
fator económico como última instancia em Tomás de 
Aquino. Naquele tempo, a afi.rma9ao nao produziu 
nenhum escandalo porque as pessoas tinham urna 
visa.o integral da realidade. 

A burguesía desagregou essa visa.o integral e 
criou seus valores em termos abstratos, e agora os 
valores de respeito a vida humana individual sur
gem como juízos de valor arbitrários sobre os quais 
a ciencia nao deve se pronunciar e a teoría económi
ca nao deve se deter. A teoría económica burguesa 
nao leva em conta necessidades, leva em conta prefe
rencias; com isso a perspectiva integral da realidade 
se desintegrou. Quando Marx a retomou, ele a viu 
como urna perspectiva materialista para explicar a 
forma9ao da consciencia. A ideología burguesa se li
mita a determinar categorías de pensamento, masé 
incapaz de perceber que a base de todos os direitos 
humanos sao os direitos da vida concreta, que pode
mos chamar de direitos económico-sociais. Tomás de 
Aquino diría que esses direitos humanos que resul
tam da vida humana concreta sao valores inferiores 
em compara9ao com outros valores considerados su-
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periores; mas ele sempre repete que nao se pode rea
lizar valores superiores violando valores inferiores. 
Nao se pode realizar nenhum direito humano desres
peitando os valores que asseguram as bases da vida 
humana. Nesse sentido, trata-se da última instancia, 
que significa: nao se trata do pao apenas, mas do pao 
abenc;:oado; nao existe nenhuma benc;:ao se nao há 
pao para abenc;:oar. 

Estamos no que se chama de materialismo his
tórico, que encontra justificativa em Tomás de Aqui
no e em Platao, embora hoje tenhamos de ir além 
do que eles dizem. É um materialismo histórico com 
urna visao diferente daquela que as pessoas normal
mente tem. Ele parece óbvio, mas a nossa sociedade 
capitalista é a única que se op6e a ele porque ela 
pensa em termos absolutamente míticos e ilusórios. 
No materialismo histórico, trata-se simplesmente de 
urna visao realista da vida humana, precisamente do 
que formula a Declarac;:ao Universal dos Direitos Hu
manos como direitos humanos económicos e sociais. 1 

Incluem-se aquí: contratos de trabalho, as polí
ticas económica, de desenvolvimento, empregatícia, 
ambiental, social, de educac;:ao para todos, de saúde 
para todos, de seguridade para a velhice. Vemos em 
seguida que a estratégia de globalizac;:ao quer abolir 
todas essas políticas porque as considera distorc;:6es 
do mercado. O mercado é transformado em único 
valor superior diante do qual todos os valores con
siderados "inferiores" sao sacrificados. Essa concep-

' Engels expressa esse fato comas seguintes palavras: "Segundo a con
cepc;:áo materialista da história, o momento determinante da história é, em 
última análise, a prodU<;áo e reproduc;:áo da vida real. Nem Marx nem eu, 
porém, jamais afirmamos isso". Carta de Engels a J. Bloch (21/22 de setem
bro de 1890 ). 
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c;:ao altera também nosso modo de ver urna sociedade 
alternativa possível. Urna sociedade alternativa só é 
possível se tem como objetivo realizar todos esses 
valores. Por isso, o objetivo nao é defmível por um 
modo de produc;:ao específico ou por um sistema de 
propriedade específico. Antes, ele é a realizac;:ao dos 
direitos humanos em sentido pleno. Por isso, nao se 
trata apenas de sobrevivencia física. 

Essa base nos oferece também um critério para 
discernir as instituic;:6es. O critério de discernimento 
nao pode se basear no antagonismo de dois sistemas, 
um de propriedade privada e outro de propriedade 
pública. O que se requer sao critérios de discerní
mento de instituic;:6es e de sistemas de propriedade 
imbuídos da intenc;:ao de realizar os direitos huma
nos com a consciencia de que a economía é sempre 
a última instancia. Entao se promove a propriedade 
privada, decidindo sobre a propriedade pública se
gundo o critério de propriedade que melhor corres
ponde ao objetivo preferencial de realizar os direitos 
humanos em sentido integral. Com isso, os direitos 
humanos se transformam em critérios para interven
c;:ao no mercado. Nao se trata de intervenc;:6es pon
tuais aquí ou ali, que muitas vezes podem confundir 
e nao ajudar muito, mas de urna intervenc;:ao siste
mática nos mercados que sempre volta a adaptar as 
instituic;:6es do modo de produc;:ao e do sistema de 
propriedade as necessidades da realizac;:ao dos direi
tos humanos. 

A estratégia de globalizac;:ao, e com ela o cresci
mento exorbitante das burocracias privadas, adota ri
gorosamente urna lógica de maximizac;:ao dos lucros 
e com isso promove a abolic;:ao dos direitos humanos 
mais elementares. O critério da maximizac;:ao dos lu-
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eros precisa ser canalizado pelo respeito aos direitos 
humanos, daí decorrendo que nao <leve ser mais que 
um critério secundário. Sem dúvida, trata-se de urna 
luta social que é preciso assumir, mas nao se pode 
tratá-la exclusivamente como luta de classes. Seu ob
jetivo precípuo é dominar e controlar as burocracias 
privadas que estao ameac;ando a humanidade. Trata
-se, portanto, de urna luta pela sobrevivencia da hu
manidade inteira. 

Ocorre nesse ponto urna mudanc;a muito impor
tante na visao da sociedade alternativa que julga a 
partir dos direitos humanos, pois o que ela quer é 
discernir as institui96es e nao abolí-las. Isso implica 
que muitos objetivos pertinentes ao século XIX per
dem sua validade. É tangível hoje um problema de 
condic;ao humana que nos leva a reproduzir constan
temente tanto o "Estado" como o "mercado". A ques
tao agora nao é abolir o Estado e o mercado, mas 
recorrer ao discernimento do Estado e do mercado 
e recuperar a democracia pública como instrumen
to para controlar a burocracia privada e submete-la 
através da intervenc;ao no mercado para o bem co
mum. Bem comum significa respeito pelos direitos 
humanos em ambito universal. Existindo direitos 
humanos, eles sao de todos os seres humanos, nao 
apenas de um grupo. 

Penso que essa transformac;ao está em curso. 
Sinto-a no ambiente de Porto Alegre, nos grandes 

~ movimentos de protesto contra o Fundo Monetário. 
~ A própria luta de classes, até certo ponto e em nome 
~ dos direitos humanos, tem hoje legitimidade. Nao se 
-"' 
~ pode postergar um em favor do outro e menos ain-
~ da postergar todos os direitos humanos em favor da 
ro 
..t construc;ao do socialismo ou do capitalismo global. O 
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problema é análogo ao da sociedade burguesa, que 
posterga os direitos humanos para afirmar o sistema, 
para nao ser flexível. Podemos entender essa proble
mática da transformac;ao de um sistema predefinido 
na instancia superior de tudo, e frente a isso, creio, 
surge hoje esse novo conceito de libertac;ao, que con
siste em nao abolir o Estado, em nao abolir o mer
cado, mas em discernir e entender isso como confli
to. Acredito que sao conflitos em sentido diferente, 
nao sao totais, porque nao só se trata da existencia 
do polo contrário, mas discernimento dos elementos 
que o constituem. Esse conflito nao é guerra. Ao con
trário. Assumir esse conflito é o caminho para evi
tar a guerra. Acredito que isso é importante e nao se 
deve confundí-lo com o que foi criticado na primeira 
metade do século XX como reformismo. O reformis
mo era um fenómeno no interior dessa concepc;ao do 
socialismo como estrutura predefinida. 

Precisamos, porém, perguntar novamente: O que 
sao direitos humanos? Os direitos humanos sao for
mulados pela primeira vez no século XVIII no bojo 
de um modo de pensar que radicaliza cada vez mais 
seu conceito de propriedade privada. Eu sou proprie
tário do meu corpo. Ninguém pode tocar na minha 
propriedade, seja no corpo que tenho, seja na casa 
que me pertence. Tenho inclusive direito a inviolabi
lidade do corpo com relac;ao a tortura; o corpo é um 
direito de propriedade meu. Com isso a dignidade 
humana deixa de ser ponto de referencia dos direitos 
humanos. A referencia para tudo agora é o sistema 
de propriedade. Os direitos humanos sao absorvidos 
pelo conceito de propriedade. No início, o liberalismo 
ainda mantém certa referencia a dignidade humana, 
pelo menos em Rousseau, mas nao em Locke. Por 
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essa razao, neoliberais como Hayek preferem referir
-se a Locke e nao a Rousseau. No entanto, em suas 
origens, também o liberalismo incorpora um senso 
de dignidade humana que foi desenvolvido durante o 
Renascimento. Quando a ideia de propriedade torna
-se central, desconsidera-se a referencia a dignidade 
humana, vista agora como um aspecto emocional, 
nao-racional. Todas as relac;:6es humanas se transfor
mam em relac;:6es de propriedade e numa espécie de 
contratos de compra e venda. O próprio matrimonio 
é considerado um contrato de compra e venda: eu 
sou teu proprietário e tu és minha proprietária. 2 

Urna compreensao assim excluí da reflexao so
bre o ser humano a dimensao da dignidade huma
na e transforma a própria democracia liberal numa 
casca vazia. Em oposic;:ao a isso surgem os grandes 
movimentos de emancipac;:ao a partir do século XIX. 
Todos eles, <liante da reduc;:ao do pensamento social, 
insistem num pensamento fundamentado na digni
dade humana. Sem dúvida, entre eles, o movimen
to operário representa a forc;:a política maior; mas é 
preciso igualmente lembrar os movimentos de eman
cipac;:ao dos escravos, das mulheres, dos povos indí
genas, dos pequenos camponeses, das colonias e das 
culturas, e da própria natureza. Todas essas eman
cipac;:6es só podem ser entendidas enguanto reivin
dicam o respeito a dignidade humana; nao se pode 
reduzi-las a movimentos que perseguem algum tipo 
de propriedade. 

'O próprio Kant define o matrimonio como 110 contrato entre dois adul
tos de sexo oposto em torno do uso mútuo de seus órgaos sexuais". Ver Kant 
y Sade: La Pareja Ideal, Slavoj Zizek, disponível em: <http://w.w.w.elortiba. 
org/pdf/zizek5.pdf> 
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No entanto, por determinadas raz6es, o próprio 
movimento socialista cometeu posteriormente esse 
mesmo erro, fato que fi.ca muito claro no socialismo 
histórico da U niao Soviética. O stalinismo só assume 
os direitos humanos se estes ajudam a impor urna 
determinada estratégia para estabelecer um determi
nado sistema de propriedade. Em períodos posterio
res, a realizac;:ao dos direitos humanos foi relegada a 
segundo plano em favor da constituic;:ao do sistema 
de propriedade estatal. Entretanto, o próprio socia
lismo, especialmente depois do stalinismo, garantiu 
muitos direitos humanos fundamentais, como, por 
exemplo, os económicos e sociais. Ele desenvolveu 
sua própria forma de Estado social. Inclusive, a gran
de crise posterior do projeto socialista faz parte da 
concepc;:ao do socialismo, nao sendo apenas resulta
do das derrotas. Ele precisava de todas as maneiras 
de urna reformulac;:ao da base dos direitos humanos, 
que nao devem ser reduzidos aos direitos humanos 
burgueses. 

Os direitos humanos que os movimentos de 
emancipac;:ao dos séculos XIX e XX até hoje promo
vem baseiam-se na dignidade humana, que nao está 
subordinada a nenhum cálculo de poder, seja qual 
for. Qualquer exigencia de emancipac;:ao parte da 
convicc;:ao básica segundo a qual nenhuma institui
c;:ao temo direito de destruir a vida do ser humano. 
É o ser humano, e somente ele, que tem dignidade. 
Por isso, somente o ser humano tem direitos huma
nos; nenhuma outra instituic;:ao tem esses direitos. 
A flexibilidade <leve ser reivindicada as instituic;:6es, 
nao aos seres humanos. Essa convicc;:ao exige neces
sariamente urna discussao sobre o que é e o que nao 
é direito humano. 
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Urna explicita9ao básica precisa afirmar: ne
nhum direito de propriedade é um direito humano. 
Também no direito natural de Tomás de Aquino - jus 
natura/is - o direito de propriedade nao tem a quali
dade de um direito humano, isto é, direito natural. 
Para o próprio Tomás de Aquino, o direito de pro
priedade nao é jus natura/is, mas jus gentium, quer 
dizer, pertence aqueles direitos positivos que esta.o 
orientados para o direito natural, mas que nao sao 
eles mesmos direito natural. O direito natural ofere
ce o critério de discernimento para qualquer especi
fica9ao da propriedade, portanto, também de todo ju
ízo sobre o sistema de propriedade privada. Também 
a propriedade privada é objeto de tal discernimento 
que decide onde tem e onde nao tem vigencia. Ao jus 
natura/is pertencem outros direitos, como, por exem
plo, o direito a subsistencia humana, que nunca deve 
ser alienada. Hoje, essa diferen9a nao desempenha 
nenhum papel no debate público sobre os direitos 
humanos, apesar de que (e provavelmente por isso) 
levaría a urna grande polemica. 

Se hoje precisamos decidir a respeito das ins
titui96es a partir da perspectiva dos direitos huma
nos, é necessário ter claro que elas nao tem direitos 
humanos, mas esta.o sujeitas ao critério dos direitos 
humanos. Quando hoje se afirma que o direito a pro
priedade privada é um direito natural, está-se dizen
do que ela é um direito absoluto e, portanto, livre de 
qualquer juízo. Declara-se sua sacralidade. Com isso 
a própria institui9ao adquire o caráter de dignidade 
humana. Isso leva inevitavelmente a atual arrogan
cia das burocracias privadas, que consequentemente 
exigem o direito de ser intocáveis. Nao se deve por 
em discussao o que sao e o que fazem. Nao se deve 
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intervir nelas. Todo isso é feíto em nome de um di
reito humano de propriedade privada. 

No entanto, o direito humano consiste em di
reitos que correspondem ao ser humano como ser 
corporal integral e que incluem o direito de viver. 
Expresso em linguagem jurídica, trata-se de direitos 
de pessoas naturais, diferentemente das pessoas ju
rídicas. Pessoas jurídicas nao tem direitos humanos, 
porque nao sao seres humanos; somente pessoas na
turais tem esses direitos. As grandes sociedades anó
nimas sao pessoas jurídicas, e como tal nao podem 
ter nenhuma espécie de direitos humanos. Portanto, 
somente pessoas naturais podem definir o direito da 
pessoa natural a subsistencia, a qual nao deve redu
zir-se a simples subsistencia física nem ser sacrifica
da em favor de grandes objetivos, como o progresso 
e outros. 

Essa subsistencia é a última instancia dos direi
tos humanos. A primeira instancia é o conjunto dos 
direitos humanos. Aquí a Declarac;:ao Universal dos 
Direitos Humanos da ONU mostra urna grande novi
dade, porque contém muitos direitos que nao cons
tavam nas declarac;:6es anteriores. A pesar disso, essa 
Declarac;:ao continua ambígua porque persiste em 
considerar a propriedade privada um direito huma
no. Jamais se poderá justificar essa postura, porém. 
N esse caso as grandes corporac;:6es teriam um direito 
de individualidade exclusivo da pessoa humana. Nao 
se poderia intervir jamais. Com isso, o perigo é que 
o pensamento sobre os direitos humanos entre em 
conflito consigo mesmo. 

É preciso conceber os direitos humanos como 
direitos da vida humana a vida humana. Senda o 
ser humano um ser natural, esses direitos implicam 
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também direitos da natureza externa ao ser humano. 
Como ternos de supor que nao há ser humano sem 
natureza em seu entorno, destruir a natureza equiva
le a destruir o ser humano. Nesse sentido, os direitos 
da natureza sao simultaneamente direitos humanos. 
É direito humano proteger a natureza para além de 
qualquer cálculo utilitário. Nao é direito do lea.o vi
ver, masé o direito humano que garante o direito de 
viver do lea.o. Essa compreensao do direito humano 
está na transi9ao dos movimentos de emancipa9ao 
desde o século XIX, mas inclui ao mesmo tempo no
vos aspectos. 

No livro La vida o el capital3 que publiquei com 
Ulrich Duchrow, fazemos um esfor90 para elaborar 
esse conceito em sua rela9ao com a propriedade. A 
propriedade nao está sujeita ao poder arbitrário da 
política, mas depende do juízo que a sociedade emite 
a luz dos direitos humanos. Nao se deve confundir 
esse juízo com arbitrariedade; trata-se precisamen
te de democracia autentica, porque o poder político 
pode e deve intervir no sistema de propriedade sem
pre e quando a realiza9ao do direito humano integral 
o exigir. É a política que deve especifi.car o sistema de 
propriedade. É ela que deve decidir onde a proprie
dade pode ser privada, onde deve ser pública, inclu
sive estatal, e onde a propriedade pública deve ser ao 
mesmo tempo propriedade da humanidade. Trata-se 
de um conceito de direito humano que certamente 
ainda precisa de maior elabora9ao e de cuja elabo
ra9ao e aplica9ao os próprios movimentos populares 
devem participar. 

3 U. DUCHROW; F. HINKELAMMERT(orgs.), La vida o el capital. Alternati
vas a la dictadura global de la propiedad, San José: DEI, 2003. 
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Seja-me permitido neste contexto um aparente 
desvio para abordar urna ideia que é básica para o 
juízo sobre os critérios de governabilidade das socie
dades. A governabilidade é um critério cínico que 
se reduz a capacidade de resistencia da popula9ao 
numa determinada situa<;ao. É um cálculo do míni
mo possível do que a popula9ao ainda pode suportar 
sem por o sistema em perigo. Trata-se do cálculo de 
urna classe exploradora que quer saber até que pon
to é possível fazer os desfavorecidos sofrerem sem 
desestruturar o sistema, um critério desumano e, no 
&m, um critério de autodestrui9ao. 

É entao que o reconhecimento dos direitos hu
manos a partir da dignidade humana surge como 
condi<;ao insubstituível para que a sociedade seja "vi
vível", para nao usar a palavra "sustentável", já tao 
desgastada. De novo, entende-se sustentável como 
governabilidade. A governabilidade nao leva a sério 
o respeito aos direitos humanos. 

A longo prazo, a humanidade nao pode viver 
com base no cálculo da governabilidade, mas precisa 
do consenso de que deve ser assim, que seja expe
rimentada como sociedade vivível por todos os ho
mens e mulheres. Por isso, surgiu na América Latina 
esse princípio formulado primeiro pelos zapatistas: 
"urna sociedade em que caibam todos os seres huma
nos e também a natureza". No outro mundo possível 
caberiam também os opressores, mas eles teriam de 
cessar de oprimir. Isto é, podem entrar como pessoas, 
nao como categoria social. É preciso ef etuar o dis
cernimento de categoria social, o discernimento das 
institui96es e também o discernimento dos direitos 
institucionais que as pessoas tem. Nao é urna socie
dade na qual "nada é impossível", mas urna socieda-
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de na qual todos possam viver, também os que foram 
exploradores ou até certo ponto continuam sendo. 

Creio que nao seja urna virada do jogo, onde os 
pobres possam comer pao e os ricos fezes, repito, fe
zes; creio também que essa nao seja urna sociedade 
"vivível". É sempre preciso fazer concess6es, buscar 
solU(;;oes intermediárias, evidentemente; nao se trata 
da imposi<;:ao de algo ideal sem considera96es. A luz 
da contribui9ao zapatista, é preciso falar em transfor
ma<;:ao, nao em elimina9ao do outro. É muito impor
tante nao pensar em termos de urna virada de jogo 
que nao inclua um projeto de liberdade. Creio ser 
compreensível que surjam ideias dessa natureza em 
determinadas situa96es, mas estas jamais podem ser 
tomadas como horizonte a perseguir. 

As organiza96es nao governamentais de direi
tos humanos financiadas pela USAID, por exemplo, 
usam os direitos humanos abstratamente para jus
tificar medidas exclusivamente assistencialistas. Os 
direitos humanos económicos como última instan
cia de todos os direitos humanos nao exercem, para 
elas, nenhum papel. Os direitos humanos sao cons
tantemente usados contra os próprios direitos hu
manos. Guerras causadoras de destrui9ao total sao 
chamadas de "interven96es humanitárias", que pre
tensamente tem o objetivo de garantir os próprios 
direitos humanos. Assim transformam-se os direi
tos humanos no imperativo categórico de violá-los. 

~ Hoje precisamente os EUA promovem essa política 
~ <liante dos olhos do mundo inteiro, urna política que 
~ as coloniza96es já haviam adotado no passado. Os 
_:,¿_ 

~ espanhóis invadiram a América para extirpar o ca-
~ nibalismo, que ademais quase nem existia, e os sa-
"' et crifícios humanos. Livrar os pobres indígenas des-
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ses sacrificios humanos. Esse foi o argumento que 
usaram para roubar tudo o que podiam e destruir 
tudo o que lhes convinha. 

Desse modo, os direitos humanos se transfor
mam em justifi.cativa para o extermínio do outro. 
Os conquistadores nao se lembraram dos sacrificios 
humanos cometidos no seu próprio país durante 
séculas. Queimaram bruxas e hereges na foguei
ra, muitas vezes na frente das igrejas, ao canto do 
Te Deum e acompanhados por sacerdotes com sua 
água benta. Toda a Europa vivia urna histeria de sa
crifícios humanos que eram oferecidos ao Deus do 
amor. Na conquista da Índia, o argumento sempre 
alegado era o de impedir que as mulheres fossem 
queimadas caso se tornassem viúvas. Na China, 
usava-se a "tortura chinesa". Na África, novamente 
o canibalismo - as classes dominantes sempre ape
lam aos direitos humanos contra as pessoas do povo 
em cujo favor sao formulados. Cumprem a lei casti
gando em nome das normas dos direitos humanos. 
Onde acontecem essas intervern;:6es humanas, nor
malmente ocorrem os grandes genocídios da nossa 
história ocidental. 

Com isso surge a ambivalencia dos direitos hu
manos. Estou convencido de que a inaudita capacida
de para a violencia, tanto da Europa como dos Esta
dos Unidos nos últimos séculas desde a conquista da 
América, só é possível porque conseguiram legitimá
-la pelo uso dos direitos humanos como imperativo 
categórico para violar os direitos humanos. A inver
sao dos direitos humanos fundamentou urna violen
cia tao extrema, que até entao a humanidade nao 
havia conhecido. Na Idade Média europeia, temia
-se e falava-se da violencia e da crueldade dos mon-
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góis. Nem mesmo os mongóis, porém, comparam-se 
ao potencial de perversidade da Europa crista e dos 
igualmente muito crista.os Estados Unidos. Quase 
todas as grandes guerras dos séculos XX e XXI sao 
realizadas em nome da humanidade (intervenc;ao hu
manitária) e dos direitos humanos, e a cada investida 
a destruic;ao é ainda maior que a precedente. 

É preciso ler o livro de George Orwell, 1984, 
para ver os processos internos das pessoas corres
pondentes, processos esses que revelam as perver
s6es humanas com suas guerras para a paz e seu 
ministério de amor como centro das torturas, que 
tornam o Grande Irmao o abonador da convivencia 
humana. Guerra para a paz foi também o lema dos 
EUA para a Primeira Guerra Mundial, do mesmo 
modo que o foi para as guerras do !raque dos presi
dentes Bush. Também Guantánamo é um exercício 
do ministério do amor. No campo dos direitos hu
manos, é preciso realizar um constante trabalho crí
tico diante do uso vergonhoso dos direitos humanos 
para violá-los. Na Colombia, o problema é constan
te. O presidente colombiano anterior, Álvaro Uribe, 
é um homem de direitos humanos, como o é Bush e 
o foi Reagan. Os direitos humanos se transformam 
em urna guilhotina. Também a guilhotina da Revo
luc;ao Francesa funcionou em nome dos direitos hu
manos, mas a guilhotina é um instrumento obsoleto 
frente a tecnologia desenvolvida hoje que consegue 
matar cem mil pessoas num único ataque. Segura
mente, a guilhotina nao tem condic;:6es de competir 
com isso. 

No Chile, depois do golpe, a Fundac;ao Ford fi.
nanciou a entrada de ONGs de direitos humanos, 
como antes havia financiado a formac;ao dos garo-
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tos de Chicago, os economistas que introduziram no 
Chile a estratégia economica de Pinochet, impossível 
de ser imposta sem urna aplicac;:ao sistemática da tor
tura e de programas de extermínio de grupos sociais. 
Urna vez estabelecida a estratégia, a mesma Funda
c;:ao Ford fmanciou algumas atividades de defesa dos 
direitos humanos por parte de algumas ONGs. Por 
certo, ela nao questionou a estratégia fomentada por 
ela mesma. Tratava-se de urna atividade que enca
bria sua própria participac;:ao na estratégia. 
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CAPÍTULO 6 

O RESSURGIMENTO DOS FUNDAMENTALISMOS 
E O FUTURO DA TEOLOGIA DA LIBERTA<;'.ÁO 

Interessam-me mais os fundamentalismos que sur
gem em nossa civilizac;;ao ocidental. É difícil falar 

dos fundamentalismos isla.micos ou mesmo dos ju
daicos. É mais coerente falar dos nossos, que surgem 
no meio cristao e que, a meu ver, sao os mais perigo
sos. Quanto aos fundamentalismos de outras partes, 
há muito exagero em torno deles. 

Ternos o fundamentalismo oriundo do protestan
tismo dos Estados Unidos, provavelmente o maior 
responsável pelo desenvolvimento do fundamen
talismo cristao, atualmente também o grande res
ponsável pelo fundamentalismo do Vaticano. Ele 
nao nasceu com a perspectiva política que assume 
hoje. Esse movimento comec;;a a manifestar-se nos 
inícios do século XX nos EUA e no seio das Igrejas; 
seu grande salto para a cena política se dá nos anos 
1970. O fundamentalismo se lanc;;a na esfera política 
para cristianizar os Estados Unidos, para cristiani
zar sua política. É como um regresso da religiao ao 
poder político, um fenómeno bem perceptível nos 
anos 70, provavelmente decisivo para a vitória elei
toral de Reagan e depois determinante para a pri
meira vitória eleitoral de Bush, que concorria pela 
segunda vez. Como ele vencera a primeira eleic;;ao 
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por fraude, nao se pode considerá-la urna vitória 
"eleitoral". 

Esse fundamentalismo surgiu com várias dimen
s6es. Um dos livros fundamentais nesse contexto foi 
A Agonía do Grande Planeta Terra, de Hal Lindsay, 
publicado em 1970, com 20 milh6es de exemplares 
vendidos na primeira década, e mostrando a relevan
cia desses movimentos para a época. Essa importan
cia foi maior na própria campanha de Reagan, que 
depois se autodenominou renascido, afuma9ao que 
constitui a carta de apresenta9ao preferida do funda
mentalista convicto. 

Esse movimento que chegava ao poder se orien
tou para a direita e se transformou numa ala impor
tante do partido republicano. Sua face pública expós 
tres elementos: o fundamentalismo ético (enfase em 
valores estritamente individuais, contra o aborto e 
contra os gays), a prosperidade económica como evi
dencia da aprova9ao de Deus e a predisposi9ao apo
calíptica de iminencia do fi.m dos tempos. 

O surgimento do fundamentalismo nos Estados 
Unidos nao é um fenómeno totalmente independente 
do surgimento da Teologia da Liberta<;ao. A Teologia 
da Liberta9ao aparecera entre os anos 60 e 80, e já 
se introduzira em alguns grupos nos Estados Unidos. 
O governo estadunidense chegou a considerá-la um 
perigo, urna amea<;a a seguran<;a nacional e interveio 
na América Latina para combate-la, além associar-

~ -se proximamente as persegui96es religiosas movidas 
~ contra os teólogos da liberta9ao e contra os crista.os 
~ comprometidos com ela. O inimigo estava oferecen-
.:,t. 

~ do um motivo para a formula<;ao de um fundamen-
~ talismo político. A Teologia da Liberta9ao estava as 
~ 1 

LJ... portas, tinha urna dimensao po ítica, urna a<;ao e mo-
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vimento populares. Em sua luta, os fundamentalis
tas, em vez de falar do Deus da vida, come9aram a se 
manifestar a favor da vida e substituíram o problema 
da vida concreta pela luta contra o aborto, para citar 
apenas um exemplo. Nao se pronunciavam a respeito 
da vida depois do nascimento e antes da morte, mas 
da vida antes do nascimento e depois da morte. 

O surgimento do fundamentalismo e o da Teolo
gia da Liberta<;:ao esta o relacionados desde o come90, 
embora nao seja urna rela9ao muito estreita no início, 
mas apenas perceptível. O fundamentalismo chegou 
ao poder político com Reagan. Tanto a corte de Reagan 
como a de Bush abrigaram pregadores fundamentalis
tas ao estilo Rasputin. Esse fundamentalismo, por um 
lado, é mais transparente, declara-se contra o aborto, 
contra os gays, e apresenta mais facilmente suas fei-
96es ortodoxas. Na Idade Média, o clero das cortes era 
contra os gays, mas nem essa questao nem a questao 
do aborto eram temas fundamentais. Essas quest6es 
assumiram importancia apenas pelo fim da Idade Mé
dia, quando come9aram as persegui96es as bruxas. 

Hoje se fala em crise dos valores, sem nunca es
clarecer o que isso significa. A crise dos direitos hu
manos produzida por esses fundamentalismos é urna 
verdadeira crise porque substitui tudo o que é direito 
humano pelos valores abstratos de urna vida ante
rior ao nascimento e posterior a morte. Nos anos 80, 
participei do seminário que criou muita polemica na 
Itália, "Existe vida antes do nascimento e depois da 
morte?". Porque, de fato, para o mundo, o ser huma
no nao existe; nao há vida entre esses dois extremos; 
as duas vidas, a de antes de nascer e a de depois de 
morrer, tem direitos, mas a vida concreta, a que vive 
realmente, essa nao tem direitos. 
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Segundo a tradic;ao ortodoxa, para pagar com 
sangue as <lívidas humanas para com Deus, Jesus pre
cisava morrer, e para isso precisava fazer-se hornero. 
Ele nao se fez hornero para viver, mas para morrer. 
Essa é a fantasia fundamentalista mentirosa, obceca
da pelo fascínio da morte. Essa teologia da morte vol
tou a predominar no Vaticano como papa Joao Paulo 
II e especialmente hoje com Ratzinger (Ben to XVI), 
que como papa é cada vez mais a bandeira do Vatica
no. Em urna reuniao de bispos em novembro de 2005 
em Roma, o novo grande inquisidor, o Cardeal de San 
Francisco, na Califórnia, apresentou a tese explícita 
de que os eleitores de Kerry na última eleic;ao dos Es
tados U nidos estavam em estado de pecado grave, e 
obviamente também o próprio Kerry. Esses eleitores 
precisavam resolver sua situac;ao com a Igreja para 
poder receber os sacramentos. Motivo? Kerry se opu
nha a criminalizac;ao do aborto. Isso equivalia a ago
ra dizer que "quem nao vota em Bush está em estado 
de pecado grave". Essa talvez seja a tese que melhor 
nos ajuda a entender por que esse fundamentalismo 
recrudesce. Esses fundamentalistas jamais criminali
zariam urna guerra. Isso tem realmente um sentido 
político porque assim podem apresentar-se corren
tes aparentemente nao políticas revestidas de valores 
puros que encobrem urna posic;ao política a favor da 
guerra que nao querem confessar. 

Encontramos assim mais urna vez urna respos
ta na Teologia da Libertac;ao, a qual se concentra na 
vida depois do nascimento e antes da morte. Para os 
teólogos da libertac;ao, Deus é Deus da vida, prin
cipalmente desta vida. O fundamentalismo elimina 
este Deus e esta vida, o que lhe permite interferir e 
exercer enorme pressao sobre a política sem falar em 
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política. Nao se pergunta ao candidato que valores 
ele vive e defende. Esse fundamentalismo é quase 
sempre aceito apenas da boca para fora, porque na 
realidade a situa¡;:ao é outra. Isso é muito claro inclu
sive entre os católicos. Até o controle da natalidade é 
proibido; entao, como é possível que tantas famílias 
católicas tenham somente um ou dois filhos? 

Existe, porém, um segundo fundamentalismo 
que se aventura mais nos campos económico e polí
tico. Trata-se da Teologia da Prosperidade, urna rea
¡;:ao mais direta a op<;:ao pelos pobres da Teologia da 
Liberta<;:ao. A op<;:ao preferencial aqui é pelos ricos, e 
toda a fé crista é agora reinterpretada consoante essa 
op<;:ao. Surge um número cada vez maior de igrejas 
que se caracterizam como sociedades anónimas e 
que maximizamos lucros do próprio pároco ou pas
tor. Estes operam como empresários, tendo seu su
cesso medido pelos avi6es particulares que podem 
financiar. Esse fundamentalismo dá sua resposta: a 
verdade é que o capitalismo é bom, a verdade é que 
o servi¡;:o eficiente ao próximo é o automatismo do 
mercado, quem ama o próximo precisa assumir o au
tomatismo do mercado, o qual tende ao equilíbrio 
humano, e coisas assim. 

Surgem agora as igrejas capitalistas, propriedades 
do pastor ou de um grupo de pastores, que orientam 
todo seu ensinamento, sua busca do céu, pautados 
pelo lucro como critério e ponto de referencia. Tanto 
nos Estados U nidos como na América Latina surgem 
muitas igrejas desse tipo. Elas sao rígidas quanto a 
cobran¡;:a do dízimo, um dízimo que nao é para os po
bres, mas para o vigário ou pastor, para enriquecer o 
pastor, urna total deturpa<;:ao e profana¡;:ao do dízimo 
que foi inicialmente instituído para os pobres, depois 
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para a Igreja e agora para os cofres do pastor. Des
sa degenerac:;:ao lógica participam igrejas que veem 
os fiéis como clientes, fazem estudo de mercado, re
correm a consultorias de mercado e aliciam clientes 
por meio do mercado, com grande capacidade de pe
netrac:;:ao nas próprias Igrejas tradicionais. Tudo isso 
hojeé normal, quando realizam grandes celebrac:;:6es 
com centenas de milhares de pessoas e tem a dispo
sic:;:ao todo o aparato das agencias de propaganda e 
publicidade. 

Já é gritante a mudanc:;:a no sentido do servic:;:o 
ao cliente e a transformac:;:ao da maximizac:;:ao dos lu
cros em servic:;:o a Deus. É um fenómeno surpreen
dente que mesmo os protestantes do século XVIII 
ou XIX nao teriam aceito ... a própria Igreja ser urna 
empresa. As Igrejas tradicionais ainda nao chegaram 
a esse extremo, mas percebe-se urna tendencia desse 
tipo que antep6e o evangelho da prosperidade e a 
opc:;:ao pelos ricos a opc:;:ao pelos pobres e a Teologia 
da Libertac:;:ao. Ganhar dinheiro é prova de que Deus 
abenc:;:oa; mesmo ganhar na loteria é prova de que 
Deus está presente. Se nao se ganha, é porque nao se 
prestou um bom servic:;:o a Deus. As pessoas sao até 
estimuladas a jogar no cassino de Deus: entram com 
10 reais e esperam um retorno de 10 mil; se isso nao 
acontece, precisam dar mais para que Deus responda 
cem vezes, mil vezes. Trata-se de urna autoafi.rmac:;:ao 
da sociedade e de todas suas pervers6es em nome de 
Deus. 

O que se observa em cada urna dessas igrejas se
guramente se aplica também as grandes multinacio
nais, as burocracias privadas. O fato de terem poder 
é sinal de que sao abenc:;:oadas por Deus. Lembro
-me de um artigo de Michael Novak, o teólogo chefe 
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do American Enterprise Institute, em que ele fala do 
servo sofredor, do livro de Isaías. Para ele, as empre
sas multinacionais dos EUA sao os servos sofredores 
atuais, tao maltratadas pelo público e em geral tao 
excelsas a ponto de serem a encarnac;ao de Cristo no 
mundo de hoje. O fundamentalismo de Novak é re
quintado, assumindo hoje express6es novas. A pró
pria Igreja é investimento de capital e precisa obter 
rendimento máximo como qualquer empresa dessa 
espécie. 

Conhec;o o dono de um boteco onde sempre 
compro cigarros, ou comprava. Um día cheguei lá e 
ele me disse que nao vendía mais cigarros; pergun
tei o motivo. Ele respondeu: Tornei-me crista.o. Nao 
fumar, nao beber vinho. Portanto, nao vender vinho 
nem cigarros para ser crista.o. Esses fundamentalis
tas sempre esquecem que o vinho faz parte da euca
ristía. Conhec;o grupos de fundamentalistas que nao 
tomam vinho na eucaristía, mas Coca-Cola. P6em a 
garrafa sobre o altar. Pelo menos o fundamentalismo 
global nao é literal, porque literalmente teriam de to
mar vinho, e nao somente na eucaristía, mas também 
em casa, porque Jesus fez isso. Se houvesse fumo na
quela época, Jesus teria fumado, tenho certeza - su
ponho que teria fumado cachimbo - e se nao tivesse 
fumado é porque nao gostava de fumar. Jamais teria 
proibido, porém. Mas esse ambiente fundamentalis
ta nao proclama sena.o princípios abstratos. Para ele 
a vida humana propriamente dita, a vida que nasceu 
e ainda nao morreu, essa nao existe. 

O terceiro fundamentalismo que mencionei é o 
apocalíptico, que talvez seja o que mais afeta emo
cionalmente as pessoas hoje. A leitura que muitos 
fazem do Apocalipse nao é urna crítica, por 1sso 
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propaga-se um pensamento apocalíptico que pro
duz livros e filmes com tiragens enormes. Nos anos 
90, um autor publicou a série de mais de 10 livros 
Deixados para Trás (Left Behind). Eu li um deles, o 
que foi mais do que suficiente. N um prazo de seis 
ou sete anos, foram vendidos cinquenta milh6es de 
exemplares; o impacto disso é enorme. Hoje ternos 
outra obra no mercado, que li há pouco, sobre a re
lac;:ao entre Estados Unidos e Israel, totalmente apo
calíptica, Jerusalem Countdown (Jerusalém, Contagem 
Regressiva), que também vendeu milh6es e apresen ta 
visees de guerras com a Rússia e a China, e do anti
cristo. Evidentemente, o anticristo está sempre com 
a Rússia e a China. É curioso, nos anos 70 e 80 Hal 
Lindsay falava do anticristo. Para Lindsay e todos os 
fundamentalistas dos anos 70, o anticristo é judeu, 
continuando urna tradic;:ao que vem da Idade Média. 
Nos anos 90, o anticristo nao é mais judeu. Na série 
Deixados para Trás, o anticristo é secretário-geral das 
Nac;:6es Unidas. Observa-se urna evoluc;:ao dessa figu
ra. Em Jerusalém, Contagem Regressiva, o anticristo é 
presidente da Uniao Europeia. 

A resistencia a estratégia de globalizac;:ao é do 
anticristo porque atrasa o final, e o final precisa vir. 
Enguanto a grande catástrofe se aproxima, Cristo Se
nhor vem para salvar os seus e condenar todos os 
outros ao inferno eterno. É um pensamento alucina
tório, mas, apesar de tudo, tremendamente realista. 
O programa do anticristo é sempre a paz mundial 
e alimentac;:ao suficiente para todos. Trata-se de me
tas que do ponto de vista desse fundamentalista sao 
totalmente perversas e revelam o pecado humano 
do orgulho. Para esse fundamentalista, a derrota do 
anticristo é efetivamente o fim do mundo; e é disso 
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exatamente que se trata, porque o fim do mundo é 
a vontade de Deus. Desse modo, esse fundamenta
lismo apocalíptico resulta na celebra9ao do suicídio 
coletivo da humanidade, santificado pela referencia 
a segunda vinda do Senhor. Esse fundamentalismo 
transforma todo movimento de massas, todo movi
mento de liberta9ao e de resistencia, em perigo. Sua 
percep9ao é claramente política, e faz de tudo para 
destruir a possibilidade de interferir na estratégia de 
totaliza9ao e globaliza9ao do mercado, porque essa 
interferencia corresponde ao anticristo. Portanto, to
dos os que usam a linguagem da liberta9ao e da re
sistencia sao presen9a do anticristo no mundo. Visto 
dessa perspectiva, o próprio Fórum Social Mundial é 
obra do anticristo. 

A totaliza9ao dos mercados, a estratégia de glo
baliza9ao I apresenta-se com termos de otimismo e 
progresso; por exemplo, com a esperan9a de elimi
nar o mal de Alzheimer e a promessa de inventar 
máquinas inteligentes iguais aos seres humanos. Ao 
mesmo tempo, porém, entre os que apoiam essa es
tratégia, emerge a visao contrária, o anúncio da ca
tástrofe apocalíptica resultante que anula todo esfor-
90 de defesa da vida em nome do Cristo que vem 
com sua nova Jerusalém. É um mecanismo total que 
está operando, e que opera no plano místico. Rece
be evidentemente muito apoio, apoio popular muito 
amplo também da classe ;média. Sao pessoas que sa
bem, que se dao conta dessas tendencias da própria 
estratégia de globaliza9ao. 

Nesse sentido, sao muito realistas, mas nao que
rem fazer resistencia; querem continuar de acordo 
com seus interesses imediatos, nao obstante a proxi
midade da catástrofe. De algum modo, sabem o que 
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fazem. Querem manter essa sociedade que condena 
a si mesma e inventam a segunda vinda de Cristo. 
Por isso, nao veem nenhum problema, está bem que 
tudo piore, porque Cristo está a caminho e nos sal
vará: quanto pior, melhor. A classe pobre que quer 
chegar a classe média se apega muito a Teología da 
Prosperidade e obviamente a essa outra dimensao 
política apocalíptica. Ternos um amigo, proprietá
rio de urna pequena mercearia em San José; nós nos 
reuníamos com ele e com outros que eram país dos 
amigos do meu fi.lho do tempo de colégio; esse amigo 
se converteu ao evangelho da prosperidade. Um día, 
numa reuniao, ele me disse: Desde que comecei a 
frequentar o evangelho da prosperidade, vendo muí
to mais. Ele viaja de vez em quando a Miami para 
as reuni6es do evangelho da prosperidade do seu 
grupo. Fico impressionado como esse evangelho está 
difundido, embora esse homem nao ganhe muito. O 
mundo mítico nesse contexto funciona para dar alma 
ao mundo real do enriquecimento. 

Se bem que a Teología da Libertac;:ao tenha exer
cido certo papel na politizac;:ao dos fundamentalismos, 
esses fundamentalismos a obrigam a tomar posic;:ao e 
assumir certas mudanc;:as. A opc;:ao pelos pobres hoje 
nao diz a mesma coisa que anunciava nos anos 70. 
Hoje é pior; a opc;:ao pelos pobres nao motiva quase 
ninguém. O ambiente mudou. O próprio ex-diretor do 
Fundo Monetário, Camdessus, atribuía-se a opc;:ao pe
los pobres. Como eu dizia, a opc;:ao pelos pobres preci
sa ser realista. Optar pelos pobres significa optar pelas 
mudanc;:as estruturais do Fundo Monetário, porque 
essa é a única maneira realista de ajudar os pobres. 

Toda essa propaganda da opc;:ao pelos pobres co
optada pelo FMI e pelo Banco Mundial faz com que 

140 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



essa opc;:ao perca objetividade e exige urna nova ca
pacidade para interpretar situac;:6es: essa cooptac;:ao 
do discurso transformador é também evidente na 
propaganda neoliberal. Por exemplo, no texto El otro 
Sendero, de Hernando de Soto, de 1987, que afirma 
ser o engraxate um empresário, e empresário des
de pequeno. Essa mentalidade desvirtua a existencia 
de pobres e de desempregados, mas mostra que a 
Teología da Libertac;:ao precisa dar urna resposta e 
suscitar debates dentro dela mesma, onde também 
surgem determinados fundamentalismos que sao de 
outro tipo, mas que existem. Trata-se da Teología da 
Libertac;:ao "verdadeira", como a propaga o Vaticano. 
Na América Latina, esta era representada pelo teólo
go brasileiro Clodovis Boff. 

Bush soube instrumentalizar o fundamentalismo 
crista.o a favor das guerras do Afeganistao e do !ra
que. Em seu fundamentalismo, Bush conversa com 
Deus e Deus lhe diz que ele precisa atacar o !raque, 
e entao ele ataca porque é urna determinac;:ao divina: 
Se Deus é o Ser Supremo e eu me comunico com 
Deus, preciso obedecer-Lhe. Deus presenteou os Es
tados Unidos coma liberdade para que a comparti
lhem com todo o mundo, entao é evidente que Deus 
deu a ordem de atacar o !raque porque lá nao havia 
liberdade. Essa liberdade nao é outra coisa sena.o a 
ausencia das empresas multinacionais que precisam 
privatizar o petróleo, a água, a eletricidade, toda a 
indústria. O !raque tinha um sistema de bem-estar 
bastante desenvolvido, porém um sistema assim é 
urna distorc;:ao do mercado, portanto contrário a von
tade de Deus. 

O império funciona sustentado pela crenc;:a de 
que os Estados Unidos sao o outro povo escolhido 
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que tem nas maos a liberdade e tem a obrigac;ao de 
levá-la ao mundo inteiro, e diante do império da li
berdade, nao há alternativa. Bush pai ainda nao co
mandava o império da liberdade, mas o império da 
lei. Na primeira guerra do fraque, os Estados Unidos 
diziam que estavam lá para impor o império da lei. 
Bush fi.lho nunca falou em império da lei porque a 
questao nao é mais a lei; agora se trata de lutar até a 
morte. Por isso, ele fala em liberdade. Bush pai ainda 
tinha em mente que existe lei; Bush fi.lho, nao. Bush 
fi.lho só tem em mente a liberdade, e liberdade é o 
direito do mais forte impor-se ao mais fraco. 

No entanto, surge outro fundamentalismo, que 
nao é de caráter religioso, mas secular. 

O presidente da Nestlé, Maucher, escreveu em 
1991 um artigo na revista dos empresários alemaes, 
dizendo que precisava de executivos com "Killerins
tinkt", com instinto de matar. 1 Precisamos prestar 
atenc;ao: atrás do chocolate tao delicioso estao execu
tivos com instinto de matar. Quando se sabe isso, o 
chocolate passa a ter um sabor amargo. Aí nao cabe 
o império da lei, somente o império da liberdade. A 
linguagem mudou porque está a servic;o daquela lógi
ca que procede da luta das burocracias privadas. De
pois da declarac;ao da legitimidade das torturas, nao 
se consegue identificar um império da lei porque a lei 
proíbe as torturas, e como nao sao mais perpetradas 
as escondidas, mas abertamente, fala-se de liberdade 
e nada mais. Quanto ao assassinato, há também urna 
mudanc;a semantica. A linguagem bíblica de Bush é a 

'Ver Arbeitgeber, 1/91. Segundo Willy SPIELER, "Libera le Wirtschaftsord
nung - Freiheit für die Starken?" em Neue Wege, September 2002, Zürich. 
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linguagem do fundamentalismo apocalíptico, e se di
zia, embora em tom de brincadeira, que Bush aspirava 
a conquistar o mundo até a segunda vinda de Cristo, 
para entregá-lo a Cristo, como sua aspirac;:ao máxima, 
quando Cristo lhe <liria: "Poste um soldado bom e fiel". 
Esses fundamentalismos imperiais tem um eco enor
me na América Latina, com enorme repercussao. 

Esses fundamentalismos econ6micos e políticos 
penetraram em setores que antes eram mais dissi
dentes, acumularam muita forc;:a e passaram a finan
ciar ONGs e outros centros de caráter crítico. A Eu
ropa nao esconde que nao tem mais tanto dinheiro 
para financiar organizac;:6es de oposic;:ao, e muitas 
acabaram sendo financiadas por forc;:as conservado
ras. Como consequencia, assumem outra posic;:ao 
frente a estratégia de globalizac;:ao e se tornam mais 
cautelosas. Numa situac;:ao assim, parece mais fácil 
continuar falando de opc;:ao pelos pobres porque se 
sabe que isso já nao prejudica ninguém, agora nao 
passa de um lema de moda, entao podem continuar 
com ele, considerando que cumprem um mandato de 
Deus. As novas análises que chegam dos dissidentes 
e opositores sao mais análises do ser humano como 
sujeito, da crítica a lei, porém igualmente e ao mes
mo tempo ideias de recuperac;:ao da lei. 

Ironicamente, insistir hoje na lei e nao na liber
dade também é urna atitude crítica. É preciso criticar 
a lei, mas nao aboli-la. Em lugar da lei, emerge en
tao o direito do mais forte, que hoje recebe o nome 
de liberdade. Hoje a Teologia da Libertac;:ao precisa 
defender também a lei, o estado de direito, precisa 
criticar a subversao do estado de direito em todas as 
dimens6es em que aparece. Isso precisa relacionar-se 
coma crítica e o discernimento da lei. 
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Agora, ao mesmo tempo, o que é importante 
para urna Teologia da Liberta<;ao é a recupera9ao da 
democracia, confiando que a op9ao pelos pobres nao 
desapare<;a, embora já nao seja a palavra mais signi
ficativa para dizer do que se trata. A defesa do estado 
de direito é hoje algo básico para urna Teologia da 
Liberta<;ao, mas vinculada a crítica tradicional da lei, 
urna lei vista a partir da op<;ao pelo pobres, a partir 
da vida humana, de urna vida digna para todos, in
cluindo a natureza. É discernimento da lei, mas nao 
sua aboli9ao, e menos ainda substitui<;ao da lei pela 
vontade de poder, que hoje é a posi9ao do império. 
Este é o ambiente em que a Teologia da Liberta9ao 
teria de operar nos dias atuais. Insistir teimosamente 
na questao das linguagens anteriores leva a um fun
damentalismo de liberta9ao. 

O direito do pobre hoje é um direito que preci
sa ser defendido em termos do estado de direito, da 
democracia. E deve ser assim precisamente porque 
nao se pode conviver de modo sustentável, humano, 
sem respeitar urna op<;ao preferencial pelos pobres. 
É preciso por o estado de direito a servi90 da justi<;a 
social. Em termos de Paulo de Tarso, "aquilo que o 
mundo despreza, acha vil e diz que nao tem valor," 
- isto é, os plebeus e desprezados - "isso Deus es
colheu" (lCor 1,28). Mas parece que nao nos damos 
conta de que destruímos a nós mesmos se nao nos 
pomos ao lado da justi<;a social. 
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CAPÍTULO 7 

O CAMINHO DA ESPERAN<;A 

A perspectiva fundamentalista expatria a esperan
c;a e a substitui pelo mito da vinda de Cristo ou 

pela ideia de que o crente se salvará depois de mor
rer. Essa é urna forma de administrar aquele tipo de 
esperanc;a que almeja o pior para que sobrevenha 
o melhor. Mesmo quando tudo é ruim aqui, lá em 
cima tudo é bom. O fundamentalismo manipula a 
esperanc;a, pois ninguém consegue viver totalmente 
sem ela. Certo, a esperanc;a nao deixa de existir, mas 
perde seu conteúdo: o presente se desloca para outra 
dimensao, seja para o futuro, para o passado ou para 
o além. Desloca-se a esperanc;a para evitar o conflito 
concreto. A esperanc;a que consiste em afrouxar a 
inflexibilidade da estratégia de globalizac;ao é obscu
recida por urna esperanc;a transferida para além da 
morte ou para além do presente; é urna esperanc;a 
sacrifi.cal. 

No entanto, ironia da realidade, e nas palavras 
de Walter Benjamin, a catástrofe é que tudo continua 
como está. A catástrofe que vivemos e testemunha
mos continua. Atrás do "eterno retorno do novo" es
conde-se o "eterno retorno do mesmo". O novo nao é 
sena.o a continuac;ao da catástrofe do presente. Para
doxalmente, a novidade oculta a falta de transforma-
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9ao: a promessa vazia de computadores inteligentes 
encobre a esperan9a de um mundo transformado. A 
direita política transformou o famoso título do livro 
de Bloch, El principio esperanza encarcelado, em um 
mundo cuja esperan9a consiste em ninguém ter mais 
esperanc;a. 

Eu entendo a esperan9a a partir do presente. A 
Teologia da Liberta9ao sempre assumiu essa posi9ao. 
Falo de urna esperan9a a partir do excluído, de urna 
esperan9a a partir dos problemas da vida, de urna 
esperan9a que provocou muita discussao em torno 
da questao da exclusao dentro da própria Teologia da 
Liberta9ao, e que revelou, como já mencionei, reben
tos de fundamentalismos. Nos fundamentalismos, 
a esperan9a nunca é daqui, nao nasce no presente 
infra-humano de hoje. No entanto, quem precisa de 
esperan9a quer saber já, agora, se seus fi.lhos pode
rao es tu dar, mesmo nao tendo dinheiro, e se terao 
um seguro de saúde. O desesperan9ado precisa de 
urna esperan9a que o impulsione e lhe diga que ele 
precisa mudar as coisas para que o objeto de sua es
peran9a se concretize. Os fundamentalismos respon
dem dizendo: "Nao, nao deve mudar nada, é preciso 
continuar assim porque a esperan9a está no futuro, 
no céu, onde tudo vai ser diferente, ou nas metas de 
um progresso infinito vazio". 

A esperan9a de que falo, a partir do presente, é 
a que todos os meios de comunica9ao atacam. É a 
esperan9a que nao se deslumbra <liante do prodígio 
das máquinas inteligentes, nem engole a promessa 
de emprego num futuro distante feita pela estratégia 
de globaliza9ao. Trata-se da esperan9a que p6e suas 
expectativas numa a9ao que interfere nesses me
canismos automáticos paralisantes. Penso que aqui 
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está o ponto-chave para a Teologia da Libertac;:ao, que 
numa época o expressou com a opc;:ao pelos pobres. 
Ela nao confundiu essa esperanc;:a com esses subs
titutos, oferecidos, por exemplo, pelo ex-diretor do 
Fundo Monetário ao afirmar que somente os ajustes 
estruturais e os contratos de livre-comércio fazem 
com que a opc;:ao pelos pobres seja urna opc;:ao rea
lista, pois somente dessa forma é possível mudar o 
destino dos pobres. Segundo o alto funcionário do 
FMI, esse substituto consiste em aplicar os ajustes 
estruturais e celebrar os TLCs. Aí, entao, os pobres 
terao melhor sorte. 

Bill Clinton aplicou esse mesmo substituto ao 
iniciar a guerra contra a Somália em 1992. Ele clas
sificou essa guerra como intervenc;:ao humanitária e 
lhe deu o nome de recuperac;:ao da esperanc;:a. Guer
ras para a paz, guerras para a esperanc;:a, ajustes es
truturais para ajudar os pobres - essa é a linguagem 
de Orwell que se imp6s em toda parte. 

No entanto, diante dessa cooptac;:ao da lingua
gem, é preciso recuperar a esperanc;:a, sem esquecer 
que também a palavra "esperanc;:a" pode ser domes
ticada. Esclarec;:o, entao, que a questao toda consis
te em recuperar a perspectiva do presente frente as 
próprias estruturas. No linguajar dos anos 1960 e 
1970, os movimentos de libertac;:ao insistiam na ne
cessidade de mudar as estruturas para transformar 
a realidade aqui e agora. Hoje, ao falar em ajustes 
estruturais, muitos dizem exatamente o contrário, 
apropriando-se da expressao "mudanc;:a estrutural". 
Por isso a linguagem dos anos 60 e 70 nao tem o 
mesmo significado, pois a reac;:ao das forc;:as de domi
nac;:ao foi violenta e bem-sucedida. Devemos assumir 
um novo enfoque em um contexto de globalizac;:ao 
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que já tem mais de 30 anos de desenvolvimento. Um 
grande desafio que enfrentamos hojeé a necessidade 
de assegurar a vida humana e o futuro da humanida
de, porque o ser humano atual é responsável por sua 
existencia futura na terra. 

Nao obstante, sem superar a exclusa.o de partes 
cada vez maiores da popula9ao mundial, nao é possí
vel nem urna coisa nem outra, isto é, a op<;:ao contra 
o que acontece quando se segue a lógica dos mecanis
mos de exclusa.o. O aspecto essencial nao é que a so
ciedade atual se divide em incluídos e excluídos; isso 
é apenas a superfície. É preciso levar em conta que os 
excluídos nao esta.o fora, mas dentro das nossas socie
dades. A exclusa.o perpassa toda a sociedade, a exclu
sa.o de urna parte transforma o conjunto e, por conse
quencia, o conjunto deixa de ser "vivível". A questao 
nao é que os incluídos tem hoje urna vida digna e os 
excluídos, nao. A questao é que a exclusa.o de urna par
te, e de grandes partes importantes, e mais, realmente 
majoritárias, transforma também os incluídos. Estes 
precisam excluir, destruindo assim suas próprias rela-
96es de incluídos; as rela96es humanas corrompem-se 
também entre os incluídos. Sendo incluído, é preciso 
desenvolver urna brutalidade enorme para nao ver o 
que acontece com os excluídos. Ou seja, a op<;:ao pela 
inclusa.o dos excluídos, urna sociedade que acolha a 
todos, transforma-se em necessidade da própria vida 
de todos. Coma op<;:ao pelos excluídos nao se quer di
zer que um grupo está mal e outro está bem. O que se 
quer é urna vida digna para todos. A exclusa.o destrói 
o bem comum e o bem comum é um bem para todos. 
Destruindo-o, tudo fi.ca pior para todos . 

Sem dúvida, essa esperan<;:a altera a própria per
cep9ao da op9ao pelos pobres. Essa op9ao se trans-
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forma em opc;ao pelo bem comum, e este em bem 
de todos, inclusive dos exploradores. Estes precisam 
entender que sua própria vida está ameac;ada devi
do aos próprios mecanismos de exclusao que promo
vem. Vivem em "campos de concentrac;ao" de luxo e 
amplos, onde só se pode entrar mostrando urna iden
tidade ou contando com um santo e senha. A boa 
vida, porém, nao produz bons resultados porque os 
fi.lhos anoréxicos precisam sair, nao podem ficar sem
pre confinados. Mas também dentro desses campos 
de luxo o ambiente nao é sadio. A própria conviven
cia ali é deletéria. 

Portanto, a opc;ao pelos pobres, pelos excluídos, 
é urna opc;ao pelo bem comum, pelo bem de todos. 
Quando se opta por urna sociedade sem excluídos, 
nao se está optando por um grupo apenas, mas por 
toda urna sociedade de bem comum. É o bem de to
dos que está em jogo, inclusive o dos ricos. O rico 
também nao está a salvo. É preciso aspirar a urna 
sociedade que consiga solucionar problemas do meio 
ambiente, que é de todos, nao só dos pobres. Todos 
hoje correm riscos de vida e morte. Muito poucos 
tem seguranc;a em termos de infraestrutura, de saú
de, de educac;ao, pois vivem ameac;ados, e <liante 
dessas ameac;as procuram defender-se adotando me
didas de iniciativa privada. Mas todos tem medo, nao 
só do terrorismo, mas também de nao poder pagar 
sua casa ou carro, de nao ter seguro de saúde, de 
perder sua pensao, e assim por <liante. 

Também para o teólogo essa dina.mica é um gran
de problema. A opc;ao pelos pobres está na Bíblia, 
mas nem todos a leem nesse sentido. Os fundamen
talistas da prosperidade nunca encontram essa opc;ao 
nos textos sagrados. O problema nao consiste no fato 
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de o pobre estar ou nao na Bíblia, mas de nao se poder 
assegurar urna convivencia humana sem construir 
urna sociedade sem exclusao, ou pelo menos com um 
mínimo de exclusao para que a sociedade inteira te
nha condic;6es de subsistir. Quando a exclusao é um 
problema estrutural, porém, é preciso transformar 
a própria sociedade para possibilitar a existencia de 
outro mundo. Para esta análise, a primeira Teologia 
da Libertac;ao nao sabe o que dizer, principalmente 
depois que se distanciou das ciencias sociais. 

Faz-se necessário, entao, um novo enfoque, urna 
abordagem que destaque este problema da exclusao 
como problema do bem comum e que se empenhe 
em resolve-lo em vez de considerá-lo urna questao 
circunscrita a um grupo de excluídos. Tenho um ami
go alemao que diz: Prefuo pagar impostos a ter urna 
sociedade com mendigos e miseráveis. Pagar impos
tos nao significa dar dinheiro aos mendigos, mas ins
tituir estruturas que procuram evitar a pobreza. Por 
isso, nao se ludibrie a esperanc;a com promessas de 
reduc;ao de impostos, a menos que se trate dos im
postos destinados a guerra. Toda reduc;ao de impos
tos exige a reduc;ao de gastos, mas quando se poupa 
dinheiro que estava destinado a gastos necessários 
para incluir os excluídos, a poupanc;a é fictícia. 

Sem exclusao, todos vivemos melhor, embora 
paguemos mais impostos e tenhamos menos coisas. 
Creio que ternos de repensar a Teologia da Liberta
c;ao e articular suas propostas numa linguagem que, 
embora religiosa, deixe de limitar-se a frases religio
sas vazias. O argumento precisa falar por si mesmo, 
conste ou nao na Bíblia: um ateu pode pensar do mes
mo modo, um budista também, porque partimos de 
urna experiencia comum e tiramos conclus6es dessa 
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expenencia. Essas discuss6es nao podem restringir
-se ao círculo de nenhum grupo particular. 

No livro de Alan Badiou, San Pablo: el origen del 
Universalismo, o universalismo é equiparado a urna 
sociedade sem exclusa.o. Nao significa que todos se
jam reconhecidos como iguais <liante da lei, embora 
nao tenham propriedade. Esse é um universalismo 
abstrato da burguesia. Universalismo, porém, signifi
ca sociedade sem exclusa.o. Se a argumenta<;:ao se ex
pressa ao mesmo tempo em termos religiosos e teo
lógicos, o pensamento precisa sair dessa dimensao 
religiosa e pensar tudo a partir de conceitos univer
sais e seculares. O leitor da Bíblia nao pode reclamar 
como posse sua a op<;:ao pelos pobres, que administra 
como emblema, e impor que para fazer essa op<;:ao 
os outros precisam tornar-se crista.os. Mais do que 
isso, a esperan<;:a deve se apresentar como reflexao 
em sentido secular, nao anticlerical nem antieclesial. 
Se alguém age porque obedece a preceitos contidos 
na Bíblia, outro porque os encontra no Alcora.o e ou
tro ainda porque os descobre em seu cora<;:ao, os tres 
respondem a op<;:6es autenticas. 

É claro que se produzem tens6es na teologia, 
quando ela assume urna perspectiva de cima para 
baixo, de Deus para aterra, e nao da terra para Deus. 
Com a insistencia na direi;:ao de Deus para a terra, 
emerge o absolutismo, e com ele urna série de privi
légios que precisam ser defendidos. Reconhecendo 
as diferen<;:as que surgem e que surgiram, é preci
so ressaltar que a exclusa.o é um problema do bem 
comum, que interessa a todos. Quando há exclusa.o, 
nao há vida boa para todos, nem para os incluídos. 
A exclusa.o dilacera, transforma, brutaliza; ela afeta 
também quem a causa, nao somente quem a sofre. 
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Essa enfase se torna mais clara nas palavras de 
Desmond Tu.tu: "Eu vivo se tu vives; eu deixo de vi
ver se tu deixas de viver". Cada um de nós se dis
tingue pelo que é individualmente, mas dentro de 
urna unidade em que a minha vida é possível se a 
tua é garantida. Essa é a base da convivencia. Na 
sociedade burguesa acontece o contrário: eu vivo se 
te derroto, estou incluído se estás excluído. Esse é 
um modo de pensar bélico que desemboca na atitude 
da pura vontade de poder, onde eu sou livre porque 
tu és escravo. Na esperarn;a de libertai;:ao, pelo con
trário, eu nao sou livre se tu és escravo, já que nes
se caso me transformo em escravagista e, como tal, 
perco minha própria humanidade. Para que eu seja 
um ser humano, preciso empenhar-me para que tu 
também o sejas. 

A argumentai;:ao segue linhas semelhantes as da 
discussao do sujeito com todas as suas dimens6es 
teológicas, mas nao redutível ao teológico. Levando
-se o mandamento do amor ao próximo a sério, esse 
reducionismo nao é possível. A tradii;:ao normal é a 
burguesa: "Ama a teu próximo como a ti mesmo", 
isto é, antes tens de amar a ti mesmo, pois do contrá
rio como irás amar ao próximo, urna vez que deves 
amá-lo como amas a ti mesmo? Daí procede toda dis
cussao sobre a tradui;:ao, desde Rosenzweig e Martín 
Buber até Emmanuel Lévinas. De acordo com eles, 
a tradui;:ao deve ser: "Ama a teu próximo porque és 
amado". Nesse sentido, eu vivo se tu vives, isto é, há 
convivencia. Para além do seu conteúdo religioso, o 
amor ao próximo é urna exigencia da raza.o prática. 
Essa formulai;:ao deriva da tradii;:ao judaico-crista; 
urna vez descoberta, porém, torna-se exigencia da ra
za.o prática e deixa de ser monopólio judaico-crista.o. 
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Outras tradic;:oes culturais expoem preocupac;:oes se
melhantes, embora com menos intensidade, porque 
o problema para elas nao é tao sério como o é para a 
sociedade ocidental. 

A perspectiva passa do religioso para o secular, 
do mandamento de Deus para a racionalidade da ra
zao prática e o realismo. É realista amar o próximo, e 
certamente Deus quer isso, ve isso com muito bons 
olhos, mas nao é um iniciador externo que surge do 
nada. O mandato se transforma em razao prática e dá 
passagem a um humanismo de liberta<;:ao que pode 
ter formas de cristianismo de liberta<;:ao, mas sempre 
transcendido pela razao prática como urna razao que 
é definitivamente secular. Com isso se abre a possi
bilidade de urna solidariedade mundial. Para amar o 
ser humano, nao há necessidade de cristianizar tudo 
no mundo, já que, além disso, diga-se de passagem, 
é um mandamento que muito poucos cristaos levam 
a sério. Nao obstante, todos podemos unir-nos em 
urna razao prática; estamos unidos pelo realismo e 
sempre o encontramos, embora de forma marginal, 
no seio de nossas expressoes culturais, porque esse 
tipo de realismo aparece em todas elas. A ideologia 
da competencia, para a qual eu vivo se te derroto, 
nao é realista, embora acredite se-lo. 

Um conflito que prevejo é o da exclusao de ca
ráter religioso, porque essa proposta pode ser en
tendida como antirreligiosa ou ateia. Entretanto, ao 
se construir urna solidariedade humana sobre essa 
base, alguém nao pode ser excluído por ser ateu, por 
exemplo, já que ninguém será abrigado a abandonar 
suas convic<;:6es culturais, nem o cristao será for<;:ado 
a abjurar sua fé, visto que a razao de ser é urna ra
zao baseada na realidade, que é universal e secular, 
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e nao urna raza.o baseada em um fon;:a externa, seja 
ela qual for. Creio ser essa a base para recuperar a 
esperarn;:a. A esperanc;:a hoje precisa da solidariedade 
mundial, que vem sendo proclamada por diferentes 
vertentes e que <levemos assumir em nome do realis
mo sem forc;:ar a ninguém, visto que o critério é o re
alismo do ser humano como sujeito e nao a religiao. 

Dessa maneira, a religiao perde seu status de 
referencia última da raza.o, e <leve perde-lo porque 
ela engendra fundamentalismos em todas as frentes, 
num grau tal, que os próprios antifundamentalistas 
se tornam fundamentalistas se nao adotam esse cri
tério. Como o ser humano enquanto sujeito é cons
tantemente reprimido, ele busca sua emancipac;:ao 
e com ela a mudanc;:a. Nao existe um conjunto de 
normas cujo cumprimento garanta o bem comum. 
Sempre surgem repress6es, e <liante delas aparecem 
novas formas de assegurar o bem comum. 

Sejam-me permitidas, entao, algumas palavras 
em torno da diferenc;:a entre um mundo onde caiba
mos todos e o conceito de simples humanizac;:ao do 
capitalismo. O capitalismo promete a humanizac;:ao 
como resultado da lógica institucional dos mercados. 
Houve um humanismo hurgues, muito mais sério, 
pelo final do século XIX, que inspirou em parte o 
surgimento do estado de bem-estar. O humanismo 
hurgues nao é necessariamente o que hoje apresen
tamos como tal, porque também a burguesia pode 

t descobrir a verdade pelo realismo. Expressamos essa 
~ verdade como lema: "Assassinato é suicídio". A bala 
~ que disparas mata o outro, atravessa-o, dá volta a 
_:,!_ 

~ terra e te atinge a nuca. Nas escolas, instituic;:6es e 
E! outros espac;:os da sociedade nos Estados Unidos e na 
~ Europa, e depois em todo o mundo, virou moda urna 
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expressao macabra dessa frase, como se se dissesse: 
se assassinato é suicídio, eu assassino e depois me 
dou um tiro suicidando-me. A op9ao do sujeito de co
meter assassinato para em seguida suicidar-se é urna 
op<;:ao desesperada em que ele é incapaz de suportar 
a si mesmo, mas expressa perfeitamente a racionali
dade irracional de nossa sociedade atual. 

Acredito que a reflexao hoje sobre a liberta9ao 
deveria desenvolver-se em torno desse realismo e a 
partir dele articular suas análises económicas e so
ciais, seus protestos, suas resistencias, visto que a 
pura afuma9ao da op9ao pelos pobres nao pode dar 
origem a resistencia nenhuma. 
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CAPÍTULO 8 

OS ESTUDOS 

Os livros que me interessaram após o término 
da Segunda Guerra Mundial, quando eu tinha 

14 anos, pertenciam principalmente a literatura que 
versava sobre o nazismo, tanto a estrangeira quanto 
a alema, inacessível nos tempos do nazismo. Li mui
to cedo o Manifesto Comunista, e ao mesmo tempo 
comecei a ler Franz Kafka, Sartre, Camus, Léon Bloy, 
Charles Péguy, Georges Bernanos. De Bernanos, 
principalmente Les grands cimetieres sous la lune e La 
France contre le robots. 

Houve nesses anos na Franc;:a um grande movi
mento de sacerdotes operários que me inspirou mui
to. Lembro, de modo especial, que nos últimos anos 
de colégio eu faltava as aulas para ler todas essas 
obras. Interessei-me também pelo romance dos Esta
dos Unidos, por autores como John Steinbeck, John 
dos Passos, particularmente a gerac;:ao dos anos 30 
que comec;:ava ser publicada na Alemanha. A litera
tura me ajudou a ordenar as imagens que presenciei 
em crianc;:a. 

Nessa época comecei a ler fi.losofi.a. Como eu era 
de família católica muito conservadora, um dos te
mas era o neotomismo. Estudei textos de Tomás de 
Aquino na cozinha de casa, quando ainda estava no 
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colégio, e aos 18 anos, quando o concluí. No curso 
de Econornia, as obras dos economistas nunca me 
interessararn rnuito. Eu tinha de estudar econornia 
neoclássica, corn suas fórmulas e curvas, algo que 
nao me atraía, mas precisava curnprir o currículo. 
Nesses anos cornecei a ler Hayek e Hannah Arendt. 
Li tudo o que era acessível e estudei Maquiavel ern 
certa profundidade. As ideias marxistas erarn pou
co conhecidas, quase nao existiarn discuss6es sobre 
Marx, e quando era mencionado era corno se fosse 
urn inirnigo disfan;:ado. Marx inexistia, estava ausen
te. Ernbora eu me interessasse, exce<;:ao feita a alguns 
casos raros, era rnuito difícil estudar algo sério na 
universidade. 

Continuei tarnbérn corn os estudos do tomismo. 
Apesar de nao considerá-lo urna filosofi.a do nosso 
tempo, dediquei-rne a ele corn interesse. Durante al
guns anos cheguei a estudar doutrina social da Igreja 
Católica. 

Quando concluí a licenciatura, analisei a possi
bilidade de continuar estudando e fazer o doutora
do, mas rneus pais já haviarn marrido e eu nao tinha 
condi96es de prosseguir nos estudos. Casualmente 
me deparei corn a oferta de urna bolsa do Instituto 
da Europa Oriental na Universidade Livre de Ber
lirn, e entao entrei ern outro mundo. Ernbora fosse 
orientado para a Guerra Fria, o Instituto era amplo 
e havia certo pluralismo entre os professores. O de 
fi.losofi.a era rnuito aberto, Lieber, vinha da escala de 
Frankfurt e me abriu rnuitos horizontes. Corno a ins
titui9ao era realmente séria, o estudo e as leituras 
nao erarn propaganda, mas fundarnenta<;:ao do que 
acontecia, principalmente na Uniao Soviética. Anali
sávarnos tarnbérn os países socialistas, mas nos con-
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centrávamos na Uniao Soviética. A partir daí, passei 
a estudar o marxismo. 

No meu entender, a Uniao Soviética era algo 
enigmático. Por um lado, o movimento socialista ha
via despertado em mim um grande interesse, apesar 
de nao te-lo estudado a fundo, mas estava conven
cido de que valia muito a pena conhece-lo bem. Por 
outro, analisar a Uniao Soviética é urna tarefa bastan
te decepcionante, com exce9ao de alguns períodos. 
Fiquei muito entusiasmado como período dos anos 
1920, com seu grande despertar de consciencia, sua 
admirável vida intelectual, cultural, popular, um dos 
grandes momentos culturais jamais visto na Europa. 
Vivi algo parecido no Chile entre 1963 e 1973, onde 
tudo terminou mais ou menos como na U niao Sovié
tica. Cultura e poder nao se entendem muito bem. 

No Instituto estudamos intensamente a obra de 
Karl Marx, Engels, toda a literatura marxista ou nao 
marxista sobre o imperialismo, análise do capitalis
mo; pela primeira vez, o estudo da economia me ca
tivou. Eu me sentia realmente tocado; e nada dessas 
curvas enfadonhas da teoria neoclássica que nao tem 
nenhum conteúdo real e só servem para lavagem ce
rebral dos futuros economistas. Fiz essa descoberta 
a partir do estudo da crítica da economia política de 
Marx. Agora há pouco, no Instituto, entrei na análise 
da economia como lugar da vida. O próprio ensino 
era bastante positivo porque levava cada um a pen
sar por si mesmo. Era preciso pensar. 

Voce pode dizer o que quiser quando se dirige a 
urna plateia que nao estuda os textos de Marx, e isso 
acontece o tempo todo, mas no Instituto se pensava. 
Meu professor, filósofo e sociólogo, oriundo da es
cola de Frankfurt, me levou a mergulhar no estudo 
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de Benjamin, Adorno, todo um marxismo filosófico e 
sociológico de grande interesse que abriu um mundo 
inteiramente novo para mim, e eu me inseri nesse 
mundo. Mas também abordei a crítica a Marx en
guanto refletia sobre suas teorias, sempre me dando 
conta de que Marx é, de fato, um dos nossos maiores 
pensadores. Eu buscava novos angulas do pensamen
to marxista, do socialismo soviético, da ideia utópica 
do comunismo e da transic;ao ao comunismo. Desco
bri a mitologia da trajetória do comunismo conforme 
foi desenvolvido na Uniao Soviética e também per
cebi que a minha relac;ao com as ideias de Marx era 
bastante indireta. A abordagem que Marx faz do co
munismo é diferente daquela feita pelos soviéticos. 

Fiz várias pesquisas sobre esse assunto, mas ao 
mesmo tempo sempre segui dois autores fundamen
tais para mim, embora nao os considere da mesma 
estatura de Marx: Max Weber e Nietzsche. Com eles 
assumi cada vez mais urna postura crítica a medida 
que me aprofundava no pensamento marxista. Creio 
que a crítica ao Weber a partir do pensamento mar
xista é muito importante, e continuei nessa direc;ao. 

Alguns autores que também signifi.caram muito 
para mim sao Ernesto Bloch e Erich Fromm. Suas 
perspectivas do humanismo, secular ou ateu, como 
se queira, e para alguém que vinha de um passado 
católico conservador como eu, eram também urna 
reflexao em torno de um humanismo secular au-

~ tentico que tinha para mim um grande valor. Tomei 
~ consciencia de que urna ideia ecumenica deve in-
~ cluir o humanismo secular, ateu. No Chile, vi esse 
..>t. 

~ humanismo atuando na prática. Sem dúvida, trata-
t! -se de um humanismo muito vigoroso; em diversas 
i.t ocasi6es cheguei inclusive a considerá-lo superior ao 
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seu correspondente teísta. Para mim, esses oito anos 
de estudos e pesquisas num Instituto de Guerra Fria 
foram de aproximac;ao ao pensamento marxista e de 
descoberta de dimens6es que a universidade alema 
nesse tempo normalmente nao proporcionava. Hoje, 
o cristianismo por si só, sem a crítica a religiao fei
ta por Marx (e Feuerbach), seria muito pouca coisa. 
lsso se aplica também as ortodoxias cristas. 

Em 1963, fui para o Chile, para a Universidade 
Católica, e entao, outra vez, entrei em contato com 
um mundo do qual eu nao fazia a mínima ideia na 
Alemanha. No Chile, passei a me dedicar ao estudo 
dos problemas do desenvolvimento e me dei conta 
de que grande parte das discuss6es, sem usar a pala
vra, eram discuss6es que talvez correspondessem aos 
primeiros anos da década de 1920 na U niao Sovié
tica, sob o nome de industrializac;ao, a relac;ao entre 
a indústria e o agronegócio etc. O autor que mais 
me influenciou e ajudou foi Andre Gunder Frank, de 
quem me tornei muito amigo. Depois do golpe, na 
Universidade Livre, em Berlim, ocupei a mesma sala 
com ele durante um ano. Ainda hoje atribuo grande 
valor ao seu conceito de desenvolvimento e subde
senvolvimento. Embora tenhamos seguido caminhos 
diferentes, ternos fortes lac;os de amizade. Ele é um 
pensador muito interessante, surpreendente e muito 
criativo, inclusive nas conversas. Para mim, a relac;ao 
com ele foi importante. Eu o critiquei e ele me cri
ticou muito, mas também exerceu grande influencia 
sobre mim. 

Na universidade, trabalhei com Teotonio dos 
Santos, que estava no CESO na Universidade do Chi
le, e conheci outros, com quem debatíamos. Lá publi
camos Cadernos da Realídade Nacional, urna revista 
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envolvida com o que na época se chamava marginali
za<;ao, hoje transformada em exclusa.o. Esse trabalho 
me pos em contato com urna figura que eu apreciava 
muito, Roger Vekemans. Sua teoria da marginaliza
<;ao, que posteriormente considerei insuficiente, foi 
muito importante para mim. Ele era um homem de 
grande valor e me ajudou muito a me integrar no 
Chile e a conhecer outros intelectuais, embora de
pois, creio, tenha sido vencido por seu anticomunis
mo radical que nao lhe permitiu desenvolver-se. Ele 
nao entendia o significado do projeto da Unidade Po
pular; seu anticomunismo o cegou. 

Conheci a Teologia da Liberta9ao na época em 
que trabalhei na Universidade Católica do Chile. 
Para mim foram fundamentais Gustavo Gutiérrez, 
Hugo Assmann, Pablo Richard, Hugo Villela e Gon
zalo Arroyo, com quem formamos grupos de deba
tes. Esses colóquios reavivaram o meu interesse pela 
teologia que já havia cultivado nos meus tempos em 
Berlim. No Instituto da Europa Oriental, participei 
de todos os cursos de Gollwitzer, um teólogo que me 
preparou muito bem para minha integra<;ao na Teo
logia da Liberta9ao. Pode-se dizer que a Teologia da 
Liberta<;ao é um passo novo, necessário, dado num 
continente subdesenvolvido, mas a teologia desen
volvida por Gollwitzer e Bonhoeffer nessa época era 
um verdadeiro passo preparatório. 

Acompanhei essas ideias desde pequeno, ao lado 
das ideias de Marx e Nietzsche. Cada vez mais crítico 
de Nietzsche e também de Marx, mas penso que só 
se pode ir além de Nietzsche a partir de Nietzsche; as 
categorias dessa crítica, contudo, procedem de Marx. 

Depois de sair do Chile, lecionei Economia em 
Tegucigalpa, Honduras, e Sociologia na Universida-
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de da Costa Rica. Nessa mesma época, entre 1976 e 
1977, fundamos o DEI. Vale a pena mencionar urna 
linha que se integrou com as outras e que desem
penhou um papel cada vez mais fundamental. Re
firo-me ao debate sobre as ideologias da seguranc;:a 
nacional e dos golpes militares, a análise dos golpes 
militares e das ideologias da violencia. Eu tinha essas 
ideologias em mente desde a época das minhas ex
periencias com o nazismo, da sua análise, mas agora 
eu me deparava como golpe militar chileno, sobre o 
qual escrevi um livro. Interessava-me estudar a vio
lencia a partir de projec;:6es de vida a luz dos debates 
de entao sobre a utopia, o papel do pensamento de 
Karl Popper. A :&gura de Popper me convencia cada 
vez menos, principalmente quando ele acabou se 
transformando no filósofo da corte dessas ditaduras 
de seguranc;:a nacional que eram sistemas totalitários 
até a raiz. A influencia desse filósofo da corte nas di
taduras da Argentina, Chile, Uruguai e Brasil era um 
fenómeno a ser destronado. Os adeptos de Popper co
memoravam o golpe militar no Chile em toda parte. 

Comecei a reunir material para um livro sobre o 
golpe militar chileno em 1973. Li muito sobre o tema 
da seguranc;:a nacional, sobretudo a partir da propa
ganda veiculada nos dias do golpe e transmitida pelo 
canal de televisa.o da Universidade Católica. O canal 
era dirigido por um tal Padre Hasbun, que nos pia
res momentos do golpe apresentava urna celebrac;:ao 
da violencia em termos crista.os que me surpreendia 
muito. Eu conhecia alguma coisa disso, mas comecei 
a pesquisar as fontes dessa propaganda da violencia 
em nome do amor e passei a procurar antecedentes, 
a pensar no cristianismo em termos de leitura da vio
lencia. 
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Outros livros publicados na Alemanha nessa 
época sobre a história criminal do cristianismo (Karl
-Heinz Deschner: Kriminalgeschichte des Christentums) 
me interessaram muito, mas me pareciam fracos 
porque ofereciam informa96es em demasia, mas nao 
sabiam interpretá-las. Ao contrário disso, dediquei
-me a análise das armas ideológicas da morte, inicial
mente no livro sobre o golpe militar chileno, e até 
hoje segui essa linha com muita intensidade; foi urna 
das linhas dominantes para analisar, embora nunca 
tenha deixado de lado a análise da economia política. 
Logo publiquei um livro com esse título. 1 Analisei a 
história da violencia crista em suas metamorfoses, 
sua seculariza9ao na violencia liberal que, a partir 
da religiao do amor, habilita algumas na96es cristas a 
fazer o que querem, colonizar o mundo inteiro, des
truir estruturas, destruir culturas, massacrar povos, 
tudo sem considera<;ao. Se nao tivessem urna religiao 
do amor ao próximo, as na96es cristas nao teriam 
sido tao violentas como foram. 

As pesquisas me levaram novamente a John 
Locke, ao estudo da Uniao Soviética com suas res
pectivas justificativas da violencia, aos discursos do 
promotor Wischinski nos julgamentos dos expurgas 
promovidos por Stalin contra seus opositores entre 
1936 e 1938. Eu tenho esses discursos e os li muitas 
vezes para entender a violencia, e descobri que ela se 
enraíza firmemente no cristianismo e em sua ideolo
gia de persegui<;ao aos hereges, bruxas e outros dissi
dentes. No entanto, esses discursos também deixam 

1 Ver F. HINKELAMMERT, Ideología de Sometimiento, Colec;ao DEI, San 
José: EDUCA, 1977 e F. HINKELAMMERT, Las armas ideológicas de la muerte, 
San José: Editorial DEI, 1977. 
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transparecer que se baseiam principalmente em J ohn 
Locke e adotam o mesmo sentido de violencia. Sem 
dúvida, autores como Erich Fromm, contendo ele
mentos importantes para urna análise psicológica da 
agressividade, foram de grande relevancia para mim. 

O tema da violencia me possibilitou fazer al
gumas digress6es. Escrevi a história do diabo como 
Lúcifer, a história da agressividade ocidental muito 
ligada a propagac;ao do cristianismo no mundo greco
-romano. A dina.mica histórica do cristianismo pro
duziu urna mudanc;a total neste mundo, introduziu 
algo que antes nao havia, ou seja, a violencia em 
nome do bem, em nome do amor, em nome da sal
vac;ao das almas dos conquistados, da leí burguesa 
salvadora da liberdade ou das benc;aos do socialismo. 
Pouco importa o que as pessoas querem ou nao, o 
que acreditam ou nao, o amor sempre se transforma 
em violencia para salvá-las. O problema agora era 
como responder a essa violencia cometida em nome 
do amor, da liberdade, do socialismo. 

A análise de Popper é totalmente defi.ciente, é 
urna volta a violencia, nada mais, para agredir ague
les que pretensamente praticam essa mesma violen
cia.2 Foi isso que os fascistas fi.zeram. Um anteceden
te muito importante é Carl Schmitt, pensador alemao 
de fi.losofi.a do direito que exerceu grande impacto 
nos anos 1920 e até nos anos 1950 ou 1960. As rea-
96es a violencia nao podem ser vers6es remoc;adas 
de violencia, mas sim a extirpac;ao da violencia. As 
análises de Popper sao totalmente insustentáveis, e 

' Todos conhecem o que Popper diz: "Nenhuma tolerancia para os ini
migos da tolerancia". O outro é declarado intolerante, e assim tuda é lícito 
com rela<;áo a ele. Novamente a violencia sem limites. 
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por isso ele acabou como filósofo da corte das dita
duras totalitárias de seguranc;:a nacional. 

Sao esses mais ou menos os autores e os campos 
a que mais me dediquei e aos quais as publicac;:6es 
correspondem. Primeiro, minha tese de doutorado 
sobre a industrializac;:ao soviética, em 1961, e depois 
no Chile. Urna vez no Cone Sul, escrevi um opúsculo 
sobre economía e revoluc;:ao, nem lembro bem dele, 
mas com ele comecei a análise dos mitos: os mitos da 
revoluc;:ao, das utopías da revoluc;:ao etc. Nessa época 
eu estava próximo da democracia chilena e debatí 
muito como ideólogo do partido, Jaime Castillo, que 
publicou esse opúsculo. Mantive com Castillo urna 
relac;:ao muito positiva, amistosa. Depois escrevi so
bre a dialética do desenvolvimento desigual3 e sobre 
as ideologías do desenvolvimento e as dialéticas da 
história. 4 Após o golpe, dediquei-me a análise da vio
lencia e lancei o livro sobre o golpe no fi.m de 1973, 
inicialmente com 120 exemplares, que foi o que con
seguí mimeografar, e o enviei a todos os interessados. 
Em 1977, ele foi publicado pelo DEl. 5 Na sequencia, 
continuei com Las Armas Ideológicas de la Muerte, 6 

que reuniu essas análises anteriores, com a inclusa.o 
de urna reflexao teológica complementando-as. 

Depois do golpe militar, durante minha perma
nencia no Instituto da América Latina da Universida
de Livre de Berlim (1973 a 1976), escrevi um livreto 

3 F. HINKELAMMERT, Dialéctica del Desarrollo Desigual, Buenos Aires: 
Amorrortu Editores, 1970. 

4 F. HINKELAMMERT, Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, 
Chile: Ediciones Nueva Universidad, 1970. 

5 F. HINKELAMMERT, Ideología del Sometimiento, San José: EDUCA-DEI, 
1977. 

6 F. HINKELAMMERT, Las Armas Ideológicas de la Muerte, San José: EDU
CA-DEI, 1977. 
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sobre o desenvolvimento da democracia crista, pu
blicado em 1976. Eu queria divulgar que havia ido 
ao Chile em 1963 com outros democrata-cristaos que 
nao aqueles que agora dominavam o partido. 

Quando voltei para a América Latina, agora para 
Tegucigalpa e San José, publiquei um livro sobre demo
cracia e totalitarismo,7 dessa vez do ponto de vista des
sa nova violencia. Estava claro para mim que a violen
cia da ditadura da segurarn;a nacional tinha sua história 
específica. Embora tenha relac;:6es como fascismo, nao 
é urna tradic;:ao especificamente fascista. Dediquei-me 
a rastrear essa violencia em sua especificidade e con
tinuei com as análises da economia política, adotada 
pelo novo regime do Chile e com os antecedentes da 
estratégia da globalizac;:ao imposta nos anos 1980. 

Em fins dos anos 80, comecei a buscar urna po
sic;:ao que respondesse a violencia; nao as frases do 
amor ao próximo que já esta.o desgastadas, mas como 
recuperar posic;:6es que realmente sejam críticas a 
violencia. Esses estudos resultaram no livro La Fe de 
Abraham y el Edipo Occidental, linha que também segui 
nos livros dos anos 80 e 90: La Cultura de la Esperanza 
e Crítica de la Razón Utópica. Esse trabalho me levou a 
refletir sobre urna nova dimensao do sujeito humano. 
No entanto, o conceito de sujeito que eu desenvolvia 
está mais claramente exposto em El Grito Del Sujeto, 
urna análise feita a partir do Evangelho de Joao. 

Analiso nessa reflexao a possibilidade de um 
pensamente que nao gera outra possibilidade de 
agressao, mas que se dedica a dissolver a violencia 
e seus mecanismos. Nesse contexto, entendo a vio-

7 F. HINKELAMMERT, Democracia y Totalitarismo, San José: DEI, 1977. 
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lencia nao no sentido de brutalidade instintiva, mas 
como fenómeno típicamente ocidental, sem paralelo 
em outras culturas. Refiro-me a violencia em nome 
do amor: a morte de bruxas e hereges na fogueira por 
amor ao próximo, as cruzadas, a conquista da Améri
ca por amor as suas populac;:6es e para salvar suas al
mas, apelando ao genocídio, provavelmente o maior 
de toda a história humana, algo que se repete em to
dos os processos de colonizac;:ao posteriores. Coloni
za-se, viola-se em toda parte, algo que continua hoje 
diariamente com as "intervenc;:6es humanitárias" que 
desembocam regularmente em grandes genocídios, 
sempre em nome do amor, dos direitos humanos, da 
"carga do homem branco", e assim por <liante. 

A tradic;:ao liberal reproduz essa violencia, que 
torna a aparecer em determinadas correntes socialis
tas. A minha preocupac;:ao está voltada a possibilida
de de dissolver esse tipo de violencia. Nao se pode 
chegar com apelos a paz e ao amor, já que todas es
sas arbitrariedades sao cometidas precisamente em 
nome da paz e do amor. Até ser pacifista é impossível 
nessas circunstancias, nas quais se fazem as guerras 
pela paz, piores que as guerras anteriores. 

Debatemos muito esse tema no DEI, e eu conti
nuei com essa problemática em nome da ética do su
jeito, urna ética pensada com vistas a contestar essa 
violencia, que se justifica como amor ativo, como 
paz, guerra para a paz, e assim por <liante. Dessas 
preocupac;:6es surgiu um livro que foi publicado em 
2003, tanto em San José como em Bogotá: El Asalto 
al Poder Mundial.ª Nesse mesmo ano, o livro do DEI 

8 F. HINKELAMMERT, El asalto al poder mundial y la violencia sagrada del 
imperio, San José: DEI, 2003. 
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foi publicado na editora da Universidade Nacional, 
Heredia, Costa Rica, com o título El Sujeto y la Ley. 
El retorno del sujeto reprimido,9 antes publicado pela 
cátedra Camilla Torres da Universidade Nacional da 
Colombia com o título El Retorno del Sujeto Repri
mido. 

Minhas preocupac;oes nao pararam por aí. Publi
quei vários artigas, dentre os quais menciono um so
bre Prometeu, que considero resultado de tudo isso. 
Em minhas reflex6es sobre Prometeu, pretendo con
testar urna violencia que se faz em nome da paz, em 
nome dos altos valores da humanidade, da liberdade 
do reino da lei, do império da lei, sem desenvolver ao 
mesmo tempo as condic;6es económicas e, em geral, 
os direitos humanos para que essa mesma paz e os 
demais aspectos sejam possíveis. Isso quer dizer que 
nos últimos cinco ou seis anos, voltei insistentemen
te a economia política e dessa vez em colaborac;ao 
com um grande economista costarriquenho, Henry 
Mora. Editamos vários livros juntos. O primeiro, La 
Coordinación Social del Trabajo, 10 e o segundo, Hacia 
una Economía para la Vida. 11 Hoje concluímos urna 
revisa.o completa desse livro. 12 

Urna ética do sujeito precisa fundamentar-se nu
ma análise crítica da economia política que a pers-

9 F. HINKELAMMERT, El Sujeto y la Ley. El retorno del sujeto reprimido, 
Heredia: EUNA, 2003. 

'º F. HINKELAMMERT; H. MORA, La Coordinación social del trabajo, mer
cado y reproducción de la vida humana. Preludio a una teoría crítica de la ra
cionalidad reproductiva, San José: DEI, 2001. 

11 A primeira edic;ao é: F. HINKELAMMERT; H. MORA, Hacia una economía 
para la vida, San José: DEI, 2003. 

12 F. HINKELAMMERT; H. MORA, Hacia una economía para la vida. Prelu
dio a una reconstrucción de la economía, Proyecto Justicia y Vida, Bogotá, 
2009. 
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pectiva econ6mica oferece a partir de urna crítica 
do pensamento econ6mico hoje dominante, mas 
também numa crítica do pensamento tradicional do 
movimento socialista. Marx fez a primeira crítica de 
economía política e se concentrou principalmente 
em Adam Smith e Ricardo. É necessária urna segun
da crítica da economía política que se concentre na 
teoría econ6mica neoclássica e neoliberal, e que ao 
mesmo tempo fa9a urna crítica a primeira crítica da 
economía política que mostrou claras deficiencias 
que se revelaram na experiencia do socialismo his
tórico. 

É a isso que me dedico no momento: como ree
xaminar essa crítica da economía política em conti
nuidade com a anterior. O que estou fazendo agora 
é levar a análise que fiz em El Asalto al Poder Mun
dial y las Ideologías de Agresividad a um trabalho que 
está come9ando e do qual o artigo sobre Prometeu é 
urna antecipa9ao: para urna crítica da raza.o mítica. 13 

Pretendo desenvolver urna crítica da raza.o mítica. 
Trabalhei bastante os mitos da violencia, o mito de 
Abraao, o mito do Genesis com Ada.o e Eva, certos 
mitos gregos básicos, como Édipo, Ifigenia e outros. 
Quer-me parecer que especialmente esses últimos 
contem um espa90 mítico que mudou profundamen
te com o surgimento do cristianismo. 

Existe um espa90 mítico que foi analisado mi-
lhares de vezes, mas nao em conjunto. As análises 

~ nao explicam a reversa.o dos direitos humanos contra 
~ os direitos humanos, nem lan9am luz sobre outras 
~ grandes revers6es dos mitos: por exemplo, o mito de 
..><: 
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LJ.. ' 3 Um primeiro ensaio é: Crítica de la razón mítica, San José: Arlekin, 2007. 
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que Deus se faz homem, os grandes mitos do diabo, 
os grandes mitos das tentac;:6es de Jesus e de San
to Antao, o mito de Prometeu. Recentemente, essas 
pesquisas resultaram num livro que parte da análise 
do pensamento de Paulo de Tarso, com o título La 
Maldición que Pesa sobre la Ley. 14 

Prometeu é um mito moral. Seu nome deriva do 
Prometeu grego, mas aborda o surgimento do mito 
do progresso da sociedade moderna. Herda da Gré
cia apenas o nome. No entanto, a mesma crítica do 
mito do progresso cria novos mitos. Isso signifi.ca que 
nosso mundo de mitos mostra como que em espe
lho o desenvolvimento dos mitos sociais, onde todos 
estao inter-relacionados: os mitos do liberalismo da 
mao invisível, os mitos da passagem ao comunismo, 
e outros. O que quero mostrar é que a mesma ra
zao instrumental que domina a sociedade ocidental 
promove necessariamente seus próprios mitos. Leva 
no mais o nome do Prometeu grego e o surgimento 
do grande mito do progresso, a crítica do mito do 
progresso que volta a elaborar novos mitos. Isto é, o 
nosso mundo mítico pode projetá-lo como o desen
volvimento dos grandes mitos que estao inter-rela
cionados: os mitos do liberalismo, da mao invisível, 
da passagem ao comunismo etc. Interessa-me, entao, 
o mito como elemento necessário diante da racionali
dade instrumental que domina a sociedade ocidental. 

Tenho outro livro, um trabalho conjunto com Ul
rich Duchrow, intitulado La Vida o el Capital. Alter
nativas a la Dictadura Global de la Propiedad. El Dis-

' 4 F. HINKELAMMERT, La maldición que pesa sobre la ley. Las raíces del 
pensamiento crítico en Pablo de Tarso, San José: Arlekin, 2010. 
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cernimiento de la Propiedad. 15 Todos esses trabalhos 
sao para mim parte de urna nova tarefa de economia 
política, complementar a ética do sujeito. Urna ética 
do sujeito sem urna economia política torna-se rapi
damente pura fraseologia. Quando se fala do sujeito, 
é preciso ter presente que o sujeito se move no cam
po real e que é imprescindível entrar no plano da 
economia. Esse plano continua sendo a última ins
tancia que, no entanto, nao pode ser confundida com 
a primeira ou com urna única instancia. 

15 U. DUCHROW; F. HINKELAMMERT, La Vida o el capital. Alternativas a la 
dictadura global de la propiedad, San José, DEI: 2003. 
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SEGUNDA PARTE 

PESSIMISMO COM ESPERAN<;A. 
ENTREVISTA COM 

FRANZ HINKELAMMERT1 

Estela Fernández Nadal2 
Gustavo David Silnik3 

'Reproduc;ao do artigo: Estela FERNÁNDEZ NADAL; Gustavo David SIL
NIK, "El Pesimismo Esperanzado. Entrevista a Franz Joseph Hinkelammert", 
em Crítica y Emancipación, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ano 
111, Nº 51 CLACSO, Buenos Aires, 63-77, primeiro semestre de 2011. Síntese de 
urna longa entrevista realizada com Franz Hinkelammert em dezembro de 
20101 na Costa Rica. Edic;ao integral prevista para 2012. 

' Pesquisadora do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc
nicas (CONICET) e docente da Faculdade de Ciencias Políticas da Universi
dade Nacional de Cuyo. Doutora em Filosofia e especialista em filosofia po
lítica latino-americana, é responsável por projetos de pesquisa sobre temas 
de sua especialidade, destacando-se entre eles os relativos ao pensamento 
de Franz Hinkelammert. 

3 Chefe do Departamento de Sociología e professor da Faculdade de 
Ciencias Políticas e Sociais da Universidade Nacional de Cuyo (Mendoza, Ar
gentina). Integrante dos grupos de pesquisa de Estela Fernández Nadal há 
mais de urna década. Atualmente realiza pesquisa sobre a crítica da leí em 
Franz Hinkelammert e sua relac;ao coma tradic;ao judaica. 
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TRAJETÓRIA DE VIDA 
E DE FORMA<;ÁO INTELECTUAL 

DE FRANZ JOSEPH HINKELAMMERT 

º
economista e filósofo Franz Joseph Hinkelam
mert nasceu na Alemanha em 1931. Doutor em 

Economia pela Universidade Livre de Berlim, con
cluiu o curso de pós-gradua9ao no Instituto da Europa 
Oriental dessa Universidade. Radicado em Santiago 
do Chile a partir de 1963, viveu no país sul-america
no durante os anos da experiencia de constrrn;:ao do 
socialismo liderada por Salvador Allende. Ali desen
volveu atividades académicas de grande relevancia: 
foi professor da Universidade Católica do Chile, do 
ILADES (Instituto Latino-Americano de Doutrina e 
Estudos Sociais) e membro do CEREN (Centro de Es
tudos da Realidade Económica Nacional). O terroris
mo de Estado, desencadeado como golpe militar de 
1973, obrigou-o a voltar para a Alemanha, onde per
maneceu até 1976, quando se estabeleceu definitiva
mente na Costa Rica. Aqui fundou o Departamento 
Ecuménico de Pesquisas (Departamento Ecuménico 
de Investigaciones - DEI), a ele dedicando 30 anos de 
sua vida. Atualmente continua como pesquisador e 
docente nesse país centro-americano. 

Hinkelammert recebeu o título de Doutor Ho
noris Causa da Universidade Nacional da Costa Rica 
(UNA) em 2002 e da Universidade UniBrasil de Curi-
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tiba ern 2005. Ern 2003, O Ministério da Cultura da 
Costa Rica lhe outorgou o Premio Nacional "Aquilea 
Echeverría". Ern junho de 2006, foi laureado corn a 
Prirneira Edic;:ao do "Premio Libertador al Pensamien
to Crítico", entregue ern Caracas pelo presidente da 
República Bolivariana da Venezuela, Comandante 
Hugo Chávez Frías. 

Solidarnente fundamentado na leitura das fontes 
clássicas do marxismo e ern pesquisas das econornias 
soviética e da Europa Oriental, o jovern Hinkelarnrnert 
se interessou ern desvendar o que, no horizonte alérn 
do agnosticismo declarado dos dirigentes comunistas, 
ele interpretava corno urna teologia implícita na ideia 
do planejarnento socialista. Essa linha de pesquisa o 
estirnulou a examinar a presenc;:a das mesmas formas 
de ideologia nas econornias ocidentais. Urna ousada 
cornparac;:ao entre as projec;:6es utópicas dos dois mo
delos o levou a surpreendente conclusa.o de que exis
tiarn características análogas no modo corno a teoria 
neoclássica concebia o equilíbrio geral e o modo corno 
os economistas soviéticos pensavarn o comunismo. 

A experiencia de vida e de academia durante o 
período no Chile (1963-1973) foi sumamente impor
tante na trajetória intelectual de Hinkelarnrnert. Es
ses anos de profunda convulsa.o social e teórica puse
rarn-no ern contado corn urna realidade diferente da 
europeia e soviética, corno tarnbérn corn forrnulac;:6es 
teóricas nao abordadas nas academias do centro. De 

1: modo particular, Hinkelarnrnert conheceu no Chile 
E a Teologia da Libertac;:ao e a teoria da dependencia. 
~ Desde entao, desenvolveu urn olhar comprometido 
E com a América Latina a que sernpre se rnanteve fiel. 
:e 
~ A partir da interrupc;:ao violenta do processo de-
~ 

LL rnocrático chileno, Hinkelarnrnert concentrou suas 
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análises na aliarn;:a entre livre mercado e ditaduras 
totalitárias. Ele sustenta a tese de que, por obra de 
Pinochet, o Chile serviu de laboratório para a pri
meira experiencia neoliberal que logo se propagaria 
pela América Latina e pelo mundo do Atlantico nor
te. Da mesma forma que no Chile, em todo lugar a 
ideologia neoliberal se associava a urna teologia ex
tremamente violenta, disposta a justificar o massacre 
indiscriminado de militantes, estudantes, artistas e 
intelectuais. Economia e Teologia voltavam a se dar 
as maos, expondo as complexas relac;:6es de domina
c;:ao que entao uniam o céu e a terra. 

Essa linha de pesquisa desembocou na recupera
c;:ao da categoria marxiana do fetichismo, que Hinke
lammert interpretou como um fenómeno inerente a 
natureza humana. Esta é finita e vulnerável, mas é 
ao mesmo tempo perpassada por um anseio de infini
tude que só encontra expressao na criac;:ao de dispo
sitivos abstratos. Como Marx descobrira, o mercado 
é um desses mecanismos, mas nao o único. Outras 
objetivac;:6es da atividade humana se separam do 
mesmo modo de seu produtor e se tornam autóno
mas: isso acontece coma linguagem, coma ciencia, 
com as leis e, definitivamente, com as instituic;:6es. 
Essas mediac;:6es abstratas inevitáveis sao criadas 
para permitir o desenvolvimento humano; no entan
to, tendem a se tornar independentes do homem e 
a submete-lo; podem, inclusive, transformar-se em 
poderes mortais. 

Diante disso, Hinkelammert afirma a prioridade 
da vida como critério primeiro e elementar de verda
de e de racionalidade. Trata-se de um critério de al
cance intersubjetivo que encerra urna compreensao 
do ser humano como totalidade sócio-natural cuja 
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sobrevivencia exige sua integra<;:ao com os demais 
homens e com a natureza através da divisa.o social 
do trabalho e do metabolismo com o meio. 

No fundo do f en o meno do fetichismo está a 
questao da autonomiza<;:ao da racionalidade formal 
e abstrata, a racionalidade dos meios, a qual se sepa
rou e se libertou da racionalidade material, dos fms, 
até suplantá-la e subordiná-la. Essa preeminencia 
perpassa a estrutura categorial de todas as ideologías 
políticas da modernidade e é a causa de suas deriva-
96es totalitárias, características do século XIX. 

A explica9ao desse fen6meno leva Hinkelammert 
a analisar o funcionamento das utopías, que ele, a se
melhan<;:a de Kant, concebe como ideias reguladoras 
da raza.o. Assim entendidas, as utopías constituem 
o marco transcendental de condi96es de possibilida
de do possível, mas sao incongruentes com qualquer 
realiza9ao social ou política efetiva. O problema está 
precisamente no esquecimento do caráter transcen
dental das utopías, o qual dá origem a urna forma 
totalmente contraditória de relacionamento com o 
impossível. Segundo essa forma, as metas utópicas, 
impossíveis enguanto superam os limites da condi
<;:ao humana, tornar-se-iam possíveis (realizáveis em
píricamente) a partir de urna aproxima9ao assintótica 
projetada ao infinito. 

A crítica da raza.o utópica de Hinkelammert re
conhece a capacidade das utopías de interpelar o 
processo em curso a fim de interferir nele e transfor
má-lo; porém, ao mesmo tempo, estabelece a neces
sidade de reformular os projetos sociais e políticos, 
entendendo a a9ao política como aproxima<;:ao prá
tica a urna utopía sempre sujeita a reformula<;:ao e 
nunca factível em termos empíricos. 
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A partir dos anos 1990, depois da queda do muro 
de Berlim e do sucesso estrondoso do capitalismo, 
Hinkelammert analisa as consequencias sociais e 
culturais da instalac;:ao do que ele chama de "lógica 
da alternativa única". Ele considera a "globalizac;:ao" 
como urna estratégia de acumulac;:ao capitalista que, 
do mesmo modo que outras idealizac;:6es anteriores, 
possui o caráter de urna utopía nao submetida a crí
tica. O neoliberalismo retoma o mito do mercado 
como instituic;:ao sacralizada, espécie de divindade 
despojada de caráter transcendente e transformada 
em princípio imanente de funcionamento perfei
to que realiza automaticamente o interesse geral. 
Trata-se de urna utopía que, em nome da Realpo
litik, demoniza todas as demais utopías e combate 
as formas de resistencia que a contestam, minando 
as possibilidades de frear a irracionalidade por ela 
desencadeada e de evitar o suicídio coletivo da hu
manidade. 

Para Hinkelammert, essa lógica destruidora se 
manifesta também no nível político. A absolutiza
c;:ao da relac;:ao mercantil nao só ameac;:a as bases de 
sustentac;:ao da vida em todas as suas formas, como 
também, por meio da configurac;:ao de um poder eco
nómico mundial de caráter extraparlamentar e nao 
submetido ao controle público - o poder das burocra
cias privadas - minou a própria democracia liberal, 
transformada em mero correlato político do mercado 
como instituic;:ao económica. 

Diante dessa ameac;:a, é necessário reelaborar o 
conceito de "democracia", no sentido de dotá-la da 
capacidade de intervir nos mercados a fim de subme
ter os interesses das burocracias privadas ao interes
se primeiro da vida. 
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Como complemento da sua crítica da razao utó
pica, em seus trabalhos mais recentes Hinkelammert 
abordou a "crítica da razao mítica". Depois de colocar 
sob suspeita o conceito de "seculariza<;:ao", ele pos
tula a existencia de urna continuidade histórica pro
funda entre cristianismo e modernidade e, de modo 
mais específico, entre o capitalismo e as formas or
todoxas e repressivas da religiosidade crista. Sem o 
"evento Jesus", eixo da matriz crista, o fato decisivo 
da modernidade, ou seja, que Deus se fez homem, nao 
teria sido possível. 

A prioridade do su jeito como fonte de resistencia 
que enfrenta os produtos do trabalho humano obje
tivados e a prioridade da vida como critério material 
de verdade e racionalidade fazem de Hinkelammert 
um pensador profundamente original que postula 
um universalismo ético e político de caráter material 
e concreto, conforme com a condi9ao do ser huma
no real que está material e concretamente unido aos 
outros seres humanos e a natureza, de tal modo que 
nao consegue viver sem eles. "Assassinato é suicídio" 
é o lema que sintetiza a concep<;:ao hinkelammertia
na do sujeito: urna realidade intersubjetiva complexa 
de cuja emergencia e afirma<;:ao depende a vida, tan
to a vida de cada indivíduo como a vida da espécie. 
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Entre as obras mais importantes de Hinkelammert 
encontram-se as seguintes: Dialéctica del desar

rollo desigual ( 1970), Ideologías del desarrollo y dialéc
tica de la historia ( 1970), Las armas ideológicas de la 
muerte (1977), Critica de la razón utópica (1983), De
mocracia y totalitarismo ( 1987), Cultura de la esperanza 
y sociedad sin exclusión ( 1995), El mapa del imperador. 
Determinismo, caos, sujeto (1996), El grito del sujeto 
( 1998), El asalto al poder mundial y la violencia sagrada 
del Imperio (2003), El sujeto y la ley (2003), Hacia una 
crf tica de la razón mítica (2007), La maldición que pesa 
sobre la ley. Las rafees del pensamiento critico de Pablo 
de Tarso (2010). Em colabora<;ao com Henry Mora, 
Hinkelammert publicou também Coordinación social 
del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana 
(2001) e Hacia una economía para la vida (2005, 2007 
e 2009). 
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ENTREVISTA (SAN JOSÉ, DEZEMBRO DE 2010) 

Estela Fernández Nadal: Franz, o que, exata
mente, voce entende por "crise dos limites 

do crescimento"? Como ela se manifesta? 

Franz Joseph Hinkelammert: Essa crise se 
manifesta no fato de que um crescimento linear ele
vado nao é sustentável; é o que constatamos atual
mente no setor do petróleo e dos cereais. No caso 
do petróleo, a experiencia empírica demonstra que 
urna taxa de aproximadamente 5% pressup6e um 
crescimento do consumo de petróleo de 2% a 3%. 
Se fizermos o cálculo para um período de vinte anos, 
um crescimento assim representa um aumento de 
1/3 no consumo de petróleo ... Imagine: nao há pe
tróleo suficiente para isso! Assim, a proposta é subs
tituir o consumo de petróleo pelo de cereais. Desse 
modo, aumenta-se a prodrn;:ao de cereais e reduz-se 
a de alimentos para os seres humanos. Quem surge 
entao como os famintos mais urgentes e com poder 
de compra suficiente para ocupar o lugar desses se
res humanos? Os automóveis. Agora os carros de
mandam cereais e tem poder de compra. Por outro 
lado, a pessoa com fome nao tem poder de compra. 
Quem sai ganhando? Os automóveis, que devoram 
as pessoas. Assim, ternos as duas energias básicas: 
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a energia básica para o corpo humano é o cereal e a 
energia básica para as máquinas é o petróleo. Veja, 
o barril de petróleo já custa 90 dólares e dizem que 
vai subir novamente, para 100 dólares. 1 Bem, com 
100 dólares ainda é possível viver. No entanto, e se 
a taxa de crescimento continuar elevada em ambito 
mundial? Entao aumentará novamente, chegando a 
140 dólares, como em 2008, e haverá outra crise, que 
será considerada como nova crise fmanceira. É isso 
que está em discussao. 

EFN: E paralelamente a isso (pessoas famin
tas e prodm;:ao de cereais para agrocombustí
veis), ternos o impacto sobre o meio ambiente. 

FJH: Os impactos esta.o todos inter-relaciona
dos: a falta de alimento para as pessoas, a escassez 
de energia para as máquinas e a crise do meio am
biente. É tudo urna grande crise, urna crise global, 
tratada como urna crise do clima, mas que de fato é 
urna crise dos limites do crescimento, urna rebeliao 
dos limites. Como nunca foram respeitados, agora 
os próprios limites se rebelam, daí surgindo a neces
sidade de urna nova realidade, gerada pela própria 
produc;:ao de alimentos e de energia. O problema nao 
é apenas da convivencia, que se agrava mais a cada 
dia que passa. A convivencia está em crise, mas essa 
constitui um aspecto da crise da rebeliao dos limites. 
A crise de 2008 foi a primeira que teve como raiz a 
rebeliao dos limites. Embora ninguém fale publica
mente de urna rebeliao dos limites do crescimento, 
os militares tem total consciencia dela. Por isso as 

' Na data de edi<;ao desta entrevista (mar<;o de 2011), o pre<;o do petró
leo já havia alcan<;ado cifras um pouco acima dos 100 dólares o barril (N.E.). 
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guerras sao motivadas pelo petróleo; quem tem pe
tróleo, domina o mundo. 

E nao surge nenhuma solw;:ao de consenso, ape
nas guerra. O sistema só pensa em guerra, principal
mente os Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados 
Unidos sao herdeiros do nazismo. Eles só conseguem 
pensar solw;:6es a partir da guerra, nunca a partir de 
esfon;:os para chegar a um acordo; nao se convencem 
disso, porque o cálculo da utilidade a partir do inte
resse próprio sempre leva a guerra; sempre a guerra, 
nunca a paz, parece ser o mais útil. 

EFN: Voce caracterizou essa atitude com a 
expressao "cortar o galho da árvore no qual se 
está sentado", nao é verdade?2 

FJH: Sim, é verdade. 

EFN: Na América Latina, de modo especial 
na Bolívia, mas também no Equador, na Vene
zuela, talvez no Brasil, seus governos tem - em 
graus diversos - certa consciencia desses limi
tes, e em muitos casos discute-se sobre que for
ma de crescimento promover que nao acarrete 
a destrui.;;:ao do meio ambiente e do ser huma
no. Mas, como voce dizia, nem sempre se sabe 
como fazer isso, porque ao mesmo tempo sao 
países com muitas carencias, muito atrasados 
do ponto de vista de suas infraestruturas, preci
sam construir represas, estradas, gasodutos etc. 

'F. J. HINKELAMMERT, "Asesinato es suicidio: cortar la rama del árbol 
en la cual se está sentado", em El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la 
globalización, Santiago: LOM Editores, 2001, p. 155-183. 
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FJH: Sim, esse é o problema. Mas há um aspec
to importante: as culturas que sempre foram consi
deradas atrasadas indicam hoje o caminho a tomar, 
porque as culturas anteriores nao eram tao suicidas 
quanto a cultura ocidental moderna. Entao, que di
re<;:ao seguir? Essas culturas mostram essa dire<;:ao 
com muito maior clareza do que as culturas do pro
gresso. Elas se tornam muito atuais, tem atualidade 
plena. 

Gustavo David Silnik: Voce ve isso na Bolívia? 

FJH: A cultura andina está por trás. Habitual
mente se pensa que é preciso dissolver a cultura 
considerada atrasada para transformá-la em cultu
ra moderna. Creio que seja o contrário: essa cultura 
pode ser hoje a bússola para abrir caminhos. Insisto 
na palavra bússola, pois nao é possível copiá-la. É 
preciso inventar. É preciso pensar nisso com muita 
seriedade. 

Certa vez, na Alemanha, numa reunía.o com pes
soas de outros países, havia um africano que dizia: "A 
África nao é o problema, é a solu<;:ao". Alguns riram, 
masé algo muito sério, porque essa consciencia está 
presente também na África. É algo parecido ao que 
ocorre na América Latina com a cultura andina: a 
solu¡;:ao está aí, nao em Nova York. Melhor dizendo, 
talvez ela nao de "a" solu¡;:ao, mas sima dire¡;:ao que 
os caminhos devem seguir. 

EFN: Qual é a sua opiniao sobre esse mode
lo de minera~ao que ternos na Argentina e em 
outros países da regia.o, a megaminera~ao a céu 
aberto? 
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FJH: É horrível. Querem levar tudo o que resta 
do ouro. Por causa da rebeliao dos limites, querem 
aproveitar os restos. O pior é quando extraem ouro; 
chega a ser ridículo! Acontece a mesma coisa há 500 
anos: tiram o ouro daqui e o depositam em poroes do 
banco central de um país do centro. A irracionalida
de é total. O ouro nao tem nenhum valor de uso por
que nao há tantas pessoas dispostas a emperiquitar
-se com todas as joias que poderiam ser produzidas. 
Esse é o único valor de uso do o uro, que como tal é 
muito lindo, mas nao é por isso que o ambicionam. 
Tiram o ouro da terra, destruindo-a, para enterrá-lo 
novamente nos poroes dos bancos. 

EFN: Essa é a nova forma de saque que acha
ram para nossos países. Aceleram a destrui~ao 
das geleiras, usam cianeto, arsenico; contaminam 
os len~óis de água subterráneos com resíduos ... 

FJH: Sim, destroem regioes inteiras ... Havia um 
grande projeto aquí, em Las Crucecitas, mas hou
ve urna resistencia ferrenha da sociedade civil, que 
conseguiu dete-lo. É preciso ver até quando :fi.cará 
assim, porque o poder económico continua insistin
do, comprando, corrompendo, para obter a permis
sao necessária. Nunca va.o deixar de pressionar para 
ter a possibilidade de aumentar a catástrofe, porque 
a catástrofe produz muito lucro. Como evitá-la nao 
produz lucro, todos calculam que continuar é mais 
rentável do que parar ou mudar. 

EFN: Também conta a favor deles a ideia de 
que nao se pode renunciar a tecnologia, e a tec
nologia de ponta. O que voce acha disso? 
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FJH: Nunca <levemos pensar que a tecnología 
por si só é progresso. Veja, a tecnología atómica nao 
foi progresso, foi urna regressao total. Hoje as tec
nologías muitas vezes se transformam em regressao, 
em toda parte se ve o perigo decorrente do desen
volvimento tecnológico. Talvez a AIDS seja produto 
disso, nao sabemos, mas é possível. Nao existe um 
desenvolvimento tecnológico limpo, e os riscos sao 
cada vez maiores. O refrigerador para casa é algo 
muito bom, mas o desenvolvimento técnico é cada 
vez mais arriscado, nao é urna coisa limpa. 

GDS: Pensando no que voce escreveu no 
Chile relativamente a crítica das ideologias do 
desenvolvimento, 3 nos debates do nosso grupo 
de Mendoza nos perguntamos muitas vezes: Até 
que ponto os modelos atuais latino-americanos 
(concretamente Brasil, Argentina, Bolívia, Equa
dor, Venezuela) nao esta.o repetindo os modelos 
desenvolvimentistas dos anos 1960 e 1970? Cer
tamente que em outros contextos e com alguns 
conteúdos políticos diferentes, mas nao se re
pete a mesma lógica de celebrar os aumentos 
das taxas de crescimento económico acima de 
qualquer outra coisa, inclusive da crise do meio 
ambiente? 

FJH: Claro, mas agora nao há taxas de cresci
mento para comemorar, nao é verdade? Entao a au
sencia de taxas de crescimento se transforma "na" 
preocupac;:ao do mundo. 

3 F. HINKELAMMERT, Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, 
Biblioteca de Ciencias Sociales, Universidad Católica de Chile - Paidós, Bue
nos Aires, 1970, p. 308. 
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Bem, creio que esses novos modos de pensar 
que surgem, principalmente na Bolívia - porque há 
muitas diferern;:as entre os diversos países latino
-americanos que voce mencionou, diferenc;:as muito 
grandes, inclusive - onde querem realmente urna so
ciedade guiada pela convivencia - esta.o ainda numa 
etapa muito preliminar. Existem muitos conflitos a 
resolver, nao há ainda urna ideia clara do que se pode 
fazer com isso. Eu também nao tenho a resposta. 

GDS: Perguntamos mais pelo que voce iden
tiñca como problema do que pela resposta ao 
problema. 

FJH: Esse é o problema. Por exemplo, na Vene
zuela realizaram coisas muito importantes, principal
mente com relac;:ao a populac;:ao marginalizada. Mas 
o aparato industrial, o capital, continua o mesmo de 
antes, nao tocam nele ou o tocam apenas marginal
mente, por exemplo quando nacionalizam a energia. 
É certo que o governo conseguiu avanc;:os muito va
liosos na promoc;:ao da educac;:ao pública, da saúde 
pública, mas ainda nao tocam no cerne. Porque, por 
outro lado, nao se sabe como fazer isso. Nao vejo 
em lugar nenhum urna ideia clara do que pode ser 
um desenvolvimento diferente. Quer dizer, há urna 
ideia geral, formulada com mais precisa.o na Bolívia: 
o "bem viver", o "governar obedecendo", e muito dis
so é feíto. Mas transformar isso em alternativa ao 
capitalismo mundial nao foi possível, nem mesmo 
em nível nacional. 

O problema é que, até 40 anos atrás, havia urna 
ideia a respeito do socialismo, sabia-se o que era pre
ciso fazer ... hoje, nao. Estamos todos imersos no mes-
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mo problema, e enguanto somos críticos podemos 
apontar o que falta, o que nao foi solucionado. Mas o 
modo de enfrentar essa situac;:ao toda continua sendo 
algo bastante enigmático. Existem propostas muito 
razoáveis, mas sao parciais. E muitas vezes (e isso 
nao é urna crítica) sao lembranc;:as do estado de bem
-estar, que é mil vezes preferível ao que ternos, mas 
que mostrou suas limitac;:6es. 

GDS: Quer dizer que as novas propostas 
sociais e políticas procuram recuperar algo do 
que foi desmontado pelo neoliberalismo, que 
em compara«;:ao pode ser melhor, mas clara
mente nao representa urna saída nem urna al
ternativa? 

FJH: Penso que se deve fazer isso de todos os 
modos possíveis, mas nao podemos alimentar ilus6es 
sobre o futuro. 

EFN: Terá isso a ver com o que voce assinala 
a respeito da crise mundial atual, quando diz 
que nao se trata de urna crise financeira nem 
económica, mas algo de muito maior alcance, 
urna crise da civiliza«;:ao? 

FJH: Sim. E nao se constrói urna civilizac;:ao do 
nada; ela nao sai da mente de alguém que chega com 
a soluc;:ao, bastando aplicá-la. Nao é assim. Trata-se 
de outra civilizac;:ao. Existe aí urna falencia que se 
percebe em todos os lados. E <liante dessa falencia, 
há um sistema que é cego, absolutamente cego; en
tao nao há possibilidades de diálogo; o sistema nao 
dialoga, é extremista, defende as armas de destruic;:ao 
em massa, fmanceiras, mercantis e outras. 
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GDS: E, se nao consegue, busca as armas de 
destrui~ao em massa mais convencionais. 

FJH: As bélicas, sim. Essa é a situa<;ao, o que 
me lembra algo muito interessante dito pelos surrea
listas: "O início de tudo é ser pessimista". Eu diría: 
nao só ser pessimista, mas ter esperan<;as a partir do 
pessimismo, nao a partir das ilus6es. 

EFN: Voce poderia explicar esse conceito de 
"pessimismo com esperan~a"? 

FJH: Somos pessimistas quanto aos resultados 
que a civiliza<;ao em que ainda nos movemos irá tra
zer. E pessimistas também quanto a possibilidade 
de enfrentar esses resultados. Por isso, precisamos 
de urna justificativa da a<;ao diante disso, urna jus
tificativa que nao calcule a possibilidade de vitória. 
Também isso é muito bom nos surrealistas: eles re
sistem a fazer cálculos, no sentido de que a a<;ao nao 
se torna válida pelo sucesso que possa alcan<;ar; a 
a<;ao tem sentido em si mesma, mesmo que nao traga 
resultados. 

Nesse contexto, ternos outra historieta dos rabi
nos da Europa Oriental. O rabino se dirigía a urna ci
dade, mas pelo caminho ficou sabendo que houvera 
um pogrom e que nada mais podía ser feíto lá. Entao 
resolveu voltar. Nesse momento ele se encontra com 
Deus, que lhe pergunta: "Aonde vais?" Ele responde: 
"Eu quería ir para essa cidade, mas nao há mais o 
que fazer por lá; a minha ida nao faz mais sentido 
para as pessoas". Entao Deus lhe diz: "É bem possível 
que seja isso mesmo, mas faria sentido para ti se fos
ses" (risos). Ele nao podía fazer nada para os outros, 
mas haveria sentido para ele mesmo caso fosse. 
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GDS: É um conto hassídico, nao? Daqueles 
recuperados por Buber ... 

FJH: Sim, tirei dele. Daí voce deduz que o senti
do da ac;:ao nao decorre do cálculo do sucesso, mas da 
ac;:ao em si mesma. Nesse sentido, o pessimismo nao 
é um pessimismo que nao faz nada, mas que susten
ta a ac;:ao, cujo sentido está na ac;:ao em si, nao fora 
dela; nao resulta do que vai acontecer depois. Embo
ra voce fracasse em termos de cálculo do sucesso, o 
que voce fez teve sentido. 

Voce tem um exemplo disso na vida e na morte 
de Jesus. Jesus fracassa, é executado em consequen
cia de suas ac;:6es. Quando os crista.os o ressuscitam, 
dizem que toda ac;:ao teve sentido em si mesma, que 
o fracasso nao lhe tira o sentido. Jesus nao calculou 
seu exito, essa foi sua forc;:a. 

Além disso, o pessimismo com esperanc;:a con
tém um critério de reciprocidade gratuita. No meu 
último trabalho, conto um episódio, urna experiencia 
pessoal, para explicar esse critério.4 É a seguinte: Eu 
esta va indo para a praia de carro, e em Limón um 
agricultor me pediu carona até Puerto Viejo. Con
versamos muito durante a viagem, até que o deixei 
perto da casa dele. Ele me perguntou: "Quanto lhe 
devo?" e eu respondi: "Nao é nada!". Entao ele me 
disse algo que é muito comum na Costa Rica: "Deus 
lhe pague!". Como havíamos criado confi.anc;:a sufi
ciente entre nós ao longo do trajeto, eu lhe perguntei: 
"Por favor, o que voce quer dizer exatamente com 

4 F. HINKELAMMERT, "Lo indispensable es inútil. Sobre la ética de la 
convivencia" (inédito, San José, p. 12). Reflexao !ida no Encontro de Pen
samento Crítico, realizado na Universidade Nacional Autónoma, Heredia, 
Costa Rica, em dezembro de 2010. 
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essas palavras, 'Deus lhe pague'?" Ele respondeu: 
"Quero dizer que lhe desejo que, se um dia, o senhor 
se encontrar em necessidade como eu hoje, que tam
bém encontre alguém como o senhor, que o ajude, 
do mesmo modo que me ajudou". Pois bem, isso é re
ciprocidade gratuita. Trata-se de urna reciprocidade 
que excede qualquer cálculo, é reciprocidade livre, 
gratuita; reciprocidade divina. Todo ato que faz um 
bem, nao somente faz um bem a pessoa diretamente 
envolvida, mas redunda em bem para todos. 

A ac;:ao tem sentido em si e tem sentido para ou
tros, nao é individualista, há um sentido comum, re
lacionado como bem comum, mas forado cálculo de 
benefício ou exito. 

EFN: Quando voce fala das crises globais, da 
necessidade de parar essa loucura irracional do 
progresso tecnológico, do crescimento, do neoli
beralismo que perle mais mercado, há os que o 
critiquem porque entendem que voce cai num 
discurso apocalíptico e num determinismo, ao 
estilo da hipótese marxista da tendencia a que
da da taxa de lucro. O que voce responde a isso? 

FJH: Apocalíptico seria afirmar: "O fracasso é a 
vontade de Deus". Eu nao digo isso. Pelo contrário, a 
vontade de Deus é fazer todo o possível para que nao 
haja apocalipses. Mas há ameac;:as, e nao se pode des
conhece-las! No entanto, nao é um determinismo, a 
coisa nao está determinada. E continua sendo válido 
que o sentido da ac;:ao <liante da ameac;:a da catástrofe 
nao está no sucesso, está na ac;:ao em si. E a condic;:ao 
para ter sucesso é essa. A única ac;:ao que pode ter 
exito hoje é a que nao busca o sentido da ac;:ao no 
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exito. Porque, <liante das ameac;as, o cálculo paralisa, 
as probabilidades de fracassar sao muito grandes, o 
sistema é enorme e sumamente complexo. Entao o 
sentido está na ac;ao, e nao no cálculo de sucesso. 
Essa é a formulac;ao, e entao, paradoxalmente, o su
cesso se torna possível. 

EFN: A visa.o determinista, pelo contrário, 
paralisa. 

FJH: Por isso nao é urna afi.rmac;ao de determi
nismo. É um pessimismo com esperanc;a. Há espe
ranc;a, e essa emerge de urna ameac;a que é muito 
grande. Se voce faz cálculo do sucesso, nao vai fazer 
nada, porque o cálculo do sucesso lhe diz que nao 
há muitas probabilidades. A maneira de obter algum 
sucesso é praticar a ac;ao sem calcular o sucesso. Esse 
é o núcleo da espiritualidade de que ternos falado por 
esses dias. 

GDS: "Ama teu próximo; ele és tu" ou "eu 
sou se tu és". 

FJH: Sim, sim, é isso, é urna espiritualidade que 
nao nasce do cálculo, mas de sua crítica, e que é hu
mana, com toda a amplitude do humano, e nao re
ligiosa. É secular. Quer dizer que nao é propriedade 
de ninguém, de nenhum partido, de nenhuma igreja, 
de nenhuma cultura. Embora esteja marginalizada, 
enterrada ou perseguida, é patrimonio de todos e de 
todas, e pode ser despertada e desenvolvida. Essa é 
nossa esperanc;a . 

194 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



TERCEIRA PARTE 

O INDISPENSÁVEL É INÚTIL. 
UMA FENOMENOLOGIA DA LIBERTA<;AO 

"Para lá das ideias do bem e do mal, 
existe um espa<;:o. É lá que nos encontramos". 

Rumi, místico persa do século XIII 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas





; 

Eindispensável nos días atuais abordar a questao 
da capacidade humana de assegurar a nossa con

vivencia, pois vivemos tempos de permanente dete
riora9ao da nossa vida em comum. Podemos queixar
-nos ou ser indiferentes a essa realidade, mas nao 
podemos deixar de refletir sobre ela. 

Nessa reflexao, podemos nos perder queixando-nos 
dos fatos, clamar pela recupera9ao de pretensos valores 
e fazer serm6es nesse sentido. Ouvimos esses serm6es 
diariamente e esses clamores já cansam a todos. 

l. Os valores predominantes na sociedade governada 
pela estratégia de globaliza'ráo e sua maldi'ráo 

Em vez disso, quero tentar esbo9ar urna análi
se das raz6es que talvez possam explicar esse fato. 
Acredito que para isso precisamos falar dos valores 
essenciais que a nossa sociedade vive concretamente 
e que nunca sao mencionados nessas queixas. Parti
mos entao do que é, nao do que nao é, para depois 
chegar a análise do que nao é. 

Os valores proclamados sao principalmente os 
seguintes: competitividade, eficiencia, racionaliza-
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9ao e funcionaliza9ao dos processos institucionais e 
técnicos, e em geral os valores da ética do mercado. 
Podemos sintetizá-los todos num único valor central, 
o valor do cálculo de utilidade a partir do interesse 
próprio, seja de parte dos indivíduos e das coletivi
dades que agem e calculam como indivíduos, seja de 
parte dos Estados, dos aglomerados de Estados e das 
institui96es, incluindo as empresas e corpora96es. 
Para efeito do cálculo de utilidade a partir do interes
se próprio, todos sao indivíduos coletivos. 

Esses valores se impuseram na sociedade atual, 
urna sociedade dominada pela estratégia de globaliza-
9ao, de um modo nunca antes registrado em nenhu
ma sociedade humana, mesmo no período capitalista 
anterior. Sua expressao mais extrema encontra-se nas 
teorias sobre o capital humano propagadas por Gary 
Becker, teorias essas que chegam a beirar o grotesco. 

O que chama aten9ao em seguida é que os valo
res vigentes sao todos valores formais e nao se refe
rem ao conteúdo das a96es humanas. Sao os valores 
do que se chama racionalidade, muitas vezes reduzi
da a racionalidade económica. Baseiam-se e se for
mam no cenário de sua respectiva ética formal, mais 
explicitada na ética de Kant com seu imperativo ca
tegórico. Essa ética enguanto ética do mercado está 
mais diretamente presente nos códisos civis, formu
lados com base no direito romano. E a ética vigente, 
embora muitas vezes passível de transgress6es. Mas 

t essa vigencia nao é questionada, pois recebe a prote
E 9ao de todo um aparato de leis articuladas pelo Esta
E 

-IB do, pela polícia e pelas penitenciárias . 
.>o: 

~ Esses valores nao passam por crises. Em seu for-
~ malismo, eles tem vigencia absoluta e até certo ponto 
ro 

~ sao efetivamente protegidos e fiscalizados. Em seu 
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formalismo, declaram que tudo o que nao é proibido 
é lícito. 

A deteriorac;ao está em outro lugar. Ao impor-se 
esse cálculo de utilidade a partir do interesse próprio 
a toda a sociedade e a todos os comportamentos, na 
esteira de sua eficiencia formal imp6em-se ao mesmo 
tempo a maximizac;ao das taxas de lucro, das taxas de 
crescimento e da perfeic;ao de todos os mecanismos 
de funcionamento. Além disso, como decorrencia do 
aperfeic;oamento funcional, tudo passa a ser visto da 
perspectiva de mecanismos de funcionamento. 

Um único obstáculo se interp6e: a necessida
de da convivencia. Da perspectiva desse cálculo de 
utilidade a partir do interesse próprio, todas as exi
gencias da convivencia se tornam empecilhos, distor-
96es do mercado, inimigos. Para os valores vigentes 
na sociedade, a convivencia e suas exigencias sao ini
migas, sao irracionalidades, sao distor96es. 

Do ponto de vista do cálculo de utilidade a partir 
do interesse próprio, entendemos o que disse o dadaís
ta Francis Picabia no Café Voltaire em Zurique durante 
a Primeira Guerra Mundial: 11 0 indispensável é inútil 11

• 

O indispensável é: a convivencia, a paz, o cuidado da 
natureza. O indispensável nao entra e nao pode entrar 
no cálculo de utilidade. Portanto, é inútil. O grau mais 
elevado de utilidade ocorre onde nao há respeito a 
convivencia, onde a guerra sempre prevalece, onde se 
pode destruir a natureza a vontade e quando o cálculo 
promete utilidades. O indispensável é inútil. 

Destruir toda a floresta amazónica é a quintes
sencia da utilidade. Mas, para qual cálculo de utili
dade é útil nao devastá-la e nao destruí-la? Para ne
nhum. Entretanto, nao seria útil nao destruí-la? Seria 

199 

V1 
o 
e 
ro 
E 
::J 

.e 
V1 
o .... ·¡¡:; 

.!::: 
"O 

"' ::J 
~ 
Qj 

> 
o 

"O 
ro 
u 
L. 
Q) 

~ 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



t 
Q) 

E 
E 
"' QÍ 

.>t. 

.!:: 
I 
N 
e 
[:! 

u... 

sumamente útil, mas nenhum cálculo de utilidade 
revela esse útil e indispensável. O indispensável é 
inútil. Trata-se da utilidade do inútil. O cálculo de 
utilidade a partir do interesse próprio é inimigo da 
utilidade dos inúteis. 

Quando todos os países se reuniram em Cope
nhague para tomar medidas relacionadas as mudan
c;;as climáticas, todos fi.zeram seu cálculo de utilidade 
correspondente. Que ac;;ao lhes dava o máximo de 
utilidade a partir do interesse próprio? Agir era algo 
indispensável. Ao efetuarem esse tipo de cálculo de 
utilidade, porém, quase todos perceberam que o in
dispensável é inútil. Por isso, muito racionalmente, 
decidiram nao fazer nada. Quando se trata do indis
pensável, quem faz menos ganha, sempre e neces
sariamente. Os outros arcam comos custos; e quem 
nao faz nada, ganha igualmente. Todos tomaram a 
decisao racional que consistia em nao fazer nada. 

Quando o ministro alemao do meio ambiente 
declarou que agiria mesmo que os outros nada fi.zes
sem, Keitel, presidente da organizac;;ao dos empresá
rios (BDI), disse que ele era louco e irracional. Evi
dentemente, como político, o ministro recuou, pois 
a autoridade única e soberana havia se manifesta
do. Do ponto de vista do que a sociedade considera 
racional, isso era o mais racional a fazer: nao fazer 
nada. Do angulo do cálculo de utilidade a partir do 
interesse próprio, o indispensável é inútil. Portanto, 
a política está a servic;;o do poder economico. 

A reuniao de Copenhague nao fracassou porque 
os participantes calcularam mal. Fracassou porque 
calcularam bem. Mas isso só se justifica se o todo 
tem condic;;6es de sobreviver. Do contrário, todos pe
recem por terem calculado bem. 
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A natureza é inútil, a nao ser que, calculando 
a utilidade a partir do interesse próprio, seja trans
formada em capital natural a ser explorado. O ser 
humano é inútil e até "descartável", a nao ser que 
seja transformado em capital humano a ser explo
rado em func;:ao de sua utilidade, seja a utilidade a 
partir do interesse próprio calculada por ele mesmo, 
que considera a si mesmo capital humano, ou por 
outros, que querem explorá-lo em virtude de suas 
respectivas utilidades próprias. O indispensável - o 
ser humano enguanto humano e a natureza externa 
enguanto natureza - é sempre inútil. 1 

Desenvolve-se sempre um jogo de loucuras. De 
um lado, considerado da perspectiva do cálculo de 
utilidade a partir do interesse próprio, o respeito a 
convivencia é loucura. De outro, vista da perspectiva 
da convivencia indispensável, que inclui a natureza 
e, portante, o bem comum, a submissao ao cálculo 
de utilidade a partir do interesse próprio é loucura. 

Estamos entrando numa época da história em 
que esses indispensáveis do bem comum aparecem 
em toda parte. J á vimos isso na crise desencadeada 
pelas mudanc;:as climáticas. Fenómenos dessa nature
za esta.o se acumulando. A crise económica atual nao 
é primordialmente fmanceira; essa é a superficie. No 
fundo, o que ocorre é urna crise dos próprios limites 
do crescimento. Verifica-se urna rebeliao dos limites. 
Na Inglaterra, o petróleo chega ao seu limite máximo 
de produc;:ao. Também nao há nenhuma disposic;:ao a 
enfrentar essa questao de urna perspectiva de convi
vencia. É simplesmente feito o cálculo de utilidade a 

1 Essa transformac;ao do ser humano em capital humano incluí o que 
hoje se chama biopolítica. Masé muito mais. 
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partir do interesse próprio, e, de modo consequente 
e racional, é escolhida a solrn;:ao das guerras. 

A prodrn;:ao de alimentos chega ao limite. Nao se 
reduz a prodrn;:ao em si, mas aumenta-se o número de 
famintos. Nao sao mais os seres humanos apenas que 
tem fome de alimentos; muito mais famintos sao os 
automóveis, que hoje devoram um ten;:o da produ9ao 
de milho. Eles tem fome, mas tem também poder de 
compra, enguanto os famintos humanos nao conse
guem comprar. Os carros devoramos seres humanos, 
como no século XVII se dizia que as ovelhas devora
vam os seres humanos na Inglaterra. A luz da teoría da 
a9ao racional hoje dominante, porém, isso é racional. 
As estatísticas da produ9ao de alimentos nao sao trans
parentes: a produ9ao de alimentos para os seres huma
nos diminui e a destinada aos automóveis aumenta. 

Surgem limites por toda parte, limites que pro
duzirao urna crise após outra semelhante a que so
fremos no momento. Quanto mais agirmos de acordo 
com essas teorías de a9ao racional, mais resultados 
irracionais obteremos. Nao obstante, os economistas 
que estao sob os efeitos da lavagem cerebral efetua
da pela grande maioria das institui96es de forma9ao 
económica nao conseguem sequer ver isso. Sao cegos 
que se acreditam os únicos que veem com clareza. 

É como um antigo conto da Índia. Um homem 
caiu no sono e nao conseguía acordar. Os amigos nao 
sabiam o que fazer, até que encontraram um sábio 
capaz de diagnosticar o que estava acontecendo. De
pois de muito esfor90, o sábio concluiu: "Amigos, 
cheguei, sim, até a cavidade central do cérebro <leste 
homem que continua dormindo há mais de um quar
to de século. Também penetrei no íntimo do seu co
ra9ao. Procurei a causa. Para satisfa9ao dos senhores 
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todos, <levo dizer-lhes que a descobri. Este homem 
sonha ininterruptamente que está desperto e por isso 
nao consegue acordar". 

N ossos economistas da economia dominante 
esta.o sonhando nao só que esta.o acordados, mas 
igualmente que sao donos absolutos da racionalida
de. Destroem a natureza, destroem as relac;6es hu
manas, levam-nos ao abismo. Jamais ira.o duvidar de 
que tudo isso é sumamente racional. O alimento dos 
famintos é devorado pelos carros, e esses economis
tas celebram esse desastre como sinal de raciona
lidade e eficiencia. Celebram simplesmente porque 
essa eficiencia é resultado de cálculos de utilidade a 
partir do interesse próprio de atores pretensamente 
rac10nais. 

Depois do golpe militar de 1964 no Brasil, o ge
neral Castelo Branca, novo ditador militar, dizia: "O 
Brasil estava a beira de um abismo. Com a nossa re
voluc;ao nacional demos um grande passo a frente." 
Essa poderia ser a linguagem desses economistas. O 
mundo se encontra a beira de um abismo e eles da.o 
passos firmes a frente e se orgulham disso. Orgulham
-se porque ir em frente é a única atitude racional. 

O jogo das loucuras 

Kindleberger, economista canadense, em seus 
estudos sobre os panicos da bolsa, cita um investidor 
que diz: "Quando todos enlouquecem, o lógico é en
louquecer também". 2 

'Charles P. KINDLEBERGER, Manías, Panics and Crashes: A History of Fi
nancia/ Crises, Nova York: Basic Books, 1989: "When the rest of the world are 
mad, we must imitate them in sorne measure", p. 33 (ver 134). 
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Como o indispensável é inútil, o cálculo de utili
dade a partir do interesse próprio como princípio de 
racionalidade obriga a tornar-se louco. 

Acontece como nesta história: O feiticeiro en
venenou a fonte que abastecia a aldeia. Todos en
louqueceram, menos o chefe, que nao havia bebido, 
porque estava viajando quando isso aconteceu. A sua 
volta, todos suspeitavam dele e queriam matá-lo. 
Acossado, ele bebeu da mesma água e também fi.cou 
louco. Toda a aldeia comemorou porque ele recobrou 
a razao. 

Kindleberger também chega a conclusao adequa
da: "Cada participante do mercado, ao tentar salvar a 
si mesmo, contribui para a ruína de todos." 3 

Sendo racional segundo a teoria dominante da 
ac;ao racional, todos e cada um se arruínam. Quando 
todos fi.cam loucos, todos se arruínam porque agem 
racionalmente. 

O motivo é que, a luz do cálculo de utilidade a 
partir do interesse próprio, o indispensável, isto é, o 
bem de todos, torna-se inútil e, portanto, invisível. 
Todos fi.cam loucos, mas a CNN comemora, porque 
se tornaram ajuizados. 

Trata-se da loucura do mito do mercado, hoje 
generalizada e que nos tira a liberdade de fazer o 
indispensável. Frente aos problemas básicos, ao cal
cular a utilidade a partir do interesse próprio de cada 
um deles, ninguém faz nada, porque ganha mais nao 
fazendo nada. 

3 KINDLEBERGER, op. cit.: "Each participant in the market, in trying to 
save himself, helps ruin ali", p. 178/179. 
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U m dos livros mais lidos de Milton Friedman tem 
por título "Livres para Escolher". No caso, a liberdade 
consiste em poder escolher livremente entre Coca e 
Pepsi. Ele exclui a liberdade básica de toda vida hu
mana: a liberdade de realizar o indispensável; o indis
pensável, que a luz da racionalidade de Friedman é 
inútil, é condic;:ao de possibilidade de vida no planeta. 

Milton Friedman sonha que é racional. Por isso 
fica louco. Sonha que está acordado, por isso nao 
consegue acordar. Esse sonho é um pesadelo nao só 
para ele, mas para todos. 

Ele nega a liberdade de escolher entre a vida e 
a morte, porque em seus sonhos nao consegue se
quer ver essa liberdade. Mas é dessa liberdade que 
se trata. A racionalidade de Milton Friedman afirma 
a morte e nega a liberdade de afirmar a vida. Ele 
ve essa liberdade como loucura; pior, como maldade 
dos maus. É o jogo das loucuras. 

Para uma ética da convivencia 

Isso nos leva a análise da ética da convivencia. 
Encontrei a seguinte afirmac;:ao no Tao Te King, de 
Lao-Tsé: "Urna porta bem fechada nao é a que tem 
muitas fechaduras, mas a que nao pode ser aberta". 4 

É um paradoxo. Urna porta que nao se pode abrir 
deixa de ser porta. Podemos ampliar essa afirmac;:ao: 
para urna casa ser segura, muitas fechaduras sao in
suficientes. Novas fechaduras sao inventadas a cada 
minuto, mas os que as desenvolvem se transformam 
em ladr6es que sabem abrir esses dispositivos mais 

~ LAO-TSÉ, Tao Te King, México: Ed. Diana, 1972, p. 116. 
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sofisticados. Portanto, urna casa segura é urna casa 
que nao tem portas nem janelas. Mas se nao tem por
tas nem janelas, nao é casa. 

Poderíamos perguntar a Lao-Tsé: Entao nao exis
te casa segura? Considerando a sabedoria de Lao-Tsé 
e de Chuang Tzu, o grande filósofo taoísta que viveu 
em torno de 200 a.C., podemos imaginar qual seria a 
resposta: Sim, existe casa segura. Ela tem portas e ja
nelas, mas nao tem fechaduras. Ela é segura porque 
seus moradores vivem em coexistencia com os mo
radores das casas vizinhas. Entao, mesmo nao tendo 
fechaduras, a casa é segura. 

É dessa ética da convivencia que se trata. 

Sem essa convivencia, nao existe nada seguro. 
Nem as torres de Nova York estavam seguras. Mas 
a racionalidade da nossa sociedade só pode reagir 
com fechaduras mais eficientes, com guerras contra 
o terror e guerras de conquista. Querem aniquilar os 
que tornam o mundo inseguro e nao se da.o conta de 
que sao eles mesmos que causam toda insegurarn;:a. 
N em sequer lhes ocorre pensar na convivencia, nem 
a veem, porque o indispensável é inútil, e eles só 
veem o útil (segundo seu próprio critério). 

A ética da convivencia nao é urna ética de nor
mas, embora as implique. De fato, as normas impor
tantes nao esta.o em questao (nao matar, nao roubar, 
nao enganar etc.). Elas podem ser normas divinas ou 
de bandos de ladr6es. Também os bandos de ladr6es 
as tem, inclusive os bandos de ladr6es nos governos. 
Elas só sao normas divinas na convivencia. Do con
trário, sao normas do crime . 

Paulo de Tarso diz, "O aguilhao da morte é o pe
cado e a fon;:a do pecado é a lei" (lCor 15,56). 
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Sendo o cálculo de utilidade a partir do interes
se próprio a outra face da lei, podemos ampliar: o 
aguilhao da morte é o crime e a forc;a do crime é esse 
cálculo de utilidade. 

A ética da convivencia nao nega a lei, e também 
nao nega o cálculo de utilidade a partir do interesse 
próprio. O que ela nega é o uso da lei e do cálculo 
contra a convivencia. Isso implica novas leis ao lado 
das mencionadas. A lei, porém, nunca pode substi
tuir o critério da convivencia. 

O mesmo Paulo de Tarso diz também que existe 
urna maldic;ao da lei (Gl 3, 10), que também podemos 
ampliar: pesa urna maldic;ao sobre o cálculo de utili
dade a partir do interesse próprio. 

Essa maldic;ao se dá sempre e quando a lei e 
o cálculo de utilidade a partir do interesse próprio 
transtornam a convivencia. O cumprimento da lei ou 
o cálculo de utilidade nao legitimam a ac;ao. Durante 
a guerra da Argélia, o general Massis dizia: "A tortura 
é útil, portanto necessária". Essa é a maldic;ao que 
pesa sobre o cálculo de utilidade a partir do interesse 
próprio. Max Weber também a exp6e, quando fala da 
legitimidade através da legalidade. Essa é a maldic;ao 
que pesa sobre a lei. 

Essas maldic;6es nao esta.o presentes apenas em 
Paulo de Tarso. Num sentido muito semelhante, as 
encontramos também na tradic;ao taoísta chinesa -
muito claramente em Chuang Tzu - e nas outras tra
dic;6es culturais. O que se op6e a essas maldic;6es é 
possivelmente a raiz de toda cultura. Essa maldic;ao 
da lei e do cálculo de utilidade a partir do interesse 
próprio aparece também, embora em termos mais 
superficiais, em Aristóteles, quando ele faz a distin-
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9ao entre economia e crematística. Mas Chuang Tzu 
tem urna grande vantagem. Em sua análise da maldi-
9ao que pesa sobre a lei, ele inclui expressamente a 
maldi9ao que pesa sobre o cálculo de utilidade, o que 
Paulo de Tarso nao faz explicitamente. 

Essas maldi96es correspondem a urna espiritua
lidade: a espiritualidade do mercado, do dinheiro, do 
sucesso, do conflito para derrotar o outro, da morte, 
do cálculo de utilidade a partir do interesse próprio, 
embora essa espiritualidade sempre se disfarce de 
vida. Sem essa espiritualidade, a infinita capacidade 
de destruic;ao desenvolvida pela modernidade seria 
impossível. 5 A reduc;ao da racionalidade ao cálculo 
desse tipo de utilidade nao é apenas egoísmo. É urna 
maneira de ver o mundo e se baseia na forc;a de urna 
espiritualidade - mesmo que seja a espiritualidade 
da morte. É a espiritualidade do que Marx chama de 
fetichismo. 

A ética da convivencia nao exclui a ética formal 
nem nega sua validade. No entanto, enfrenta a mal
di9ao que pesa sobre essa lei e sobre sua contrapar
tida, o cálculo de utilidade a partir do interesse pró
prio. Trata-se também de promover novas leis que 
interfiram na lei formal para enfrentar sua maldi9ao. 
Também essas leis sempre estarao amea9adas por 
outras maldi96es: um círculo conflituoso e vicioso 
perpétuo. 

~ 5 Ver, por exemplo, Ayn RAND, La virtud del egoísmo, Buenos Aires: Grito 
.t Sagrado, 2006. Ela tem sido o guru de muitos executivos. 
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11. Os mecanismos de funcionamento, a eficiencia 
e a banalizafráO do mundo 

A generaliza<;ao do cálculo de interesse próprio 

Até agora partimos do cálculo de utilidade a partir 
do interesse próprio. É preciso expandir esse conceito. 
Nao se trata de algo que se pode simplesmente inter
pretar como egoísmo no sentido de moralidade. Nao 
se trata de urna reprimenda no sentido de "moral fal
sa ou superficial", como a chama Nietzsche. 

Para ser de fato um cálculo quantitativo, o cálcu
lo de utilidade a partir do interesse próprio pressup6e 
a quantifi.ca9ao dos elementos calculados. Por isso, 
pressup6e rela96es mercantis com uso de dinheiro. 
Por calcular no mesmo nível, o dinheiro transforma 
tuda em objeto; é um leveller, um nivelador. Por isso, 
na medida em que se lhes atribui um pre90, mesmo 
a honra e elementos sagrados sao objeto de cálculo. 

Esse tipo de cálculo se generaliza em determina
do momento histórico. Ele pressup6e rela96es mer
cantis generalizadas e também um sujeito do cálculo 
capaz de reduzir tuda a objeto de cálculo. 

O momento histórico em que esse cálculo sur
ge é o Renascimento, entre os séculas XIV e XVI. 
Nao quera explicá-lo combase na fi.losofi.a do Renas
cimento, mas a partir de urna técnica social que irá 
revolucionar tuda e que é básica para toda evolu9ao 
posterior da sociedade moderna. Essa técnica social 
aparece a partir do século XV, nas cidades italianas, 
principalmente Veneza e Floren9a, com a chamada 
contabilidade italiana. Cria-se o balan90 da empresa 
com o cálculo de custos e beneficios. Posteriormente, 
e até hoje, recebe o nome de contabilidade de dupla 
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entrada ou de partidas dobradas. Goethe se refere a 
essa contabilidade italiana dizendo que existem duas 
grandes invern;6es na história humana: a primeira é 
a da roda, a segunda é a da contabilidade italiana. 

Com essa contabilidade inaugura-se urna nova 
visa.o do mundo que caracterizará a modernidade, a 
visa.o do mundo como mecanismo de funcionamento. 

Surge a empresa e o cálculo de custos e benefi
cios. Para produzir, a empresa compra insumos, ge
rando despesas. Por outro lado, fabrica produtos que 
vende, gerando receitas. O lucro (ou a perda) resulta 
da diferern;a entre receitas e despesas. Trata-se de um 
circuito. As vendas da.o origem as entradas, as quais 
possibilitam pagar os insumos, que originam os pro
dutos a serem vendidos. Nao havendo insumos, nao 
há produtos; nao havendo produtos, nao há insumos. 

A empresa entao é um mecanismo de funciona
mento num mercado que é condic;:ao para que empre
sas possam operar, e nesse sentido um mecanismo 
de funcionamento de segunda ordem, ao lado do qual 
ocorre urna transformac;:ao do Estado como fiador de 
todo esse funcionamento. 

A empresa como mecanismo de funcionamento 
é possível impor um cálculo de maximizac;:ao do lu
cro totalmente formalizado e que arrasa a sociedade. 
Esse fenómeno comec;:a a ser chamado de progresso, 
concebido como progresso infinito. 

Esses mecanismos de funcionamento sao sempre 
circulares e o circuito em que se inscrevem é a so
ciedade e o mundo inteiro. Por isso surgem circuitos 
em toda parte; por exemplo, num campo totalmente 
diferente, na circulac;:ao do sangue, descoberta no sé
culo XVI e formulada definitivamente por William 
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Harvey em 1628. É um círculo também inserido num 
circuito mais amplo, o do metabolismo entre o ser 
vivo e a natureza toda. 

Isso revela urna dimensao mais ampla do cálculo 
de utilidade a partir do interesse próprio. Calcula-se 
agora essa utilidade em termos formalizados a partir 
do funcionamento desses mecanismos de funciona
mento. Quer dizer, nao é novidade insistir nas rela-
96es correspondentes; antes, a novidade é formalizar 
o cálculo nos termos de um mecanismo de funcionamen
to. Para a empresa, isso pressup6e a possibilidade 
do cálculo em dinheiro, que permite dar ao cálculo 
um caráter inteiramente quantitativo, condi9ao para 
a possibilidade de um cálculo de maximiza9ao. Dei
xam de existir diferen9as qualitativas, e tudo se re
duz a mera quantidade. 

Emerge urna visa.o do mundo distinta, que é pre
cisamente a viséio do mundo que ve este mundo sim
plesmente em termos de mecanismos de funcionamento. 
Por certo, a descoberta dessa maneira de reduzir o 
mundo a simples mecanismos de funcionamento nao 
cria essa nova visa.o do mundo. É preciso ter essa 
visa.o do mundo para descobrir os mecanismos de 
funcionamento e interpretar o mundo a partir deles. 

Para perceber o que aconteceu é preciso saber 
qual é essa visa.o do mundo. Sua melhor expressao 
está no cálculo de custos e benefícios da nova empre
sa. Nesse cálculo, necessariamente feíto em dinheiro, 
desaparecem todas as diferen9as qualitativas entre os 
seres humanos e os elementos da natureza externos 
a empresa. Todo se dá em pé de igualdade quantita
tiva e, portanto, como disponibilidade para uso como 
insumo calculado quantitativamente. O momento 
histórico em que esse cálculo surge corresponde ao 
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momento da declara9ao da absoluta disponibilidade 
de todos os elementos do mundo para a a9ao humana 
dentro desses mecanismos de funcionamento. 

N esse cálculo de custos e beneficios, todos os 
custos esta.o em nível de igualdade quantitativa: os 
insumos materiais e os custos do trabalho. Um pode 
substituir indefmidamente o outro. Todo trabalho é 
computado, nao apenas o trabalho assalariado. Tam
bém a remunera9ao do empresário é computada 
como custo comos salários, bem como todas as en
tradas humanas, igualadas a qualquer peda90 de ma
deira. Tudo tem um custo, os animais, a água, mine
rais como o cobre, o ferro etc. Todo é igual e também 
igualmente disponível. 

Por outro lado, computam-se também as receitas 
da empresa, também em dinheiro. Segundo a composi-
9ao dos insumos, as técnicas correspondentes mudam. 
Por isso é possível fazer um cálculo de maximiza9ao. 
A máquina pode agora substituir o trabalho huma
no sem limites qualitativos. Mas o próprio trabalho 
do empresário é equiparado aos salários, embora seja 
quantitativamente muito maior. A diferen<;a é quan
titativa. Todos sao meios para alcan9ar o fi.m da ma
ximiza9ao, e, no processo de maximiza9ao do corres
pondente mecanismo de funcionamento, todo lucro é 
meio para acumular. Emerge urna dina.mica inaudita. 

Essa é urna novidade histórica. Sociedades ante-
riores as modernas nao sao capazes de fazer esse tipo 

~ de cálculo em termos universais. Embora aplicado 
~ em alguns lugares, é condenado a medida que tende 
] a se universalizar, como, por exemplo, a crítica da 
~ crematística presente na fi.losofi.a de Aristóteles. Para 
l:! essas sociedades, é um limite que nao pode ser ultra
~ 

LL passado. 

212 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



No século XIX, muitas vezes se procura saber 
por que nao havia capitalismo na antiguidade dos 
primeiros séculos europeus, considerando que já ha
via urna generalizac;:ao das relac;:6es mercantis, um 
direito formal e um Estado constituído como Estado 
de direito. Várias respostas diferentes foram propos
tas. A mais acertada - pelo que me parece - é a de 
Friedrich Engels, para quem o motivo era que nao 
havia ainda urna práxis que levava em considerac;:ao 
a igualdade humana. Nesse sentido, o que explicava 
um limite que nao podia ser ultrapassado era a es
cravidao, que excluía a possibilidade do capitalismo. 
Penso ser necessário ampliar o argumento. O que nao 
havia era a considerac;:ao da disponibilidade completa 
do mundo para o cálculo da utilidade, o que implica 
que nao havia a considerac;:ao do ser humano como 
ser disponível nem nenhuma diferenc;:a qualitativa. A 
escravidao mantinha essa diferenc;:a qualitativa. Nao 
era possível explicar a receita do aristocrata como 
apenas quantitativamente diferente do custo de ma
nutenc;:ao de um escravo. 

O que explica, entao, a mudanc;:a ocorrida desde 
o período da Idade Média é a mudanc;:a nesse sen
tido. Com o cristianismo, em sua forma ortodoxa 
desde Agostinho, desenvolve-se essa nova visa.o do 
mundo que permite a passagem a modernidade no 
Renascimento dos séculos XIV a XVII. Efetivamen
te, encontramos na teologia de Agostinho a primei
ra formulac;:ao de um mecanismo de funcionamento 
perfeito, descrito em termos do que é a vida humana 
no céu post mortem.6 A corporalizac;:ao crista resul-

6 Ver Franz HINKELAMMERT, La maldición que pesa sobre la ley. Las raíces 
del pensamiento crítico en Pablo de Tarso, San José: Editorial Arlekin, 2010 
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tante de fato nao é nenhuma corporaliza9ao em si, 
mas urna condena9ao do corpo real em nome de um 
corpo ideal, que é um mecanismo de funcionamento 
perfeito para a alma. O corpo ideal é um corpo que 
obedece perfeitamente a vontade da alma e com isso 
a lei. Esse mecanismo de funcionamento perfeito no 
céu demorou mil anos para descer a terra. 

Esse surgimento dos mecanismos de funciona
mento confere urna nova especifi.ca9ao ao cálculo de 
utilidade a partir do interesse próprio. Surge agora 
como cálculo de aperfei9oamento desses mecanis
mos e recebe o nome de eficiencia. Surge como cál
culo de eficiencia em fun9ao do aperfei9oamento do 
mecanismo de funcionamento, que opera por meio 
do cálculo de custos e benefícios. Gerado na em
presa económica, transforma tudo o que é institu
cional. Todas as institui96es sao agora mecanismos 
de funcionamento a aperfei9oar. Nao só a empresa, 
mas também o Estado, o clube desportivo, as igrejas, 
as famílias. E ainda cada indivíduo em suas rela96es 
com o mundo: ele calcula suas possibilidades de vi
ver em termos de custo e benefício e se transforma 
em capital humano. 

Esses mecanismos de funcionamento adquirem 
urna subjetividade própria. A empresa é o sujeito 
que paga suas obriga96es. Embora a empresa seja 
propriedade particular, o proprietário do capital re
cebe seus vencimentos da empresa. Ele assina o con
tracheque com seu nome, mas nao é ele que paga, 
e sim a empresa. No caso das empresas conhecidas 

[Versáo em portugués: A maldi¡;éío que pesa sobre a lei. As raízes do pensa
mento crítico em Paulo de Tarso, Sao Paulo: Paulus, 2012]. Ver cap. 3: "Sobre 
los marcos categoriales de la interpretación del mundo en Pablo y Agustín". 
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como sociedades anonimas, isso é muito mais visí
vel. O sujeito que paga é sempre um mecanismo de 
funcionamento chamado, nesse caso, empresa paga
dora, mas quem assina o contracheque é sempre um 
sujeito humano. A empresa paga e por isso é de per
sonalidade jurídica. 

O cálculo de utilidade do empresário é, entao, o 
cálculo de eficiencia da empresa que ele dirige, seja 
como executivo ou como proprietário. Mas o sujeito 
do cálculo se desdobra. Há um sujeito humano que 
calcula sua utilidade a partir do interesse próprio, 
embora o fa9a por intermédio do cálculo da eficien
cia da empresa que dirige, sendo ele mesmo quem 
realiza esse cálculo de eficiencia. Sempre o faz, po
rém, em nome desse fator, o mecanismo de funcio
namento. 

O empresário, portanto, é o suporte a servi90 da 
empresa e da sua eficiencia, cuja utilidade ele ma
ximiza ao maximizar a eficiencia da empresa a qual 
serve e dá suporte. Embora seja empresário, nao é 
dono. É servidor da empresa com seu cálculo de efi
ciencia. Através desse cálculo, a empresa dá ordens a 
seu proprietário e este obedece. O cálculo de utilida
de se transformou numa lei <litada pela empresa que 
subordina a todos, inclusive o proprietário. 

Vejamos agora como essa visa.o de mundo faz 
parte da filosofia. Cito inicialmente Wittgenstein e 
sua famosa conferencia sobre ética, pronunciada em 
1929/1930: 

Suponham que um de voces seja urna pessoa onisciente 
e, por conseguinte, conhe<;:a os movimentos de todos 
os carpos animados ou inanimados do mundo e tam
bém os estados mentais de todos os seres que viveram. 
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Suponham, além disso, que esse hornero registre seu 
saber em um grande livro, o qual conteria a descric;:ao 
de todas as coisas do mundo. O que quero dizer é que 
esse livro nao incluiria nada que pudéssemos chamar 
de juízo ético, nem nada que implicasse logicamente 
tal juízo. Ele certamente conteria todos os juízos de va
lor relativo e todas as proposic;:6es verdadeiras possíveis 
de formular. Porém, tanto os fatos descritos quanto as 
proposic;:6es estariam no mesmo nível. Nao há proposi
c;:6es que, em algum sentido absoluto, sejam sublimes, 
importantes ou triviais ... 

Por exemplo, se lemos nesse livro do mundo a descric;:ao 
de um assassinato em todos os seus detalhes físicos e 
psicológicos, a mera descric;:ao desses fatos nao conterá 
nada que possamos chamar de proposic;:ao ética. O assas
sinato estará no mesmo nível que qualquer outro acon
tecimento, como por exemplo, a queda de urna pedra. 7 

Evidencia-se de imediato a visao de mundo que 
Wittgenstein oferece e que imputa a um ser oniscien
te. Ele sabe o que um ser onisciente ve. É óbvio que 
se trata de urna visao de mundo que já analisamos 
combase na contabilidade italiana - a visao do cálcu
lo de utilidade e de eficiencia. Parece que é preciso 
tornar-se filósofo para nao ver isso e fi.car cego. Por 
outro lado, Wittgenstein fala em tons elogiosos da 
ética, mas a considera algo transcendental que nao 
influencia a análise da realidade. Para ele, a realidade 
é banal. 

Vendo-se o mundo desse modo, também nao há 
nenhuma diferern;a entre um campo de extermínio 

7 Ludwig WITTGENSTEIN, Conferencia sobre Ética, Buenos Aires, 1989, p. 
36-37. Quando Max Planck diz "Wirk/ich ist, was sich messen /iiss" (real é o 
que se pode medir), diz exatamente o mesmo que Wittgenstein. 
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como Auschwitz e a queda de urna pedra. Todo, in
clusive a fi.losofi.a analítica, se reduz a urna simples 
banalidade. Certamente, o mal banal pressup6e um 
mundo também banal e urna fi.losofi.a também banal. 

Heidegger faz urna análise no mesmo sentido, 
mas impregnada do horror que ele sente: 

A agricultura atual é indústria motorizada de alimen
tac;ao, em essencia igual a fabricac;ao de cadáveres nas 
camaras de gás e nos campos de extermínio, igual ao 
bloqueio e a provocac;ao da fome em países, igual a pro
duc;ao de bombas de hidrogenio". 8 

Diferentemente de Wittgenstein, Heidegger se 
expressa com certo horror. Ele tem inclusive um con
ceito que se aproxima do nosso conceito de mecanis
mo de funcionamento, mas o limita as tecnologías da 
engenharia - o conceito de Gestell. Contudo, ele diz 
a mesma coisa que Wittgenstein. Para Wittgenstein, 
trata-se da verdade do mundo. Do alto de sua torre 
de marfi.m, nem sequer se dá conta do que diz. 

Heidegger foi criticado muitas vezes por essas 
palavras. No entanto, nunca vi urna única crítica a 
Wittgenstein, quando, na verdade, ele diz a mesma 
coisa. 

O positivismo jurídico aponta na mesma dire9ao. 
O que nao é proibido é lícito, portanto nao é mau. É 
decisao humana arbitrária considerar algo como mau. 

Urna anedota sobre Hegel. Num debate, um dos 
participantes defendeu a tese segundo a qual o que é 

ª Citado em Victor FARÍAS, Heidegger und der Nationalsozialismus (Hei
degger e o nacional-socialismo), Prólogo de Jürgen Habermas, Frankfurt: 
Fischer, 1989. S. 376. 
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proibido é mau porque é proibido e que, portanto, o 
que nao é proibido nao pode ser mau. Hegel lhe res
pondeu: Assassinarias teu pai se nao fosse proibido? 

Hegel teria de fazer a mesma pergunta a Witt
genstein. 

A perspectiva da realidade banal nao excluí por 
si só a ética. Mas trata-se da ética implícita nos me
canismos de funcionamento. Nao há cálculo de utili
dade e de eficiencia sem relac;:6es mercantis. E nao há 
mercado sem ética do mercado. Todo mecanismo de 
funcionamento desenvolve em si mesmo um sistema 
de burocracia. No entanto, toda burocracia se baseia 
em urna ética da burocracia. Max Weber, portanto, 
aceita essas duas éticas, que considera expressamen
te como parte imprescindível da realidade. Todavía, 
ele nao desenvolve a problemática relacionada com 
isso e com sua metodología das ciencias. 9 

Essas éticas, porém, sao de funcionamento, e 
portanto nao podem julgar os imperativos resultan
tes do cálculo de eficiencia e de suas consequencias. 
Sao éticas da mesma natureza da ética do bando de 
ladroes, de que fala Plata.o. 

Zygmunt Bauman, em seu livro "Modernidade e 
o Holocausto" ( 1989) - que considero a análise mais 
lúcida desse horror - interpreta os campos de exter
mínio mantidos pelo nazismo alemao como mecanis
mos de funcionamento em processo de aperfeic;:oa
mento. Há um objetivo: produzir mortos e eliminar 
seus cadáveres. A luz do cálculo de eficiencia, po-

9 Ver Franz HINKELAMMERT, Democracia y totalitarismo, San José: DEI, 
1987. Ver parte 11, capítulo 1: "La metodología de Max Weber y la derivación 
de estructuras de valores en nombre de la ciencia". 
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rém, nao é possível discernir objetivos: o assassinato 
nao se distingue da queda de urna pedra. Mas é pos
sível discernir o funcionamento do mecanismo para 
aperfeic;:oá-lo. Os técnicos realizam o planejamento, 
as empresas produzem as instalac;:6es e o veneno, os 
trabalhadores fazem seu trabalho o melhor possível. 
Emerge até urna ética de funcionamento do mecanis
mo de funcionamento, e Himmler, em seus discursos 
de Posen, em 1944, celebra o alto nível ético das SS 
que executam o trabalho correspondente. 

Quando Hannah Arendt assiste ao processo de 
Eichmann em Jerusalém em 1962, ela menciona o 
"mal banal". Eichmann nao é um ser maléfico genial 
nem urna besta. É um burocrata que correspondeu 
as exigencias de um mecanismo de funcionamento 
e fez bem o seu trabalho. Tudo era banal, inclusive 
sua execuc;:ao. Diferentemente de Baumann, Han
nah Arendt nao chega a analisar a banalidade de um 
mundo visto do ponto de vista do cálculo de eficien
cia de um mecanismo de funcionamento, mas este 
está implicitamente presente. 

Isso continua, certamente. Os governos enco
mendam armas de destruic;:ao em massa, os técnicos 
as projetam, as empresas as fabricam e os soldados 
as usam. Todos cumprem seu papel com urna ética 
irrepreensível. No entanto, é urna ética puramente 
funcional. 

Mas tudo funciona assim: também as empresas, 
quando seus cálculos de eficiencia recomendam. 
Elas destroem a bacía amazónica se isso dá lucro; pa
gam salários de fome se é possível; tudo é eficiente, 
e fazem tudo com urna ética irrepreensível. Frente 
ao juízo de fato, nao há diferenc;:a entre assassinato e 
a queda de urna pedra, como também nao há entre 
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a fome dos famintos e a fome dos automóveis para 
devorar os alimentos dos famintos como agrocom
bustíveis. A ética dos que fazem essas coisas é sem
pre irrepreensível. As empresas nao fazem mais do 
que juízos de fato. Sua ética é ética funcional, elas a 
cumprem e ficam com a consciencia tranquila. Elas 
maximizam seus lucros, calculam a eficiencia e ma
ximizam a utilidade. Nao fazem nada mau, tudo é ba
nal. Nao há diferern;a entre um assassinato e a queda 
de urna pedra. 

A razéio, ao sonhar, produz monstros 

Mas o sistema volta a introduzir essa diferenc;;a. 
Ela procede de outro angulo, mas continua sendo 
um critério de cálculo de eficiencia e de utilidade. 
Procede agora dos mecanismos de funcionamento de 
segundo nível: o mercado e o Estado. 

O mercado assegura a relac;;ao mercantil entre as 
empresas, e o Estado assegura a estabilidade (gover
nability) de todo esse sistema. Nao é todo Estado que 
faz isso, havendo urna hierarquía entre eles. O Esta
do mais poderoso empunha a batuta. O cálculo da 
estabilidade define a posic;;ao dos inimigos frente aos 
quais o Estado precisa reagir. Os que ameac;;am essa 
estabilidade sao declarados inimigos e tidos como 
maus. Tendo ao seu lado o poder absoluto dos meios 
de comunicac;;ao, que pertencem ao poder empresa
rial, o Estado transforma esses inimigos em monstros 
a serem eliminados. Voltam os assassinatos, muito 
diferentes da queda de urna pedra, masquemos co
mete sao eles, os inimigos. 

Os monstros se sucedem um ao outro. O primei
ro grande monstro foi o da conspirac;;ao judía, forjado 
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um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Segue
-lhe o monstro do comunismo. Hojeé o monstro do 
terrorismo que se encarna em monstros particulares, 
como Noriega, no Panamá, Arafat, Bin Laden. Diante 
dos movimentos populares que irrompem no Oriente 
Médio da noite para odia, Mubarak e Gadaffi., antes 
fiadores da estabilidade na regia.o, agora se transfor
mam em monstros. Nao fi.zeram nada de novo com 
relac;:ao ao período anterior e nada diferente do que 
fazem as fon;as militares das democracias consagra
das do Ocidente no !raque, no Afeganistao e no Pa
quistao desde a década anterior. Mas o que fi.zeram 
ou deixaram de fazer deixou de servir a estabilidade 
do sistema, e por isso sao transformados em mons
tros, enguanto o que as democracias fazem é inocen
te, porque serve pretensamente a essa estabilidade. 

Essa produc;:ao de monstros apresenta-se com ar
gumentos e discursos sobre os direitos humanos e 
perpetra suas respectivas atrocidades em nome de 
intervenc;:6es humanitárias. Mas nada disso tema ver 
coma defesa de nenhum direito humano, e sim com 
a estabilidade do sistema. 

As democracias de modelo ocidental, ao funda
mentarem sua política na estratégia de globalizac;:ao, 
destroem as bases da vida em grande parte do mun
do. Para fazer isso em um ambiente de estabilidade, 
elas precisam e promovem regimes de forc;:a em mui
tas partes do mundo para reprimir possíveis resis
tencias. Sao essas mesmas democracias que, assim, 
precisam desses regimes para poder subsistir. Sao os 
cadáveres escondidos nos por6es dessas democra
cias. Os direitos humanos os trazem a luz enguanto 
esses regimes deixam de ser funcionais a estabilida
de do sistema mundial, sobre o qual descansam e 
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que dominam. Recorrem a eles para transformar es
sas fon;:as nao funcionais em monstros que precisam 
exterminar. Fazem isso porque é necessário: para lu
tar contra um monstro, é preciso tornar-se monstro. 
Essa é a maldü;ao que pesa sobre a lei. 

A única coisa racional <liante disso jamais lhes 
ocorre: seria flexibilizar a leí da estratégia de globa
lizac;:ao para atender as necessidades das populac;:6es 
excluídas e maltratadas. Mas isso pressup6e urna in
tervenc;:ao sistemática nos mercados em todos os ní
ve1s. 

A prisao da poesía: a banalizac;ao da linguagem 

Podemos explicitar o que esse enfrentamento 
com a maldic;:ao que pesa sobre a leí implica com as 
palavras de outro dadaísta, aparentemente sem rela
c;:ao direta com essa questao. Ele também é do tempo 
da Primeira Guerra Mundial; refuo-me a Hugo Ball, 
que diz: "A linguagem é a prisa.o da poesía". Essas pa
lavras expressam o contrário do que dirá Heidegger 
mais tarde, ou seja, que "a linguagem é a casa do ser". 

Depois da Primeira Guerra Mundial, Karl Krauss 
argumenta na mesma linha de Hugo Ball. Falando da 
deteriorac;:ao da linguagem durante aquele conflito e 
sua transformac;:ao em idioma de jarg6es e da reali
dade da guerra como mecanismo de funcionamento 
com pretens6es de perfeic;:ao, ele escreve a pec;:a dra
mática Os Últimos Dias da Humanidade (Die letzten 
Tage der Menschheit). A linguagem se transformou 
em simples portadora de vazias afi.rmac;:6es de produ
c;:ao de monstros, um fenómeno que depois irá muito 
além da linguagem da guerra. Por um lado, a reduc;:ao 
da linguagem a simples transmissora de informac;:6es 
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em busca de urna linguagem unívoca e, por outro, 
a linguagem pública determinada pela propaganda, 
especialmente a propaganda comercial. Trata-se ago
ra de urna linguagem totalizada, por um lado, com 
rela<;:ao a informa<;:ao exposta e, por outro, a simples 
incita<;:ao vinculada a promessas mágicas ou amea9as 
monstruosas, diabólicas. De fato, urna linguagem to
talmente aposta a urna "casa do ser". 

Baseados na formula9ao de Hugo Ball, podemos 
concluir o que entao seria a poesía: poesia é dizer por 
meio da linguagem algo que a linguagem nao consegue 
dizer. A poesía atravessa a linguagem. Voltar a adatar 
urna linguagem poética é retornar a arte em si. É vol
tar a reconstituir a linguagem humana, agora a partir 
de um modo de ver e agir sobre a realidade. 

Efetivamente, processou-se urna transforma<;:ao 
da rela<;:ao coma linguagem. Desde fmais do século 
XIX, quando o mundo inteiro havia se banalizado 
em decorrencia dos mecanismos de funcionamen
to e da sujei<;:ao de tudo ao cálculo da efi.ciencia, a 
mudan<;:a afetou a própria linguagem. Ela também 
se transforma em mecanismo de funcionamento de 
segunda ordem, como anteriormente acontecera 
com o mercado e com o Estado. Vista como meca
nismo de funcionamento, a linguagem nao passa de 
portadora de informa96es, e para essa linguagem a 
poesía nao passa de "ruído". A linguagem perfeita é 
urna linguagem que permite transferir informa96es 
de maneira unívoca e sem ambiguidades. É a lin
guagem do funcionamento de todas as coisas. Dessa 
perspectiva, a poesía é a linguagem mais imperfeita 
que se pode imaginar. Ela nao diz nada. Algo pareci
do se aplica a linguagem comum, embora a constru
<;:ao de linguagens mais perfeitas possíveis nao possa 
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renunciar a linguagem comum. Todo é imperfeito 
nesse mundo. 

Esta linguagem como mecanismo de funciona
mento, no entanto, transtorna todas as linguagens 
reais. Estas parecem linguagens cheias de imper
f ei96es que nao correspondem ao seu ideal. Como 
consequencia, a linguagem se torna banal, como é 
banal o mundo dos pretensos fatos, como é banal 
o mal. Ela é banal porque faz parte da banalidade 
geral do mundo quando o vemos e tratamos desde 
a perspectiva da maximiza<;ao dos mecanismos de 
funcionamento. 

O que acontece com a beleza? Desencadeia-se 
urna crise das artes em geral. Urna arte já vazia pro
cura ver o mundo de urna forma diferente daquela 
como o via antes. 

Mas o que agora se projeta como urna avalan
che é a estetiza<;ao dos próprios mecanismos de fun
cionamento. A própria funcionalidade se transforma 
em estética, como no Bauhaus, mas predominante
mente na propaganda comercial. Os mecanismos de 
funcionamento só tem sentido em si mesmos, sendo, 
portanto, um sentido tautológico. Viver a vida deixa 
de ter sentido, viver a vida perde seu sentido, sendo 
substituído pelo aperfei<;oamento dos mecanismos 
de funcionamento. 

Seu veículo principal é a propaganda comercial, 
que em boa parte se submete aos ditames da indús
tria cultural. É estética, é poética, submete todas as 
artes e se imiscui nos mais diversos acontecimentos 
culturais: desde os festivais até o futebol. A propa
ganda comercial oferece diariamente a alucina<;ao da 
felicidade: a "centelha da vida"; "o impossível é pos-
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sível"; "Ada.o e Eva nos expulsaram do paraíso, nós o 
devolvemos a voces", e assim por <liante. Trata-se da 
outra faceta da prodm;ao de monstros. 

Eu gostaria de expor essa realidade com um "poe
ma" elaborado com base na propaganda comercial. 
Ele procede de um dos grandes bancos suíc;os. É po
ema e salmo ao mesmo tempo: 

Ouro é confi.rma<;:ao./Sua promessa/tem peso. 
Ouro é surpresa./Supera a maior/das esperan<;:as. 
Ouro é irradia<;:ao./Nunca perde/seu resplendor. 
Ouro é lealdade./Seu fascínio/sobrevive ao tempo. 
Ouro é mistério./Ninguém explica/seu encanto total-

mente. 
Ouro é gratidao./Sabe expressar-se/de modo perene. 
Ouro é amor./Quase nao existe sinal/mais casti<;:o que ele. 
Ouro é confi.an<;:a./Seu valor é imperecível. 
Ouro é carinho./Expressa sentimentos melhor/que mil 

palavras. 
Ouro é desejo./Sua atra<;:ao/jamais fenece. 10 

Esse é o núcleo que dá sentido aos mecanismos 
de funcionamento. Nao é nada de superestrutura, 
é seu corac;ao. É simultaneamente a aniquilac;ao de 
todo humano, de todo sentido da vida. Mas é, ao 
mesmo tempo, um poema, de fato um antipoema. 
Conduz a perfeic;ao a linguagem como prisa.o da 
poesia. 

Como alma dos mecamsmos de funcionamen
to, porém, imprime neles sua natureza. É o núcleo 
místico de toda reduc;ao da vida ao funcionamento 
dos mecanismos de funcionamento. É a mística do 

'º Recompilado pela economista suíc.a Mascha Madéirin, extraído de 
OMEGA - Textos de propaganda comercial, Weltwoche 49, 7/12/89. 

225 

V, 

o 
e 
ro 
E 
::J 

..e 
V, 

o ..., 
·a:; 
L. 

'6 
V, 
::J 
~ 
QJ 

> 
o 
-o 
ro 
u 
L. 
QJ 

~ 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



t 
QJ 

E 
E 
ro 
aj 
.:,t. 

.!= 
:e 
N 
e 
ro ,.__ 

I..L. 

mundo banal. Visto a partir dessa mística, o mundo 
é pura banalidade. 

Nietzsche dizia que nao há fatos, apenas inter
preta<;:6es. Nosso resultado é outro. Nao existem fa
tos que nao sejam fatos interpretados, o que é algo 
muito diferente. Nao existem fatos "nus", todos os 
fatos sao interpretados a priori. 

O mundo banal é um mundo interpretado, nao 
um mundo de fatos nus, como acredita Wittgenstein. 
Vimos que é a interpreta<;ao do mundo que acaba 
sendo banal. É a interpreta<;ao feita a partir do cálcu
lo de utilidade própria e da maximiza<;ao da eficiencia 
dos mecanismos de funcionamento: o próprio mun
do é interpretado como um gigantesco mecanismo de 
funcionamento. E esse mundo tem alma e cora<;ao, 
que fazem parte da interpreta<;ao. Esse cora<;ao pulsa 
no salmo do ouro transcrito acima. 

Essa interpreta<;ao é o marco categorial da mo
dernidade e esse marco categorial é desenvolvido 
como raza.o mítica que sustenta sua mística. É a mís
tica do progresso infinito, do crescimento infinito, da 
eficiencia infinitamente perfeita. É a raza.o mítica da 
modernidade. É ao mesmo tempo a mistifica<;ao da 
morte e do suicídio. É a raza.o mítica da práxis da 
morte. Essa mística nao é prisa.o apenas da poesía, 
mas de toda a vida humana e através dela, da vida 
toda, que tudo asfixia. 

Só é possível contestar esse marco categorial e 
essa raza.o mítica desenvolvendo outro marco cate
gorial a partir da afirma<;ao de que o sentido da vida é 
vive-la e vive-la entre todos. O resultado é outra raza.o 
mítica, mas necessariamente precisa surgir. Nao há 
outra interpreta<;ao dos fatos, sena.o a interpreta<;ao 
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pela razao mítica. Como vimos, a pretensa objetivi
dade das ciencias empíricas parte igualmente de urna 
interpreta9ao dada por urna razao mítica. Por isso, 
todo fato é interpretado, e sempre a partir de urna 
razao mítica. 

Para terminar, quero citar um artigo do Le 
Monde Diplomatique que analisa a posi9ao defen
dida pelo movimento indígena da Bolívia. Ele tem 
por título "Equívocos e mistifi.ca96es em torno de 
urna divindade indígena andina. O fantasma do 
pachamamismo". 11 Trata-se de urna crítica revelado
ra dessa posi9ao: 

Somente um país rejeitou o Acordo Internacional de 
Cancún, destinado a combater a mudarn;a climática: a 
Bolívia. Aos "mecanismos de mercado" previstos pelo 
texto assinado em dezembro passado, o presidente bo
liviano Evo Morales prefere "um novo paradigma pla
netário para preservar a vida": a defesa da Mae Terra, 
a Pachamama. Apela-se assim a urna tradic;ao indígena 
que contribuiria para "descolonizar" a atmosfera ideo
lógica. 

Por sua vez, a declarac;ao final de Cochabamba - que cri
tica duramente o modelo capitalista - sugere que para 
pór fim a "destruic;ao do planeta", o mundo deve nao só 
"redescobrir e reaprender os princípios ancestrais e os 
modos de agir dos povos indígenas", mas também "re
conhecer a Mae Terra como um ser vivo" e outorgar-lhe 
direitos próprios. Urna ideia que chamou a atenc;ao de 
parte do movimento antiglobalizac;ao. 

11 Renaud LAMBERT, em Le Monde Diplomatique, 18/02/11 - América Lati
na, disponível em: <http://www.monde-diplomatique.fr>. Agrade<;o a Anne 
Sticker por ter-me falado sobre esse artigo. 
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Percebe-se o tom irónico. No fmal do artigo, es
sas posic;:6es sao condenadas em nome da cientifi.ci
dade moderna, expressa por um cientista moderno e 
pró-socialista: 

Sensível a urgencia da crise ecológica, o geógrafo David 
Harvey refuta toda dicotomia entre sociedade humana 
e natureza. "Os seres humanos, como qualquer outro 
organismo - explica - sao sujeitos ativos que transfor
mam a natureza segundo suas próprias leis": a socieda
de humana produz, pois, a natureza, do mesmo modo 
que esta determina a humanidade. Pensar na transfor
mac;:ao desse ou daquele ecossistema implicaría, assim, 
nao tanto defender os direitos de urna hipotética "mae 
Terra" quanto modificar "as formas de organizac;:ao so
cial que a produziram". 12 

David Harvey, como cientista emp1nco, reduz 
todo o problema a questao de um mecanismo de fun
cionamento. Ele considera a "mae Terra" urna hipó
tese que, além disso, lhe parece sumamente instá
vel. A reduc;:ao a um mecanismo de funcionamento 
é evidente: "A sociedade humana produz, pois, a na
tureza, do mesmo modo que esta determina a huma
nidade". Ele considera a natureza como resposta e, 
portanto, a reduz a um problema de funcionamento 
de um mecanismo. 

A referencia a "mae Terra", porém, nao é nenhu-
ma hipótese. É um argumento da raza.o mítica, que 

t: para um cientista empírico certamente nao tem va
E lor de argumento. No entanto, o argumento da raza.o 
E 
~ mítica boliviana contesta a raza.o mítica subjacen-
-'i!. 

.!:: 
I 
N 

~ 12 "The nature of environment: the dialectics of social and environmen-
~ tal change", em The Socialist Register, Londres, 1993. 
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te aos argumentos de Harvey, que nem sequer tem 
consciencia dessa sua raza.o mítica. É o argumento 
do progresso infinito com todas suas consequencias, 
um mito que resulta de urna raza.o mítica. Porém, 
esmaga toda a realidade. 

Essa raza.o mítica do empirismo é a raza.o dos 
problemas que precisamos solucionar e que esse 
movimento boliviano procura resolver. A posi9ao de 
Harvey é contraditória; mas nao só, é também ilu
sória. A posi9ao realista é recorrer a raza.o da mae 
Terra, nao a de Harvey. Essa é a posi9ao realista, 
nao obstante o mundo inteiro atual, e, sobretudo, o 
mundo que se considera científico, viver a ilusa.o dos 
fatos nus. 

Ou, por acaso, será mais mítico recorrer a mae 
Terra do que recorrer ao mito do progresso infinito? 
Essa é mais urna resposta do que urna pergunta. A 
pergunta de fato é: Qual mito leva a raza.o? 

Levamos dentro de nós urna lavagem cerebral de 
séculos e possivelmente de milenios que nos faz pen
sar que o mito do progresso infinito é algo realista e 
o da mae Terra, nao. 

Nao se trata de suprimir a análise do mundo 
através de mecanismos de funcionamento. Essa aná
lise continua sendo um ganho. A questao é vincular 
essa análise a urna a9ao alicer9ada sobre outra base 
mítica e assim atribuir-lhe a fun9ao de análise auxi
liar. Com isso, toda a ciencia hoje chamada empírica 
assumiria essa posi9ao de ciencia auxiliar para pro
ceder a análise da realidade. As ciencias empíricas 
nao nos transmitem o que vivemos como realidade. 
Elas nao conseguem nem sequer se manifestar a 
respeito da realidade vivida. Por outro lado, caso se 
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apresentem como análise da realidade, na hipótese 
de agirmos de acordo com essa análise, destruímos 
toda realidade. Existe um conflito inadiável também 
nesse nível. Se conseguirmos algo, reaprenderemos a 
discernir a diferern;:a entre um assassinato e a queda 
de urna pedra. 

Na sequencia, desejo apresentar a mística dessa 
razao crítico-mítica e sua ética correspondente. 

111. A dimensáo espiritual da ética da convivencia 

Faz-se necessária urna espiritualidade que recu
pere a espiritualidade marginalizada e condenada 
por aquela do dinheiro, do sucesso, da acumulac;:ao 
infinita, que é a espiritualidade da morte. Sem essa 
recuperac;:ao da espiritualidade marginalizada nao 
haverá a menor possibilidade de urna práxis que en
frente a maldic;:ao que pesa sobre a lei e o cálculo de 
utilidade a partir do interesse próprio. 

Quero destacar algumas dimens6es da espiri
tualidade da convivencia que considero fundamen
tais. 

1. O concreto universal: por quem os sinos dobram 

No título do seu romance mais conhecido (Por 
quem os sinos dobram - For Whom the Bell Tolls), Er
nest Hemingway recupera um texto de 1624 do poeta 
ingles J ohn Donne. Eis parte do poema: 

Nenhum homem é urna ilha, completo em si 
mesmo; todo homem é urna porc;:ao do continente, 
urna parte do todo; se um pedac;:o de terra é levado 
pelo mar, a Europa fi.ca menor, assim como se um 
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promontório fosse levado, como se a herarn;:a dos 
teus amigos ou mesmo a tua fosse levada; a morte 
de qualquer homem me diminui, porque {a<;o parte 
da humanidade. Por isso, nao perguntes por quem os 
sinos dobram; eles dobram por ti. 13 

O humanismo de Hemingway se apoia no espíri
to dessa citac;:ao. É um humanismo da afi.rmac;:ao de si 
mesmo inserida na afi.rmac;:ao do outro. É um huma
nismo da afi.rmac;:ao do ser humano como sujeito em 
relac;:ao aos outros e a natureza. 

Urna formulac;:ao bem sucinta dessa questao do 
sujeito é feita por Desmond Thtu, hispo anglicano 
sul-africano que desempenhou um papel fundamen
tal na luta contra o apartheid na África do Sul: "Eu só 
sou se tu também és". 

Este é o sentido de humanidade dos africanos, 
chamado ubuntu: "Eu sou um ser humano porque tu 
és um ser humano". 

Nao é possível dizer isso sem afirmar que assas
sinato é suicídio. 

Esse mesmo humanismo está presente também 
nas tradic;:6es indígenas da América Latina. N urna re
gia.o da Bolívia, a saudac;:ao habitual é: Eu sou em ti. 
E a resposta: Eu sou em ti. 

Adotando-se a traduc;:ao do "amor ao próximo" 
feita por Martin Buber, Rosenzweig e Lévinas, esse 

'3 No man is an island, entire in itse/f; every man is part of the Continent, 
a part of the main. lf a ciad be washed into the sea, Europe is the /ess, as we/1 
as if a promontory were, as we/1 as if a manar of thy friends or of thine own 
were; any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. And 
therefore never send to know far whom the bel/ to/Is; it to/Is far thee. John 
Donne, 1624. 
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humanismo encontra-se também no judaísmo: "Ama 
o próximo, pois o és". 

Somos todos parte de urna comunidade de vida, 
realidade que a nossa espiritualidade da morte nega, 
quando afirma: "Eu sou se te derroto". 

Se abandono a África, como sujeito sei que esse 
ato me afeta, como afeta também os meus filhos, 
embora eu nao saiba como. Se me solidarizo com a 
África, defendo nao só os africanos, mas também a 
mim próprio. Em termos de cálculo, urna afirmac;:ao 
como essa nao teria sentido. A questao, porém, nao 
é sacrificar-se pelo outro, mas reivindicar-se como 
sujeito. E nao é possível reivindicar a si mesmo sem 
reivindicar o outro. Dessa reivindicac;:ao emana a so
lidariedade enquanto práxis, porque ao reivindicar
-se como sujeito, a pessoa se reivindica no conjunto 
dos outros. O outro está em mim, eu estou no outro. 
Sem isso, nao existe convivencia. 

2. A liberdade do sujeito em relac;:áo ao cálculo 
de utilidade a partir do interesse próprio: a joia 

Anthony de Mello conta urna história que nos 
conduz ao problema: 
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Em urna de suas andarn;:as, um monge andarilho achou 
urna pedra preciosa e a guardou em seu bornal. Um dia, 
ele cruzou com um viajante. Quando o monge abriu o 
bornal para dividir suas provis6es, o viajante, vendo a 
joia, pediu-a para si. O monge a deu ao homem sem ne
nhum problema. Este agradeceu e continuou seu cami
nho, cheio de alegria com aquele presente inesperado, 
suficiente para dar-lhe riqueza e segurarn;:a pelo resto 
da vida. No entanto, poucos dias depois, saiu a procu
ra do mendicante, encontrou-o, devolveu-lhe a pedra e 
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suplicou-lhe: "Por mais valiosa que seja esta joia, pec;o
-te que me des algo de valor ainda maior: rogo-te que 
me des aquilo que te permitiu que a desses a mim". 14 

Estamos <liante de um paradoxo: ao pedir ao 
monge que lhe desse de presente "aquilo"' que lhe 
possibilitou dar a joia, o viajante demonstrou que já 
havia recebido esse "aquilo". 

A referencia a esse "aquilo" é a liberdade com 
relac;:ao ao cálculo de utilidade a partir do interesse 
próprio, que em última análise é o que possibilita a 
vida humana. Nao há nenhum valor válido, incluin
do-se o dos direitos humanos, se nao voltamos a des
cobrir a referencia a esse "aquilo" e assim a recupe
rar a liberdade. Esse "aquilo" é a joia em questao. 
Descobri-la nao é apenas urna virtude: é condic;:ao de 
possibilidade da própria sobrevivencia humana. 15 É 
o ponto de Arquimedes, o ponto que ele nao encon
trou. Encontrá-lo implica urna conversa.o. Nao urna 
conversa.o a Deus, mas urna conversa.o ao humano e 
com isso a possibilidade da convivencia. 16 

'~ Apud Carlos G. VALLÉS, Ligero de Equipage. Tony de MELLO, Un profeta 
para nuestro tiempo, Santander: Sal Terrae, 1987, p. 58. 

15 Esse nao é um juízo de valor, mas um juízo de fato. O juízo de valor, que 
nao deriva da ciencia, é o juízo do dever de aderir a urna ética cuja necessi
dade pode ser comprovada. É preciso distinguir entre o juízo que constituí a 
ética, que é um juízo que a ciencia pode fazer e o faz constantemente, a pesar 
de nao se dar conta, e o juízo do dever, que obriga cada pessoa a aderir a essa 
ética e a assumi-la como dever. A ciencia nao pode efetuar este último juízo. 
No seu conceito de juízo de valor, Max Weber confunde os dois juízos. 

O juízo do dever é o juízo que escolhe a vida em vez da morte e que, por
tanto, renuncia ao suicidio. Ninguém pode comprovar que é preciso renun
ciar ao suicidio. Nao deve haver suicidio: esse nao é um juízo ético; em última 
análise, porém, é o juízo que constituí toda ética. Estritamente talando, nao 
é possível proibir o suicidio porque, caso ele ocorra, nao é possível puni-lo. 

16 Nao se excluí urna possível conversao a Deus, mas o critério para saber 
se a pessoa se converteu ou nao a Deus é o critério humano. 
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Urna história paralela é contada no fi.lme Titanic. 
Em 1912, a jovem Rose viaja com sua mae e com seu 
noivo prometido na primeira classe do Titanic. Ela 
está infeliz com o compromisso que deverá assumir, 
abrigada pela mae, que quer parte na riqueza de Cal, 
o noivo. Este havia presenteado Rose com urna joia 
de grande valor, a qual ela dera o nome de "cora9ao 
do mar". 

Rose conheceu um passageiro, Jack, da classe 
turística, e se apaixonou por ele. Quando o Titanic 
se chocou contra o iceberg, Jack fez de tudo para co
locar Rose num bote salva-vidas. Ele conseguiu, mas 
morreu na tentativa. Rose se salvou. Ela usava um 
abrigo que Cal colocara sobre ela no momento de 
entrar no bote, esquecendo que havia posto a joia 
num dos bolsos desse abrigo. Depois também Cal se 
salvou. Ambos chegaram ao navio Carpathia e Cal 
procurou Rose. Mas ela se escondeu e depois que 
chegou em Nova York trocou de nome para que ele 
nao a encontrasse. 

Ela continuou vivendo normalmente, num apar
tamento simples, onde guardou a joia. Em 1966, al
guns ca9adores de tesauros foram até o ponto onde 
o Titanic havia afondado e convidaram Rose, única 
sobrevivente da catástrofe ainda viva, para acompa
nhá-los. Enguanto eles procuravam a joia "cora9ao 
do mar", ela passeava pelo navio. Poi en tao que tirou 
a joia do bolso e a jogou no mar. 

Ela estava livre. 

É preciso falar dessa liberdade, que é a liberda
de enguanto sujeito humano. Percebe-se entao que a 
liberdade de Milton Friedman - livres para escolher 
entre Coca e Pepsi - é urna prisa.o da liberdade, urna 
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prisa.o com o nome "Liberdade". A nossa sociedade, 
ao se denominar mundo livre, enterrou essa liberda
de do sujeito que é o fundamento de toda liberdade 
humana e da convivencia. Para nossa sociedade, essa 
liberdade é loucura. E a considera loucura em nome 
de urna liberdade que é prisa.o do corpo e que se 
chama lei e cálculo de utilidade a partir do interesse 
próprio. Trata-se de urna jaula de ac;:o. 

No entanto, esta sociedade, que renunciou a essa 
liberdade como nenhuma outra antes dela, nao con
seguiu abolí-la por completo. Sem ser reconhecida 
como tal, essa liberdade se revela até num filme de 
Hollywood como Titanic. Ela está no fundo do mar, 
mas continua brilhando. 

Tenho urna dúvida: desconfi.o que o diretor do 
filme conhecia a história de Anthony de Mello citada 
ac1ma. 

Depois da morte de Anthony de Mello, que era 
jesuíta, seus ensinamentos foram considerados he
réticos e condenados por Ratzinger, o entao grande 
Inquisidor do Vaticano. 

3. A reciprocidade gratuita: como Deus paga 

Quero comec;:ar com urna experiencia pessoal. 
Numa viagem a praia, passei por Puerto Limón, no 
Caribe da Costa Rica, para seguir na direc;:ao norte 
até a pequena cidade de Puerto Viejo. Em Limón, um 
senhor me pediu carona, um agricultor que morava 
perto de Puerto Viejo. Conversamos muito durante 
toda a viagem, até chegarmos perto da casa dele, onde 
pediu que eu parasse. Ao descer, ele perguntou: O 
que devo? Nada, respondí. Entao ele retribuiu como 
muitos na Costa Rica, dizendo, "Deus lhe pague". 
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Como havíamos criado confi.anc;:a durante a via
gem, perguntei-lhe: "Por favor, o que voce quer dizer 
coro isso, 'Deus lhe pague!'?" Ele respondeu: "Quero 
dizer o seguinte: se um dia o senhor se encontrar em 
necessidade como eu me encontrava ao pedir-lhe ca
rona em Limón, desejo que aparec;:a alguém como o 
senhor e o ajude como me ajudou". 

Nós nos separamos e eu fi.quei um boro tempo 
em silencio. Lembro-me seguidamente dessa respos
ta, que jamais teria esperado. 

É a isso que se chama reciprocidade, urna re
ciprocidade nao tero nada de cálculo de utilidade a 
partir do interesse próprio. Ela é absolutamente gra
tuita, mas continua sendo reciprocidade. Nao se trata 
desse desprezível "ut des" - eu te dou para que me 
des - que nos domina e que nos aprisiona numa jaula 
de ferro. É reciprocidade livre, reciprocidade divina. 

Todo ato benfazejo nao faz um bem apenas para 
a pessoa a qual ele se dirige, mas faz um bem a todos. 
E enguanto bem para todos, implica também um bem 
para aquele que pratica o ato. Mas somente se nao for 
contaminado pelo cálculo de utilidade a partir do inte
resse próprio. Se isso acontecer, o bem para todos vol
ta a ser inútil. É absolutamente indispensável, porém. 

É um ato de liberdade. 
Do terceiro céu sopra um vento. 
Impele nosso mundo a libertac;:ao. 

4. As dimensóes espirituais da liberdade diante do cálculo 
de utilidade a partir do interesse próprio 

Trata-se da liberdade humana, nao da liberdade 
do tipo do Mundo Livre, que é urna liberdade con-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



cedida pelo poder e que se transforma em prisa.o do 
ser humano, que entao se considera livre ao simples
mente se transformar em capital humano aprisiona
do por seu cálculo de utilidade a partir do interesse 
próprio. É liberdade pela lei que asfixia a liberdade 
humana. Liberdade pela lei cuja maldi9ao transtorna 
toda possibilidade de liberta9ao, seja dos outros, seja 
da própria natureza externa a nós. 

Nao se trata de urna simples moralidade privada 
e individual. Trata-se de urna espiritualidade. Trata
-se da ética da convivencia que é preciso promover. 
Trata-se da convivencia em todos os níveis: da hu
manidade e de cada um dos grupos humanos que, ao 
se constituírem, institucionalizam-se e desenvolvem 
a lei e o cálculo de utilidade própria com suas res
pectivas maldi96es; e também, sem dúvida, no nível 
dos Estados e das organiza96es de Estados. Essa con
vivencia pressup6e urna interven9ao sistemática nos 
mercados, a qual implica dois aspectos: por um lado, 
a interven9ao nos mercados dominantes; por outro, 
a defesa e promo9ao dos mercados de economia soli
dária - economia social - que está surgindo e sem a 
qual urna economia que de lugar para todos e todas 
nao será possível: é preciso fazer no interior dos mer
cados o que os mercados abandonados a si mesmos 
nao conseguem fazer. 

Surge sempre o indispensável, que é inútil, e por 
isso sempre a necessidade da ética da liberta9ao em 
todas suas dimens6es, também espirituais. Este in
dispensável inútil é o bem comum, caso se queira 
recuperar esse conceito hoje. É transforma9ao da so
ciedade inteira, mas sempre pensada em fun9ao do 
enfrentamento coma maldi9ao que pesa sobre a lei 
e sobre o cálculo de utilidade a partir do interesse 
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próprio. Trata-se de urna sociedade em que caibam 
todas e todos e também a natureza inteira. 

Sem essa dimensao ética e espiritual, toda a9ao 
política se transforma em trampolim para o poder, 
corrompendo desde dentro a participa9ao nos movi
mentos de liberta9ao. Emerge um cálculo de utilida
de a partir do interesse próprio que corrompe qual
quer compromisso com um projeto de liberta9ao. 
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ercado versus direitos humanos versa sobre um tema fun

damental dos dias de hoje: o conflito entre mercado e 

direitos humanos. Urna das principais ideias do livro é que a 

defesa dos direitos humanos é condi<;ao de possibilidade de 

urna sociedade alternativa e sustentável. Para Hinkelammert, 

o principal violador dos direitos humanos é esse mercado sa

cralizado, que nega aos pobres e aos excluídos o direito básico 

de viver com dignidade. Na lógica do mercado, tudo é reduzi

do ao cálculo de utilidades para a realizac;ao do interesse eco

nómico, em prejuízo da vida em comunidade, nas relac;oes de 

solidariedade e amizade. 
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