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ENSAIO TEMÁTICO 

DO MERCADO TOTAL AO IMPÉRIO TOTALITÁRIO * 

(Franz J. Hinkelammert) 

Gostaria de aproveitar esta ocaSlao para destacar alguns 
tra<;:os característicos do sistema imperial atual no qual vive
mas. Trata-se de tra<;:os característicos que levaram, sobretudo 
nos anos setenta, a um movimento político de massa nos Esta
dos Unidos - "conservadorismo de massa" - e que chegou 
nesse país em 1980, quando o presidente Reagan sobe ao go
verno; desde entao este movimento se estendeu rapidamente 
a grandes partes do mundo ocidental. 

Esta ascensao é acompanhada de um chauvinismo ilimitado 
e de urna nova mística da violencia e da guerra como nao se 
conhecera desde os anos vinte e trinta des te século e que apa
rece como conseqüencia de um ressentimento provocado por 
urna guerra perdida. Isto tuda se junta a um neoliberalismo 
antiintervencionista extremo que para sua política precisa do 
mercado total, da aplica<;:ao arbitrária da violencia sem a qua! 
nao é possível impó-Io. Os interesses económicos unidos a 
situa<;:ao de ressentimento conduzem a urna mística armamen
tista que une o liberalismo económico e o armamentismo ili
mitados com urna nova utopia da sociedade e da paz e com 
um novo messianismo de um reino milenar. Quem contribui 
com esta mística milenarista é o fundamentalismo cristao como 
se formou nos Estados Unidos desde o século passado. Neste 
pl'Ocesso os Estados Unidos se transformam num centro de 
poder imperial que consegue dividir o mundo inteiro em termos 
de amigos e inimigos, para tratá-lo de modo correspondente. 

Surge um poder que se origina num sentido novo da dis
ponibilidade de armas atómicas. As armas atómicas deixam 
de causar um empate atómico na medida em que cada um 
dos poderes atómicos pode fazer crer em sua disposi<;:ao em 

• Conferéncla proferida na 7' Westberlinel' Volksunl (Universidade Popular de 
Berlim Ocldental), em Pentecostes, 1986. 
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usar as armas atómicas, levando ao suicídio coletivo da huma
nidade. Como o resto da humanidade nao tem a mesma dis
ponibilidade, cai numa dependencia completa. Ouem, na si
tua'rao de empate atómico, pode tornar crível a disposi'rao da 
humanidade ao suicídio coletivo, se torna em certo sentido 
todo-poderoso. Uns se submetem para participar deste poder 
total e os outros cedem para nao se transformarem em motivo 
da catástrofe. 

A racionalidade política - como qualquer racionalidade 
social - se baseia na nega'rao do suicídio coletivo. Ouem 
apela para o suicídio coletivo ou para um novo crepúsculo 
dos de uses - que hoje aparece nos EUA sob o nome de 
Harmagedon - destrói as bases da racionalidade política, 
transforma o empate atómico em roleta atómica e baseia seu 
poder na irracionalidade e na arbitrariedade. 

Gostaria de analisar esta situa'rao nova a partir da ideolo
gia económica do neoliberalismo. 

1. O mercado total como técnica social 

Ouando o neoliberalismo entende o mercado como merca
do total, desata urna dinamica que está presente de alguma 
maneira ero qualquer liberalismo, embora de forma nao explí
cita. No liberalismo do século XIX realidade e mercado sao 
relacionados de urna maneira tal que as crises económicas que 
destroem ou desordenam o mundo da satisfagao das necessi
dades tem que ser corrigidas por reformas conseqüentes do 
mercado e por interven~6es estatais eventuais. As crises eco
nómicas, que se repetem constantemente, transformaram-se, 
por conseguinte, no ponto de partida de urna longa hist6ria 
de interven~6es económicas que perseguiram a intenyao de 
corrigir o mercado sem pór em dúvida a vigencia do automa
tismo do mercado. O keynesianismo levou mais longe esta po
lítica de reforma. 

O neoliberalismo atual, porém, leva a sério de urna ma
neira completamente nova e dogmática a idéia do automatismo 
do mercado. Desta maneira muda o ponto de partida da ideo-
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logia do mercado. De repente declara que as crises económi
cas nao sao conseqüencia do automatismo do mercado, as 
quais devem ser enfrentadas através de corret;:6es do mercado 
e intervent;:óes, mas sao conseqüencia de urna implantat;:ao 
insuficiente desse mesmo automatismo do mercado. Já nao se 
deve corrigir o mercado em nome da realidade e do mundo 
da satisfat;:ao das necessidades, mas agora a realidade deve 
se adaptar as necessidades do mercado. Querendo-se aperfei
<;oar a realidade, é preciso refort;:ar o automatismo do mer
cado. O mercado é considerado como urna instituit;:ao perfei
tao O que está faltando é apenas impo-Io em termos totais 
e perfeitos. A realidade (pobreza, desemprego, subdesenvolvi
mento, destruit;:ao do meio ambiente) nao é consertada pela 
solut;:ao concreta des tes problemas mas pela extensao dos me
canismos do mercado, sacrificando esta solw;ao. As necessida
des tem que se adaptar ao mercado e nao o mercado a satis
fat;:ao das necessidades. Nao é o mercado que deve ser corri
gido, mas a realidade. Do caráter perfeito do mercado segue 
um "ai da realidade!" 

Na ideologia do mercado apelo por mais mercado se trans
forma na promessa vazia da solut;:ao dos problemas da pobre
za, do desemprego e da destruit;:ao do meio ambiente. Aos 
problemas concretos que aparecem é dada urna só resposta 
que se repete monotonamente: mais mercado. 

Mas a realidade nao se adapta simplesmente ao automatis
mo do mercado e sua ideologia. Mais mercado significa mais 
crises economicas de maior profundidade. Submetidas unica
mente as regras do mercado, as crises sao refort;:adas e apa
rece a resistencia. 

Mas a ideologia do automatismo do mercado reage agressi
vamente e se fecha em si mesma. Das crises e da resistencia 
nao pode concluir senao que nao há suficiente mercado, para 
provocar a radicalizat;:ao da política do mercado. Finalmente, 
o automatismo do mercado é completamente tautologizado. 
Das crises que o mercado origina se conclui que está faltando 
mais mercado. Ao se aprofundarem as crises, se conclui a 
necessidade de mais mercado ainda, e assim as crises sao mais 
aprofundadas. Mas o dogmatismo do automatismo do mercado 
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tautologizado é absoluto, e este caminho agressivo prossegue 
de maneira mais radical ainda. Aparece a resistencia. Mas 
esta resistencia - seja ela de sindicatos, de organiza~6es, de 
prote~ao do meio ambiente ou de grupos políticos - pode 
ser considerada apenas como irracional e mal intencionada. 
Para o ideólogo do mercado nao pode haver nenhuma dú
vida de que o mercado é urna institui~ao perfeita, cujo po
tencial escondido só pode ser libertado através de urna polí
tica de mais mercado. A resistencia aparece, portanto, como 
pura arbitrariedade, como urna atitude sem nenhuma racio
nalidade própria, como obsessao do poder ou como utopia 
dirigida contra o realismo pretendido do mercado. Milton 
Friedman expressa isso da seguinte maneira: 

Na realidade a causa principal das obje~6es a economia 
livre é precisamente o fato de realizar tao bem suas fun
~6es. Dá as pessoas o que realmente querem e nao o que 
um grupo determinado pensa que deveriam querer. No 
fundo de quase todas as obje~6es contra o mercado livre 
há urna falta de fé na própria liberdade. 1 

Mas o que leva a resistencia é precisamente a pobreza, o 
desemprego e a destrui~ao da natureza. Neste campo o mer
cado nao cumpre de modo algum sua fun~ao. Contudo, o 
neoliberal nao pode constatar senao urna falta de fé no mer
cado e a irracionalidade da resistencia. O neoliberal eré de 
urna maneira verdadeiramente religiosa que apenas mais mer
cado pode solucionar estes problemas. Desta maneira se torna 
tanto mais agressivo quanto menos en contra esta fé. 

No entanto, esta agressividade nao termina aquí. Nao se 
pode de fato transformar o mercado num mecanismo exclu
sivo de socializa~ao porque sempre restam atividades nao 
submetidas ao mercado. Sempre se pode responsabilizar estes 
elementos desviados do mercado pelo fato de o automatismo do 
mercado ainda nao funcionar. Como jamais funcionará e como 
toda a sociedade jamais pode ser submetida, o lema agressi
vo de mais mercado se transforma num princípio de movimen-

l. FRIEDMAN. M., Capitalismo y libertad. Madrid, 1966, p. 30. 
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to infinito da sociedade capitalista. Este lema explica sempre 
de novo todas as crises pelo pretenso fato de nao haver ca
pitalismo suficiente e orienta toda a<;:ao referente as crises para 
a expansao do capitalismo. O mecanismo se torna inatacável. 

Oeste modo surge a ideologia do antiintervencionismo. Este 
antiintervencionismo é um processo sem fim, uma dinamica 
sem limites. A meta nao é nada, o processo é tudo. Trata-se 
de urna política do mercado total que faz a tentativa de esten
der o mercado ilimitadamente a todos os ambitos da vida. 
O sujeito é reduzido a suas fun<;:6es mercantis apenas, redu
zindo todas as rela<;:Oes sociais as rela<;:6es do mercado. 

Ora, a realidade pode ser negada, mas isso nao significa 
que a realidade deixe de existir como conseqüencia desta ne
ga<;:ao. Pode-se estar contra as interven<;:6es no mercado, mas 
isto nao significa necessariamente que as interven<;:6es no auto
matismo do mercado desapare<;:am como conseqüencia da po
lítica antiintervencionista. Pelo contrário, parece que outras 
linhas de interven<;:ao se imp6em como conseqüencia da nega
<;:ao contra a interven<;:ao. Por causa do antiintervencionismo 
as interven<;:Oes nao diminuem mas mudam apenas sua estru
tura e provavelmente aumentam. No Chile, por exemplo, o 
antiintervencionismo levou a uma situa<;:ao na qual o governo 
militar interveio numa parte maior do sistema bancário do que 
ocorreu no governo da Unidade Popular. O antiintervencionis
mo pro duz crises tais que o grau de interven<;:6es nao inten
cionais aumenta precisamente como resultado da política anti
intervencionista. Nao se substitui o intervencionismo através 
de uma ausencia de interven<;:6es. Pelo contrário, substitui-se 
o intervencionismo sistemático do capitalismo organizado pelo 
intervencionismo nao intencional de um capitalismo agora cons
cientemente desorganizado. 

Este novo intervencionismo, portanto, é anti-social, anti
sistemático e arbitrário, e depende, numa medida maior do 
que antes, da existencia de um estado policial. A tentativa 
de encontrar uma solu<;:ao definitiva através de uma política 
de choque cria apenas uma desordem maior do que a que 
existía antes. Em vez de tornar consistente o intervencionismo 
sistemático do capitalismo organizado através de um plano 

267 



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

global, o antiintervencionismo transforma o intervencionismo 
sistemático num intervencionismo sem sistema. O intervencio
nismo mesmo, porém, nao mostra a mínima tendencia a 
desaparecer. 

A crise atual da assim chamada política económica orienta
da pela oferta, que se manifestou com a renúncia do chefe 
de on;:amento dos Estados Unidos, David Stockman, atesta 
este fato. 

Stockman fracassou devido a sua convic¡;:ao completamente 
errónea, segundo a qual o antiintervencionismo leva a uma 
diminui¡;:ao das interven¡;:6es. Ao contrário, a política antiinter
vencionista provoca um aumento das interven¡;:oes. Seu livro, 
publicado depois de sua renúncia com o título O triunfo da 
política, demonstra que nao se deu conta destes fatos. Como 
demonstra o título, ele acha que o monstro da "política" é 
culpado, deixando flutuar o automatismo do mercado como 
societas perfecta por cima de uma realidade que nao tem nada 
a ver com a catástrofe que este mesmo mercado origina. 2 

Desta maneira o mercado adquire sua imagem de perfeic;ao. 
Suas imperfei<;:6es sao apenas aparentes e produto de for¡;:as que 

2. Multos neoliberais notam freqüentemente esta contradl9ao interna do antl
Intervencionismo, sem contudo tirar conclusoes. Popper, por exemplo diz que 
acha insustentável um "antiintervencionlsmo universal" mesmo que 'seja "por 
razoes puramente lógicas, pois seu s partidários nao terao outro remédio sena o 
recomendar urna interven9iio polltica destinada a impedir a interven9iio" 
(POPPER. KarI, La miserIa del historlcismo. Madrid. Alianza Editorial, 1973, 
p. 74-75). 

No entanto. declara em seguida que "o antiintervencionismo pode ser qua
IIflcado como urna doutrina tipicamente tecnológica" (p. 75). Popper nao expll· 
ca como algo pode ser uma doutrina tipicament~ tecnológica se, segundo sua 
própria opinlao, é até logicamente impossível. David Stockman expressa esta 
mesma contradl9iio da seguinte maneira: "No sentido racional (a revolu9¡¡O de 
Reagan) era factlve!. Ofereceu um programa amplamente antibem-estar para ga
rantir a economia americana mais dlnamica e crescimento sadio. Mas isso Impll
cava mudan9as tao radicais na estmlu,.a de gastos e rendas do país, que a 
revolu9aO em geral nao era poli tic amente possível" (Sp/egel, 16, 1986: 203). 

Agora temos a contradi9ao entre o que é factível em sentido racional e o 
políticamente factlve!. Há duas factibilidades diferentes. urna racional e a outra 
política? Num outro lugar dlz que apenas Um chanceler de ferro poderia ter 
transformado em politicamente factível o que o era em lel'mos raclonais. De quanto 
ferro teria necessitado este chanceler? Há tanto ferro no mundo? Aqui se toma 
óbvia a lógica inerente para o estado absoluto da poIftica económica orientada 
pela oferta. O que aparece por trás desta tendencia, porém, é o fato de que 
também nenhum estado absoluto é capaz de tornar factível este antiintervencio
nlsmo. A factibilidade racional pretendida nao é mals do que a constru9ao teórica 
de urna instltui9ao perfeita que ajuda obviamente a urna tendencia totalltárla. 
Ela niio termina com a renúncia de Stockman. Em vez disso, substitui-se a 
tentativa de uma política de choque por UI11 processo il imitado e i rraciona!. 

Blsmarck, o chancelel' de ferro, porém, nao tcntoH realizar nada impossível 
mas impos o possível: uma política intervencionista sistemática. 
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distorcem o automatismo do mercado. Portanto, em última 
instancia as imperfei<;:óes do mercado sao explicadas pela re
sistencia mal intencionada contra ele. O mercado é bom e 
é vivido como societas perfecta, que nao pode mostrar toda 
a sua perfei<;:ao pelo fato de a resistencia irracional e mal 
intencionada o impedir. 

Esta idéia do automatismo do mercado é a utopia de urna 
institui<;:ao perfeita. Por isso a teoria economica neoclássica 
pode chamar o modelo teórico deste automatismo do mercado 
de modelo da competi<;:ao perfeita. e a expressao teórica da 
utopia de urna institui<;:ao perfeita. 

No entanto, os neoliberais nao percebem o caráter utópico 
desta utopia. Quanto mais a ideologia do mercado ideologiza 
e tautologiza o automatismo do mercado, tanto mais se sente 
como realista e considera todos os que tem opiniao diferente 
como utopistas. O mercado parece ser o princípio fundamen
tal de todo realismo e quanto mais incondicionalmente se cre 
nele, com mais evidencia parece ser certo o resultado da ideo
logia do mercado. Desta maneira o mercado chega a ser a 
presen<;:a de urna perfei<;:ao que é preciso impor. Esta perfei
<;:ao está presente no mercado como potencia e deve ser atua
lizada quebrando qualquer oposi<;:ao ao automatismo do mer
cado. A extensao agressiva do mercado e a destrui<;:ao ou 
debilitamento decisivo de todos os grupos que poderiam fazer 
resistencia transforma-se no objeto de urna técnica social. Esta 
tem a dimensao dupla de urna política estrutural e da repres
sao policial. 

2. A demonologia social e a conspirafáo mundial 

A tautologiza<;:ao do automatismo do mercado e sua trans
forma<;:ao em pro ces so de extensa o das rela<;:6es mercantis como 
única resposta as crises e a resistencia dá ao mercado o cará
ter de um mercado total. Este mercado total representa efe
tivamente um mundo fictício derivado do automatismo do 
mercado real. Ao fazer essa fic<;:ao (o ponto de partida de 
urna técnica social), ela é transfol1nada numa realidade justa
posta ao mundo da satisfa<;:ao das necessidades. 
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Ao aparecer a resistencia contra o mercado total como causa 
de todos os problemas da realidade concreta, surge um prin
cípio sectarista que leva a urna dualiza¡;:ao maniquéia do 
mundo inteiro. A institui¡;:ao mercado se torna a sede da per
fei¡;:ao num mundo que nao pode ser atualizado porque a 
oposi¡;:ao dos maus o impedem. Por isso, em nome de sua per
fei¡;:ao absoluta, a institui¡;:ao tem que ser imposta sem pie da
de. Aparece o pensamento: ou eles ou nós, caos ou ordem, 
o diabo ou Deus. Há for¡;:as do mal que estao agindo para 
destruir a perfei¡;:ao absoluta potencialmente presente no mer
cado. For¡;:as do mal dao origem as imperfei¡;:6es da societas 
perfecta do automatismo do mercado. Nao há nenhuma razao 
racional para a existencia da crise e da resistencia porque o 
mercado jamais pode ser sua causa. É a maldade pura que 
explica sua existencia. Portanto, as for¡;:as do mal se mostram 
tanto mais poderosas quanto menos perfeito for o mercado. 

Sendo mundial o mercado, esta visao do mundo leva a tese 
da conspira¡;:ao mundial contra a sacietas perfecta do mercado. 
Esta conspira¡;:ao mundial é vista como o Reino do Mal ou 
o reino do terror, que tem um centro mundano que se chama 
Kremlin. Por trás deste centro visível da conspira¡;:ao mundial, 
aparece o demonio, que se chama Lúcifer, um aparente por
tador da luz que espalha as trevas atrás da aparencia de luz. 
A ideologia do mercado é transformada, portanto, em teolo
gia política, que parte desta demonologia. 

A ideologia neoliberal do mercado liberta-se completamente 
da realidade, com o resultado de poder reagir apenas de ma
neira agressiva contra tudo o que tornar presente o mundo 
da satisfa¡;:ao das n~cessidades frente ao mercado. Ela é es sen
cialmente e sobretudo antiintervencionista. Fala em nome de 
for¡;:as automáticas e mágicas de mercado para se opor a qual
quer projeto concreto de solu¡;:ao das crises. Em nome de um 
pretenso realismo, ela se apresenta como antiutópica e denun
cia qualquer solu¡;:ao concreta dos problemas como utópica ou 
inspirada em utopias. Ela é antiterrorista porque apresenta 
qualquer terrorismo como resultado do intervencionismo ou do 
utopismo. Como conseqüencia destes "antis", ela é anticomu
nista, porque interpreta em último termo o intervencionismo, 
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o utopismo e o terrorismo como resultados do comunismo. 
Este, por sua vez, é considerado o centro da conspirayao mun
dial contra a societas perfecta do automatismo do mercado. 
Portanto, a ideologia do mercado já nao tem nenhum conteú
do concreto. Ao se emancipar da realidade, já nao tem nada 
a dizer sobre a realidade. Para todos os problemas urgentes 
tem apenas urna resposta deduzida de princípios e completa
mente dogmática: mais mercado. Por isso nao pode nem dizer 
o que é. Usa, como nome para este nada, a palavra liberda
de. Mas o conteúdo desta palavra nao é mais do que a soma 
dos "antis" pronunciados em nome do mercado. A liberdade 
está ali onde nao está o comunismo. Nao é mais do que a 
soma de condiy6es para a totalizayao do mercado que, por 
sua vez, nao é mais do que a emancipa<;:ao da realidade. 3 

O fato de a realidade continuar presente como mundo da 
satisfayao de necessidades é sentido como presenya contínua 
do reino do mal e, portanto, da conspirayao mundial contra 
o automatismo do mercado como presen<;a da perfeiyao no 
mundo. Portanto, toda a sociedad e tem que ser mobilizada 
contra o Reino do Mal, apesar de ser impossível extirpá-Io 
por completo. A conspirayao mundial dá assim o denomina
dor comum mítico para esta luta contra o Reino do Mal. Ele 
está envolvido em tudo, e tudo o que é negativo neste mundo 
adquire agora um centro por trás do qual está o demónio. 
Em seu discurso perante o Congresso, no qual pede cem 
milh6es de dólares para os "contras" na Nicarágua, Reagan diz: 

Nao, parece que nao há nenhum crime em que os sandi
nistas nao estejam envolvidos; este é um regime fora 
da lei. 4 

O próprio adversário é transformado em maldade, em pre
senya do mal neste mundo. Como é a maldade absoluta, já 

3. Esta emancipa~¡¡o da realidade já é anunciada em geral na lInguagem de 
Reagan. Reagan nem sequer leva em conta o fato de existir uma Unliio So· 
vlética. Para ele existem apenas "os russos". Para ele, Estados Unidos é "Amé· 
rica" e os cidadaos dos EUA sao "americanos". Quando surge Um conflito 
entre Estados Unidos e Uni¡¡o Soviética, para ele se trata de um conflito entre 
América e os Russos. Esta linguagem do presidente dos EUA nao expressa de 
modo algum os fatos políticos. Por i.so existe também a suspeita de que a 
frase "América para os americanos" nao significa senao: toda a América para 
os EVA. 

4. Barricada, 19·03·1986. 
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nao é preciso provar nada. É culpado até sem pravas. Se o 
adversál'io de fato nao cometeu um crime determinado, de 
qualquer forma poderia te-lo cometido. Se tivesse sido con
seqüente, deveria até te-lo cometido. Se, apesar disto, nao o 
cometeu, o fato de nao o ter cometido é urna prava de que 
se trata de um hipócrita ou de um covarde. Portanto, nao se 
comete nenhuma injusti<;:a contra ele se lhe for imputado um 
crime com o qual ele nao tem nada a ver. Pode-se ter pravas 
ou elas podem ser fabricadas. Isso nao é nenhuma falsifica
<;:ao porque se imputa ao adversário apenas aquilo que deveria 
ter cometido segundo sua maldade essencial. O adversário se 
torna um inimigo objetivo contra o qual os argumentos nao 
contam. Chega a ser um nao-valor. s 

3. A antiutopia secularizada e a apocalíptica 

O mercado total, em sua representa<;:ao do automatismo do 
mercado, é, como tal, utópico no sentido de urna societas 
perfecta e de urna institui<;:ao perfeita. Trata-se, porém, de 
uma utopia que nao é percebida como tal, mas é identificada 
com a realidade. Reconhece-la é considerado realismo ou 
pragmatismo. Em conseqüencia, este realismo aparente se opDe 
a todas as utopias, resultando daí que todas as imagina<;:6es 
de liberdade ou solidariedade, que questionam o mercado, pa-

5. Em novembro de 1985 foi publicada na Costa Rica a cópia de uma carta, 
que se dizia que fora escrita pelo ex-presidente José Figueres para a embal
xadora da Nicarágua. A carta em uma falsificayao com a intenyoo de denunciar 
Figueres como traidor da pátria. VOl colunista do jornal La Nación escreveu: 
"Se a carta realmente nao foi cnvinda, deveria ter sido... a carta está bem 
Concebida, corresponde a fatos de domínio público.,. era urna carta necessária" 
(La Nación, San José, 3-12-1985). Urna siluac;iío semelhante ocorreu na Imprensa 
dos Estados Unidos depois do ataque ,\ Líbia. Depois do bombardeio, no qual 
foram feridos dais de seus filhos e escaparam por acaso da morte, o senhoro 
Kadhafy jurou em público matar o piloto com suas próprias maos. Trata-se de 
uma reac;ao totalmente compreens{vel da p:n·tc de uma mae cujos fllhos inocentes 
sao ameayados de mortc. O jornalista, porém, concluiu que ela era terrorista 
e que, portanto, a violencia exercida contra ela e seu s filhos fora justificada: 
, . .. esta terrível cena foi outra advertencia de que, apesar das precauyoes da 
semana passada, a loucura do terrorismo nao está superada" (Time, n. 18, 
5-5-1986, 13). Em ambos os casos, a realidade é completamente tautologizada. 
Quanto mais aumentam os atas de terrorismo antiterrorista por parte do govemo 
dos EUA, tanto mais confirmac;áo haverá de sua necessidade inevitável. Quanto 
mais falsificac;oes forem descobertas, tanto mais é preciso falsificar, para se dizer 
o que os maus querem realmente dizer, mas que em sua hipocrisia nao dizem. 
o inimigo é Inimigo objetivo, porque todas as suas reac;oes possíveis sao trans
formadas em confirmac;ao da tese daquele que o enfrenta como inimigo. Nilo se 
deve esquecer que o terror totalitário sempre foi apresentado como terror anU
terrorIsta, do qual derivou sua boa consciencia. Por isso é terrorismo entendido 
como humanIsmo, como imperativo categórico e C01110 moral. 
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recem ser utopias. A ideologia do mercado total, portanto, se 
faz passar por antiutópica. De fato o é apenas em relac;:ao a 
todas as utopias ou horizontes utópicos que tornam presente 
urna liberdade ou solidariedade concretas. Ao fazer isso, espe
cialmente com as utopias socialistas, a ideologia do mercado 
total é antiutópica em relac;:ao a elas. Por isso, antiutopia e 
antimessianismo sao trayos fundamentais, na medida em que 
se trata de projec;:Oes utópicas da soluc;:ao de problemas 
concretos. 

No entanto, desta sua antiutopia a ideologia do mercado 
deriva conseqüencias utópicas. Desenvolve portanto urna utopia 
e promete sua realizac;:ao como resultado da destruic;:ao de 
todas as utopías. Destruir movimentos utópicos ou imagens 
utópicas parece agora o caminho da realizac;:ao da utopia. Do 
antiutopismo frenético esta ideologia deriva a promessa utópi
ca de um mundo novo. A tese básica é: quem destrói a 
utopia, a realiza. Já o fato de se oferecer o mercado total 
como societas perfecta e como competic;:ao perfeita torna visí
vel este horizonte utópico da antiutopia. As denominac;:oes esco
lhidas para dar nome a esta sociedade de mercado revelam 
já que o realismo de mercado pretendido nao é mais do que 
um utopismo ilusório. Reagan se refere a esta sociedade do 
mercado total e agressiva como "cidade que brilha nas coli
nas", o que, na linguagem esotérica dos EUA, significa nada 
menos do que urna nova J erusalém ou um reino milenar. 
Reagan anuncia a sociedade dos Estados Unidos como "luz 
eterna", como "catedral da liberdade" e como "guia ilumina
dor de sempre para a humanidade". Assim a societas perfecta 
do automatismo do mercado recebe seu brilho utópico que 
brilha tanto mais quanto mais tenebrosa é a conspirac;:ao mun
dial do Reino do Mal. Para que esta utopia brilhe com maior 
luz, falta apenas destruir os utopistas que constituem o Reino 
do Mal. Trata-se de urna utopia antiutópica agressiva, euja 
realizac;:íio é o resultado da destruic;:ao de todos os utopistas 
do mundo. 

o caminho para esta utopia nao é garantir a paz e um de:. 
senvolvimento humano 50lidário. Ao contrário, os que querem 
isto sao exatamente os utopistas. Para que a humanidade se 
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encontre a si mesma, é preciso garantir a luta e destruir a 
solidariedade. Querer a paz e o desenvolvimento solidário da 
humanidade é um sinal do Reino do Mal. A vida é luta e a 
liberdade consiste em ter a liberdade para lutar. A luta é 
o princípio de vida da sociedade. Portanto, quem está contra 
a luta está contra o princípio de vida da humanidade. Para 
isso é preciso urna luta que garanta este princípio de vida 
da sociedade, que é precisamente a luta. A utopia amea~a a 
existencia de sta luta e para isso é preciso fazer a guerra total 
contra a utopia. Aa ganhar esta guerra, cria-se um mundo 
novo que pode ser celebrado agora utopicamente. O fato de 
a luta se impar definitivamente como princípio de vida da 
humanidade aparece como mundo novo utópico. 

A ideologia do mercado total nao é mais do que a forma 
liberal do desenvolvimento desta ideologia de luta. Trata-se 
da ideologia de urna luta que é realizada no mercado e que 
é o princípio de vida do mercado e de toda a sociedade. ~ 
preciso proteger esta luta contra os intervencionistas para que 
possa dar seus frutos. O lema destinado a estender e assegu
rar esta luta de mercados é: "Mais mercado". A luta contra 
a utopia também aqui é urna luta que se trava para poder 
lutar livremente. Junto com a utopia, portanto, qualquer huma
nismo aparece como adversário. Sua destrui~ao é celebrada de 
novo como recupera~ao do humano, que nao é senao o res
peito por esta luta. 6 

6. Esta mística da luta pode ser encontrada também em Paul A. Samuelson 
prémio Nobel de economia: "Independentemente de a mae natureza querer o~ 
nao a diferencia~ao, está claro que ela apóia sempre aquele genero que recebe 
sua maior gra9a: é aquele que sobrevive na luta darwiniana da existencia ... 
já o fato de ser capaz de chegar boxeando e usando os cotovelos para o 
último helicóptero que parte, ou de sobreviver na viagem oceAnlca feroz em um 
barco de escravos, dá garantia para energia e habllidade" (Newsweek, 26·05-1975). 
A mae natureza é a luta e a competiQao. Ouem quiser limitá-las ou aboli-Ias, 
ofende a natureza. Portanto, pacifismo e socialismo sao antinatureza, contra a 
qual é preciso impor a natureza vcrdadeira, que é guerra e luta. Por Isso Reagan 
fala do comunismo como "urna espécie de loucura que vai contra a natureza 
humana" (Franklurter Allgemeine Zeitung, 20-11-1985). Portanto, pacifismo, so
cialismo. intervencionismo e reformismo sao rebeli6es contra a natureza, sao 
antinaturais. 

Esta mística de luta, apresentada como mística da natureza, está também 
por trás do retorno da geopolítica, que se torno u a ideologia dominante no 
sistema militar ocidental (ver HINKELAMMERT, Franz J., Die Radikallsierung 
der Christdemokraten. Berlim, 1976, p. 53 s) . A mesma místiCa de luta apareceu 
de novo na declarac;ao de Sonta Fé, que é urna declarac;ao programática para 
o primelro periodo de governo de Reagan (ver HINKELAMMERT, Franz J., 
La pollUca del mercado total. su teologización y nuestra respuesta. Pasos, n. 1, 
1985, DEI, San José, Costa Rica. Este arUgo é o ensalo anterior neste livro). 
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Destruir a utopia para que o homem possa ser verdadei
ramente humano, abolir o humanismo para que o humano 
possa ser recuperado, esse é agora o caminho para oferecer 
uma utopia na antiutopia. 

Contudo, esta utopia antiutópica nao celebra apenas o que 
há. Fundamenta um processo de mercado total que tem uma 
dimensao infinita para o futuro e ao qual é atribuída uma 
perspectiva. Esta sociedade de mercado nao é apenas uma "ci
dade que brilha nas colinas". Encontra-se também num pro
cesso para alcan¡;:ar este objetivo. Através de um processo infi
nito de totaliza¡;:ao do mercado, chega a ter uma perspectiva 
infinita. Nao é somente a presen¡;:a de um princípio utópico 
mas também futuro utópico. 

Por um lado, fabrica-se esta utopia através de uma manipu
la¡;:ao da utopia socialista tradicional que se junta agora com 
rela¡;:Oes de produ¡;:ao capitalistas. Isso implica algumas refor
mula¡;:óes, mas sao assumidas, nesta manipula¡;:ao da utopia, 
imagens centrais de esperan¡;:a surgidas na tradi¡;:ao socialista. 

Isto pode ser demonstrado com o exemplo de um discurso 
de Reagan dirigido a juventud e alema em Hambach. 7 Refe
rindo-se as rela¡;:óes de produ¡;:ao capitalistas convida a que 
se fa¡;:a: 

parte de um novo grande movimento do progresso - a 
época do empresário. Pequen as empresas teriam que criar 
os novas postas de trabalho para o futuro. 

Ele une esta referencia ao anúncio de um futuro brilhante 
erigido contra a tirania: 

Voces podem seguir seus sonhos até as estrelas... e n6s, 
que vivemos nesta grande catedral da liberdade, nao deve
mos esquecer nunca: veremos di ante de nós um futuro bri
lhante; veremos surgir as cúpulas da liberdade e - tam
bém podemos prever isso, o final da tirania, se crermos 
em nossas for¡;:as maiores - nossa coragem, nosso valor, 
nossa capacidade infinita de amor. 

7. Frankfurler RUlrdsc/wu, 7·5·1985. 
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Segue a descric¡:ao do futuro brilhante que desemboca em 
frases que, quase textualmente, poderiam ser de Bebel ou de 
Trotski: 

Vamos transformar o extraordinário em cotidiano - assim 
age a liberdade. E os mistérios de nosso futuro nao per
tencem apenas a nós aqui na Europa e na América, mas 
a todos os homens em todos os lugares pará todos os tem
pos. .. a futuro está esperando seu espírito criativo. De 
suas file iras pode surgir no futuro da Alemanha um novo 
Bach, um novo Beethoven, um novo Goethe e um novo 
atto Hahn. 

Bebel havia dito: 

As gerac¡:oes futuras... realizarao sem maior esforc¡:o tare
fas sobre as quais no passado cabec;:as extraordinárias pen
saram muito e tentaram encontrar soluc¡:6es, sem ter podido 
encontrá-las. 

E Trotski dizia: 

A média humana se erigirá até o nível de um Aristóteles, 
Goethe, Marx. Em cima deste cume se levantarao novas 
cúpulas. 

Reagan une esta utopia que ele chama de "a verdadeira 
revolu<;ao da paz em liberdade" com utopias de progresso 
técnico e com a utopia de uma paz considerada como resul
tado de um armamentismo livre e sem limites. 

Apresenta tuda isso como a leí da hist6ria: 

A história nao está do lado daqueles que manípulam o 
significado de palavras como revoluc¡:ao, liberdade e paz. A 
históría, porém, está do lado daqueles que lutam em todo 
o mundo para uma verdadeira revoluc¡:ao da paz em 
liberdade. 

Esta manipulac;:íio da utopia socialista, para adaptá-la a re
lac,:6es de produc,:ao capitalistas e t1sá-la para a legitimac¡:íio do 
atua! sistema dos EUA, tem uma hist6ria um pouco mais 
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langa. Já Zbigniew Brzezinski, em seu livro Ideologia e poder 
na política soviética 8, elabora o significado da imagem do co
munismo para a estabilidade do sistema soviético e deixa ver 
a ausencia de uma perspectiva ideológica do futuro parecida 
nos EVA. Mais tarde, em outro livro 9, Brzezinski tenta cons
truir uma utopia análoga para o sistema estadunidense. No 
entanto, a solu<;:ao de Brzezinski acaboLl senda muito mecanica 
e artificial. O discurso de Reagan demonstra como se prefere 
enfim reformular diretamente a utopia socialista para seus 
próprios usos. 

Trata-se de uma utopia secular, cuja origem racionalista é 
inegável até no caso em que é transformada em seu contrá
rio. Ela tem sua importancia naqueles círculos da nova direita 
dos EUA que provem diretamente do neoliberalismo. Em 
certo sentido serve também para se opor aquele pessimismo 
cultural gera1, que é derivado do problema do meio ambiente 
e da conseqüente crítica do progre ss o técnico em geral. Con
tuda, com toda certeza nao se trata daquela utopia que ga
rante a nova direita dos Estados Unidos, cujo presidente é 
Reagan, sua base de massas - o "conservadorismo de massas". 

Estas bases de massas provem de uma tradi<;ao obscura do 
fundamentalismo cristao, especialmente protestante, nos EUA. 
Esta tradi<;ao lembra muitas vezes a literatura anti-semita da 
primeira metade deste século na Europa, tanto em seu primi
tivismo como também em seu anti-semitismo pronunciado. 
Embora seja prÓ-Jsrael. esta tradi<;ao é anti-semita. Os elemen
tos com os quais se apresenta hoje nos EUA a conspira<;ao 
mundial do Reino do Mal provem desta tradi<;ao fundamen
talista, apesar de se encaixarem muito bem na ideo1ogia do 
mercado total proveniente do neoliberalismo. 

Esta tradi<;ao fundamentalista surgiu a partir do século 
passado, unida a urna religiosidade que era entendida num 
sentido puramente privado. Recentemente. nos anos setenta, se 
tornou uma teologia política explícita sob a influencia, espe
cialmente, de Jerry Falwell e George Otis, que hoje sao urna 
espécie de Rasputins da corte do presidente Reagan. 

8. Ideology and Power itl Soviet Poli/ics. New York, 1962. 
9. Belween tlVO ages. America's Role itl lf1e fecf1t1elrollic Era. 1970. 
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Da umao deste movimento fundamentalista e do neolibe
ralismo surge a nova direita atual nos EUA. A ponte entre 
os dois é o antiintervencionismo extremo do qual ambos com
partilham baseados em tradi90es diferentes. O antiutopismo 
desempenha em ambos um papel parecido. Todos os elemen
tos que o neoliberalismo combate em nome de seu antiinter
vencionismo sao considerados no fundamentalismo como obras 
do Anticristo e, portanto, interpretados em telmos metafísicos 
e religiosos. O socialismo e a democracia social, mas também 
todo reformismo, a unifica9aO da Europa, as Na90es Unidas, 
qualquer pacifismo e toda as atividades sindicais, do ponto de 
vista fundamentalista, sao anúncios ou obras do Anticristo, 
que sobem do reino da besta. De modo diferente dos restos 
racionalistas da utopia secular, esta visao fundamentalista da 
história é, no entanto, sumamente pessimista. Segundo ela, o 
Reino do Mal tem for¡;as demais e seguramente leva a catás
trofe absoluta da humanidade. Embora os bons se defendam, 
a atividade do mal desemboca numa batalha final chamada 
Harmagedon - urna espécie de Crepúsculo dos Deuses. 10 

10. Em seu Iivro O triunfo da polltica, David Stockman atesta esta proximi
dade entre fundamentalismo e neoIlberaIlsmo. Ele chama de monstro e besta 
tudo o que nao é mercado. De um professor liberal seu diz que "em tres meses 
destruiu tudo aquilo em que havia acreditado, desde o bom Deus até a bandeira 
das estrelas" (segundo publicac;ao de capítulos do Iivro no Spiegel, n. 16, p. 
201). Considera a política enquanto tal como intervencionismo: "os políticos 
estao arruinando o capitalismo americano" (ibid., p. 210). Como o interven
cionismo crla dependencias, Stockman quer cortar o cordao umbilical da depen
dencia. "Meu plano confiava numa dor breve e aguda, em favor de urna re
cuperac;ao da saúde a longo prazo" (ibid., p. 219). "Isso significava lambém 
o corte repentino da ajuda social para os necessitados com capacidade de Ira
balho ... apenas um chanceJer de ferro o poderia tel' imposto (n. 16, p. 219) ... 
um "matador de dragaes" (ibid., p. 222). 

Conta como caiu nas maos dos utopistas. Fui "seqUestrado por urna horda 
de amigos da paz esquerdista para duas gigantescas babéis pecaminosas". Urna 
era um seminário com pensamentos liberais: "desarmamento atómico, integrac;ao 
de rac;as e outras utopias". Refere-se a outra quando conta: "Com que medo 
estava eu no hall do edifício da ONU, aquel e bastiao dos defensores da dis
tensao, dos comunistas e dos hereges esquerdistas. Eu tremia pensando na ira 
de Deus sobre minha estadia nesle mercado de maldade ... " (Spiegel, n. 17, 
p. 177). O que ele nao menciona, tendo-o obviamente presente, era: a sede do 
anticristo. 

Salvou-se lendo Niebuhr: "Niebuhr era um crítico sem piedade do utopismo" 
(lb/d., p. 177). Ele mesmo se transformou agora num matador de dragaes. Sobre 
a "propensao para a economia estatal" fala como de um Umonstro" e diz: H ... eu 
o combatí com urna espada da forja do economista do mercado F. A. Hayek". 

Mas em sua luta contra a uta pi a ele relornou 11 utopia, se bcm que agora 
em forma antiut6pica: "Num sentido mais profundo, no entanto, a doulrina nova 
da oferta nao era senao urna reedic;iío de meu vel"" idealismo social sob forma 
nova e, como eu acrcditava, amadurecida. O mundo pOdia comec;ar de novo 
desde o comec;o. As CI'ises económicas e sociais, que estao aumenlando, poderiam 
sel' superadas. Os males herdados mais velhos do racismo e da pauperizac;iío po
dedam ser superados através de reformas profundas que partiriam das causas 
pollticas. Mas. sobre(udo. a doutrina da oferta ofereceu uma alternativa idealIsta 
para o sentido do tempo cfnico e pessimista" (lbid., p. 185). As reformas 
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Para o fundamentalista, porém, a esperan<;:a está precisarnen~ 
te na chegada destacatástrofe. Quanto piar, tanto melhor. 
Porque na batalha final Cristo volta. "Cristo vem" é uma 
esperan<;:a que se torna tanto maior quanto piar estiverem as 
coisas. Na catástrofe final, Cristo vem para iniciar o reino 
milenar destinado aos bons, que se defenderam do Anticristo. 
Os intervencionistas, porém, vao para o inferno por toda a 
eternidade. Os bons, contudo, já aqui sao os portadores des te 
reino milenar. Quanto mais política se tornar esta esperan<;:a 
da catástrofe, mais se come<;:a a falar do "Harmagedon atómi
ca". Aa aceitar isso se declara "o papel sacrifical" que tem 
que desempenhar os EUA. Deste modo, até a guerra atómica 
se transforma em esperan<;:a verdadeira, em passo necessário 
para a chegada do reino milenar. Tanto Reagan como também 
Weinberger fazem suas visoes deste tipo. 11 

A lei da história subjacente aqui torna-se absolutamente 
metafísica e determinista. Este futuro de catástrofe é conside
rado algo absolutamente fatal; como desígnio eterno de Deus, 
escrito de urna vez por todas nas profecias bíblicas. 

As descri<;:oes do reino milenar feítas neste contexto nao 
sao mais do que as imagina<;:oes de um mercado total que 
foi realizado totalmente nestes mil anos. 

Desta maneira se completa o mundo utópico da nova di
reita dos EUA. Para muitos, ele tem algo. Mas sempre tem 
como seu elemento central a destrui<;:ao do utópico como pas
sagem para a utopia realizada. 

Desta maneira, a utopia socialista manipulada e a igual
mente manipulada esperan<;:a do reino milenar dao a nova di
reíta dos Estados Unidos o contraste brilhante ao Reino do 

fundamentais, que partem das causas políticas, sao a~óes contra qllalquer inter
vencionismo e qualquer influencia política no mercado. O idealismo social notá
vel de Stockman ajuda o desempregado tirando-Ihe seu subsídio de desemprego 
e celebra esta medida como um passo para o caminho realista em dire~íio da 
elimina~¡¡o da pobreza e do desemprego. 

Tudo isso tem um fundo religioso, que coincide nitidamente com o funda
mentalismo crislao. Stockman fala sério totalmente do "evangelho da oferta" 
(Ibld., p. 185) e diz de Reagan que se "converteu para a religiiio da oferta" 
(Ibid., p_ 192) _ Trata-se de urna biografia que explicita bem o surgimento da 
utopia antiut6pica. 

Sobre a ideologia do neoliberalismo, ver HINKELAMMERT, Franz J-, Critica 
a la Razón Utópica. DEI, San José, Costa Rica, 1984, p. 53-94_ 

11. Ver Le Monde Dipiomatique, em espanhol, artigo de Konrad Ege, dezembro 
de 1985, p. 20-21. 
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Mal. Quando Reagan chama hoje os EVA de "cidade que 
brilha nas colinas" e, portanto, reino dos mil anos, isso tem 
um sentido diferente do que poderia ter tido urna denomina
<;ao identica no século XIX. 

4. Cirurgia social: extirpar um caneer 

A técnica social da societas perfecta do mercado total, a 
fabrica<;ao de urna conspirac;:ao mundial pelo Reino do Mal e 
o brilho conseqüente da antiutopia do reino milenar, transfor
mam qualquer adversário em irracionalidade pura e lhe negam 
qualquer valor próprio. Ele é diagnosticado como imundície 
ou enfermidade. 

Este processo da destruic;:ao moral do adversário segue um 
esquematismo determinado, resultado da postura negativa em 
geral do pensamento burgues atual. Qualquer afirmac;:ao de 
um valor próprio deriva da negac;:ao do valor do adversário. 
Quanto mais alguém se valorizar, mais baixo é valorizado o 
adversário. Atribuindo a si mesmo um valor absoluto, o adver
sário é declarado um nao-valor. 

Trata-se especialmente de tres grandes negac;:oes sobre as 
quais se fundamenta este esquema. Sao elas a nega<;ao do 
utopismo e do messianismo, a negac;:ao do estatismo e inter
vencionismo e a negac;:ao do terrorismo. Pretende-se solucionar 
problemas reais ou aparentes, que de fato existem nestes 
campos, agindo no sentido exatamente contrário a estas ne
gac;:oes. Quanto mais radicalmente se realiza este contrário, 
porém, tanto mais se reproduzem estes mesmos problemas a 
um nível sumamente radicalizado. Portanto, nao se dá nenhu
ma soluc;:ao mas um refor<;o aos problemas focalizados. Ao 
querer solucionar os problemas da ac;:ao utopicamente inspi
rada, cría-se urna utopia antiutópica totalmente irracional, que 
amea<;a todas as seguran<;as que restam e que é obstáculo a 
todos os caminhos para a solu<;ao racional dos problemas. 
Quer-se combater o terrorismo mas, para faze-Io, cria-se um 
terrorismo que supera quantitativa e qualitativamente qualquer 
terrorismo que de fato deveria ser combatido. Assim se decla-
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ra que se quer destruir o terrorismo de uma vez por todas. 
Sobre o assassinato de reféns em Beirute, depois dos ataques 
aéreos contra a Líbia, Reagan diz: 

Isto torna a demonstrar que devemos fazer algo para deter 
o terrorismo de uma vez por todas e conjuntamente. 12 

Ouanto mais decididamente se quer superar o terrorismo de 
uma vez por todas, mais terroristas tem que se tornar os anti
terroristas. Da mesma maneira como surgiu a utopia anti
utópica, aparece agora o terrorismo antiterrorista, que supera 
tuda o que o terrorismo poderia ter feito. 

O terceiro "anti" é dirigido contra o Estado e o interven
cionismo. Para evitar o intervencionismo, o Estado tem que 
se tornar Estado absoluto. Deste modo o antiestatismo se 
torna Estado absoluto. Neste sentido diz, por exemplo, F. A. 
Hayek: 

Ouando um governo está falindo e nao há regras conheci
das, é necessário erial' as regras para dizer o que pode ser 
feito e o que nao pode ser feito. Nestas circunstancias é 
praticamente inevitável que alguém tenha poderes absolutos. 
Poderes absolutos que deveriam usar justamente para evitar 
e limitar todo poder absoluto no futuro. \3 

O utopismo absoluto para superar a utopia, o terrorismo 
absoluto para deter o terrorismo de uma vez por todas, o 
Estado absoluto para que nunca mais possa haver um Estado 
absoluto, o armamentismo absolutamente ilimitado para que 
todas as armas percam sua periculosidade. 

Essa é a dialética totalitária como já é conhecida. Nao se 
soluciona nenhum problema mas todos os problemas sao ra· 
dicalizados, desembocando no niilismo. Desta maneira cria-se 
urna dinamica ilimitada, que nao tem fim, porque estas nega-
90es ativas reproduzem constantemente a razao de sua pró
pria existencia. Esta dinamica totalitária do poder pode final
mente relativizar seu próprio ponto de partida, que é o mer-

12. El i'ai,. Madri. 18-04-1986. 
1:;. Entrevisla ao El MercllI'io. Sallliago do Chile, 14·04·1481. 
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cado total, de maneira igual como a revoluyao devora seus 
filhos. A dinamica perde o pragmatismo aparente, com o qual 
comeya, e deixa de considerar os interesses próprios, com o 
qual se torna capaz da radicalizayao ilimitada. 14 

Este processo, que através de nega<roes ativas cria a radi
calizayao absoluta, leva por sua vez a desvalorizayao absoluta 
do adversário. A técnica social do mercado total se transfor
ma em a<rao de limpeza e de cirurgia social. A afirmayao do 
valor absoluto da vida nao desemboca na afirmayao do valor 
absoluto da vida de todos os homens, mas na afirmayao do 
nao-valor absoluto da vida dos outros. 

A campanha do nao-valor de todos os adversários é dirigi
da, na América Central, especialmente contra a Nicarágua, 
usando como ponte a campanha contra a Líbia. 

J sso comeyou nos anos 1984-1985 com a propaganda contra 
o tráfico de drogas. Afirmava-se constantemente que o gover
no sandinista da Nicarágua era o centro do tráfico de drogas 
da América Latina. Emissoras de rádio e de televisao repeti
ram diariamente o seguinte: "O comerciante de drogas é lixo 
humano. .. denuncia-o". 15 

14. o movimento totalitário tem que controla¡' os meios de comunicac;:íio, mas 
a censura a imprensa de modo algum é parte essencial do totalitarismo. Nao 
é preciso que o controle dos melos de comunica~¡;o seja feito pelo Estado. 
Pode ser realizada também através da propriedade privada e o mundo dos ne
góclos. Esta "Itima é a forma atual. Este controle se realiza principalmente por 
meio de financiamento da propaganda comercial pelo mundo dos negóclos. Aa se 
polarizar a sociedade, o mundo dos ncgócios nao se divide, mas forma um dos 
pólos. Quanto mais progredir a polariza,ao, tanto mais a propaganda comercial 
se transforma numa instancia homog~nea de controle, para a qual nao existe 
nenhum contrapeso. 

Um meio adicional de controle sempre foi o assassinato. Na medida em que 
o controle da imprensa por parte do mundo dos negócios nao era suficiente, os 
regimes da seguranc;:a na América Latina usaram freqüentemente o assassinato de 
jornalistas, especialmente em El Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, Uruguai 
e Brasil. Raramente foi utilizada uma censura estatal da imprensa. 

15. Depois do acidente na central atómica de Chemobyl, a UPI falou de mais 
de dois mil mor tos e acrescentava que "as pcssoas nao eram enterradas em 
cemitérlos comuns mas no povoado de Pirogoy, onde habitualmente é enterrado 
o ¡¡xo radloativo" (La Nación, San José, 30-04-1986). Esta notícia falsa apenas 
revela que aquele que a transmite considera estes mortos como lixo. Sao lIxo 
e, portanto, sao tratados como lixo. 

Considerar o homem marginalizado como lixo é feito sempre mais freqUente
mente no mundo ocidental. Depois de anunciar que vai "aterrorizar os terro
ristas", o ministro do interior da Fran~a. Charles Pasqua. promete se empenhar 
em que a "Fran-:rH deixc dc ser lima lixeiL'n" - de estrangeiros e asilados. 
Promete terminar com o "humanismo gritador do esquerda" (Splegel, n. 19, 
5-í-1986, p. 140-141). 
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Durante o ano de 1985 esta referencia ao adversário como 
lixo humano passou para um segundo plano e, a partir de 
setembro de 1985, foi progressivamente substituída pela refe
rencia ao cancer. Esta é ainda hoje a referencia mais comum. 
George Shultz, perante a Comissao de Rela90es Exteriores do 
Congresso dos EUA, chamou a Nicarágua de: 

. .. um cancer aqui em nossa massa continental, que pro
cura se estender por vários meios. 16 

Depois declarou na Universidade de Kansas: 

A Nicarágua é o cancer que nós devemos extirpar. 17 

A ele se juntou Flaminio Piccoli, presidente do partido de
mocrata crisHío italiano: 

O regime sandinista é um cancer 1I11qUO, que tem a fatal 
necessidade de exportar sua revolu9ao. 18 

Elliot Abrams, secretário de Estado adjunto para assuntos 
americanos, sugeriu que é pior ser comunista do que "bandido 
ou malfeitor". 19 O vice-presidente George Bush chamava 
Khadafy de "cachorro raivoso" ao visitar o porta-avioes Enter
prise no mar Mediterraneo. Reagan l1S0U a mesma expressao. 20 

AIguns dias antes dos ataques aéreos a Líbia, Bush anunciou 
"opera90es cirúrgicas" contra o terrorismo líbio. 21 Em seu 
discurso perante o Congresso, por ocasiao da vota9ao sobre 
urna ajuda de cem milh6es de dólares para os "contras" da 
Nicarágua, Reagan se apresentou também como cancerólogo. 
Falou do perigo de "o CanCel' maligno em Manágua... se 
converter numa amea9a mortal para o mundo inteiro". Falou 
também da "tragédia" que pode significar permitir que "este 
cancel' se estenda, deixando mel! sucessor perante decis6es 

16. La Naci6n, San José, 28-2-1986. 
17. Ibid., 15-4-1986. 
18. Ibid., 22-3-1986. 
19. Ibid., 20-12-1985. 
20. La Nación, San José, 10-4-1985. O "cachorro com raiva" tem hlst6ria. 

Wischinski, o fiscal superior nos proccssos de expurgos stalinistas, terminou seu 
discurso de acusa9iío no proccsso contra Zinoviev e Kamenev, etc., com a frase: 
"fuzilem-nos como cachorros raivosos". Também os declarou terroristas, dando 
aos processos de expurgo o carúler de processos antiterroristas. Ver PIRKER, 
Theo (ed.), Die Moskauer Schallprozesse 1936-1938. DTV, München, 1963, p. 141. 

21. La Nación, San José, 14-4-1986. 
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muito mais agonizantes nos anos vindouros",22 Conclamou a 
"levar a democracia a seu país e eliminar esta amea9a comu
nista desde a raiz" , Como contraponto utiliza novamente o 
brilho utópico, que surge do extermínio dos adversários: 

Deixaremos urna América segura, deixaremos urna América 
livre, deixá-Ia-emos como o guia iluminador de sempre para 
a humanidade, como luz eterna diante de todas as na<;:oes. 23 

Depois dos ataques aéreos a Líbia, Reagan acusou a Nica
rágua de "procurar construir outra Líbia" nas portas dos EUA. 
Nao tolerará "o que equivale a atos de guerra contra o POyO 

norte-americano". 24 

Isto, na linguagem totalitária, significa nada mais do que 
o anúncio de tratar a Nicarágua como foi feito com a Líbia. 
Por trás de todas estas amea<ras, porém, brilha a utopia anti
utópica de urna luz que procede da destrui9ao das trevas. 

Mas o Reino do Mal está em toda parte. Líbia está em 
toda parte, Nicarágua também está e Cuba está em toda 
parte. Todos tem um senhor que dirige esta conspirayao 
mundial. Esta tem lugar no mundo inteiro contra a "cidade 
que brilha nas colinas", contra o "guia iluminador de sempre 
para a humanidade", contra "a luz eterna di ante de todas as 

22. Este tipo de referencia ao adversário é na realidade muito velha. Já 
Cícero chama os partidarios de Catilin" de "lixo" e seu movimento de urna 
"enfermidade da república (que) será aliviada matando es le, mas, enqunnto os 
outros continuarem vivos, contagiudio o pel'igo"; "... nao há nada sllficicnte~ 
mente cruel e qualquer decisao que lomarmos é humanitária e compassiva" e 
conclul com urna ora9ao a Júpiter: "Castiga-os, vivos e m01tos, com os supIféios 
eternos", Cfeero fala do mesmo modo que Reagan fala dos sandinistas: "Há algum 
erime ou maldad e que ele nao tenha tramado durante os últimos anos'l" O 
impérlo romano se referiu desta mesma maneira aos eristaos de seu tempo, Mais 
tarde os crlstaos se referlrao, segundo este mesmo esquema, a seu s próprios 
adversários, Também a Inquisiyíio chamava os movimentos hereges de "úlceras", 
John Locke pedia que os advel'sários fossem t!"Dtados como "beslas selvagens", 
No século XIX e XX os papas chamaram os movimentos marxistas de "pestl
lenlos" e "essencialmente perversos". 

Em todos estes casos se trata de tirar clo adversário sua dignidade moral, antes 
de agir contra ele. A novidadc de hoje é que isso é derivado de urna interpre
tayao da socledade como socielas perfecta, interpretada em termos de urna tecno
logia social, que leva a níveis desconheciclos de terror (ver ARENDT, Hannah, 
The Origins of To/alilarial1ism. New York. 1951). O precursor mais importante 
é a Inquisiyao da Idade Média, que usa pela primeira vez a socie/as perfecta 
- aplicada a ¡gre]a - como ponto de partida do terror (ver HINKELAMMERT, 
Franz J., "El DIos mortal: Lúcifer y la Bestia: la legitimación de la dominación 
en la TradIción Cristiana", In: TAMEZ¡TRINlDAD (ed.) , Capitalismo: violencia 
y antl-vida. Tomo 1, DEI, San José, Costa Rica, p. 200-313. Ver também 
COHN, Norman, Europe's Inlle,' Demolls. San José, 1975). 

23. Barricada, Manágua, 19-3-1986. 
24. La Nación. San José. 23-4-1986. 
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na¡;:Oes". Mas, urna vez que todas estas express6es utópicas 
se referem aos Estados Unidos, os interesses nacionais dos 
EUA estao amea¡;:ados em toda parte. Pontos do globo, onde, 
segundo o govemo dos EUA, seu s interesses estao amea<;:a
dos, sao, por exemplo: o Canal do Panamá, o Canal de Suez, 
o Estreito de Cingapura, o Cabo da Boa Esperan<;:a, o Belt, 
os Dardanelos, Gibraltar, Filipinas, e muitos outros. Deste 
modo, a fabrica<;:ao da conspira<;:ao mundial, a qual é preciso 
combater através de nega<;:ao ativa, nao é mais do que uma 
proje<;:ao que serve para erigir a ditadura da seguran<;:a na
cional dos EUA sobre o mundo inteiro. Esta ditadura se esten
de e a conspira¡;:ao mundial se torna sua fundamenta<;:ao fictí
cia e mítica. Realiza-se urna luta em frente de espelhos, na 
qual o lutador, que está em frente do espelho, é completa
mente real e luta em nome de sua imagem contra outros, que 
também sao completamente reais, mas que agora sao consi
derados como um cancer no corpo da humanidade. 

Esta ditadura mundial da Seguran¡;:a Nacional, que nos 
ameac;:a, é fundamentada de uma maneira surpreendentemente 
semelhante ao que ocorreu com as ditaduras anteriores de se
guran<;:a nacional. O antiutopismo, o antiterrorismo e o anti
estatismo sempre foram as miragens dominantes, que deram 
a base para a apari<;:ao da utopia antiutópíca, do terror anti
terrorista e do Estado absoluto antiestatista. Também a abo
lic;:ao dos direitos humanos e a negac;:ao do valor do pr6prio 
homem foram baseados na analogía do cancer. Indonésia em 
1965, China em 1973, Argentina, Uruguai, Guatemala; sem
pre se tratou do mesmo método. Sempre se anunciou a ne
cessidade de extirpar um cancer. Contudo, agora se anuncia 
como política mundial o que antes era política nacional de 
alguns países. 25 

25. o totalitarismo do qual estamos Calando é urna espécie de espirito das 
institul~6es. Contudo, nao é Instítul9ao. Portanto, é impossível evitá-lo através 
de garantias institucionals ou de direito formal. Hoje já nao pode haver dúvida 
de que também a democracia burguesa - entendida como Inslitui9íío - de 
modo algum é urna garantía contra o totalitarismo. Ele pode se desenvolver 
tanto dentro de su as institui96es como dentro de outros tipos institucionais. 
Entendemos aqui por totalitarismo um movimento que polariza radicalmente o 
mundo a partir da Imagina980 de urna instituclonalidade perfeita, passando da 
técnica social derivada desta Instituclonalidade perfeita para o terror social. O 
totalitarismo reduz o sujeito a urna única rela9ao social e o Isola ao fazer a 
instituclonalidade perfeita parecer a única necessária. O conceito desta instituclo· 
nalidade perfeita é derivado das rela~6es soclais de produ~iio dominantes em 
cada caso. 
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Tratando-se agora da ditadura mundial da Seguranc;:a Na
cional dos EUA, aparecem especificidades ligadas ao fato de 
os EUA serem o primeiro poder militar e atómico do mundo. 
Quanto mais os EUA interpretam sua poUtica através de mitos 
e se emancipam da realidade, tanto mais se mostram dispostos 
ao suicídio coletivo da humanidade e podem tornar crível este 
fato. A tentativa de urna ditadura mundial por parte dos EUA 
deriva seu poder desta disposic;:ao. 

Este poder todo-poderoso é igualmente negativo, no mesmo 
sentido no qual todo este movimento parte de simples nega
c;:Oes. Se o poder todo-poderoso do criador é o poder de criar 
o mundo, assim o poder todo-poderoso destes mitólogos é 
poder destruir a criac;:ao. Aquele que destrói a criac;:ao, nao 
é ele tao todo-poderoso como aquele que a criou? 26 

Dentro da sociedade socialista o totalitarismo stalinista surgiu a partir do con
ceito de planifica9ao perfeita, como conseqliencia das rela90es socialistas de pro
dU9aO. Sua institucionalidade perfeita, portanto, era a planifica9íio. Na sociedade 
capitalista o primeiro movimento totalitário ocorreu no nazismo alemao que de
rivou sua institucionalidade perfeita da imagem de urna pureza racIal, consti
tuindo sua sociedade totalitária como sociedade de guerra. No movimento tota
litário atual, a institucionalidade perfeita se tornou o mercado projetado como 
mercado total que isola o sujeito reduzindo-o exclusivamente as rela9óes do 
mercado. 

Este conceito de totalitarismo se baseia na teoria de Hannah Arendt (The 
Origins 01 Totalilarianism. New York, 1951). r contrário ao conceito de tota
litarismo de Carl J. Friedrich e Zbigniew K. Brzezinski (Tolalltarian Dictalorship 
and Autocracy. Cambridge, Massachusetts, 1956). 

Friedrich parte de critérios institucionais, o que o impede de pass al' por cIma 
de urna simples descri9ao de sistemas pollticos determinados. Sao escolhidos 
arbitrariamente critérios que valem para o adversário polltico e que, por ne
cessidade intrínseca, jamais podem ocorrer no sistema social no qual o autor 
vive. Portanto, com necessidade dedutiva pode denunciar o adversário polltico 
como totalitário, ao passo que pela mesma razao dedutiva o próprio sistema 
.lamais o possa ser. Friedrich soluciona o problema fazendo-o desaparecer através 
de urna defini9ao arbitrária. Deste modo O conceito de totalitarismo é transfor
mado em elemento de polariza9ao totalitárla do mundo. Asslm, perde o valor 
crítico que tem na análise de Hannah Arendt. Baseado na teoria de Frledrlch, 
portanto, o totalitarismo atual pode se apresentar como luta total contra o tota
litarismo. Deste modo é integrado no totalitarismo como um de seus instru
mentos ideológicos de luta. Jeane Kirkpatrick popularizou este concelto de tota
litarismo na América Latina com o resultado de que há regimes totalitários 
como as ditaduras militares do Chile, Argentina e Uruguai, mas tanlbém os re
gimes de El Salvador e Guatemala sao chamados regimes autoritários e liber
tários. Realmente, depois do fascismo italiano, que se autodenominava totalitário, 
embora nao o fosse nos termos atuais do conceito, nenhum regime totalitáric se 
deu este nome. Já os nazistas rejeitaram o nome totalitárlo para seu sistema 
e o chamaram dc autorltário. 

26. A fé cm Dcus é precisamentc a basc para a credlbilidade da dlsposl9aO 
ao suicídio coletivo da humanidade. r lima lenda Crer que a fé em Deus e 
a moralidade tenham alguma correla9ao a priori. Também a imoralidade absoluta 
pressupoe a fé em Deus. Parte desta lenda é a cren98 comum na América 
Latina e nos Estados Unidos segundo a ql1al o nazismo foi ateu. Jamais o foi. 
Na justifica9ao da injusti9a mais absoluta, que os nazistas fizeram, desempe
nharam um papel central o Deus senhor da história, o Todo-poderoso e a 
Provldéncia. A frase de Dostoyewski: "Se nao há Deus, tudo é lícito" pode 
também ser invertida. Se há Deus, torna-se possível a Imoralldade mals absoluta. 

Crer em Deus torna possível dar ao sl1icídio coletivo da humanidade uma 
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Conclusiío 

Novamente estamos defronte de um movimento niilista, mo
tivado por urna tradi9ao apocalíptica, que tem suas raízes na 
disposi9ao ao suicídio coletivo da humanidade. 

Mas já nao há solu9ao militar. Ela seria a realiza9ao da 
meta - possivelmente ainda inconsciente - deste movimento, 
seu Harmagedon tao ansiado. Possivelmente já nem reste a 
solU9aO das guerras nacionais de liberta¡;:ao. Estas pressup6em 
o reconhecimento pelo menos de fatos políticos. Depois da 
vit6ria bolchevique na Rússia em 1917, era preciso o reco
nhecimento deste fato político por parte dos poderes ociden
tais. Eles podiam ter criado "contras", da mesma maneira 
como fazem hoje os Estados Unidos na Nicarágua, para san
grar a Uniao Soviética sem deixar jamais terminar a guerra 
civil. Algo parecido ocorreu na Grécia depois da II Guerra 
Mundial. Os partisans perderam e a Uniao Soviética do tem
po de Stalin reconheceu este fato político. Também poderia 
ter organizado "contras" para sangrar a Grécia. Mas foi reco
nhecido um fato político. No entanto, quando o primeiro 
poder mundial deixa de reconhecer fatos políticos e dissolve 
a política na idéia da realiza¡;:ao de um mito, dissolvem-se os 

racionalidade aparente. Ele pode ser declarado como vontade de Deus e, depols 
de haver Deus criado o mundo em sete dlas, nao pOde repetir esta cria~ao 
urna segunda vez? Desta maneira a cren~a em Deus se transforma na justifi
C8980 da irresponsabilidade mals absoluta. O bispo Pablo Vega, presidente da 
conferencia episcopal da Nicarágua, diz: "Há agressao militar, mas há também 
agressao ideológica e, obviamente, é pior matar a alma do que o corpo· 
(Amanecer, Manágua, n. 36-37, p. 36). Isso se repete constantemente. Por exem
plo: "... o homem scm alma nao vale nada mas, sem corpo, vive" (Nuevo 
Diario, 13-3-1986). Quer dizer, os "contras" matam apenas o corpo, sem o 
qual o homem pode viver, 80 passo que os sandinistas matam a alma, o que 
faz morrer o homem, mesmo que viva. Essa é a apologética do genocidio 
desde a Inquisl~8o medieval. Desta propaganda do genocídio surge a Imagem 
gloriosa da perfel~ao, que nesta teologla da Contra nilo é da instltui9lio per
felta mas da personalldade perfeita: "Cairiío mil 11 sua direita e dez mil a 
sua . esquerda, mas a ele (o cardeal) nao tocarao os ¡nimigos, porque é um 
escolhldo do Senhor... A vida do Cardeal Obando é um espelho onde a gl6ria 
de Deus se refJete... nao fala em nome próprio, mas por sua boca fala o 
Senhor" (La Prensa, Manágua, 14 de julho de 1985). Ver a anáUse de Pablo 
Richard: La Iglesia de los pobres en Nicaragua. Revista Pasos, n. 5, DEI, San 
José, Costa Rica, abril de 1986. As frases citadas do bispo Vega levam ao 
suicidio coletlvo da humanidade se forem aplicadas a esta humanldade. 

A fé em Deus somente pode ser libertadora se parte da afirma9ao da vida 
corporal presente. Caso contrário, vai contra qualquer humanismo. 

Desta maneira, a rela9ao entre teísmo e ateísmo se torna mal s completa. O 
ateísmo certamente pode levar ao "tudo é lícito", como o afirma Dostolewski, 
No entanto, por outro lado, precisamente o ateísmo é incapaz de racionalizar o 
suicidio coletlvo da humanidadc como realiza~iio do homem verdadeiro. Ver 
HINKELAMMERT, Franz J .. Las armas ideológicas de la muerte. DEI, 2. edlc;iío 
revista e ampliada, San José. Costa Rica, 1981. 
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próprios fatos. Deixa de haver fatos políticos e tuda se dissolve 
num movimento agressivo, um nada que grita e que pode fazer 
desaparecer o mundo em seu abismo. Urna soluc;:ao, portanto, 
tem que ser sumamente elementar e terá como suposic;:ao a 
atividade de oposic;:iío nos próprios países centrais. Dado que 
as armas pouco servem, deve tratar-se sobretudo de urna resis
téncia civil. T sso pode significar que o mundo torne a ser 
diocleciano para aqueJes que fazem resisténcia. 

Contudo, qualquer resisténcia precisa de urna meta. Antes 
de poder falar de direitos humanos, ou até de fatos reais, 
deve ser possível dizer que homem é preciso respeitar através 
desses direítos. E preciso voItar a constatar que nenhum 
homem é lixo humano, que nenhum é cachorro raivoso ou 
besta com rosto humano, que l1inguém é parasita ou se encon
tra no nível dos piolhos ou pulgas e que ninguém é um 
cancer no corpo da humanidade, que é preciso extirpar. Tuda 
isso é urna novidade absoluta dentro da civilizac;:ao ocidental. 
Fajando-se apressadamente dos direítos humanos, deixa-se de 
perceber que uma grande parte da humanidade nao é mais 
considerada como seres humanos e ela, portanto, nao é le
vada em consideraGiío como sujeito de nenhum direito. Que 
sentido tem falar de direitos humanos quando o poder maior 
e mais importante de nosso tempo declara grupos humanos 
inteiros como um cancel' no carpo de POYOS ou da humani
dade? Nao é 6bvio, e nunca foi, que o pobre, o marginali
zado, e também aquele que resiste, seja um homem. Muitas 
declara<;6es de direitos humanos incluem de fato apenas urna 
parte da humanidade, porque nao incluem aqueles seres huma
nos que nao sao considerados como homens. Quem chama 
seres humanos de ca.ncer, pode depois faciImente reconhecer 
direitos humanos. Um cancer nao é um ser humano e por
tanto nao é válida para ele a declara<;ao dos direitos huma
nos. E fácil - e além disso é tradic;:ao centenária européia 
e norte-americana - fazer declarac;:6es de direitos humanos 
com a condiyao de que nem todos os seres humanos sao real
mente tais. Desde a considerayiío de que a populac;:ao origi· 
nal da América é composta de seres sem alma, até a consi-
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derac;áo de seres humanos como infra-humanos ou como lixo 
ou cáncer, há urna linha contínua de nossa tradigao. v 

Há um processo de solapamento interno dos direitos huma
nos, que parte da considerac;ao de grupos humanos inteiros 
como nao-humanos. Isto pode ser notado especificamente na 
limitagao dos direitos humanos aos direitos humanos liberais, 
euja tendencia é impar o automatismo do mercado como base 
da ordem social. Dado o fato de que o mercado tira auto
maticamente as possibilidades concretas de vida de grupos 
humanos inteiros, estes marginalizados aparecem como seres 
nao completamente humanos. O mercado deixa apenas para 
alguns a possibilidade de sua realizagao humana, tirando-a dos 
outros. 

Ninguém pode ser homem sem ter as possibilidades con
cretas para viver. Isso sup6e inevitavelmente as condic;6es ma
teriais de vida. Está na essencia da sociedade do pr6prio mer
cado fazer estas possibilidades concretas de vida depender 
dos resultados do mercado e impedir, por tanto, o acesso a 
elas para grupos humanos determinados. Falta apenas desen
volver o mercado para o mercado total, para ter todas estas 
conseqüencias. 

Isto significa que apenas podem ser garantidos os direitos 
humanos se for concedido a todos os homens serem legitima
mente sujeitos de possibilidades concretas de vida. Isso impli
ca um canflito com a sociedade de mercado, na qua] o auto
matismo do mercado é o mecanismo central de regulag80. 

27. Esta situa<;ao dificulta a dlscussao sobre os direitos humanos. Issu se 
loma vis(vel no caso dos presos políticos. Onde avan<;a o totalitarismo na 
América Latina quase nao há presos pollticos. Tampouco e"erCCnl um papel 
Importante os campos de concenlra<;ao ou prisces no sentido clássico do século 
XIX. Os perseguidos desaparecem no buraco negro dos aparelhos policiais. 0' 
lugares de tortura e de anlquilamento formam o caminho para a morte. sem 
nenhuma publlcidade. 

A existéncla de presos políticos pressupoe um reconhecimento de suleitos culos 
dlreltos sao violados. Embora violados os direitos humanos. o suJeito mesmo 
de tals dlreltos continua existindo. Portanto, continua havendo uma perspecllva 
de desenvolvimenlo futuro que dá sentido ao protesto contra as viola<;oes. ° 
totalitarismo dos regimes da seguran<;a nacional, porém, apaga o pr6prio su· 
Jeito. ande nao existem direitos, direitos nao sao violados. Perante o totali· 
tarismo nilo existe aquele sulelto pressuposlo no protesto pela viola<;ao dos di· 
reitos humanos. Realmente nao existe. O homero nao é suleito por natureza. 
mas chega a ser sujelto no caso de ~er reconhecldo COIllO tal numa rela<;i!o 
~ocial mútua. Na discussao sobre o totalitarismo apenas Hannah Arcndt pro
nunciou esta perspecllva. 
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Por esta razao, a supera¡;:ao do automatismo do mercado é 
a condi¡;:ao para fazer a vida de maneira que seja possível 
conceder a todos os seres humanos a dignidade humana e 
podé-los ver e tratar como sujeitos de direitos humanos. Con
tuda, isso implica o controle do mercado através de um plano 
global, quer dizer, através de um intervencionismo planejado, 
que pode dar a todos os homens a possibilidade da integra
¡;:ao económica para poderem chegar a ser sujeitos concretos: 
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