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INTRODUÇÃO

o VAZIO É BELO

TRÊS DÉCADAS APAGANDO E REFAZENDO O MUNDO

Agora a terr.a estava corrompida aos olhos de Deus, e a terra estava consumida

pela violência. EDeus viu que a terra estava corrompida; porque toda carne havia

corrompido seus caminhos sobre a terra. E Deus disse a Noé: /lEu determinei que

fosse dado um fim a toda carne, porque a terra está consumida pela violência por

causa deles; agora Eu vou destruí-los junto com a terra:'

- Gênesis 6: 11

Choque e Pavor são estados que criam medos, perigos e destruição incompreensí

veis para a maioria das pessoas, para elementos/setores específicos da sociedade

ameaçada ou para suas lideranças. A natureza, sob a forma de tornados, furacões,

terremotos, enchentes, incêndios incontroláveis, fome e epidemias, pode engen

drar Choque e Pavor.

- Shockand Awe: AchievingRapidDominance,adoutrina militar para aguerra dos

EUA no Iraque'



CONHECI JAMAR PERRY EM SETEMBRO DE 2005, no grande abrigo da Cruz Vermelha em
Baton Rouge, Louisiana. O jantar estava sendo distribuído por jovens cientologistas sor
ridentes, e ele estava na fila.Eu tinha fracassado ao tentar falar com os desabrigados sem
acompanhamento da mídia e agora fazia o melhor para me misturar, uma canadense
branca num mar de afro-americanos sulistas.Entrei na fila atrás de Perry e pedi-lhe que
conversasse comigo como se fôssemos velhos amigos, o que ele fez com toda a gentileza.

Nascido e criado em Nova Orleans, ele tinha se ausentado da cidade inundada por
.uma semana. Aparentava uns 17 anos, mas me contou que tinha 23. Perry e sua família

haviam esperado longamente pelos ônibus que levariam os desabrigados; como não che
garam, eles resolveram caminhar sob o sol escaldante. Finalmente, acabaram parando
aqui, um centro de convençõesimenso, normalmente utilizado para eventos da indústria
farmacêutica e como arena para campeonatos de luta', e que agora estava ocupado por
duas mil macas e uma multidão de pessoas exaustas e irritadas, patrulhadas por impa
cientes soldados da Guarda Nacional recém-chegados do Iraque.

As notícias que.corriam naquele dia dentro do abrigo diziam que RichardBaker,
um proeminente congressista republicano da cidade, havia declarado a um grupo de
lobistas que "Nós finalmente fizemos a limpeza dos prédios públicos de Nova Orleans.
Nós não podíamos fazer isso, mas Deus fez," Ioseph Canízaro, um dos mais ricos em
preendedores de Nova Orleans, tinha acabado de expressar um sentimento parecido:

"Acho que nós temos um. terreno limpo para começar de novo. E com esse terreno
limpo, temos algumas oportunidades muito grandes." Durante toda aquela semana,
a Assembléia Estadual da Louisiana, em Baton Rouge, havia ficado cheia de lobistas
das corporações preocupados em abocanhar aquelas grandes oportunidades: impostos
menores, pouca regulamentação; trabalhadores mais baratos e "uma cidade menor,
mais segura" - o que, na prática, significava planos para derrubar 0S projetos públicos
de construção de moradias, substituindo-os por condomínios. Ouvindo aquela con
versa sobre "novos começos" e "terrenos limpos" era quase possível esquecer o vapor
tóxico produzido por entulho, fluidos químicos e dejetos humanos a poucas milhas
dali, ao longo da estrada.
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Dentro do abrigo, [amar não conseguia pensar em outra coisa:"Eu realmente não vejo

isso como uma limpeza da cidade. O que eu vejo é que muita gente acabou morrendo na

parte alta da cidade. Gente que não deveria ter morrido."

Ele falava baixinho, mas um homem mais velho que estava na nossa frente na fila

escutou e bradou: "O que há de errado com essa gente de Baton Rouge? Isso não é uma

oportunidade. Isso é uma tragédia desgraçada. Eles são cegos?"

Uma mãe Com duas crianças se manifestou: "Não, eles não são cegos, eles são maus.

Eles enxergam muito bem."

Entre os que vislumbraram uma oportunidade nas inundações de Nova Orleans es

tava, Milton Friedman, grande guru do movimento pelo capitalismo sem grilhões e

o homem a quem também foi creditada a autoria do livro-texto para a hipermóvel

economia global contemporânea. Aos 93 anos de idade e coma saúde debilitada, "Tio

Miltie", como era conhecido por seus seguidores, ainda assim encontrou forças para

escrever um editorial no Wall Street Journaltrês meses depois que os diques estoura

ram. "A maior parte das escolas de Nova Orleans está em ruínas", Friedman observou,

"assim como os lares das crianças que estudavam ali. As crianças agora estão espalha

das por todo o país. Isso é uma tragédia. É também uma oportunidade para reformar

radicalmente o sistema educacional't"

A idéia radical de Friedman sustentava que, em vez de gastar uma parte dos bilhões

de dólares do dinheiro da reconstrução refazendo e melhorando o sistema escolarpúbli

co preexistente em Nova Orleans, o governo deveria fornecer vouchers para as famílias,

os quais elas poderiam gastar nas instituições privadas, muitas com fins lucrativos, que

seriam subsidiadas pelo Estado. Tornara-se crucial; como Friedman escreveu, que essa

mudança fundamental não fosse apenas lima solução emergencial, mas se convertesse

numa "reforma permanente'"
Uma rede de associações de pensamento direitista fechou com a proposta de Fried

man e aportou em Nova Orleans após a tempestade. A administração de George W.Bush

sustentou seus planos com dez milhões de dólares para converter as escolas da cidade em

"escolas licenciadas"; instituições fundadas pelo poder público e dirigidas por entidades

privadas, de acordo com suas próprias regras. As escolas licenciadas estão causando uma

polarização profunda nos Estados Unidos, e especialmente em Nova Orleans; onde são

vistas por muitos pais afro-americanos como um meio de reverter os ganhos do movi

mento pelos direitos civis, que garantiram a todas as crianças o mesmo padrão de edu

cação, Para Milton Friedman, contudo, o conceito integral de um sistema educacional

administrado pelo Estado cheirava a socialismo. De seu ponto de vista, as únicas funções



INTRODUÇÃO 15

do Estado seriam "proteger a nossa liberdade, tanto contra os inimigos externos quanto

contra os nossos próprios concidadãos: preservara lei e a ordem, reforçar os contratos

privados, fomentar os mercados competitivos'" Em outras palavras; suprir as necessi

dadesdos policiais e dos soldados -.qualquer outra coisa, inclusive a garantia de uma

educação livre, seria considerada uma interferência injusta no mercado..

iEm gritante contraste com a lentidão em que os diques eram consertados ea rede

elétrica reparada, o leilão do sistema educacional de Nova Orleansfoi realizado com pre

cisão e rapidez militares. Dentro de 19 meses, e com a maioria dos habitantes mais pobres

ainda exilados, o sistema de escolas públicas de Nova Orleans tinha sido completamente

substituído por escolas licenciadas, sob administração privada. Antes do furacão Katrina,

o conselho de educação administrava 123 escolas públicas; agora, cuidava de apenas qua

tro. Antes daquela tempestade.havia somente sete escolas licenciadas na cidade; agora,

existiam 31.8 Os professores de Nova Orleanscostumavam ser representados por Ü111

sindicato bastante forte; agora, os acordos sindicais tinham sido rasgados, e seus 4.700

membros tinham sido todos demitidos," Alguns dos professores mais jovens foram read

mitidos pelas escolas licenciadas, com salários reduzidos; a maioria foi posta na rua.

Nova Orleans se tornara, de acordo como New York Times,."o laboratório mais im
portante do país para ampliar o uso das escolas licenciadas", enquanto o American En

terprise Institute, uma entidade. afiliada ao pensamento de Friedman, manifestava seu

entusiasmo porque "o Katrina havia realizado em um dia... aquilo que os reformadores

educacionais da Louisianavinham tentando fazer durante anos, sem sucesso";" Os pro

fessores da rede pública, por sua vez, observando que o dinheiro destinado àsvítimas da

enchente estava sendo desviado para erradicar o sistema público e substituí-lo pela pri

vatização, chamavam o plano de Friedman de "apropriação do terreno educacional".11

Eu chamo esses ataques orquestrados à esfera púb!ica, ocorridos no auge de acon

tecimentos catastróficos, e combinados ao fato de que os desastres são tratados como

estimulantes oportunidades de mercado, de "capitalismo de desastre".

O editorial de Friedman sobre Nova Orleans acabou se tornando a sua última peça públi

ca de recomendação política; ele morreu menos de um ano depois, em 16 de novembro

de 2006, aos 94 anos deidade. Privatizar o sistema educacional de uma cidade norte

americana de médio porte pode parecer uma preocupação modesta para o homem que

foi considerado o economista mais influente do último meio século, alguém que contou,

entre seus discípulos, com diversos presidentes dos Estados Unidos, primeiros-ministros

britânicos, oligarcas russos, ministros da Fazenda poloneses, ditadores do Terceiro Mun

do, secretários do Partido Comunista Chinês, diretores do Fundo Monetário Internacio-
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nal, além dos três últimos presidentes do Banco Central norte-americano. Apesar disso, a

sua determinação de aproveitar a crise de Nova Orleans para fomentar uma versão fun
damentalista do capitalismo era também um adeus curiosamente adequado ao professor

baixinho e de energia ilimitada, que, no seu apogeu, se descreveu como "um-pastor fora

de moda pregando o sermão dominical";"

Por mais de três décadas, Friedman e seus poderosos seguidores se dedicaram a apri

morar essa mesma estratégia: esperar uma grave crise, vender partes do Estado para in
vestidores privados enquanto os cidadãos ainda se recuperavam do choque, e depois

transformaras "reformas" em mudanças permanentes.

Num de seus mais influentes ensaios, Friedman elaborou em termos teóricos a tática

nuclear do capitalismo contemporâneo, que eu aqui denomino de doutrina dochoque,
Ele observou que "somente uma crise - real ou pressentida- produz mudança verda

deira. Quando a crise acontece, as ações que são tomadas dependem das idéias que estão

à disposição. Esta, eu acredito, é a nossa função primordial: desenvolver alternativas às

políticas existentes, mantê-las em evidência e acessíveis até que o politicamente impossí

vel se torne o politicamente inevitável'l'êAlgumas.pessoas costumam estocar alimentos

enlatados e água para enfrentar grandes desastres; os seguidores de Friedman estocam

idéias em defesa do livre mercado. Tão logo uma crise se instalava, o professor da Uni

versidade de Chicago defendia que era essencial agir rapidamente, impondo mudanças

súbitas e irreversíveis, antes que a sociedade abalada pela crise pudesse voltar à "tirania

do status quo". Ele calculava que "uma nova administração tem de seis a nove meses para

realizar as principais mudanças; caso não agarre a oportunidade para agir de modo deci

sivo durante esse período, não terá outra chance igual";" Como uma variação dasadver

tências de Maquiavel, no sentido de que os "sofrimentos" devem ser infligidos "todos de

uma só vez", este foi um dos legados estratégicos mais du:adouros de Friedman,__

Milton Friedman aprendeu a explorar os choques e crises de grande porte em meados

da década de 1970, quando atuou como conselheiro do ditador chileno, o general Au

gusto Pinochet. Enquanto os chilenos se encontravam em estado de choque logo após o

violento golpe de Estado, o país sofria o trauma de uma severa hiperinflação. Friedman

aconselhou Pinochet a impor uma reforma econômica bastante rápida - corte de im

postos, livre-comércio, serviços privatizados, corte nos gastos sociais' e desregulamen

tação, Em alguns casos, os chilenos viram até mesmo suas escolas públicas serem subs

tituídas por escolas privadas mantidas por créditos estudantis emitidos pelo governo

na forma de vouchets. Foi a estratégia mais extrema de apropriação capitalista jamais

tentada em qualquer lugar, e ficou conhecida como a "revolução da Escola de Chicago",



INTRODUÇÃO 17

pelo fato de que muitos economistas de Pinochet tinham estudado sob a orientação de

Friedman na Universidade de Chicago. Friedman previu que a rapidez, a brusquidão e

o objetivo da mudança econômica iriam provocar, no público, reações psicológicas que

"facilitariam o ajuste"," Ele cunhou uma frase para essa tática dolorosa: "tratamento-de

choque" econômico. Desde então, sempre que os governos decidem impor programas

radicais de livre mercado, o tratamento de choque imediato, ou a "terapia de choque':

tem sido o seu método preferido.

Pinochet também facilitou o ajuste com os seus tratamentos de choque próprios; em

geral, implementou-os nas muitas celas de tortura do regime, infligindo-os aos corpos

retorcidos daqueles que foram considerados obstáculos à transformação capitalista. Na

América Latina, muitos enxergaram uma conexão entre os choques econômicos que em

pobreceram milhões e a epidemia de tortura que flagelou centenas de milhares de pessoas

que acreditavam num tipo diferente de sociedade. Por isso, o escritor uruguaio Eduardo

Galeano perguntou: "Como essa desigualdade pode ser mantida, senão por descargas de
choque elétricoi?"

Exatamente trinta anos depois que essas três formas distintas de choque se abateram

sobre o Chile, a fórmula ressurgiu no Iraque, com uma violência ainda maior. Primeiro

veio a guerra, destinada, segundo os autores da doutrina militar do Choque e Pavor, a

"controlar a vontade, as percepções e a compreensão do adversário, tornando-o literal

mente impotente para agir ou reagir'." Em seguida, veio a terapia de choque econômico

radical, imposta pelo enviado especial do governo dos Estados Unidos, L. Paul Bremer,

enquanto o país ainda estava em chamas - privatização maciça, livre-comércio integral,

um imposto único de 15%, um governo dramaticamente reduzido. O ministro interino

do Comércio do Iraque, Ali Abdul-Amir Allawi,disse na época que seus conterrâneos es

tavam "cansados de sofrer experimentos. Já houve choques suficientes no sistema, então

não precisamos dessa terapia de choque na economia'l" Quando os iraquianos resistiam,

eram reunidos e levados para prisões onde corpos e mentes eram submetidos a novos

choques, com certeza bem menos metafóricos.

Comecei a pesquisar a dependência do livre mercado em relação ao poder do choque há

quatro anos, durante os primeiros dias da ocupação do Iraque. Depois de relatar as ten

tativas fracassadas de Washington de impor a terapia do Choque e Pavor, viajei de Bagdá

para o Sri Lanka, muitos meses após a devastação do tsunami em 2004, e testemunhei

outra versão do mesmo estratagema: investidores estrangeiros e banqueiros internacio

nais se juntaram para aproveitar a atmosfera de pânico e entregar a linda área litorânea a

empresários, que rapidamente construíram grandes resorts, impedindo que milhares de
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pescadores e suas famílias reerguessem suas pequenas aldeias àbeira-mar. "Numa virada

cruel do destino, a natureza presenteou o Sri Lanka com uma oportunidade única, e de

dentro dessa grande tragédia surgirá uma região turística de nível internacional", anun

ciou o governo do país." Na época em que o furacão Katrina varreu Nova Orleans, e os

políticos republicanos, os think tanks" e os empreendedores imobiliários começaram a

falar em "terrenos limpos" e oportunidades excepcionais, ficou claro que agora era esse o

método preferencial para promover os objetivos das corporações: aproveitar os momen

tos de trauma coletivo e implementar uma engenharia social e econômica radical ..

A maior parte das pessoas que sobrevivem a desastres devastadores não deseja a área

limpa - elas querem salvar tudo que puderem e começar a reparação do que foi des

truído; buscam reafirmar a sua ligação com os lugares que as formaram. "Enquanto eu

reconstruo a cidade, me sinto como se estivesse reconstruindo a mim mesma': disse Cas

sandra Andrews, limpando o entulho após a tormenta, no bairro de Lower Ninth Ward,

em Nova Orleans, um dos mais duramente atingidos." Os capitalistas de desastre, no

entanto, não têm nenhum interesse em consertar o que existiu um dia. No Iraque, no Sri

Lanka e em Nova Orleans, o processo enganosamente chamado de "reconstrução" come

çou concluindo a obra do desastre original, ao eliminar o que restou da esfera pública e

das comunidades ali enraizadas - e depois tratou de substituí-las rapidamente por um

tipo de Nova Jerusalém corporativa, tudo antes que as vítimas da guerra ou do desastre

natural pudessem se reagrupar e reivindicar os direitos sobre o que era seu.

Mike Battles descreveu isso mais claramente: "Para nós, o medo e a desordem ofere

cem uma promessa real:'22 O ex-funcionário da ClA, de 34 anos; estava se referindo à

forma como o caos do Iraque, após a invasão, ajudou sua desconhecida e inexperiente

firma de segurança privada, a Custer Battles, a faturar quase cem milhões de dólares em

contratos com o governo federal." Suas palavras servem ~erfeitamentecomo oslogan do

capitalismo contemporâneo - medo e desordem são os catalisadores de cada novo salto

para a frente.

Quando comecei esta pesquisa sobre a interseção entre superlucros e megadesastres,

pensei estar testemunhando uma mudança fundamental no modo como a marcha para

"libertar" os mercados estava avançando ao redor do mundo. Na condição de participante

do movimento contra o crescimento do poder das corporações, na sua data inaugural

em Seattle, 1999, me acostumei a ver políticas similares sendo impostas por meio das

quedas-de-braço realizadas na Organização Mundial do Comércio, ou como condições

vinculadas aos empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Astrês marcas registradas

exigidas - privatização, desregulamentação governamental e cortes profundos nos gastos

sociais - tenderam a se tornar extremamente impopulares entre os cidadãos; contudo,
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quando os acordos eram assinados, ainda restava o pretexto de que havia umconsenti

mento mútuo entre governantes que negociavam, da mesma forma que se estabelecia o

consenso entre os especialistas.Agora, o mesmo programaideológico estava sendo impos

to por meio dos mecanismos coercitivos mais descarados: sob ocupação militar estrangei

ra depois' da invasão, ou imediatamente após a ocorrência de um cataclismo natural de

vastador. O 11 de Setembro parece ter oferecido a Washington a facilidade de não precisar

mais perguntar aos países se eles desejavam a versão norte-americana de "livre-comércio

e democracia" - e de começar a impor ao mundo aquela versão por intermédio da força

militar do Choque e Pavor.

Quanto mais fundo cavei a história de como esse modelo de mercado tinha varrido o

globo, mais eu me certifiquei de que a idéia de explorar crises e desastres foi o modusope

randi do movimento de Milton Friedman desde o início - essa forma fundamentalista

de capitalismo sempre precisou do desastre para prosseguir. Estava claro que os desastres

facilitadores estavam se tornando maiores e mais chocantes, porém o que estava aconte

cendo no Iraque e em Nova Orleans não era uma invenção posterior ao 11 de Setembro.

Pelo contrário, esses experimentos audaciosos com a exploração das crises eram o ponto

culminante de três décadas de uma adesão rigorosa à doutrina do choque.

Olhando pelas lentes dessa doutrina, os últimos 35 anos parecem diferentes. Algumas

das violações mais infames dos direitos humanos de nossa era, que tenderam a ser en

caradas como atos sádicos perpetrados por regimes antidemocráticos, foram cometidas

com a intenção clara de aterrorizar o público, ou ativamente empregadas a fim de prepa

rar o terreno para a introdução das "reformas" radicais de livre mercado. Na Argentina

da década de 1970, o "desaparecimento" de trinta mil pessoas sob o governo da junta

militar, muitas delas ativistas de esquerda, fez parte da imposição ao país das políticas

da Escola de Chicago, do mesmo modo que o pavor foi,parceiro para um tipo similar de

metamorfose econômica no Chile. Na China, em 1989, foram o choque do massacre da

praça Tiananmen e as prisões subseqüentes de milhares de manifestantes que facilitaram

ao Partido Comunista a conversão de amplas partes do país em uma grande zona de

exportação, suprida com uma força de trabalho excessivamente aterrorizada para reivin

dicar seus direitos. Na Rússia, em 1993, foi a decisão de Boris Yeltsin de enviar os tanques

para bombardear o Parlamento e prender os líderes da oposição que abriu caminho para

a escalada de privatizações e criou os notórios oligarcas do país.

A Guerra das Malvinas, em 1982, serviu a um propósito similar de Margaret Thatcher

no Reino Unido: a desordem e a exaltação nacionalista resultantes da guerra lhe permiti

ram empregar uma força descomunal para derrotar os mineiros em greve e deslanchar a

primeira onda de privatizações realizada numa democracia ocidental. O ataque da OTAN



20 A DOUTRINA DOCHOQUE

a Belgrado em 1999 criou as condições para as privatizações na antiga Iugoslávia - um
objetivo que antecedeu a guerra. Razões econômicas não foram .as únicas motivações
dessas guerras, mas em cada uma delas um grande trauma coletivo foi explorado com o

intuito de preparar o terreno para a terapia de choque econômico.
Os episódios traumáticos que serviram a esse propósito de aplainar o terreno nem

sempre foram abertamente violentos. Na América Latina e na África, nos anos 1980, foi

a crise da dívida que forçou os países a "privatizar ou morrer': como disse um executivo
do FMI.24 Tornando-se quase inviáveis por causa da hiperinflação, e muito endividados

para recusar as exigências que vinham atreladas aos empréstimos exteriores, os gover

nos aceitaram o "tratamento de choque" oferecido junto com a promessa de que aquilo
iria salvá-los de um desastre ainda maior. Na Ásia, foi a crise financeira de 1997-1998

- quase tão devastadora quanto a Grande Depressão - que tornou os assim chamados

Tigres Asiáticos bastante humildes, abrindo os seus mercados para aquilo que o New
York Times descreveu como "a maior liquidação de negócios falidos do mundo'." Mui

tos desses países eram democracias, embora as transformações radicais do livre merca
do não tivessem sido implementadas democraticamente. Muito pelo contrário: como

Friedman compreendeu, a atmosfera de uma crise de grande porte oferece o pretexto

necessário para invalidar os desejos expressos pelos eleitores e entregar o país nas mãos

dos "tecnocratas".

Houve casos, é claro, em que a adoção dessas políticas de livre mercado foi realizada

democraticamente- os políticos concorreram com plataformas rígidas e ganharam

as eleições, sendo os Estados Unidos de Ronald Reagan o melhor exemplo. A eleição de

Nicolas Sarkozy na França é um caso mais atual. Nessas situações, todavia, os defensores
do livre mercado se defrontaram com a pressão pública e foram forçados, invariavel

mente, a atenuar e alterar seus planos radicais, aceitandolazer pequenas mudanças em

vez de uma total modificação. A questão é: se por um lado o modelo econômico de

Friedman é passível de ser parcialmente implementado numa democracia, por outro,

certas condições autoritárias se tornam essenciais para a implantação de sua visãoge
nuína. Para aplicar a terapia de choque econômico sem restrições - como foi feito no

Chile nos anos 1970, na China durante a década de 1980, na Rússia dos anos 1990 e nos

Estados Unidos após o 11 de Setembro de 2001-, algum tipo de trauma coletivo maior

sempre foi necessário, ou para suspender as práticas democráticas temporariamente ou

para suprimi-las completamente. Essa cruzada ideológica nasceu nos regimes autori
tários da América do Sul, e nos seus novos territórios conquistados - Rússia e China

-.- coexiste mais confortavelmente, e mais lucrativamente, com uma liderança de mão
de ferro até hoje.
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A terapia de choque volta para casa

Desde a década de 1970, o movimento da Escola de Chicago liderado por Friedman tem

conquistado espaço em todo o mundo, mas até recentemente sua visão não tinha sido

inteiramente aplicada em seu país de origem. Sem dúvida, Reagan fez progressos, mas os

Estados Unidos mantiveram um Estado de bem-estar, seguridade social e escolas públi

cas, aos quais os pais se agarravam, nas palavras de Friedman, em "uma ligação irracional

a um sistema socialista","

Em 1995, quando os republicanos obtiveram o controle do Congresso, David Frum,

um canadense intruso que seria o futuro redator dos discursos de George W. Bush, es

tava entre os assim chamados neoconservadores que clamavam por uma revolução nos

Estados Unidos, no estilo da terapia de choque econômico. "É assim que eu acho que

devemos fazê-la. Em vez de cortar aos poucos - um pouquinho aqui, um pouquinho ali
-, sugiro que num único dia deste verão nós eliminemos trezentos programas, cada um

ao custo de um bilhão de dólares ou menos. Talvez esses cortes não façam uma grande

diferença, mas, rapaz, eles têm a sua importância. E você pode fazê-los de imediato.?"

Frum não conseguiu implementar a sua terapia de choque naquela época, em grande

parte porque não havia uma crise doméstica para preparar o terreno. Mas em 2001 tudo

mudou. Quando os ataques do 11 de Setembro ocorreram, a Casa Branca estava tomada

pelos discípulos de Friedman, incluindo o seu amigo íntimo Donald Rumsfeld. A equipe

de Bush se aproveitou da vertigem coletiva com uma rapidez assustadora - não porque,

como alguns disseram, a administração tivesse maquinado ardilosamente a crise, mas

porque os personagens centrais do poder eram veteranos de experimentos anteriores do

capitalismo de desastre na América Latina e na Europa do Leste. Eles faziam parte de um

movimento que reza pela crise da mesma forma que o~ fazendeiros castigados.pela seca

rezam por chuva, e os cristãos-sionistas que acreditam no fim dos tempos rezam pelo

Êxtase. Quando o desastre tão longamente esperado acontece, eles percebem imediata

mente que sua hora é chegada afinal.

Durante três décadas, Friedman e seus seguidores exploraram, metodicamente, os

momentos de choque em outros países - os equivalentes estrangeiros do 11 de Setem

bro, começando com o golpe de Pinochet em 11 de setembro de 1973. O que aconteceu

no dia 11 de setembro de 2001 foi que uma ideologia produzida nas universidades norte

americanas, e fortalecida pelas instituições de Washington, teve finalmente a sua chance

de voltar para casa.

A administração Bush se apropriou imediatamente do medo gerado pelos ataques

não apenas para deslanchar a "Guerra ao Terror", mas para garantir que ela fosse uma
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empreitada voltada quase completamente para o lucro, uma estrepitosa e nova indús

tria que soprasse ventos frescos sobre a vacilante economia dos Estados Unidos. Mais

bem definido como sendo um "complexo do capitalismo de desastre", esse modelo possui

tentáculos com muito maior alcance do que o complexo industrial-militar sobre o qual

Dwight Eisenhower advertiu ao final de seu mandato presidencial. Trata-se de uma guer

ra global travada em todos os campos pelas empresas privadas, cuja participação é paga

com dinheiro público, e que se legitima indefinidamente pela necessidade de proteger o

território dos Estados Unidos mediante a eliminação de todo o "mal" existente no mun

do exterior. Num período de poucos anos, esse complexo já expandiu o seu alcance de

mercado - desde a luta contra o terrorismo até a garantia da paz internacional, passan

do pelas administrações municipais e pela solução dos problemas causados por desastres

naturais cada vez mais freqüentes. O objetivo central das corporações que operam no

centro desse complexo é .trazer para o funcionamento rotineiro e regular dos Estados

esse modelo de administração voltado para o lucro, que progride tão rapidamente em

circunstâncias excepcionais. Com efeito, trata-se de privatizar os governos.

Para inaugurar o complexo do capitalismo de desastre, a administração Bush superam

pliou, sem nenhum debate público, muitas das mais sensíveis e cruciais funções de governo

- como a provisão de seguro-saúde para os soldados, o interrogatório de prisioneiros, a

coleta e o armazenamento de dados sobre todos nós. O papel governamental nessa guerra

sem fim não é o de um administrador que lida com uma rede de fornecedores, mas o de

um capitalista aventureiro cujo bolso não tem fundo, que tanto oferece dinheiro para a

criação do complexo quanto se transforma no maior cliente dos seus novos serviços. Para

citar apenas três cifras que demonstram o escopo dessa transformação, em 2003, o governo

dos Estados Unidos bancou 3.512 contratos com empresas seguradoras; 22 meses depois,

mais exatamente em agosto de 2006,·0 Departamento de qegurança Nacionaltinha lista

do mais de 115 mil contratos do mesmo tipo." A "indústria da segurança nacional" global

- economicamente insignificante antes de 2001- é agora um setor de duzentos bilhões

de dólares." Em 2006, o governo norte-americano gastou com a segurança nacional uma

média de 545 dólares por família."

E este é apenas o front doméstico da Guerra ao Terror; o dinheiro pesado está sendo

gasto nas guerras externas. Além dos fornecedores de armas, que tiveram seus lucros in

flados graças à guerra do Iraque, a manutenção das forças armadas dos Estados Unidos

é agora uma das atividades econômicas em maior crescimento no mundo." "Jamais dois

países possuidores de lojas McDonald's fizeram a guerra um contra o outro", declarou

de maneira audaciosa, em dezembro de 1996, o colunista do New York Times Thomas

Friedman." Dois anos depois, não só fica provado que ele estava errado, como, graças ao
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modelo de guerra com fins lucrativos, o Exército dos Estados Unidos vai guerrear levan

do a reboque Burger King e Pizza Hut, contratando-os para abrirem franquias nas bases

militares do Iraque e na "minicidade" da Baía de Guantânamo.

Em seguida, vêm a ajuda humanitária e a reconstrução. Testadas pela primeira vez no

Iraque, a 'ajuda e a reconstrução com fins lucrativos já se transformaram num novo pa

radigma global, indiferentes ao fato de a destruição original ter ocorrido ,por meio ou de

uma guerra precedente, como o ataque de Israel ao Líbano em 2006, ou de um furacão.

Com o aumento considerável da onda de novos desastres, em parte por causa da escassez

de recursos e das mudanças climáticas, o enfrentamento das situações de emergência é

um mercado ascendente bastante aquecido para ser deixado nas mãos de organizações

sem fins lucrativos -,por que o UNICEFdeveria reconstruir escolas, quando a Bechtel,

uma das firmas de engenharia mais poderosas dos Estados Unidos, pode fazê-lo? Por

que colocar os desabrigados do Mississippi em apartamentos vazios subsidiados, quando

eles podem habitar os navios de cruzeiro da Carnival? Para que enviar as forças de paz

da ONU para Darfur, quando as companhias de segurança privadas, como a Blackwater,

estão procurando novos clientes? E é essa a diferença posterior ao 11 de Setembro: antes,

guerras e desastres ofereciam oportunidades a um pequeno setor da economia -, os

construtores de aviões de combate, por exemplo, ou as empreiteiras que reconstruíam

pontes bombardeadas. O papel primordial das guerras, portanto, era o de abrir os mer

cados que estavam fechados e o de gerar novos surtos de crescimento no pós-guerra.

Agora, as guerras e o enfrentamento dos desastres estão de tal maneira privatizados que

se tornaram, eles próprios, os novos mercados; não há mais necessidade de esperar o fim

da guerra para obter crescimento -- o meio é a mensagem.

Uma vantagem marcante dessa abordagem pós-moderna é que, em termos de merca

do, ela é infalível. Foi assim que um analista de mercado se referiu aos ganhos da Halli

burton com a distribuição de energia numa região especialmente proveitosa: "O Iraque

foi melhor do que o esperado'?" Sua declaração data de outubro de 2006, o mês mais

violento da guerra segundo os registros; com a morte de 3.709 civis iraquianos." Ainda

assim, poucos investidores deixariam de se impressionar com .uma guerra que havia pro

porcionado um lucro de vinte bilhões de dólares apenas para uma única empresa."

Em meio ao comércio de armas, aos soldados privados", à reconstrução com fins lu

crativos e à indústria da segurança nacional, o que resultou da terapia de choque especial

do pós-Ll de Setembro da administração Bush foi uma nova economia completamente

articulada. Construída na era Bush, ela agora existe independentemente de qualquer go

verno e vai continuar entrincheirada até que a ideologia hegemônica das corporações

que lhe dá suporte seja identificada, isolada e questionada. Esse complexo é dominado
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pelas empresas norte-americanas, mas é global. M companhias britânicas trouxeram sua

experiência com câmeras de vigilância onipresentes, as firmas israelenses adicionaram

sua especialização na construção de cercas e muros de alta tecnologia, a indústria ma

deireira canadense ampliou as vendas de casas pré-fabricadas que são muito mais caras

do que outras construídas localmente, e assim por diante. "Não creio que antes alguém

tenha visto a reconstrução como um verdadeiro mercado imobiliário", disse Ken Baker,

CEO de uma empresa canadense de reflorestamento. "É uma estratégia para diversifica

çãoa longo prazo.?"
Em termos de escala, o complexo do capitalismo de desastre está no mesmo nível dos

surtos de crescimento dos "mercados emergentes" e da tecnologia de informação dos anos

1990. Na realidade, alguns participantes chegam a dizer que os contratos são ainda me

lhores do que os da era pontocom e que a bolha do "mercado de segurança" sustentou a

queda quando as bolhas precedentes estouraram. Combinada com o aumento dos lucros

das empresas de seguro (que alcançaram o recorde de sessenta bilhões de dólares em 2006,

apenas nos Estados Unidos) e com o crescimento espetacular da lucratividade das com

panhias petrolíferas (que se beneficiam a cada nova crise), a economia do desastre pode

ter salvado o mercado mundial da recessão prolongada que estava sendo enfrentada na

véspera do 11 de Setembro."

No esforço de contar a história da cruzada ideológica que culminou na privatização ra

dical da guerra e do desastre, um problema se torna recorrente: essa ideologia é cama

leônica, sempre mudando de nome e de identidade. Friedman se autodenominava um

"liberal", mas seus seguidores, que associavam os liberais a altos impostos e aos hippies,

tendiam a se identificar como "conservadores", "economistas clássicos", "defensores do

livre mercado" e, por último, como adeptos da economia "reaganiana" ou d~~laissez

faire". Na maior parte do mundo, a ortodoxia deles é conhecida como "neoliberalismo",

mas também pode ser chamada de "livre-comércio" ou simplesmente "globalização" So

mente a partir de meados da década de 1990, o movimento intelectual protagonizado

pelas instituições do pensamento direitista com as quais Friedman tinha longa associa

ção - Fundação Heritage, Instituto Cato e American Enterprise Institute - começou a

se proclamar "neoconservador" Sua visão de mundo punha o poder da máquina militar

dos Estados Unidos a serviço dos interesses das corporações.

Todas essas encarnações compartilham o compromisso com a trindade política - eli

minação da esfera pública, total liberdade para as corporações e gasto social mínimo -,

embora nenhum dos diversos nomes dessa ideologia pareça adequado o bastante. Fried

man moldou o seu movimento como uma tentativa de libertar o mercado das interferên-
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cias do Estado, mas o que acontece na prática, quando sua visão purista é implementada,

é algo muito diferente. Em todos os países que adotaram as políticas da Escola de Chica

go nas últimas três décadas, o que surgiu foi uma aliança determinante e poderosa entre

algumas 'poucas corporações de grande porte e uma camada de políticos muito ricos
- com linhas turvas e cambiantes entre os dois grupos. Na Rússia, os parceiros privados

bilionários da aliança são chamados de "oligarcas"; na China, são os "principezinhos";
no Chile, as "piranhas"; nos Estados Unidos, os "pioneiros" da campanha Bush-Cheney.

Longe de libertar os mercados da tutela do Estado, essas elites corporativas e políticas

simplesmente se juntaram para trocar favores a fim de assegurar o direito de aboca

nhar valiosos recursos que estavam anteriormente sob domínio público - os campos
de petróleo da Rússia, as terras coletivas da China e os contratos para a reconstrução do

Iraque, feitos sem licitação.

O nome mais apropriado para um sistema que elimina as fronteiras entre o Grande

Governo e o Grande Negócio não é exatamente liberal, conservador ou capitalista, mas
sim corporativo. Suas principais características são enormes transferências de riqueza

pública para mãos privadas, freqüentemente acompanhadas de uma explosão do endi

vidamento, uma polarização cada vez maior entre os muito ricos eos pobres descartá

veis, e um nacionalismo agressivo que justifica gastos exorbitantes com a segurança. Para

aqueles que vivem dentro da bolha da extrema riqueza criada por esse tipo de arranjo,

não existemelhor modo de organizar uma sociedade. No entanto, em função das desvan

tagens impostas à grande maioria da população que fica fora dessa bolha, outros aspectos
do Estado corporativo são vigilância agressiva (de novo, com troca de favores e contratos

entre governo e grandes corporações), prisões maciças, redução drástica dos direitos civis

e, com freqüência, porém nem sempre, tortura.

A tortura como metáfora

Nó Chile, na China e no Iraque, a tortura tem sido uma parceira silenciosa dessa cruzada

global pelo livre mercado. A tortura, contudo, não é apenas uma ferramenta empregada

para forçar a aceitação de políticas não desejadas por populações rebeladas; é também

uma metáfora da lógica que permeia a doutrina do choque.
A tortura, ou "interrogatório coercitivo" no linguajar da CIA,é um conjunto de técni

cas destinadas a colocar os prisioneiros em estado de profunda desorientação e choque,

de modo a obrigá-los afazer concessões contra a própria vontade. A lógica que norteia

os procedimentos foi elaborada em dois manuais da CIA que se tornaram públicos na
década de 1990. Neles, está explicado que o melhor modo de quebrar as "resistências"
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é promover rupturas violentas entre o prisioneiro e a sua habilidade para compreen

der o mundo à sua volta." Em primeiro lugar, privando-o de qualquer tipo de contato
(utilizando capuz, tapa-ouvidos, algemas, total isolamento), e depois bombardeando seu

corpo com estímulos exagerados (luz estroboscópica, música estridente, pancadas, ele

trochoque) .'
O objetivo desse estágio "suave" é provocar uma espécie de furacão dentro da mente:

prisioneiros ficam tão regredidos e assustados que perdem a capacidade de pensar racio

nalmente e proteger os próprios interesses. É nesse estado de choque que a maioria dá aos

interrogadores aquilo que estão querendo - informação, confissão, renúncia a crenças

anteriores. Um dos manuais da ClA oferece uma explicação particularmente sucinta:
"Há um intervalo - que pode ser significativamente pequeno - de ausência de ânimo,

um tipo de situação psicológica de choque ou paralisia. Ele é causado por uma experiên
cia traumática ou subtraumática que aniquila o mundo familiar ao sujeito, assim como

a imagem que ele tinha de si mesmo dentro daquele mundo. Interrogadores experientes

reconhecem esse estado tão logo ele se manifesta e sabem que nessa hora a fonte está mais

sugestionável, mais predisposta a ceder do que estava antes de passar pelo choque.?"

A doutrina do choque imita esse processo de forma meticulosa, procurando atin

gir numa escala maciça o que a tortura faz individualmente nas celas de interrogatório.
O exemplo mais cristalino foi o choque do 11 de Setembro, que aniquilou o "mundo

familiar" de milhões de pessoas e inaugurou um período de profunda desorientação e

regressão, que a administração Bush explorou com maestria. De repente, nós nos vimos
vivendo numa espécie de Ano Zero, e tudo aquilo que conhecíamos do mundo anterior

só podia ser lembrado como algo "anterior ao 11 de Setembro". Os norte-americanos se

tornaram um espaço vazio - "uma folha de papel em branco" na qual "as mais novas e
belas palavras podem ser escritas",como Mao falou de seu povo." Um novo exército de

~--

especialistas se materializou instantaneamente para escrever novas e belas palavras na

tela receptiva de nossa consciência pós-trauma: "choque de civilizações'; eles disseram.
"Eixo do mal', "fascismo islâmico", "segurança nacional". Com uma população absorvida

pela nova cultura mortífera das guerras, a administração Bush conseguiu implementar as
medidas que sempre desejara antes do 11 de Setembro: guerras privatizadas no exterior

e um complexo corporativo de segurança no país.

É assim que a doutrina do choque funciona: o desastre original- golpe, ataque terro

rista, liquidez do mercado, guerra, tsunami, furacão - põe toda a população em estado
de choque coletivo. Os bombardeios, as explosões do terror, os ventos destruidores são

tão úteis para amansar sociedades inteiras quanto a música estridente e as pancadas ser

vem para enfraquecer os prisioneirosnas salasde tortura. Como o preso aterrorizado que
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entrega os nomes de seus companheiros e renuncia à própria fé; as sociedades em estado

de choque freqüentemente desistem de coisas que em outras situações teriam defendido

com toda a.força. Esperava-se que Iamar Perry e os outros flagelados do abrigo de Baton

Rouge abandonassem os seus projetos de casa própria e escolas públicas. Esperava-se

que, depois do tsunami, os pescadores do Sri Lanka entregassem o seu litoral valioso

para os hoteleiros. Esperava-se também, se tudo corresse conforme o previsto, que os

íraquianosestivessem tão chocados e aterrorizados que abririam mão do controle de

suas reservas de petróleo, de suas empresas estatais e da sua soberania, em benefício das

forças armadas dos Estados Unidos e das zonas verdes.

A Grande Mentira

Na torrente de palavras escritas em louvor a Milton Friedman, o papel dos choques e

das crises no aprimoramento de sua visão de mundo recebeu pouquíssima atenção. Ao

contrário, por ocasião de seu falecimento, foi recontada a história oficial de como a sua

vertente de capitalismo radical se tornou uma ortodoxia governamental em quase todos

os cantos do globo. É uma versão fantasiosa, depurada de toda a violência e coerção tão

intimamente relacionadas à sua cruzada, e representa o golpe de propaganda mais bem

sucedido das últimas três décadas. A história é mais ou menos assim.

Friedman dedicou a vida a uma batalha pacífica de idéias contra aqueles que acredi

tavam que os governos tinhamresponsabilidade de intervir no mercado a fim de aparar

suas arestas. Ele dizia que a história "tinha tomado um atalho equivocado" quando os

políticos decidiram escutar Iohn Maynard Keynes, o arquiteto intelectual do New Deal

e do moderno Estado de bem-estar." A crise da Bolsa em 1929 havia criado um signifi

cativo consenso de que o laissez-faire falhara e o govern? precisava intervir na economia

de modo a redistribuir a riqueza e regular as corporações. Durante aqueles anos negros

para o laissez-faire, quando o comunismo conquistou o Leste, o Estado de bem-estar foi

encampado pelo Ocidente e o nacionalismo econômico se enraizou no Sul pós-colonial,

Friedman e seu mentor, Friedrich Hayek, pacientemente mantiveram acesa a chama de

uma versão pura do capitalismo, desembaraçada das tentativas keynesianas de partilhar

a riqueza coletiva para construir sociedades mais justas.

"Em minha opinião, o maior erro', Friedman escreveu numa carta para Pinochet em

1975,"foi acreditar que é possível fazer o bem com o dinheiro dos outros'." Poucos escu

taram; a maioria das pessoas continuava insistindo que seus governos podiam e deviam

fazer o bem. Friedman foi descrito com desprezo pela revista Time, em 1969, como "um

duende ou uma praga" e era reverenciado como profeta por muito poucos."
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Finalmente, depois de passar décadas no limbo intelectual, chegaram os anos 1980 e as

administrações de Margaret Thatcher (que chamou Friedman de "batalhador intelectual

pela liberdade") e Ronald Reagan (que foi visto, durante sua campanha presidencial, car

regando um exemplar de Capitalismo e liberdade, o manifesto de Friedman)." Afinal, ha

via líderes .políticos que tinham coragem de implantar mercados livres e desregulados no

mundo real. De acordo com essa história oficial, depois que Reagan e Thatcher liberaram

democrática e pacificamente seus respectivos mercados, a liberdade e a prosperidade dali

surgidas se tornaram tão desejáveis que, quando as ditaduras começaram a cair, de Manila

a Berlim, as massas demandaram, junto com seus Big Macs, a economia.reaganiana,

Com o colapso definitivo da União Soviética, o povo do "império do mal" também se

mostrou sequioso de participar da revolução idealizada por Friedman, do mesmo modo

que assim fizeram os comunistas-que-viraram-capitalistas na China. Isso demonstrava que

não havia obstáculo possível ao avanço de um verdadeiro livre mercado global, no qual

as corporações, desimpedidas, expandiriam sua ação por todas as fronteiras, levando a

prosperidade para o mundo todo. Fora criado então um duplo consenso a respeito da or

ganização das sociedades: os líderes políticos deveriam ser eleitos e as economias deveriam

ser administradas segundo as regras de Friedman. Como alegou Francis Fukuyama, era o

"fim da história" - "o ponto final de uma evolução ideológica da humanidade';" Quando

Friedman morreu, a revista Fortune escreveu que "ele trazia a maré da história consigo»;

foi aprovada, no Congresso dos Estados Unidos, uma resolução louvando-o como "um

dos mais importantes campeões da liberdade no mundo, não apenas no campo econômi

co, mas em todos os sentidos"; o governador da 'Califórnia, Arnold Schwarzenegger, de

cretou oficialmente o dia 29 de janeiro de 2007 como o Dia de Milton Friedman, e muitas

outras regiões e cidades fizeram o mesmo. Uma manchete no WallStreetJournal resumiu

essa narrativa bem-arrumada: "O Homem Liberdade","

Este livro é uma contestação da suposição mais fundamental e acalentada da história

oficial - a de que o triunfo do capitalismo desregulado nasceu da liberdade, de que

mercados não-regulados caminham passo a passo com a democracia. Pelo contrário, vou

mostrar aqui que essa espécie fundamentalista de capitalismo foi parida pelas formas

mais brutais de coerção infringidas tanto sobre o corpo político coletivo quanto sobre os

incontáveis corpos individuais. A história do livre mercado contemporâneo - mais bem

compreendida como a ascensão das corporações - foi escrita com choques.

As apostas são altas. A aliança corporativa está perto de conquistar suas últimas fron

teiras: as economias petrolíferas fechadas do mundo árabe, e setores das economias do

Ocidente que foram longamente protegidos da lógica do lucro - inclusive a defesa civil
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e os exércitos crescentes. Na medida em que não há sequer necessidade de manter as

aparências e buscar o consentimento público, tanto no país quanto no exterior, para pri

vatizar essas funções essenciais, o aumento dos níveis de violência, assim como desastres

cada vez maiores, tomou-se imperativo para o alcance desse objetivo. O papel decisi

vo desempenhado por choques e crises foi efetivamente eliminado dos registros oficiais

acerca da ascensão do livre mercado. Assim, as medidas extremas exibidas no Iraque e em

Nova Orleans são freqüentemente confundidas com a incompetência ou com o conluio

existentes na Casa Branca de Bush. Na verdade, as proezas de Bush representam apenas o

ápice monstruosamente violento e criativo de uma campanha de mais de cinqüenta anos

pela total liberdade das corporações.

Qualquer tentativa de preservar as ideologias dos crimes cometidos por seus seguidores

deve ser considerada com bastante cuidado. É fácil demais admitir que aqueles dos quais

discordamos são não apenas errados, mas também tirânicos, fascistas, genocidas. Porém,

é ainda verdade que certas ideologias representam um perigo para a sociedade e devem

ser identificadas como tal. Entre essas estão as doutrinas fundamentalistas e fechadas que

não têm capacidade para coexistir com outras crenças; seus seguidores deploram a diver

sidade e exigem caminho livre para implementar seu sistema perfeito. O mundo como ele

realmente é deve ser apagado para dar lugar àsua invenção purista. Enraizada em fantasias

bíblicas de grandes enchentes e terríveis incêndios, essa lógica leva inelutavelmente à vio

lência. As ideologias mais perigosas são aquelas que anseiam por esse impossível espaço

vazio, que só pode ser alcançado por meio de algum tipo de cataclismo.

Normalmente, os sistemas de idéias que exigem a eliminação por inteiro de culturas e

povos, com o intuito de instaurar uma visão purificada do mundo, são aqueles baseados

em religiosidade extrema e teorias raciais. Mas, desde o colapso da União Soviética, tem

ocorrido um acerto de contas coletivo com os grandes, crimes cometidos em nome do

comunismo. Os arquivos do sistema de informação soviético foram abertos aos pesqui

sadores, que contaram os mortos - por fomes forçadas, campos de concentração ou as

sassinato. Esse processo despertou em todo o mundo um debate acalorado entre aqueles

que atribuíam essas atrocidades à ideologia invocada e outros que as consideravam uma

distorção produzida por lideranças como Stalin, Ceausescu, Mao e Pol Pot.

"Foi o comunismo que impôs a ferro e fogo uma violenta repressão, que culminou

com o reino do terror patrocinado pelo Estado", conforme escreveu Stéphane Courtois,

co-autor do polêmico O livro negro docomunismo. ''A ideologia pode ser responsabilizada

em si mesma?"48 É claro que não. Nem todas as formas de comunismo são inerentemente

genocidas, como alguns declararam com entusiasmo; mas foi, sem dúvida, uma inter

pretação doutrinária, autoritária e arrogante da teoria comunista que levou aos expurgos
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de Stalin e aos campos de reeducação de Mao. O comunismo autoritário ficou marcado

para sempre nas experiências do mundo real.

Mas o que dizer da cruzada contemporânea para libertar os mercados mundiais? Os

golpes, guerras e chacinas perpetrados para instalar e manter regimes favoráveis aos in
teresses das corporações nunca foram tratados como crimes capitalistas. Ao contrário,

têm sido retratados como zelos excessivos de certos ditadores, nas frentes de batalha da

Guerra Fria e da Guerra ao Terror atual. Quando os oponentes mais aguerridos do mo

delo econômico das corporações são sistematicamente eliminados, como na Argentina

da década de 1970 ou no Iraque de hoje, essa eliminação é explicada como parte da guer

ra suja contra o comunismo ou o terrorismo - jamais como uma batalha pelo avanço

do capitalismo puro.

Eu não estou argumentando que todas as formas de sistemas de mercado são ineren..

temente violentas. É possível a existência de uma economia de mercado que não exija

tamanha brutalidade nem imponha esse tipo de purismo ideológico. Um mercado livre

para produtos de consumo pode coexistir com um sistema público de saúde, com escolas

públicas, e com um amplo segmento da economia controlado pelo Estado - como uma

empresa petrolífera nacionalizada, por exemplo. É ainda factível exigir das corporações

que paguem salários decentes e respeitem os direitos dos trabalhadores de formar sindi

catos, e dos governos que cobrem seus impostos e redistribuam a riqueza a :fim de reduzir

as desigualdades que caracterizam o Estado corporativo. Os mercados não precisam ser

fundamentalistas.

Keynes propôs exatamente esse tipo de economia mista e regulada após a Grande

Depressão, uma revolução nas políticas públicas que criou o New Deal e gerou transfor

mações similares em todo o mundo. Foi exatamente contra esse sistema de conciliação,

controle e equilíbrio que a contra-revolução de Friedman,foi deslanchada, buscando des

mantelá-lo em todos os países. Desse ponto de vista, a versão do capitalismo idealizada

pela Escola de Chicago possui algo em comum com outras ideologias perigosas: o desejo

declarado por uma pureza inatingível, por um espaço vazio onde construir uma socieda

de-modelo constantemente reelaborada.

O anseio pelos poderes divinos de criação total é a razão pela qual os ideólogos do

livre mercado são tão apegados a crises e desastres. Uma realidade não-apocalíptica sim

plesmente não abarca suas ambições. O que animou a contra-revolução de Friedman,

por 35 anos, foi sua atração por uma espécie de liberdade e de oportunidade que só se

apresenta em situações de mudanças calamitosas - quando as pessoas, com seus hábitos

arraigados e demandas insistentes, são tiradas do caminho -, momentos em que a de

mocracia parece praticamente impossíveL
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Aqueles que- acreditam na doutrina do choque estão convencidos de que somente

uma grande ruptura - uma inundação, uma guerra, um ataque terrorista - pode criar

o tipo de tela branca, grande e limpa que eles tanto procuram. É nesses momentos ma

leáveis,quando estamos psicologicamente fragilizados e fisicamente esgotados, que esses
artistas do real esfregam as mãos e iniciam seu trabalho de refazer o mundo.
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PARTE 1

DOIS DOUTORES DO CHOQUE

PESQU ISA E DESENVOLVI MENTO

Nós devemos deixá-los vazios, e depois nós devemos preenchê-los com

nós mesmos.

- George Orwell, 1984

A Revolução Industrial foi apenas o começo da mais extrema e radical revolu

ção jamais imaginada pelas mentes dos sectários, mas os problemas poderiam

ser resolvidos graças a uma quantidade ilimitada de bens materiais.

- Karl Polanyi, A Grande Transformação



CAPÍTULOl

o LABORATÓRIO DE TORTURA

EWEN, CArylERON, A CIA E.A OBSESSÃO POR APAGAR. EREFAZER
A MENTE HUMANA

Assuas mentes parecem páginas em branco sobre as quais podemos escrever.

- Dr. Cyril J.C. Kennedye dr. David Anchel, sobre os benefícios da terapia de ele

trochoque, 1948.1

Eu fui ao matadouro para observar a denominada "matança elétrica'~ e vi que os

porcos tinham as têmporas amarradas. com grandes aros de metal que eram co

nectados a uma corrente elétrica (125 volts). Assim que os porcos eram amarrados

com os aros, eles ficavam inconscientes, enrijecidos, e após alguns segundos eram

sacudidos por convulsões, do mesmo jeito que os cachorros que usávamos em

nossas experiências. Durante esse período de inconsciência (coma epiléptico), o

açougueiro perfurava e sangrava os anlmals sem nenhuma dificuldade.

- Ugo Cerletti, psiquiatra, descrevendo como "iÍJ.ventou" a terapia de eletrochoque,

1954. 2

"NÃO FALO MAIS COM JORNALISTAS", diz a voz constrangida do outro lado do telefone.'E

então uma pequena brecha se abre: -o que você quer?"

Imagino que tenho apenas alguns segundos para propor minha idéia, e isso não será
fácil. Como explicaro que eu quero de Gail:;Kastriei,eajornada queme trouxe até ela?

A verdade parece bizarra: "Estou escrevendo um livro sobre choque. Sobre como os

países ficam chocados - por causa de guerras, atagues terroristas, golpes de Estado e

desastres naturais. E depois como sofrem novos choques - com as corporações e os
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políticos, que exploram o medo e a desorientação do primeiro impacto para impor uma

terapia de choque econômico. Em seguida, como as pessoas que seatrevem a resistir ao

choque político são colocadas em choque uma terceira vez, se necessário - pela polícia,

pelos soldados e pelos interrogatórios na prisão. Gostaria de ouvi-la porque, segundo as

minhas pesquisas, você está entre os sobreviventes mais afetados pelo choque, sendo uma

das únicas remanescentes das experiências da CIA com eletrochoques e outras 'técnicas

especiais de interrogatório'. Aliás, tenho razão para acreditar que o experimento que foi

feito com você, na Universidade McGill, nos anos 1950, está sendo aplicado agora nos

prisioneiros da Baía de Guantânamo e de Abu Ghraib,"

Definitivamente, eu não podia dizer isso. Então falei:"Viajei recentemente para o Iraque

e quero compreender o papel ali desempenhado pela tortura. Somos notificados de que

estão buscando informação, mas acredito que é mais do que isso- talvez estejam tentando

construir um país-modelo, apagando seu povo e refazendo-o a partir do zero:'

Há uma longa pausa, e ouço então um outro tom de voz em resposta, ainda cons

trangido, porém:.. seria alívio? "Você acabou de descrever o que a CIAeEwen Cameron

fizeram comigo. Eles tentaram me apagar e fazer de novo. Mas não 'funcionou:'

Em menos de 24 horas, estou batendo na porta do apartamento de Gail Kastner, num

abrigo sinistro para idosos em Montreal. "Está aberto", diz uma voz quase inaudível. Gail

me avisou que deixaria a portadestrancada porque ficar de pé era difícil para ela, em

virtude das pequenas fraturas em sua coluna, cada vez maisdolorosaspor causa da artri

te.Sua dor nas costas é uma lembrança das 63váes em que cerca de 150 a 200 volts de

eletricidade penetraram os lóbulos frontais de seú cérebro, fazendo seu corpo se convul

sionar de modo violento sobre a mesa e causando fraturas, distensões, lábios cortados;

dentes quebrados.

Gail me cumprimenta, sentada numa poltrona azul de veludo que possui vinte posi

ções que ela altera continuamente, como um fotógrafo que tenta encontrar o foco. É nes

sa poltrona que ela passa seus dias e noites, buscando conforto, evitando o sono e o que

chama de "meus sonhos elétricos". Eles acontecem quando ela "o" vê: dr, Ewen Cameron,

o falecido psiquiatra que lhe administrou esses choques, além de outros tormentos, há

muitos anos. "Na noite passada, recebi duas visitas do Monstro Eminente", anunciou as

sim que entrei no quarto. "Não quero deixá-la mal, mas foi por causa do seu telefonema

inesperado, perguntando todas aquelas coisas." .

Dou-me conta de que minha presença ali émuito provavelmente injusta. Esse sen

timento se aprofundá. quando olho em volta e percebo que não existe lugar para mim.
Cada pedaço de superfície está coberto de livros e papéis, precariamente empilhados,

mas visivelmente organizados de alguma forma, os livros marcados com fitilhos amare-
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lados; Gail me aponta a única superfície vazia do lugar, uma cadeira demadeira que eu já

tinha identificado, mas parece se apavorar quando peço um pequeno espaço para apoiar

o gravador; A mesa que fica ao lado de sua cadeira está fora de questão: serve de morada

para umas vinte caixas de cigarros vazias, arrumadas como uma perfeita pirâmide. (Gail

tinha me avisado ao telefone sobre seu hábito de fumar: "Desculpe, mas eu fumo. E como

mal. Sou gorda e fumo. Espero que não se importe:') Parecia que Gail havia pintado de

preto a parte interior das caixas, mas quando olhei bem de.perto percebi que tinha escrito

densamente;'comletras minúsculas, nomes, números, milhares de palavras.

Passamos o dia todo conversando. Gail pára com freqüência para escrever alguma

coisa num pedaço de papel ou numa caixa de cigarros - "uma nota para mim mesma',

explica ela, "senão jamais me lembrarei"; Para Gail, os maços de papel e de cigarros re

presentam mais do que um sistema de organização não-convencional. São a sua própria

memória.

Durante toda a vida adulta de Gail, sua mente lhe faltou; fatos evaporam imediata

mente, e as lembranças, quando estão lá (e muitas não estão), são como instantâneos

espalhados pelo chão. Algumas vezes ela se lembra perfeitamente de um incidente - o

que chama de um fragmento de memória-, mas, quando lhe pedem uma data, ela pula

duas décadas ou mais. "Em 1968",diz. "Não, 1983."Por isso ela faz listas e conserva tudo,

como prova de que sua vida realmente aconteceu. Primeiro, ela se desculpa pela confu

são.E depois diz: "Ele me fez isso! Este apartamento é parte da tortura!"

Durante- muitos anos, Gail viveu atordoada pela falta de memória, e também por

outras idiossincrasias. Ela não compreendia, por exemplo, por que um pequeno choque

causado pelo mecanismo de abertura da garagem provocava um ataque de pânico incon

trolável. Ou por que suas mãos tremiam quando ligava o secador de cabelo. O mais difícil

era entender por que conseguia se lembrar de quase todos os eventos de sua vida adulta,

mas não recordava nada do que vivera com menos de vinte anos. Quando encontrava

alguém que a conhecia desde a infância, costumava disfarçar e dizia: "Sei que conheço

você, mas não consigo me lembrar de onde:'

Gailimaginava que tudo aquilo se devia à sua saúde mental abalada. Na casa dos vinte

e dos trinta anos, teve de lutar contra a depressão e a dependência de remédios e sofreu

colapsos tão sérios que acabou sendo hospitalizada em coma. Esses acontecimentos leva

ram sua família a rejeitá-la, deixando-a tão sozinha e desesperada que passou a viver dos

restos encontrados nas latas de lixo das mercearias.

Havia indícios de que alguma coisa ainda mais traumática tinha acontecido anterior

mente. Antes que sua família cortasse os vínculos, Gail e sua irmã gêmea costumavam dis

cutir sobre o período em que ficou muito doente e precisou que Zella tomasse conta dela.
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"Vocênão imagina o que.tive de passar",Zella dizia."Vocêurinava no chão da sala,chupava

o dedo, falava feito bebê eexigia.a mamadeira do meu neném. Era.isso que eu tinha de

enfrentar!" Gailnão sabia o que fazer diante das recriminações dairmãUrinar no chão?

Exigir a mamadeira do sobrinho? Ela não se.lembrava deter feito. essascoisas estranhas, ;

Aos quarenta e tantos anos, Gailcomeçoua serelacionar com' um homem chamado

Iacob, que ela descreve como sua alma gêmea. Ele tinha sobrevivido ao Holocausto, e

também estava preocupado com as questões da perda de memória dela. Para Iacob, mor

to há mais deuma década, os anos que Gail não conseguia lembrar deviam ter sidomuito

perturbadores. "Tem de haver uma razão", ele costumava dizer sobre as lacunas da vida

dela. "Tem de haver uma razão.".

Em 1992, Gaile Iacob passaram por uma banca de jornal que exibia uma manchete

grande em tom sensacionalista: "Experiências de Lavagem Cerebral: Vítimas. Serão.Re

compensadas". Kastner começou a examinar o artigo e várias expressões se destacaram

imediatamente: "fala de bebê'; "perda de memória'; "incontinência': "Eu pedi ao Iacob que

comprasse o jornal." Sentados num café perto dali, o casal·leu uma história inacreditável

sobre como, nos anos 1950, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos havia

financiado um médico de Montreal para fazer experiências bizarras com os seus pacien

tes psiquiátricos, mantendo-os acordados e isolados durante semanas; e depoisadminis

trando doses elevadas de eletrochoques e de coquetéis medicamentosos, que incluíamo

psicodélico LSD e o alucinógeno PCP,comumente conhecido como poeira dos anjos.As

experiências, que reduziam os pacientes a estágios pré-verbais e infantis, foram realizadas

no Allan Memorial Institute da Universidade McGill, soba supervisão de seu diretor, o dr.
Ewen Cameron. O financiamento da CIA aodr. Cameron havia sido revelado nos anos

1970, por meio do requerimento de um Ato de Liberdade de Informação, .conseqüente

de audiências ocorridas no Senado dos Estados Unidos; Nove dos primeiros.pacientes

do dr. Cameron se reuniram e processaram a CIAe o governo do Canadá,'que também

financiara as pesquisas do médico. Em julgamentos prolongados, os advogados das víti

mas argumentaram que os experimentos violaram os padrões da.ética médica. Cameron

fora procurado para aliviar os sintomas de doenças psiquiátricas secundárias '-. depressão

pós-parto, ansiedade, até mesmo dificuldades de relacionamentoconjugal-- e usara os

pacientes, sem seu conhecimento prévio ou autorização, como cobaias para satisfazer a

sede da CIA por informações a respeito do controle da mente humana. Em 1988, aCIAfoi

condenada a pagar um t-otal de 750 mil dólares em indenizações para os nove reclamantes

- naquela época, o maior montante indenizatório já pago pela agência. Quatro anos mais

tarde, o governo do Canadá consentiu em pagar cem mil dólares como.compensação para

cada paciente que fez parte daquelas experiências,"
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Cameron não só desempenhou um papel crucial no desenvolvimento contempo

râneo das técnicas de tortura nos Estados Unidos, como também ofereceu, com suas

experiências, uma rara percepção da lógica subjacente ao capitalismo de desastre. Do

mesmo modo que os economistas estão convencidos de que só um desastre em grande

escala - uma enorme destruição - é capaz de preparar o terreno para suas "reformas':

Cameronacreditava que ao infligir uma sucessão de choques no cérebro humano pode

ria desfazer e apagar as mentes defeituosas, e depois reconstruir novas personalidades

naquele espaço vazio.

Gail estavabastante consciente da história envolvendo a CIA e a McGill naqueles anos,

mas não tinha prestado muita atenção naquilo - nunca tevenada a ver com oAllanMemo

rial Institute. Mas agora, sentada com Iacob, ela se concentrava nas coisas que os ex-pacien

tes diziam sobre suas vidas- a perda de memória, a regressão."Percebi que aquelaspessoas

deviam ter passado pelas mesmas coisas que eu. E disse:'Iacob, esta deve ter sido a razão:"

Na loja do choque

Kastner escreveu para o Allan Institute e requisitou o seu fichário médico. Depois de pri

meiro ouvir que não havia nenhum registro sobre ela, finalmente o recebeu, com todas

as 138 páginas. O médico que a havia internado era o dr. Ewen Cameron.

As cartas, anotações e os registros no arquivo médico de Gail revelam uma história

triste, muito relacionada aoslimitesque determinavam as escolhas possíveis de uma ga

rota de 18 anos na década de 1950, e também aos abusos de poder praticados por mé

dicos e governantes. O fichário começa com a avaliação que o dr. Cameron fez de Gail,

no ato de sua admissão: ela era uma estudante de enfermagem na Universidade McGill,

com bom desempenho nos estudos, e até aquele mom~nto "uma pessoa razoavelmente

equilibrada". No entanto, estava sofrendo de ansiedade, segundo afirma Cameron, cau

sada pelo pai violento, um homem "intensamente perturbado" que realizava constantes

assédios psicológicos sobre a filha.

Nas suas primeiras anotações, as enfermeiras pareciam gostar de Gail; conversavam

com ela sobre enfermagem, e a descreviam como carinhosa, sociável e organizada. Po

rém, nos meses em que esteve sob os cuidados delas, Gail passou por uma radical mu

dança de personalidade, que foi meticulosamente documentada no. fichário. Depois de

algumas semanas, "começou a apresentar comportamento infantil, expressava idéias bi

zarras e parecia alucinada e destrutiva" As anotações indicam que essa jovem inteligente

agora só conseguia contar até seis; depois afirmam que se tornara manipuladora, hostil e

muito agressiva; em seguida, ficavapassiva e distante, incapaz de reconhecer os membros
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da própria família. O último diagnóstico era de "esquizofrenia"... "com traços.marcantes

de histeria" - um quadro muito mais sério do que aquele que a trouxera ali e que fora

caracterizado como "ansiedade".

Sem dúvida, essa metamorfose tinha relação com os tratamentos que também es

tavam listados no fichário de Kastner: altas doses de insulina, que induziam diversos

comas; estranhas combinações de euforia e prostração; longos períodos em que era man

tida adormecida por meio de remédios; e um número de eletrochoques oito vezes maior

do que era permitido na época.

As enfermeiras anotaram as inúmeras tentativas que Kastner fez de fugir de seus mé

dicos: "Tentando encontrar a saída..• reclamando que estava sendo maltratada... recusan

do-se a tomar o choque após a injeção." Essas queixas eram invariavelmente encaradas

como mais um pretexto para outra viagem ao lugar que os assistentes de Cameron deno

minavam "a loja do choque";'

A busca pelo espaçovazio

Depois de ler todo o seu fichário médico inúmeras vezes, Gail Kastner se transformou

numa espécie de arqueóloga da própria vida, pesquisando e estudando tudo que pudesse

explicar o que havia acontecido consigo mesma no hospital. Ela descobriu que Ewen

Cameron, um escocês naturalizado norte-americano, alcançara o apogeu de sua profis

são: tinha se tornado presidente da Associação Americana de Psiquiatria, da Associação

Canadense de Psiquiatria e da Associação Mundial de Psiquiatria. Em 1945, ele esteve

entre os três únicos psiquiatras norte-americanos consultados para certificar a sanidade

de RudolfHess, durante os julgamentos pelos crimes de guerra em Nuremberg."

Na época em que Gail começou as suas investigações" Cameron já havia morrido há

muito tempo, mas deixara dúzias de conferências e artigos acadêmicos publicados. Diver

sos livros também tinham sido editados sobre o financiamento pela ClA de experiências

com o controle da mente, trabalhos que incluíam todos os detalhes do relacionamento

entre Cameron e a agência. * Gailleu todos eles, assinalando as passagens mais relevantes,

estabelecendo linhas de tempo e cruzando as referências sobre datas com o seu próprio fi

chário médico. Acabou por compreender que, desde o início da década de 1950, Cameron

já tinha rejeitado a abordagem freudiana tradicional, que empregava a "terapia da fala"

* Entre eles estão incluídos o livro de Anne Collins, In the Sleep Room, ganhador do Governor
General's Award; o de [ohn Marks, The Search for the Manchurian Candidate; o de Alan Scheflin e
Edward Option Ir., The Mind Manipulatorsço de Walter Bowart, Operation Mind Control;o de Gordon
Thomas,Journey Into Madness; e o de Harvey Weinstein,A Father, a Son and the CIA, escrito pelo filho
psiquiatra de um dos pacientes de Cameron.
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para tentar descobrir as "raízes" das doenças mentais de seus pacientes. Sua ambição era

recriar os doentes, em vez de consertá-los ou curá-los, usando um método que inventou e

denominou "mobilização psíquica'"

Cameron acreditava, de acordo com o que foi publicado em seus textos acadêmicos

daquela época, que o único caminho para ensinar aos pacientes um novo comporta

mento saudável era entrar em suas mentes e "destruir os moldes patológicos existentes'"

O primeiro passo era "desfazer os moldes", o que implicava um objetivo estarrecedor:

levar a mente de volta àquele estágio que Aristóteles descreveu como "uma tábua de

escrever sobre a qual nada foi ainda escrito', uma tábula rasa." Cameron acreditava que

podia alcançar esse estágio atacando o cérebro com tudo aquilo que se sabia capaz de

interferir em seu funcionamento normal- de uma vez só. Era a guerra do "choque e

pavor" na mente.

No final dos anos 1940, o eletrochoque estava se tornando bastante popular entre os

psiquiatras na Europa e nos Estados Unidos. Seus danos permanentes eram menores do

que os da lobotomia cirúrgica, e parecia ajudar: pacientes histéricos se acalmavam com

freqüência e, em alguns casos, as descargas de eletricidade aparentavam tornar as pessoas

mais lúcidas. No entanto, essas eram apenas as observações preliminares, e nem mesmo

os médicos que desenvolveram a técnica podiam apresentar uma explicação científica

sobre como essa terapia funcionava.

Eles estavam, contudo, cientes dos efeitos colaterais. Não havia dúvidas de que a ECT

(eletroconvulsive therapy) podia provocar amnésia; essa era de longe a queixa mais co

mum associada ao tratamento. Diretamente relacionada à perda de memória estava a re

gressão, o outro efeito colateral mais amplamente registrado. Em dezenas de estudos clí

nicos, os médicos perceberam que imediatamente após a terapia os pacientes chupavam

o dedo, deitavam na posição fetal, comiam de colher feito bebês e gritavam por.suas mães

(muitas vezes confundindo médicos e enfermeiras com seus pais). Tais comportamentos

costumavam durar pouco, mas, em alguns casos, os médicos informaram que seus doentes

regrediram por completo, desaprendendo a andar e a falar. Marilyn Rice, uma economis

ta que em meados da década de 1970 encabeçou um movimento pelo direito dos pacien

tes contra o uso da Terapia de Eletrochoque, descreveu de modo vívido a sensação de ter

apagadas, pelo tratamento de choque, as suas lembranças e toda a sua educação. ''Agora

entendo como Eva deve ter se sentido, sendo criada já adulta a partir da costela de alguém

e sem direito a nenhum passado. Eu me sinto tão vazia quanto Eva."" 9

.. Mesmo hoje, com a ECT muit~ mais refinada e incluindo procedimentos que garantem a segurança
e o conforto dos pacientes - e por conta disso sendo ainda mais respeitável e eficiente para o
tratamento da psicose-, perdas temporárias de memória recente permanecem como efeitocolateral.
Alguns pacientes ainda relatam que suas memórias mais antigas também são afetadas.
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'Ianto para Rice quanto para os outros, essevazio era uma perda irreparável. Cameron,

no entanto, olhava para esse mesmo vácuo e via unia outra coisa: o espaço vazio livre dos

maus hábitos, no qual novos moldes poderiam ser inscritos. Para ele, "a perda maciça de

todas as lembranças" causada pela terapia de eletrochoque não era um efeito colateral

indesejado; era o ponto fundamental do tratamento, a chave para trazer os pacientes de

volta a um estágio primitivo de desenvolvimento "anterior ao momento em que o com

portamento esquizofrênico apareceu"10 Do mesmo modo que os falcões da guerra, que

apelam ao bombardeamento de países "para levá-los de volta à Idade da Pedra', Cameron

enxergava a terapia de choque como um meio de devolver os pacientes à infância, de fazê

los regredir completamente. Num artigo de 1962, ele descreveu o estágio ao qual preten

dia reduzir pacientes feito Gail Kastner: "Não há apenas uma perda da noção de tempo

e espaço, mas também de todos os sentimentos que deveriam estar presentes. Durante

esse período, o paciente pode apresentar uma variedade de outros fenômenos, tais corno

esquecimento de uma segunda língua e de sua vida conjugal. Em etapas mais avançadas;

pode se tornar incapaz de caminhar e de se alimentar sem ajuda, e pode apresentar dupla

incontinência. (...) Todas as funções de sua memória ficam severamente perturbadas."!' .

Para "remodelar" seus pacientes, Cameron usou uma técnica relativamente nova chama

da Page-Russell, que administrava seis descargas elétricas consecutivas em vez de uma úni
ca. Frustrado ao perceber que seus pacientes ainda permaneciam agarrados aos resquícios

de suas personalidades, procurou desorientá-los então com depressores e antidepressivos e

com alucinógenos: cloropromazina, barbituratos, sódio-amital, desoxina, Seconal,Nembu

tal,Veronal,Melicone, Torazina, Largactil e insulina. Em 1956,escreveunum artigo que essas

drogas serviam para "desinibi-lo [o paciente] até que suas defesasfossem reduzidas': 12

A mobilização psíquica poderia começar assim que fossem alcançadas a "completa

eliminação dos moldes" e a remoção satisfatória da pe~sonalidade original>Cameron

começava então a tocar mensagens gravadas para os pacientes, como "Você é uma boa

mãe e esposa e todos adoram a sua companhia" Sendo behaviorista, acreditava que seus

pacientes começariam a se comportar de modo diferente se conseguissem absorver essas

mensagens gravadas.'

Doentes submetidos a choques e drogados encontravam-se num estado quase vege

tativo e não podiam fazer nada a não ser escutar as mensagens - entre dezesseis e vinte

horas por dia, ao longo de semanas inteiras; num dos casos, Cameron tocou a mesma fita

continuamente por 101 dias."

Se Cameron fosse um pouco menos poderoso nesse campo, suas fitas de "mobilização psíquica"
teriam sido descartadas como uma piada infame. A idéia tinha-lhe ocorrido a partir de um anúncio
do Cerebrophone, um fonógrafo de cabeceira com alto-falantes nos travesseiros, que se vangloriava de
ser "um modo revolucionário de aprender uma língua estrangeira durante o sono':
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Em meados da década de 1950, muitos pesquisadores da CIA começaram a se interessar

pelos métodos de Cameron. Era o começo da histeria da Guerra Fria e a agência tinha aca

bado de deslanchar um programa secretoespecialmentededicado a pesquisar "técnicasespeciais

de interrogatório': Um memorando da CIA que se tomou público explicava que o programa

"examinou e investigou numerosas técnicas novas de interrogatório, inclusive assédio psi

ccilógico e outras como 'isolamento total'" e "uso de drogas e produtos químicos'l" Primei

ramente denominado de Projeto Bluebird, e depois renomeado para Projeto Artichoke, foi

finalmente batizado de MKUltra em 1953.Nos dez anos que se seguiram, o MKUltra gastou

25 milhões de dólares em pesquisas que visavam encontrar novas maneiras de destroçar as

vidas dos prisioneiros suspeitos de serem comunistas ou agentes duplos. Oitenta instituições

estiveram envolvidas no programa, inclusive 44 universidades e doze hospitais."

Os agentes envolvidos não sofriam de falta de criatividade para extrair informações

de pessoas que prefeririam não compartilhá-las - o problema era encontrar os meios

para testar a sua criatividade. As atividades desenvolvidas nos primeiros anos do Projeto

Bluebird e Artichoke lembram cenas de um filme de espionagem tragicômico, no qual

os agentes da CIA hipnotizam uns aos outros e colocam LSD na bebida dos colegas para

ver o que acontece (em pelo menos um dos casos ocorreu suicídio) - sem mencionar a

tortura de espiões russos."
Os testes mais pareciam trotes de admissão às fraternidades estudantis do que pesqui

sas sérias, e seus resultados não propiciaram o tipo de certeza científica que a agência es

tava buscando. Para isso, seriam necessários muitos testes realizados com seres humanos.

Algumas dessas experiências foram tentadas, mas eram arriscadas: se viesse a público

que a CIA estava testando drogas perigosas em território norte-americano, o programa

inteiro poderia ser eliminado." Foi assim que surgiu o interesse da CIA nos pesquisado

res canadenses. O relacionamento começou em lo de junho de 1951, e foi marcado por

um encontro de serviços de inteligência e de acadêmicos de tripla nacionalidade no hotel

Ritz-Carlton, em Montreal. O tema do encontro era a preocupação crescente na comu

nidade de inteligência do Ocidente quanto à descoberta, pelos comunistas, de um meio

para realizar a "lavagem cerebral" de seus prisioneiros de guerra. A evidência vinha do

fato de que soldados norte-americanos capturados na Coréia foram colocados diante das

câmeras, aparentemente por vontade própria, para denunciar o capitalismo e o imperia

lismo. De acordo com as gravações que se tornaram públicas, os presentes no encontro

do Ritz - Omond Solandt, diretor do Departamento de Pesquisa do Ministério da Defe

sa do Canadá; sirHenry Tizard, diretor do Comitê de Política de Pesquisa do Ministério

da Defesa da Grã-Bretanha; assim como dois representantes da CIA - estavam conven

cidos de que as potências ocidentais precisavam descobrir como os comunistas consegui-



46 A DOUTRINA DOCHOQUE

ram obter essas notáveis confissões. Com essa motivação, o primeiro passo seria conduzir

um "e~tudo clínico de casos reais" para ver como a lavagem cerebral podia acontecer," O

objetivo inicial dessa pesquisa não era o de utilizar o controle mental de prisioneiros no

Ocidente, mas o de preparar os soldados ocidentais para qualquer técnica coercitiva que

eles tivessem de enfrentar se fossem aprisionados.

A ClA, é claro, tinha outros interesses. No entanto, mesmo nos encontros a portas fe

chadas, como fora o do Ritz,teria sido impossível para a agência admitir seu interesse em

desenvolver métodos próprios de interrogatório. As revelações sobre as torturas realizadas

pelos nazistas ainda eram muito recentes, e tinham provocado um intenso movimento de

repulsa em todo o mundo.

Um dos participantes do encontro no Ritz foi o dr. Donald Hebb, diretor de psicologia da

Universidade McGill. De acordo com as gravações que se tomaram públicas, em sua tentativa

de desvendar o mistério das confissões dos soldados norte-americanos, Hebb especulousó

bre a possibilidade de que os comunistas estivessem manipulando os prisioneiros, por meio

de intenso isolamento e de bloqueio a qualquer informação que pudesse ser captada por seus

sentidos. Os chefes de inteligência ficaram impressionados, e três meses depois Hebb recebeu

uma bolsa de pesquisa do Departamento Nacional de Defesa do Canadá para conduzir uma

série de experimentos confidenciais baseados na privação de sentidos. Hebb ofereceu vinte

dólares por dia a cerca de 63 estudantes da Universidade McGill para que ficassem isolados

num quarto usando óculos escuros, fones de ouvido com ruído branco* e tubos de pape

lão em seus braços e mãos, de 'modo a dificultar o tato. Durante alguns dias, os estudantes

mergulharam no completo vazio, com seus olhos, ouvidos e mãos incapazes de orientá-los,

vivendo cada vez mais intensamente nas próprias fantasias. A fim de verificar se essaprivação

de sentidos tomou-os mais suscetíveis à"lavagemcerebral'[Hebb começou a tocar gravaçõesde

vozes que falavam sobre a existência de fantasmas ou a desonestidade da ciência ---::idéias que

os estudantes afirmaram considerar inacreditáveis antes do experimento."

Num relatório confidencial sobre as descobertas de Hebb, o Departamento de Pesquisa

do Ministério da Defesa concluiu que a privação de sentidos causou extrema confusão e

também alucinação nos estudantes submetidos aos testes, e que "um declínio temporário

significativo da capacidade intelectual ocorreu durante e imediatamente após o período

de supressão das percepções';" Mais adiante, o apetite dos estudantes por estímulos tor

nou-os surpreendentemente receptivos a idéias veiculadas nas gravações, e muitos deles

desenvolveram interesse pelo que ficou oculto nas semanas que se passaram após o fim do

o ruído branco (white noise,no original) é um tipo de som produzido pela combinação simultânea
de sons de todas as freqüências. Em algumas experiências, é empregado para encobrir, mascarar outros
sons, como parece ser o caso relatado no texto. (N.T.)
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experimento. Era como se a confusão resultante da privação de sentidos tivesse parcial

mente apagado suas mentes, e o estímulo sensorial reescrevesse seus moldes.

Uma cópia do principal estudo de Hebb foi enviada para a ClA, e outras 42 cópias

foram para a Marinha e para o Exército dos Estados Unidos, respectivamente." A ClA

também monitorou diretamente as descobertas com a ajuda de um dos estudantes pes

quisadores do projeto, Maitland Baldwin, que passava informações para a agência sem o

conhecimento de Hebb." Esse interesse aguçado não era surpreendente: no mínimo, Hebb

estava demonstrando que o isolamento intensivo era capaz de interferir na habilidade de

raciocínio das pessoas, tornando-as mais sugestionáveis - idéias que não tinham preço

para um interrogador. Hebb também percebeu que havia enorme potencial de utilização

de suas pesquisas, não apenas para proteger soldados capturados contra possível "lavagem

cerebral', mas feito um guia do "passo-a-passo" para a tortura psicológica. Ele afirmou, em

sua última entrevista antes de morrer, em 1985: "Era óbvio que descrevíamos técnicas de

tortura formidáveis quando fizemos nosso relatório para o Departamento."?'

Hebb também registrou em seu relatório que quatro voluntários "observaram espon

taneamente que permanecer naquela situação era uma forma de tortura", e seria uma

clara violação da ética médica tentar mantê-los além do seu próprio limite, que era de

dois ou três dias. Hebb estava consciente das limitações que esse fato traria para suas

experiências e escreveu que resultados ainda mais precisos não seriam possíveis "porque

não era viável forçar indivíduos a permanecer de trinta a sessenta dias em condições de

completo isolamento';"

O que não era possível para Hebb pareceu perfeitamente viável para seu colega e

arqui-ríval acadêmico, dr. Ewen Cameron, da Universidade McGill. (Tempos depois, na

ausência de amabilidades acadêmicas, Hebb descreveria Cameron como um "estúpido

criminoso")" Cameron já estava totalmente convencid9 de que a destruição violenta das

mentes de seus pacientes era o primeiro passo necessário para a jornada deles rumo à

saúde mental, e não uma violação do juramento de Hipócrates. Os doentes estavam à sua

mercê, como se fosse por consentimento; o padrão de anuência atribuía a Cameron um

poder absoluto durante o tratamento, chegando ao limite da realização de lobotomias.

Cameron ganhou sua primeira bolsa de pesquisa da ClA em 1957, embora já estives

se em contato com a agência há muitos anos, sob a roupagem de uma organização de

fachada chamada Sociedade para Investigação da Ecologia Humana." À medida que os

dólares da ClA chegavam, o Allan Memorial Institute se parecia cada vez menos com um

hospital e cada vez mais com uma prisão macabra.

As primeiras mudanças foram os dramáticos aumentos na aplicação de eletrochoques.

Os dois psiquiatras que inventaram a controversa máquina de eletrochoque Page-Russell
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recomendaram quatro tratamentos para cada paciente, totalizando 24 choques individuais."

Cameron começou usando a máquina duas vezespor dia em cada paciente, durante trinta

dias, num total aterrador de 360 choques individuais em cada um - muito mais do que

os seus primeiros doentes, como Gail, haviam recebido." Além dos estonteantes coquetéis

de remédios que estava ministrando aos internos, acrescentou mais algumas novidades

experimentais capazes de alterar o estado mental das pessoas, que eram de particular

interesse da elA: LSD e PCP.

Adicionou ainda outras armas ao seu arsenal de esvaziamento da mente.privação de

sentidos e sono prolongado, um processo casado que ele acreditava ser capaz de "reduzir

as defesas do indivíduo", tornando o paciente mais receptivo às suas mensagens gravadas."

Quando os dólares da ClA chegaram, Cameron utilizou parte do dinheiro para converter

os antigos estábulos que ficavam atrás do hospital em quartos de isolamento. Ele também

reformou o porão para instalar ali um cômodo que chamou de Câmara de Isolamento."

Colocou forração à prova de som, instalou emissores de ruído branco, apagou as luzes

e providenciou óculos escuros e "tapa-ouvidos de borracha" para cada paciente, e tam

bém tubos de papelão nos braços e mãos, "impedindo-os de tocar o próprio corpo - e

assim interferindo em sua auto-imagem'; conforme explicou num artigo de 1956.31Mas

enquanto os estudantes de Hebb desistiram apenas alguns dias após uma privação de sen

tidos bem menos intensa, Cameron manteve os seus doentes trancados durante semanas,

sendo que um deles permaneceu no quarto de isolamento por 35 dias."
Mais adiante, Cameron subjugou os sentidos de seus pacientes no Quarto de Dormir,

onde eles eram mantidos em sono induzido por medicamentos durante cerca de 20 a 22

horas por dia, sendo trocados de posição pelas enfermeiras, de modo a prevenir feridas,

e acordados apenas para se alimentar e ir ao banheiro." Os doentes permaneciam nesse

estado entre 15 e 30 dias, embora Cameron tenha registra40 casos de "indivíduosque fo

ram tratados assim por até 65 dias de sono contínuo':34 A equipe do hospital era orientada

a não deixar os pacientes falarem e a não fornecer qualquer informação sobre o tempo

que deveriam permanecer naquele quarto. Para se certificar de que ninguém conseguiria

escapar daquele pesadelo, Cameron medicou um grupo de pacientes com pequenas doses

de curare, uma droga que leva à paralisia, tornando-os literalmente prisioneiros em seus
próprios COrpOS.35

Num artigo de 1960, Cameron escreveu que há dois fatores principais na nossa capa

cidade de "conservar uma imagem de espaço e tempo" - o que nos permite, em outras

palavras, saber onde estamos e quem somos. Essas duas forças são "(a) nossa contínua

informação sensorial e (b) nossa memória'. Por meio do eletrochoque, Cameron aniqui

lava a memória; nos quartos de isolamento, destruía as informações sensoriais. Estava
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determinado a-forçar seus pacientes a perder completamente os sensos de sua existência

no tempo e no espaço. Ao perceber que alguns doentes conseguiam identificar a hora do

dia por -conta das refeições, ordenou à cozinha que misturasse tudo, mudando o horário

da alimentação e servindo sopa no café da manhã e mingau no jantar. E reportou com

satisfação: ''Ao variar esses intervalos e ao modificar o cardápio dos horários previstos,

nos capacitávamos a quebrar essas estruturas:' Mesmo assim, acabou descobrindo que,

apesar de todos os seus esforços, uma das pacientes continuava conectada com o mundo

lá fora, graças ao "ronco muito longínquo" de um avião que voava sobre o hospital toda

manhã àsnove horas."

Qualquer pessoa que esteja familiarizada com os testemunhos dados por sobreviven

tes de tortura sabe que esse detalhe é doloroso. Sempre que lhes perguntam como conse

guiram sobreviver a tantos meses ou anos de isolamento e brutalidade, respondem que

ouviam os sinos distantes de uma igreja, ou a chamada islâmica para as preces, ou crian

çasbrincando num parque próximo. Quando a vida está encerrada nas quatro paredes de

uma cela de prisão, o ritmo desses ruídos que vêm de fora acaba se transformando numa

espécie de linha da vida, prova de que o prisioneiro ainda é um ser humano, de que existe

um mundo além da tortura. "Eu ouvi os passarinhos cantando ao amanhecer por quatro

vezes- é assim que sei que são quatro dias",disse um sobrevivente da última ditadura do

Uruguai, lembrando uma extensão particularmente brutal da tortura." Aquela mulher

não identificada no porão do Allan Memorial Institute, se esforçando para ouvir o motor

de um avião em meio ao tormento da escuridão, das drogas e do eletrochoque, não era

uma paciente sob os cuidados de um médico; era, por todos os propósitos e objetivos, uma

prisioneira sofrendo tortura.

Existem fortes indícios de que Cameron sabia muito bem que estava simulando

condições de tortura e, como era um anticomunist~aguerrido, acreditava. que seus

pacientes faziam parte do esforço da Guerra Fria. Numa entrevista dada a uma revista

muito popular, em 1955, comparou abertamente seus pacientes aos prisioneiros de

guerra que enfrentavam interrogatórios e disse que eles, "tal como os prisioneiros dos

comunistas, tendiam a resistir [ao tratamento] e precisavam ser vencidos';" Um ano

depois, escreveu que o objetivo da destruição dos moldes era "a verdadeira 'eliminação'

das defesas" e observou que "análogo a isso é o colapso do individuo sob contínuo

interrogatório"." Em 1960, Cameron estava dando palestras sobre suas pesquisas com

privação de sentidos não apenas para outros psiquiatras, mas também para platéias

formadas por militares. Numa aula dada na Base Aérea de Brooks, no Texas, ele não

alegou estar curando a esquizofrenia e admitiu claramente que a privação de sentidos

"produz os primeiros sintomas da esquizofrenia" - alucinações, ansiedade extrema,
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perda de contato com a realidade." Em notas redigidas para uma palestra, mencionou
a privação de sentidos seguida da sobrecarga de informações, uma referência ao seu
emprego de eletrochoque e repetição infindável de gravações - um prenúncio das
técnicas de tortura que iriam surgir."

O trabalho de Cameron foi financiado pela ClA até 1961, e por muitos anos não
ficou claroo que o governo dos Estados Unidos fez com as pesquisas, se é que fez
alguma coisa. Nas décadas de 1970 e 1980, quando o financiamento da ClA para
o experimento se tornou público nas audiências do Senado e nas ações judiciais
feitas pelos pacientes contra a agência, jornalistas e congressistas tenderam a acei
tara versão dada pela própria central de inteligência - de que estava conduzin
do pesquisas sobre lavagem cerebral para proteger soldados norte-americanos que
fossem capturados. A principal atenção da imprensa se voltou para o detalhe sen
sacionalista de que o governo estava financiando viagens com ácido. Na verdade,
grande parte do escândalo, quando ele finalmente apareceu, foi que a ClA e Ewen
Cameron despedaçaram inúmeras vidas humanas de modo inconseqüente, sem
nenhuma justificativa - a pesquisa não tinha utilidade: todo mundo sabia naquele
momento que a lavagem cerebral era um mito da Guerra Fria. A ClA encorajava
intensamente essa narrativa porque preferia ser ironizada como um grupo de bu
fões empavonados de ficção científica, em vez de patrocinadora de um laboratório
de tortura numa universidade respeitada. Quando Iohn Gittinger, o psicólogo da
ClA que primeiro contatou Cameron, foi forçado a testemunhar perante uma au
diência do Senado, ele qualificou o apoio aCameron de "um erro idiota... Um erro
terrível"," Quando pediram a Sidney Gottlieb, antigo diretor do MKUltra, que ex
plicasse por que tinha ordenado a destruição de todos os arquivos do programa de
25 milhões de dólares, ele respondeu que "o projeto 11KUltra não havia alcançado
nenhum resultado de real valor positivo para a agência"," Nos anos 1980, as des

cobertas de fatos do MKUltra, pesquisados tanto nos registros da grande imprensa
quanto nos livros, descrevem as experiências, de modo consistente, como "controle
da mente" e "lavagem cerebral". A palavra "tortura" quase nunca foi usada.

A ciência do medo

Em 1988, o New York Times realizou uma investigação impactante sobre o envolvimen
to dos Estados Unidos em torturas e assassinatos realizados em Honduras. Florencio
Caballero, um interrogador do conhecido e brutal Batalhão 3-16, contou ao Times que
ele e mais 24 colegas foram levados para o Texas e treinados pela CIA. "Eles nos ensi-
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naram métodos psicológicos para estudar os medos e as fraquezas de um prisioneiro.

Fazê-lo ficar de pé, não deixá-lo dormir, mantê-lo nu e isolado, colocar ratos e baratas

em sua cela, dar-lhe comida estragada, servir-lhe animais mortos, jogar-lhe água fria e

depois mudar a temperatura." Florencio se esqueceu de mencionar uma técnica: o ele

trochoque. Inês Murillo, uma prisioneira de 24 anos que foi "interrogada" por Caballero

eseus colegas, relatou ao Times ter sido eletrocutada tantas vezes que "gritei e caí com o

choque. Os gritos simplesmente escapam de você. Fiquei cheirando a fumaça e percebi

que estava ardendo pelas queimaduras do choque. Eles disseram que iriam me torturar

até que eu ficasse louca. Não acreditei. E então eles separaram minhas pernas e ligaram

os fios na minha genitália";" Murillo também disse que havia mais alguém na cela: um

norte-americano que os outros chamavam "Mr, Mike" e que fornecia perguntas para os

interrogadores."

Essas revelações levaram à realização das audiências da Comissão Especial de Inteli

gência do Senado, nas quais o diretor da CIA, Richard Stolz, confirmou que "Caballero

tinha realmente feito um curso na agência norte-americana sobre exploração de recursos

humanos e interrogatório';" O Baltimore Sun fez um requerimento dentro do Ato de Li

berdade de Informação solicitando o acesso ao material utilizado nesse curso para treinar

pessoas como Caballero. Durante muito tempo, a CIA se recusou a cooperar; somente

nove anos depois que a história foi revelada, e sob a ameaça de um processo judicial,

a agência publicou um manual intituladoKubark Counterintelligence Interrogation. O

título estava em código: segundo o New York Times, "Kubark é uma criptonímia, KU é

um díptico aleatório e BARK era a palavra cifrada usada pela agência para denominar

a si mesma naquela época". Relatórios mais recentes especularam sobre a possibilidade

de "ku" referir-se "a um país ou uma atividade clandestina ou oculta";" O manual é um

texto de 128 páginas sobre "interrogatório de fontes resistentes" fortementebaseado na

pesquisa encomendada pelo MKUltra - os experimentos de Ewen Cameron e Donald

Hebb deixaram marcas em toda a sua extensão. Os métodos se estendem da privação de

sentidos até as posições de tensão, do capuz à dor. (O manual reconhece, no início, que

muitas dessas práticas são ilegais e instrui os interrogadores a procurar "a aprovação

prévia dos superiores... sob quaisquer dessas circunstâncias: 1. se ocorrerem danos cor

porais; 2. se for preciso usar métodos ou materiais médicos, químicos ou elétricos para

obter informações")"

O manual é de 1963, o último ano do programa MKUltra e o segundo ano depois

que as experiências de Cameron financiadas pela CIA terminaram. O texto sustenta que

se suas técnicas forem usadas de modo apropriado elas podem desestruturar uma fonte

resistente e "destruir sua capacidade de resistência". Ficou claro, assim, que o objetivo ver-
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dadeiro do.programa MKUltra não era pesquisar a lavagem cerebral (que se tornara um

projeto secundário), mas produzir um sistema cientificamente embasado para extrair

informações de "fontes resistentes';" Em outras palavras, tortura.

Em sua primeira página, o manual afirma que se trata de descrever métodos de in

terrogatório baseados em "pesquisa extensiva, incluindo inquirições científicas condu

zidas por especialistas em assuntos diretamente relacionados". Representa uma nova

era de tortura refinada, precisa - e não o tormento sangrento e inexato que tinha se

tornado padrão desde a Inquisição espanhola. Numa espécie de prefácio, declara: "O

serviço de inteligência capaz de produzir conhecimento moderno, pertinente, para

enfrentar seus problemas, usufrui grandes vantagens em relação a outros serviços que

conduzem os negócios clandestinos nos moldes do século XVIII... Não é mais possí

vel discutir interrogações de modo relevante sem referência às pesquisas psicológicas
realizadas na última década."50 O que segue é um guia prático para desmantelar per~

sonalidades.

. O texto inclui uma longa seção sobre privação de sentidos que se refere a "um con

junto de experimentos na Universidade McGill".51 Há uma descrição de como se constrói

uma câmara de isolamento e uma observação de que "a privação de estímulos induz à

regressão, despojando a mente do indivíduo de contato com o mundo exterior e for

çando-a sobre si mesma. Ao mesmo tempo, a provisão calculada de estímulos durante o

interrogatório tende a fazer com que o sujeito regredido veja o interrogador como uma

figura paterna"52 O requerimento do Ato de Liberdade de Informação também produziu

uma versão atualizada do manual, publicada primeiramente em 1983 para ser usada na

América Latina. ''As janelas devem ser colocadas no alto da parede, de modo a bloquear
a entrada da luz'; conforme sua orientação.* 53

Era exatamente o que Hebb temia: o uso de seu métodode privação de sentidos como

"uma técnica formidável de interrogatório". Mas foi o trabalho de Cameron, com sua re

ceita para desorganizar "a noção de tempo e espaço'; que constituiu o núcleo da fórmula

de Kubark. O manual descreve diversas técnicas que foram utilizadas na destruição de

moldes dos pacientes no porão do Allan Memorial Institute: "O princípio é que as sessões

devem ser cuidadosamente planejadas para desagregar as noções de ordem cronológica

da fonte ...Alguns interrogados podem ser levados à regressão por meio de uma manipu

lação persistente do tempo, retardando ou adiantando relógios e servindo refeições em

horários estranhos -. dez minutos ou dez horas depois que a última comida foi ofereci
da. Dia e noite são trocados."54

* A versão de 1983 é claramente preparada para uso didático, sendo acrescida de questões de revisão
e lembretes simpáticos. ("Sempre comece cada sessão com baterias novas.")
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o que mais -fascinoua imaginação dos autores de Kubark, acima de qualquer técnica
individual, foi o enfoque dado por Cameron à regressão - ou seja, ao fato de que, ao
privar as pessoas das noções de quem são e onde estão, era possível transformar adultos
em crianças dependentes, cuja mente é um espaço vazio sugestionável.Volta e meia, os
autores retornam ao assunto. "Todas as técnicas empregadas para realizar uma prática
de interrogatório, todo o seu espectro, desde o simples isolamento até o hipnotismo e a
sedação, são essencialmente modos de acelerar o processo de regressão. Na medida em
que o interrogatório retrocede da maturidade para um estágio mais infantil, os traços
estruturados e sedimentados de sua personalidade são eliminados:' É então que o prisio
neiro mergulha num estado de "choque psicológico"ou "vivacidade interrompida", como
foi mencionado anteriormente - o sinal aguardado pelo torturador de que "a fonte está
mais aberta à sugestão, mais disposta aceder".55

Alfred W. McCoy, historiador da Universidade de Wisconsin, documentou toda a
evolução das técnicas de tortura desde a Inquisição, num livro chamado A Question of
Torture: CIA Interrogation from the Cold Warto the War on Terror. Ele descrevea fórmula
de indução ao choque pela privação de sentidos, contida no manual Kubark, como "a
primeira revolução verdadeira na ciência cruel do sofrimento em mais de três séculos'l"

E afirma que isso não teria acontecido sem os experimentos levados a cabo na Universi
dade McGill, na década de 1950."Despidas de seus excessos bizarros, as experiências do
dr. Cameron, construídas sobre o pioneirismo do dr. Hebb, formaram a base científica
para o método psicológico de tortura em duas etapas aplicado pela CIA."57

o método Kubark foi aplicado com alguns padrões muito claros - elaborados para in
duzir, aprofundar e sustentar o choque -, onde quer que tenha sido ensinado: a captura
de prisioneiros era feita de modo a aturdir e desorientar intensamente, com ataques
surpresa tarde da noite ou antes do amanhecer, como instruía o manual. Eleseram ime
diatamente encapuzados evendados, despidos e surrados, e depois submetidos a alguma
forma de privação de sentidos. Da Guatemala a Honduras, do Vietnã ao Irã, das Filipinas
ao Chile, o uso do eletrochoque se generalizou.

Isso não foi, é claro, influência exclusiva de Cameron ou do MKUltra. A tortura é
sempre uma improvisação, e resulta da combinação entre as técnicas aprendidas e o
instinto humano de brutalidade, que fica desobstruído quando predomina a impu
nidade. Em meados da década de 1950, o eletrochoque começou a ser utilizado por
soldados franceses contra os ativistas da libertação da Argélia, quase sempre com a
ajuda de psiquiatras.58 Naquela época, chefes militares da França fizeram seminários
numa escola militar de "contra-insurgência" em Fort Bragg, Carolina do Norte, Es-
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tados Unidos, e treinaram os alunos com as técnicas que empregavam na Argélia."
O modelo de Cameron, contudo, ao empregar doses maciças de choque não apenas
para infligir sofrimento, mas com o objetivo específico de eliminar personalidades
estruturadas, impressionou profundamente a CIA. Em 1966, a agência enviou três
psiquiatras para Saigon, equipados com uma Page-Russell, a mesma máquina de
eletrochoque preferida por Cameron; eles a usaram com tamanha agressividade,
que matara.m diversos prisioneiros. De acordo com McCoy, "eles estavam fazendo
testes práticos para avaliar se as técnicas de desmonte da mente, desenvolvidas por
Ewen Cameron na Universidade McGill, eram mesmo capazes de alterar o compor
tamento humano'l'"

Os oficiais do serviço de inteligência dos Estados Unidos não estavam acostumados
a pôr a mão na massa. Da década de 1970 em diante, o papel desempenhado preferen
cialmente pelos agentes norte-americanos era o de mentores ou treinadores - não
mais de interrogadores diretos. Sobreviventes de tortura na América Central, nos anos
1970 e 1980, testemunharam a presença de um misterioso homem que falava inglês e
que entrava e saía das celas, fazendo perguntas e dando instruções. Dianna Ortiz, uma
freira norte-americana que foi seqüestrada e presa na Guatemala, em 1989, assegurou
que os homens que a violentaram e queimaram com pontas de cigarros se reportavam
a um outro sujeito que falava espanhol com forte sotaque norte-americano e que eles
chamavam de "patrão";" Iennifer Harbury, cujo marido foi torturado e assassinado
por um policial guatemalteco mantido pela folha de pagamento da ClA, documentou
muitos desses casos em seu importante livro intitulado Truth, Torture and the Ameri
can Way.62

Embora aprovado por sucessivas administrações em Washington, o papel dos Estados
Unidos nessas guerras sujas precisava ser ocultado, por r~ões óbvias.A tortura.física ou
psicológica, é uma clara violação das Convenções de Genebra, que proíbem indiscrimi
nadamente "qualquer forma de tortura ou de crueldade", assim como do próprio Código
Uniforme de Justiça Militar do Exército dos Estados Unidos, que impede a "crueldade"
e a "opressão" contra os prisioneiros." O manual Kubark adverte os leitores, na página
dois, de que suas técnicas oferecem o "graverisco posterior de processos judiciais'; sendo
ainda mais incisivo na edição de 1983:"O uso de força, tortura mental, ameaças, insultos
ou a exposição a tratamentos desumanos ou desagradáveis de qualquer tipo, como re
forço em interrogatórios, são proibidos por lei, tanto no plano internacional quanto no
doméstico.v' Ou seja, o que estavam ensinando era ilegal,mas ocultado por sua própria

natureza. No caso de dúvidas, os agentes norte-americanos estavam apenas ensinando
aos seus alunos do mundo em desenvolvimento métodos modernos e profissionais de
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policiamento - não podiam ser responsabilizados pelos "excessos" que ocorriam fora
de suas salas de aula.

No dia 11 de setembro de 2001, aquela prolongada insistência numa negabilidade
plausível foi jogada pela janela. O ataque terrorista às Torres Gêmeas e ao Pentágono foi
um tipo de choque diferentedos que tinham sido imaginadosnas páginasdo manual Kubark;
mas seusefeitos foram consideravelmente similares: desorientação profunda, medo ex
tremo e ansiedade, e regressão coletiva. Da mesma forma que o interrogador posava de
"figura paterna': a administração Bush prontamente utilizou aquele medo para desem
penhar o papel de pai todo protetor, pronto para defender "o lar" e o seu povo fragilizado
de todas as maneiras. A mudança na política dos Estados Unidos, exposta nas declarações
infames do vice-presidente Dick Cheney acerca do uso do "lado escuro",não representou
a aceitação das táticas que teriam sido repelidas por seus predecessores mais humanos
(do jeito como alguns democratas reivindicaram, invocando o que o historiador Garry
Wills denominou de mito norte-americano de "ausência do pecado original")." Ao con
trário, a mudança significativafoi que aquilo que antes era feito por procuração, com su
ficiente distanciamento para alegar desconhecimento, agora seria realizado diretamente
e defendido às claras.

Apesar do que se disse sobre a tortura realizada fora, a administração de Bush es
tava inovando na introdução dessas práticas, com prisioneiros sendo torturados por
cidadãos norte-americanos em prisões administradas pelos Estados Unidos ou di
retamente transportados, por meio de "rendição extraordinária", para outros países
em aviões norte-americanos. É isso que torna o regime de Bush diferente: depois dos
ataques do 11 de Setembro, ele ousou exigir o direito de torturar sem nenhuma ver
gonha. Tal situação deixou o governo sujeito a processos criminais - um problema
que ele enfrentou mudando as leis. A cadeia de eventç>s é bastante conhecida: o então
secretário de Defesa Donald Rumsfeld, empossado por George W. Bush, decretou
que os prisioneiros capturados no Afeganistão não estavam protegidos pela Conven
ção de Genebra, porque eram "combatentes inimigos" e não prisioneiros de guerra,
visão confirmada pelo conselheiro de Justiça da Casa Branca, Alberto Gonzales (logo
depois, procurador-geral}." Em seguida, Rumsfeld aprovou uma série de técnicas
especiais de interrogatório para uso na Guerra ao Terror. Estavam incluídos métodos
constantes dos manuais da CIA: "isolamento de até trinta dias", "privação de luz e
de estímulos auditivos", "o detento também pode ter um capuz colocado sobre a sua
cabeça durante o transporte e o interrogatório", "retirada das roupas" e "emprego das
fobias particulares dos detentos (como medo de cachorro) para induzir estresse'i'"
Segundo a Casa Branca, a tortura continuava banida - mas agora, para qualificá-la,
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o sofrimento causado tinha de "ser equivalente em intensidade à dor causada por
ferimentos físicos graves, como a falência de órgãos" * 68 De acordo com essas novas
regras, o governo dos Estados Unidos era livre para utilizar essesmétodos desenvol
vidos em segredo e desmentidos na década de 1950- só que agora a céu aberto, sem
medo de acusações. Assim, em fevereiro de 2006, o Conselho de Ciências da Inteli
gência, braço consultor da CIA, publicou um relatório escrito por um interrogador
veterano do Departamento de Defesa. Ali estava abertamente declarado que "uma
leitura cuidadosa do manual Kubark era essencial para qualquer pessoa envolvida
com ínterrogatórios";"

Um dos primeiros indivíduos a enfrentar essa nova ordem foi o cidadão norte
americano e antigo membro de gangue, José Padilla. Preso no aeroporto Chicago
O'Hare em maio de 2002, foi acusado de tentar construir uma "bomba suja".Em vez
de ser incriminado e levado para o tribunal, Padilla foi classificado como inimigo
combatente, fato que o despojou de todos os direitos. Levado para uma prisão da
Marinha norte-americana em Charleston, Carolina do Sul, Padilla conta que lhe in
jetaram drogas do tipo LSD ou PCP e o sujeitaram a intensa privação de sentidos: foi
mantido numa cela mínima com as janelas vedadas e proibido de ter um calendário
ou um relógio. Sempre que deixava a cela estava algemado, com os olhos vendados
e tapa-ouvidos que bloqueavam qualquer som. Padilla foi mantido nessas condições
por 1.037 dias, e proibido de estabelecer contato com qualquer pessoa além de seus
interrogadores. Quando o interrogavam, bombardeavam seus sentidos famintos com
luzes e sons muito fortes."

Em dezembro de 2006, Padilla foi levado a uma audiência judicial, embora as ale
gações sobre a bomba suja pelas quais estava preso tivessem sido abandonadas. Foi
acusado de ter contatos terroristas, e pouco podia fazer para se defender: de.acordo
com o depoimento de especialistas, as técnicas de regressão à la Cameron foram mui
to bem-sucedidas na destruição do adulto que ele fora um dia, e cumpriram plena
mente os seus objetivos. Seu advogado afirmou no tribunal que "a tortura extensiva
praticada em Padilla deixou-o física e mentalmente debilitado". "O tratamento que o

* Sob pressão dos representantes do Congresso e do Senado, assim como da Suprema Corte, o govemo
Bush foi forçado a moderar um pouco sua posição depois da aprovação, no Congresso, do Military
Cornissions Act, em 2006. Embora a Casa Branca usasse a nova lei para afirmar:' que abandonara as
práticas de tortura, deixou algumas brechas para que agentes da ClA e empreiteiros continuassem a
empregar os métodos de privação de sentidos e sobrecarga do manual Kubark, além de outras técnicas
criativas, como o afogamento simulado ["water-boarding"]. Antes de assin~ a lei, Bush anexou uma
"declaração de assinatura': em que reivindicava o direito de "interpretar o significado e a aplicação da
Convenção de Genebra" como lhe fosse conveniente. O New York Times descreveu isso como o ato de
"reescrever unilateralmente mais de duzentos anos de tradição e legislação"
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governo deu ao sr. Padilla tirou dele a sua personalidade."'Um psiquiatra que o exa

minara concluiu que ele "perdera a capacidade de agir em defesa própria"," No en

tanto, o juiz indicado por Bush insistiu que Padilla teria de enfrentar o julgamento.

O fato .de.que iria a júri popular torna o caso de Padilla ainda. mais extraordinário.

Milhares.de outros prisioneiros mantidos nas prisões dos Estados Unidos -. .que,

ao contrário de Padilla, não são cidadãos norte-americanos - foram colocados sob

um regime de tortura similar, sem a obrigatoriedade .de um julgamento civil,

, Muitos definham.em Guantânamo. MamdouhHabib,um australiano que foi encar

cerado ali, disse que "a Baía de Guantânamoé um experimento... e o que eles testam ali

é a lavagem cerebral': 72 De fato, pelos testemunhos, relatórios efotografias extraídos de

Guantânamo,é como se o Allan Memorial Institute dos anos 1950 tivesse sido transpor

tado para Cuba. Logo após serem detidos, os prisioneiros são mantidos em intensa priva

ção de sentidos, com capuz, venda nos olhos e tapa-ouvidos para bloquear o som. Picam

em celas.de isolamento durante meses e são retirados apenas para que seus sentidos se
jam bombardeados com latidos de cachorro, luz estroboscópica e infindáveis gravações

de choro de bebê, música estridente e miado de gato.

Para muitos prisioneiros, os efeitos dessas técnicas foram idênticos aos do Allan Me

moriallnstitute nos anos 1950: regressão total. Um prisioneiro que.era cidadão britânico

e foi libertado contou a seus advogados que agora existe uma seção inteira da prisão,

chamada Delta Block, reservada para "pelo menos cinqüenta" detentos que estão num

estado de delírio permanente.vNuma carta do FBI para o.Pentágono tornada pública,

há o relato de que um prisioneiro muito valioso foi "submetido a intenso isolamento por

mais de três meses" e "demonstrou comportamento consistente com um trauma psico

lógico extremo (conversando com pessoas imaginárias, ouvindo vozes, agachando-se na

cela coberto com um lençol por horas a fio)".74 IamesYee, um antigo capelão muçulmano

doExército dos Estados Unidos que trabalhou em Guantânamo, descreveu os prisionei

ros na Delta Block como. portadores:dossintomas clássicos da regressão extrema. "Eu

parava para falar com eles, que me respondiam. com voz de criança, falando coisas com

pletamente sem sentido. Muitos entoavam cantigas infantis bem alto, repetindo-as sem

parar. Outros ficavam em pé sobre as barras de metal da cama e agiam feito crianças, me

fazendo lembrar do jogo de Rei da Montanha que eu jogava com meus irmãos-quando

éramos pequenos." Asituação.se agravou significativamente em janeiro de 2007, quando

165 prisioneiros foram transferidos para outra ala da prisão, conhecida como Camp Six,

onde as celas de isolamento feitas de aço impediam qualquer tipo de contato humano.

Sabin Willett, um advogado que representa diversos prisioneiros de Guantânamo, adver

tiu que se aquelas condições permanecerem, "vocês terão um asilo de loucos';"
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" Grupos de direitos humanos chamam atenção para o fato deque-Guantânamo, hor

ripilante como é, constitui hoje amais eficiente central de interrogatórios mantida pe

los Estados Unidos fora-de seu território, posto que está sujeita aum monitoramento

limitado por parte da Cruz Vermelha e dos advogados. Um númerodesconhecido de

prisioneiros desapareceu dentro darede dos chamados buracos negros ao redor do mun
do, ou foi enviado por agentes norte-americanos-para prisões estrangeiras, por meio de

rendição extraordinária. Aqueles que conseguiram escapar desses pesadelos afirmam que

passaram por todo o arsenal de táticas de choque criado por Cameron.

O clérigo italiano Hassan Mustafa OsamaNasrfoi raptado, nas Tuas de "Milão, por um

grupo de agentes da ClA e pela polícia secreta da Itália. Mais tarde, ele escreveu: "Eu não

entendi nada do que estava acontecendo; eles começaram a me socar o estômago e todo

o meu corpo. Enrolaram a minha cabeça com uma fita larga e fizeram buracos no meu

nariz para que eu pudesse-respirar:' Foi levado para o Egito, onde permaneceunuma cela

sem luz, "na qual baratas e ratos andavam sobre meu corpo'; por quatorze meses: Nasr

ficou naprisão egípcia até fevereiro de2007, mas conseguiu-mandar parafora uma' carta

de onze páginas escritas àmão detalhando o abuso que sofria."

Contou que enfrentou a torturapor eletrochoque diversas vezes. Segundo relato do

Washington Post, ele foi atado a uma cama de ferro apelidada de "a Noiva" e baleado com

tiros de descarga elétrica, e também "amarrado a um colchão molhadono chão. Enquan

to um interrogador sentado numa cadeira de madeira se empoleirava nos ombros do

prisioneiro, outro interrogadorapertava um interruptor que despejava descargas elétri

cas nas molas do colchão";" Oeletrochoque também foi aplicado em seus testículos, de

acordo coma denúncia da Anistia Internacional."

r Existem razões para acreditar que esse uso de tortura elétrica nos prisioneiros

capturados pelos norte-americanos não é um caso isolado, fato minimizado.em qua

se todas as discussões sobre se os Estados Unidos estão realmente praticando tortura

ou simples "interrogatório criativo". Iumahal-Dossari, um prisioneiro de Guantâ

namo que tentou o suicídio mais de dez vezes, deu um testemunho por escrito ao

seu advogado de que, enquanto esteve sob custódiaestadunidense em Kandahar, "o

investigador trouxe um pequeno equipamento parecido com um telefone celular que

servia para lhe infligir choques elétricos. Ele deu choques em meu rosto, minhas

costas, meus membros e minha genitãlia"," E MuratKurnaz, oriundo da Alemanha,

encarou tratamento similar na prisão estadunidense deKandahar. ''Ainda era o co

meço, então não haviailenhuma regra. Eles tinham o direito de fazer qualquer coisa.

E nos batiam o tempo inteiro. Usaram o eletrochoque. Mergulharam minha cabeça
na água.?".
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A falência da reconstrução

Quase no fim de nosso primeiro encontro, pedi a Gail Kastner que me falasse mais sobre

os seus "sonhos elétricos". Ela me contou que sempre sonhava com filas de pacientes

entrando .~ saindo de sonos induzidos por medicamentos. "Ouçoaspessoas gritando, ge

mendo; chorando, dizendo não, não, não. Lembro como eraacordar naquele quarto, mo

lhada de suor, nauseada, cheirando a vômito - e tinha uma sensação estranha na cabeça,

como se tivesse uma bolha e não uma cabeça:' Ao descrever isso; Gail parecia distante de

repente, afundada na poltrona azul; sua respiração parecendo um sopro. Fechou as pál

pebras, e pudever seus olhos se revirando rapidamente debaixo delas. Colocou a mão no

lado direito do rosto e disse numavoz grossa e pastosa: "Estou tendoumflashback. Você

precisa me distrair. Fale-me sobre o Iraque -~- me diga como foi ruim."

Busquei na memória uma história de guerra adequada àquela·estranha circunstância

e acabei contando uma coisa relativamente benigna sobre a vida na Zona Verde. O rosto

de Gail começou a relaxar e sua respiração se aprofundou, Seus olhos azuis voltaram a se
fixar nos meus. "Obrigada", disse ela, "eu estava tendo um flashback':

"Eu sei."

"Como você sabe?"

"Vocême contou."

Ela se recostou e escreveu alguma coisa num pedaço de papel.

Naquela noite, após me despedir de Gail, fiquei pensando sobre o que não havia dito

quando ela me pediu para falar sobre o Iraque. O que eu gostaria de ter dito, mas não

consegui, foi que ela me lembrava do Iraque; que eu não podia deixar de lamentar o que

tinha acontecido com ela, uma pessoa submetida a choque, e com aquele país, também

transtornado pela experiência do choque. Ambos estavam conectados de alguma forma,

eram manifestações diferentes-da mesma lógica aterrorizante. ~

As teorias de Cameronse basearam na idéia de que; ao aplicar choques em seus pa

cientes elevá-los a um estado caótico de regressão, estaria criando as precondições para

fazer "renascer" cidadãos dotados de modelos saudáveis. Não serve de consolo para Gail,

com sua coluna fraturada e lembranças perdidas, mas nos escritosdeCameron ele en

xergava os atos de destruição que praticava como criação, um bem para os felizardos

pacientes que ele estava ajudando a renascer, por intermédio dos implacáveis desmontes

de moldes. ~

Nessefront, Cameron foi um retumbante fracasso. Não importa a extensão dare
gressão que causou em seus pacientes, eles jamais absorveram ou aceitaram a repetição

infindável das mensagens gravadas em suas fitas. Embora fosse um gênio para destruir
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pessoas, não conseguiu refazê-las. Um estudo subseqüente realizado depois que Carne

ron deixou o Allan Memorial Institute descobriu que 75% dos seus primeiros pacientes

estavam piores após o tratamento do queantes de serem admitidos. Entre.os doentes

que tiveram empregos fixos, de-tempo integral, antes da hospitalização, mais· da metade

não conseguiu retornar, e muitos, como Gail, padeciam de um grande número de novos

sofrimentos-físicos epsicológicos.A "mobilização psíquica" nãofuncionou emnenhum

sentido, e o Allan Memorial Instituteacabou banindo. essa prática." .
Olhando em retrospectiva, é óbvio que o problema estava na premissa sobre a qual

toda a teoria foi estruturada: aidéia de que, para haver a cura, é preciso: eliminar tudo

que existia antes. Cameronestavaseguro. de que se varresse para bemlonge os hábitos,

modelos e lembranças de seuspacientes, chegaria àquele espaço vazio primitivo.No en

tanto, apesar de todos os choques, medicamentos e desorientações, nunca chegou lá, O

que ficou provado foi exatamente o contrário: quanto mais ele forçava, mais desfigura

dos seus pacientes se tornavam. Suas mentes não ficaram "limpas": em-vez disso, viraram
uma bagunça, com suas memórias fraturadas e sua confiança traída.

Os capitalistas do desastre têm essa mesma incapacidade de distinguir entre destrui

ção e criação, entre ferir e curar. Era uma impressão que eu tinha com freqüência quan

do estava no Iraque, perscrutando a paisagem castigada em busca-da próxima explosão,

Aqueles que acreditaram fervorosamente no poder redentor do choque, os arquitetos

da invasão norte-americana e britânica, imaginaram que o seu uso da força seria tão

chocante, tão esmagador, que os iraquianos mergulhariam num estado de vivacidade in

terrompida, muito parecida com aquela descrita no manual Kubark; Diante de tal. opor

tunidade,os invasores do Iraque deslizariam para outra onda de choques -'. dessavez

econômicos-, que serviria para criar uma democracia de livre mercado no espaço vazio

deixado após a invasão. -Ó;_.- •

No entanto, não havia espaço vazio, apenas pessoas despedaçadas, estilhaçadas e rai

.vosas; quando reagiam, eram atacadas por mais choques, alguns deles baseados nas expe

riências realizadas com Gail Kastner em todos aqueles anos. "Nós somos realmente bons

para sair e quebrar as coisas. Mas o dia queeu passar mais tempo aqui trabalhando na

reconstrução do que lutando em combate será um dia muito feliz", disse. o general Peter

W Chiarelli, comandante da Primeira Divisão de Cavalaria do Exército dos Estados Uni

dos, um ano e meio depois do término oficial da.guerra." Esse dia nunca chegou. Como

Cameron, os médicos de choque no Iraque podem destruir, mas não parecem ser capazes

de reconstruir.
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CAPÍTULO 2

o OUTRO DOUTOR DO CHOQUE

MILTON FRIEDMAN E A BUSCA PELO LABORATÓRIO DO
LAISSEZ~FAIRE

Os tecnocratas da economia podem ser capazes de estruturar uma reforma fiscal

aqui, uma nova lei de seguridade social ali, ou um regime de taxa de câmbio modifi

cado em qualquer outro lugar, mas eles nunca desfrutam do luxo de um espaço vazio

sobre o qual construir, na íntegra, a ossatura de sua política econômica predileta.

- Arnold Harberger, professor de economia da Universidade de Chicago, 1998\

EXISTEM POUCOS AMBIENTES ACADÊMICOS tão profundamente mitificados quanto

o departamento de economia da Universidade de Chicago, uma instituição plena

mente consciente da sua importância não apenas como uma faculdade, mas como
uma Escola de Pensamento. Nela, não somente eram 'treinados os estudantes; estava

sendo erguida e fortalecida a Escola de Economia de Chicago, fruto da imaginação

de um círculo de acadêmicos conservadores, cujas idéias representavam um escudo
revolucionário contra o pensamento "estatista" dominante na época. Ninguém atra

vessava as portas do prédio das ciências sociais para buscar uma coisa tão prosaica

quanto um diploma. Sobre seu pórtico havia a inscrição "Ciência é Mensuração" e,

no lendário refeitório, os estudantes testavam o próprio caráter quando se atreviam

a desafiar os professores titânicos. Entrar ali significava alistar-se numa batalha.
Gary Becker, um economista conservador e ganhador do Prêmio Nobel, resumiu

a questão: "Nós éramos guerreiros em combate contra a maior parte dos outros

membros da profissão."
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o departamento de economia da Universidade de Chicago, assim como o departa
mento de psiquiatria de Ewen Cameron na Universidade McGill, estava sob o comando
de um homem ambicioso e carismático, cuja missão era revolucionar sua profissão de
modo fundamental. Aquele homem era Milton Friedman. Embora tivesse muitos men
tores e colegas que acreditavam tão ferozmente quanto ele no laissez-faire radical, foi a
energia de Friedman que deu à escola o seu fervor revolucionário. Becker se recorda da
faculdade nesses termos: ''As pessoas sempre me perguntavam: 'Por que está tão anima
do?Vaisair com uma bela mulher?' 'Não', eu respondia, 'vou para uma aula de economia!'
Ser aluno de Milton era uma coisa realmente mágica."

A missão de Friedman, tal qual a de Cameron, repousava no sonho de voltar a um
. .

estado de saúde "natural", quando tudo estava em equilíbrio, antes que as interferên-
cias humanas criassem padrões distorcidos. Enquanto Cameron sonhava em recuar a
mente humana até aquele estágio primitivo, Friedman sonhava em desmontar os mol
des das sociedades, fazendo-as retornar ao estado de capitalismo puro, livre de todas
as interrupções - regulação governamental, barreiras comerciais e interesses entrin
cheirados. Na linha de Cameron, Friedman acreditava que uma economia altamente
desvirtuada só conseguiria alcançar o estágio anterior aos deslizes por meio de cho
ques dolorosos deliberadamente infligidos: somente os;"remédios amargos" podiam
eliminar as deturpações e os maus princípios. Cameron utilizou aeletricidade para
aplicar seus choques; a ferramenta escolhida por Friedman foi a política - ele esti
mulou políticos audaciosos a usarem o tratamento de choque em países que passavam
por dificuldades. Ao contrário de Cameron, no entanto, que podia testar rapidamente
em pacientes indefesos suas teorias sobre animais de estimação, Priedman precisaria
esperar duas décadas e diversos desvios e reviravoltas da história para ter a chance de

colocar em prática seus sonhos radicais de apagamento ,e criação.

Frank Knight, um dos fundadores da Escola de Economia de Chicago, acreditava que
o professor deveria "inculcar" em seus alunos a crença de que cada teoria econômica é
"uma feição sagrada do sistema', e não uma hipótese a se discutir," O núcleo desse tipo
de ensino do sagrado em Chicago era a afirmação de que asforças econômicas de oferta,
demanda, inflação e desemprego eram como as forças da natureza, fixas e imutáveis.Nos
mercados verdadeiramente livres imaginados nos textos e nas aulasde Chicago, essas
forças existiam em perfeito equilíbrio, a oferta correspondendo à demanda do mesmo
modo que as marés são influenciadas pela Lua. Se as economias sofriam com a inflação,
de acordo com a teoria estritamente monetarista de Friedman, era única e exclusivamen
te porque seus administradores erraram ao permitir que muito dinheiro entrasse em cir-
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culação no sistema, em vez de deixar que o mercado encontrasse o seu próprio equilíbrio.

Exatamente como os ecossistemas auto-regulados se conservam equilibrados, o mercado

entregue aos seus próprios mecanismos de ajuste sempre cria somente a quantidade certa

de produtos com os preços corretos, fabricados por trabalhadores que recebem salários

compatíveis com a compra desses bens - um paraíso de pleno emprego, criatividade

ilimitada e inflação zero.

Segundo Daniel Bell, sociólogo de Harvard, essa paixão por um sistema idealizado é

a qualidade que define a economia do livre mercado radical. O capitalismo é encarado

como "um conjunto precioso de movimentos" ou um "relógio celestial... uma obra de

arte tão irresistível que faz pensar nos célebres quadros deApelles, que pintou um cacho

de uvas tão realista que foi capaz de atrair os pássaros que vinham bicá-Io'"
O desafio para Friedman e seus colegas era provar queo mercado do mundo real po

dia atingir suas fantasias enlevadas. Friedman sempre se orgulhou de tratar a econorríia

como uma ciência tão difícil e rigorosa quanto a física e a química. A diferença é que os

cientistas naturais podiam demonstrar o comportamento dos elementos para compro

var suas teorias. Friedman não conseguia apontar uma única economia capaz de provar

que a eliminação de todas as "distorções" deixaria à vista uma sociedade em perfeito es

tado de saúde e bonança, simplesmente porque nenhum país do mundo preenchia todos

os requisitos do perfeito laissez-faire. Impossibilitados de testar suas teorias nos Bancos

Centrais e Ministérios do Comércio, Friedman e seus colegas tiveram de se contentar

com equações matemáticas elaboradas e engenhosas e com modelos de computador de

senvolvidos nos gabinetes térreos do prédio das ciências sociais.

O amor pelos números e pelos sistemas foi o que levou Friedman para a economia. Em

sua autobiografia, ele conta que seu momento de epifania ocorreu quando um professor

de geometria do colégio escreveu o teorema de Pitágor~s no quadro e depois, envolvido

pela sua elegância, recitou o poema de Iohn Keats intitulado "Ode sobre uma urna grega":

'''A beleza é a verdade, a verdade a beleza'/ - É tudo o que há para saber, e nada mais." 6

Friedman transmitiu o amor apaixonado por essebelo e abrangentesistema para diversas

gerações de economistas - junto com a busca por simplicidade, elegância e rigor.

Como todas as formas de fé fundamentalista, a Escola de Economia de Chicago repre

senta, para seus seguidores, um circuito fechado. A premissa fundamental é a de que o

livre mercado é um sistema científico perfeito, no qual os indivíduos, agindo em função

de seus próprios interesses e desejos, criam o máximo benefício para todos. Se alguma

* Tradução de Augusto de Campos em; CAMPOS, Augusto de. Linguaviagem. São Paulo: Cia. das
Letras, 1987.No original: '''Beauty is truth, truth beauty'; - that is ali/ Ye know on earth, andaliye need
to know." (N.T.)
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coisa dá errado em uma economia de livre mercado - inflação alta ou desempregocres

cente - é porque o mercado nãoestáverdadeiranientelivre. Deve haver algum tipo de

interferência, alguma distorção no sistema. A solução deChicago é 'sempre a mesma:

uma aplicação ainda mais completa e rigorosa de seus fundamentos.

Quando Friedman morreu, em 2006, seus obituários lutaram para resumir a amplitude
do seu legado. Um deles fez a seguinte declaração: "O mantra de Milton, baseado no livre

mercado, nos preçoslivres, na escolha do consumidor e na liberdade econômica,é o.res

ponsável pela prosperidade global que hoje usufruímos." Isso é parcialmente verdadeiro.
A natureza dessa prosperidade global- quem participa dela, quem não participa, de

onde surgiu - é altamente contestada, contudo. O que parece irrefutável é o fato de que

o livro-texto de Friedman sobre o livre mercado, ao lado de suas conhecidas estratégias
para impô-lo, fez algumas pessoas extremamente prósperas,' garantindo-lhes algo próxi

mo da liberdade completa- para ignorar as fronteiras nacionais, escapar da regulação e

da taxação, e acumular mais riqueza.
Essa aptidão para criar pensamentos altamente lucrativos parece ter se desenvolvi

do ainda na primeira infância de Friedman, quando seus pais, imigranteshúngaros,

compraram umafábrica de vestuário em Rahway,Nova Iersey,O apartamento da famí

lia ficava no mesmo prédio da loja, que, segundo o próprio Friedman escreveu, "seria

chamada hoje de 'suadouro'";" Aqueles tempos eram voláteis para os proprietários de

sweatshops, pois os marxistas e anarquistas organizavam os trabalhadores imigrantes
em sindicatos - a fim de exigir regulamentações seguras e folgas nos fins de semana

- e debatiam a teoria sobre o direito dos trabalhadores à propriedade, nos encontros

após os turnos. Como filho do patrão, Friedman com certeza enxergava uma perspec

tiva diferente nesses debates; Embora a fábrica de seu p~ tenha fechado as portas, ele a
mencionava com freqüência, em suas aulas e entrevistas na televisão, como um estudo

de caso para exemplificar os benefícios do capitalismo desregulamentado -. provade

que mesmo as piores e mais desreguladas profissões servem deprirneiro degrau para a
escada que leva à liberdade e à prosperidade.

Uma grande parte do atrativo da Escolade Economia de Chicago vinha do fato de que,
numa época em que idéias de esquerda radicais, identificadas com o poder dos trabalhado

res, estavam ganhando o mundo, ela encontrou um meio radical de defender os interesses

dos proprietários, que era infundido com dosespróprias de idealismo. Ouvindo Friedman

• Sweatshop, como está no original, é um tipo de loja em que os empregados são muito explorados,
trabalham em péssimas condições e em jornadas excessivamente prolongadas, ganhando baixos
salários. (N.T.)
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falar sobre isso, não se tratava do direito dos fabricantes de pagarem baixos salários para

os empregados, mas, ao contrário, da busca pela forma mais pura possível de "democracia

participativa", posto que no livre mercado "cada homem pode votar, e também escolher

a cor de sua gravata'" Enquanto os esquerdistas prometiam libertar os trabalhadores de

seus patrões, os cidadãos das ditaduras, os países do colonialismo, Friedman prometia

"liberdadeindividual'] um projeto que elevavaos cidadãos atomizados acima de qualquer

empreitada coletiva e liberava-os para expressarem sua mais completa vontade pormeio

de.suas escolhas de consumo. "Particularmente estimulante era a presença das mesmas

qualidades que tomaram o marxismo tão interessante para muitos outros jovensdaque

la época -- simplicidade com aparente completude lógica; idealismo combinado com

radicalismo': lembrou o economista Don Patinkin, que estudou em Chicago na década

de 1940.10 Os marxistas tinham a sua utopia dos trabalhadores, os membros de Chicago

tinham a sua utopia dos empresários, e ambas reivindicavam que a perfeição e o equilíbrio

triunfariam em suas realizações...

Como sempre, a questão era por quais caminhos alcançar. aquele objetivo a·partir

deste ponto. Os marxistas eram claros: pela revolução -livrando-se do atual sistema e

substituindo-o pelo socialismo. Para os rriembros de Chicago, a resposta não era tão dire

ta. Segundo acreditavam, os Estados Unidos eram um país capitalista apenas em termos.

Tanto nos Estados Unidos quanto em todas as economias supostamente capitalistas.eles

viam interferências em todas as esferas. Para tomar os produtos mais acessíveis, os'polí

ticos impunham controles de preços; para diminuir a exploração dos trabalhadores, fixa

vam um salário mínimo; para garantir que todos tivessem acesso à educação; deixavam

na nas mãosdo Estado. Para Friedman e seus colegas, essas medidas, que pareciam ajudar

as pessoas, na verdade causavam um grave mal aoequilíbrio do mercado e à capacidade

de seus vários agentes de se comunicarem uns com os, outros. A missão da.Escola de
Chicago, portanto, era de purificação _._. despir o mercado de todas essas interferências e

deixar o livre mercado cantar.

Por esse motivo, os membros de Chicago não viam os marxistas como os seus ver

dadeiros inimigos. A origem autêntica dos problemas deveria ser buscada nas idéias dos

keynesianosnos Estados Unidos, dos socialdemocratas na Europa e dos desenvolvimen

tistas no assim chamado Terceiro Mundo. Eles acreditavam não numa utopia, mas numa

economia mista, encarada pelos membros de Chicago como uma miscelânea medonha de

capitalismo para produção e distribuição de bens de consumo, socialismo para a educa

ção, propriedade estatal dos recursos essenciais como a água, e todos ostíposdelegislação

destinada a amenizar os excessosdo capitalismo. Assim como o fundamentalista religioso

que mantém um respeito ressentido por fundamentalistas de outras religiões e por ateístas
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confessos,mas despreza os que acreditam sem paixão, os membros de Chicago declararam

guerra aos profissionais adeptos da economia mista. O que eles pretendiam não era uma

revolução exatamente, mas uma reforma: um retomo ao capitalismo não-contaminado.

Muito desse purismo vinha de Friedrich Hayek, o guru pessoal de Friedman que tam

bém lecionou na Universidade de Chicago durante um período dos anos 1950.0 austríaco

severo advertiu que qualquer envolvimento governamental na economia seria capaz de

lançar a sociedade no "caminho para a servidão" e deveria ser extirpado." De acordo com

Arnold Harberger, um professor antigo na Escola de Chicago, "os austríacos': como era

conhecida aquela panelinha.eram muito cuidadosos com relação a qualquer forma de in
terferência do Estado, que elesjulgavam não apenas errada, mas "ruim...É como se existisse

lá fora um quadro muito bonito, porém altamente complexo, que é perfeitamenteharmo

nioso, sabe? E se aparece uma mancha onde não deveria aparecer, bem, fica horrível... é

uma imperfeição que macula aquela beleza':12

Em 1947, quando Friedman se juntou a Hayek para fundar a Sociedade do Monte Pe

lerin - um clube de economistas de livre mercado batizado com o nome da cidade suíça

onde foi criado -, a idéia de que a atividade empresarial deveria ser deixada solta para

governar o mundo como bem entendesse dificilmente era aceita por pessoas bem-educa

das. As lembranças da quebra de mercado em 1929 e da Grande Depressão que.a seguiu

ainda estavam frescas - poupanças de uma vida inteira destroçadas da noite para o dia,

suicídios, distribuição de sopas, desabrigados. A escala dessa destruição. provocadapelo

mercado levou a uma demanda crescente por uma nova forma de administração gover

namental. A Depressão não assinalara o :fimdo capitalismo, mas foi, como .lohn Maynard

Keynes prognosticou anos mais tarde, "o :fim do laissez-faire"- o :fim do mercado auto

regulado." O período de 1930até o começo da década de 1950foi de ousadia realizadora: o

ethos do possível implantado pelo New Deal abriu caminho parao esforço de guerra, com

programas de obras públicas deslanchados para criar os empregos mais do que necessários

e novos programas sociais assumidamente destinados a prevenir que um número maior

de pessoas migrasse para o radicalismo de esquerda. Foi uma época em que o acordo entre

esquerda e direita não era uma palavra suja, mas parte daquilo que muitos viam como uma

nobre missão para evitar um mundo, como Keynes escreveu ao presidente Roosevelt em

1933,no qual "ortodoxia e revolução" seriam levadas"a guerrear': 14 Iohn Kenneth Galbraith,

herdeiro do manto de Keynesnos Estados Unidos, descreveu a missão primordial de políti

cos e economistas como sendo a de "impedir a depressão e evitar o desemprego': 15

A Segunda Guerra Mundial acrescentou uma urgência ainda maior à guerra contra

a pobreza. O nazismo tinha fincado raízes na Alemanha num período em que o país se

encontrava numa depressão devastadora, causada pelas reparações punitivas impostas
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após a Primeira Guerra Mundial e aprofundada pela crise de 1929. Keynes tinha alerta

do antes para o perigo de se optar pela visão liberal acerca da pobreza na Alemanha, o

que seria desastroso: "a vingança, OUSQ prever, não tardará"," Essas palavras não foram

ouvidas naquele momento, mas quando a Europa foi reconstruída, depois da Segunda

Guerra Mundial, as potências ocidentais acataram a idéia de que as economias de merca

do precisavam garantir uma dignidade elementar-a fim de impedir que os cidadãos desi

ludidos. encontrassem uma ideologia mais atraente, o fascismo ou o comunismo. Foi esse

imperativo pragmático que levou à criação de quase tudo que nós hoje associamos aos

dias passados do capitalismo "decente" -.- seguridade social nos Estados Unidos, serviço

público de saúde no Canadá, bem-estar na Grã-Bretanha, proteção aos trabalhadores na

França e na Alemanha.

Um espírito semelhante, normalmente denominado desenvolvimentismo ou nacio
nalismo terceiro-mundista, estava nascendo no mundo subdesenvolvido. Os economis

tas desenvolvimentistas argumentavam que seus países só conseguiriam escapar definiti

vamente do ciclo de pobreza se perseguissem uma estratégia de industrialização voltada

para dentro, em vez de se apoiar na exportação de recursos naturais para a Europa e

os Estados Unidos, pois os seus preços se encontravam numa trajetória declinante. Eles

defendiam a regulação ou mesmo a nacionalização de petróleo, minerais e outrasin

dústrias essenciais, de modo que uma boa parte dos lucros alimentasse um processo de

desenvolvimento conduzido pelo governo.

Nos anos 1950, desenvolvimentistas como oskeynesianos e os socialdemocratas dos

países ricos estavam em condições de jactar-se de uma série de histórias de sucesso im

pressionantes. O laboratório mais avançado do desenvolvimentismo era a zona sulina da

América do Sul, conhecida como Cone Sul: Chile, Argentina, Uruguai e partes do Brasil.

Seu epicentro era a Comissão Econômica para a Améric1 Latina (CEPAL), órgão das Na

ções Unidas baseado em Santiago, no Chile, e conduzido pelo economista Raúl Prebisch,

de 1950 a 1963. Prebischtreinou diversas equipes de economistas nas teorias desenvol

vimentistas e despachou-os para atuarem como conselheiros governamentais em todo o

continente. Políticos nacionalistas, como o argentino [uan Perón, colocaram suas idéias em

prática como desforra - investindo dinheiro público em projetos de infra-estrutura como

estradas e usinas siderúrgicas, subsidiando empreendimentos locais com generosidade, a

fim de construir suas novas instalações que produziriam enormes quantidades de carros e

máquinas de lavar, e.proibindo a entrada de importados por meio de tarifas elevadas.

Durante esse período espetacular de expansão, o Cone Sul começou a se parecer mais

com a Europa e os Estados Unidos do que com o resto da América Latina e outras partes do

TerceiroMundo. Os trabalhadores das novas indústrias formaram sindicatos poderosos, que
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negociavam salários do porte da classemédia, e mandaram seus filhos estudar nasuniversi

dades públicas recém-construídas. A enorme distância entre a elite glamorosa da região e as

massas camponesas começou a se estreitar. Na década de 1950,a Argentina possuía a maior

classemédia do continente, ao passo que o vizinho Uruguai exibiauma taxa de alfabetização

de 95% e oferecia atendimento gratuito de saúde para todos os cidadãos. Odesenvolvimen

tismo foitão espantosamente bem-sucedido por um período, que o Cone Sul da América

Latina se transformou num forte símbolo para países pobres de todo o mundo: ali estava

a prova de que, com políticas práticas e inteligentes, implementadas de modo agressivo, a

divisão de classesentre o Primeiro e o TerceiroMundo podia ser de fato eliminada,

Todo esse sucesso das economias administradas - no Norte keynesiano e no Sul

desenvolvimentista - produziu dias sombrios para o departamento de economia da

Universidade de Chicago. Os acadêmicos arquiinimigos dos membros de Chicago, que

provinham das universidades de Harvard, Yale e Oxford, estavam sendo recrutados pelos

presidentes e primeiros-ministros para ajudá-los a domar a fera do mercado; quase nin
guém estava interessado nas idéias audaciosas de Friedmanacerca de deixá-lo ainda mais

livre do que nunca. Havia, no entanto, umas poucas pessoas que mostravam um agudo

interesse nas idéias da Escola de Chicago - e elas eram muito poderosas.

Para os dirigentes das grandes corporações multinacionais dos Estados Unidos, que

precisavam enfrentar uni ambiente muito menos hospitaleiro no mundo subdesenvolví

do e um sindicalismo muito mais aguerrido dentro de casa, os anos de forte crescimento

após a guerra representaram tempos difíceis. A economia crescia depressa, uma riqueza

enorme estava sendo criada, mas os proprietários e os acionistas daquelariqueza tinham

de redistribuí-la em grande medida, por meio de impostos sobre as corporações e sa

lários para os trabalhadores. Todos estavam indo muito bem; porém, com o retorno às

regras da fase pré-New Deal.uns poucos poderiam ficar ainda melhor. -

A revolução keynesiana contra o laissez-faire estava custando bastante caro para o setor

corporativo. Era evidente que se tornara necessária uma contra-revolução para enfren

tar o keynesianismo e recuperar o território perdido, era preciso voltar a um modelo de

capitalismo ainda mais desregulado do que o anterior à Depressão. Mas WaUStreet não

conseguiria liderar essa cruzada sozinha - não naquele ambiente. Se WalterWriston,

que era presidente do Citibank e grande amigo de Friedman, tivesse vindo a público para

defender a abolição do salário mínimo e dos impostos sobre as corporações, naturalmen

te teria sido· acusado de ser um barão.ladrão*. Foi justamente aí que entrou a Escola de

* Robber baron (no original) f~i o nome dado aos grandes empreendedores da primeira onda
gigantesca de crescimento das corporações norte-americanas, ocorrida nas décadas finais do século
XIX e iniciais do século XX. Elas incluíam, sobretudo, os negócios relacionados a petróleo, aço,
ferrovias e bancos. (N.T.)
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Chicago .Logo ficou claro que Friedman, um matemático brilhante e um debatedor qua

lificado, imprimia a esses argumentos uma qualidade inteiramente diferente. Eles podiam

ser descartados como equivocados, mas estavam imbuídos de uma aura de imparcialidade

científica. A enorme vantagem de ter os interesses das corporações filtrados por institui

ções acadêmicas ou quase acadêmicas não só garantiu doações para a Escola de Chicago,

mas gerou-a rede global de entidades formadoras do pensamento de direita que abrigaria

e alimentaria os soldados contra-revolucionários pelo mundo todo.

Voltava-se à mensagem insistente de Friedman: tudo deu errado no New Deal. Foi ali que

muitos países, "inclusive o meu, pegaram o caminho errado"," Para levar os governos de

volta ao rumo certo, Friedman desenvolveu, em seu livro mais popular - Capitalismo e
liberdade-, os princípios que orientariam o livre mercado global e, nos Estados Unidos,

comporiam a agenda do movimento neoconservador.

Em primeiro lugar, os governos deveriam abolir todas as regras e regulamentações que se

interpunham no caminho da acumulação de lucros. Em segundo, deveriam vender todos os

ativos que possuíam e que podiam ser administrados pelas corporações, com fins lucrativos.

E em terceiro, precisavam cortar dramaticamente os fundos destinados aos programas so

ciais.Dentro dessa fórmula tripartite de desregulamentação, privatização e cortes, Friedman

ainda oferecia especificações.Os impostos, no caso de precisarem existir, deveriam ser baixos,

taxando ricos e pobres na mesma importância fixa. As corporações deveriam ser livres para

vender seus produtos em qualquer lugar do mundo, e os governos deveriam ser impedidos de

proteger as propriedades e as indústrias locais.Todos os preços, inclusive o preço do trabalho,

seriam· definidos pelo mercado. O salário mínimo deveria ser abolido. Para a privatização,

Friedman oferecia atividades como os cuidados com a saúde, o serviço de correios, a educa

ção, as aposentadorias e até mesmo os parques nacionais.Em suma, de modo escancarado,

ele estava propondo romper com o New Deal- aquele incômodo armistício entre Estado,

corporações e trabalhadores, que havia evitado a revolta popular após a Grande Depressão.

A contra-revolução da Escolade Chicago pretendia eliminar todas as formas de proteção que

os trabalhadores haviam conquistado e todos os serviços públicos que o Estado oferecia com

o objetivo de aparar as arestas do mercado.

Suas ambições ainda iam além: a contra-revolução pretendia expropriar tudo que os

trabalhadores e os governos construíram durante aquelas décadas de obras públicas fre

néticas. Os ativos que Friedman apressava os governos a venderem eram o produto final

de anos de investimento público e conhecimentos que ajudaram a construí-los e torná

los valiosos. No entendimento do economista, toda essa riqueza compartilhada deveria

ser passada às mãos da iniciativa privada, como princípio.
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Embora estivesse sempre protegida pela linguagem da matemática e da ciência, a vi

são de Friedman coincidia exatamente com os interesses das grandes multinacionais,

cujo apetite natural ansiava por novos mercados desregulados. No primeiro estágio da

expansão capitalista, esse tipo de crescimento voraz era propiciado pelo colonialismo

-. por meio da "descoberta" de novos territórios e da apropriação da terra sem precisar

pagar por ela, e depois pela extração de suas riquezas sem oferecer recompensas às popu

lações nativas. A guerra queFriedman travou contra o "Estado de bem-estar" e o "grande

governo" acenou com a promessa de nova fonte de riquezas - só que desta vez não era

pela conquista de novos territórios, mas.pela transformação do próprio Estado em uma

nova fronteira, leiloando seus serviços públicos e ativos por um preço muito abaixo de

seu real valor.

A guerra contra o desenvolvimentismo

Nos Estados Unidos, durante a década de 1950, o acesso a essas riquezas ainda parecia

muito distante. Mesmo com um republicano linha-dura como Dwight Eisenhower na

Casa Branca, não havia uma chance real de virada para a direita como aquela que os

membros da Escola de Chicago sugeriam - os serviços públicos e a proteção aos tra

balhadores eram populares demais e Eisenhower estava de olho na próxima eleição.

Embora tivesse pouco apetite para reverter o keynesianismo no plano doméstico, ele se

mostrou ansioso para mudar radicalmente suas atitudes a fim de derrotar o desenvol

vimentismo no exterior. Foi uma campanha na qual a Universidade de Chicago desem

penhou um papel crucial.

Quando Eisenhower assumiu o poder, em 1953, o Irã era comandado por um líder

desenvolvimentista chamado Mohammad Mossadegh, gue já tinha nacionalizado a in
dústria de petróleo, e a Indonésia estava nas mãos do ambicioso Achmed Sukarno, que

se mostrava disposto a um alinhamento com os demais países do Terceiro Mundo para

construir uma alternativa poderosa ao Ocidente e ao bloco soviético. O crescente sucesso

das economias nacionalistas do Cone Sul despertava um enorme interesse no Departa

mento de Estado. Numa época em que significativas parcelas do globo estavam aderindo

ao stalinismo e ao maoísmo, as propostas de desenvolvimento por "substituição de im
portações" pareciam especialmente centristas. Mesmo assim, a idéia' de que a América

Latina merecia ter o próprio New Deal ainda arrebanhava inimigos poderosos. Os pro

prietários feudais da terra no continente estavam felizes com o antigo statusquo, que lhes

garantia lucros exorbitantes e uma camada imensa de camponeses pobres para trabalhar

nos campos e nas minas. Eles agora se sentiam ultrajados ao ver seus lucros sendo des-
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viados para construir outros setores, seus trabalhadores exigindo a reforma agrária, e o

governo mantendo artificialmente baixos os preços de seus grãos para que os alimentos
se tornassem acessíveis. As corporações norte-americanas e européias que tinham negó

cios na América Latina também começaram a expressar queixas similares aos seus gover
nantes: seus produtos eram barrados nas fronteiras, seus trabalhadores exigiam maiores

salários e,o que mais preocupava, havia boatos de que tudo que pertencia a estrangeiros,

de minas a bancos, poderia ser nacionalizado para financiar o sonho latino-americano de

independência econômica.

I Sob pressão dos interesses das corporações, surgiu, em alguns círculos ligados à polí

tica externa dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, um movimento que tentou colocar
os governos desenvolvimentistas dentro da lógica binária da Guerra Fria. Não se deixem

enganar pelo verniz democrático e moderado, esses falcões advertiram: o nacionalismo

do Terceiro Mundo é o primeiro passo rumo ao totalitarismo comunista e deve ser cor

tado pela raiz. Os dois representantes mais importantes dessa teoria eram Iohn Foster

Dulles, secretário de Estado de Eisenhower, e seu irmão, Allen Dulles, cabeça da recém
criada ClA. Antes de assumir seus postos na esfera pública, ambos tinham trabalhado

na lendária firma de direito nova-iorquina Sullivan & Cromwell, na qual representaram

muitas das companhias que mais tinham interesses a perder com o desenvolvimentismo,

destacando-se a J.P. Morgan & Company, a International Nickel Company, a Cuban Su

gar Cane Corporation e a United Fruit Company." Os resultados da ascensão dos irmãos

Dulles foram imediatos: em 1953 e 1954, a ClA encenou os seus dois primeiros coups

d'état, ambos contra governos do Terceiro Mundo que se identificavam mais com Keynes

do que com Stalin.

O primeiro foi em 1953, quando uma conspiração da ClA derrubou com sucesso

Mossadegh no Irã, substituindo-o pelo xá brutal. O ou~ro foi o golpe apoiadopela Cl.A
na Guatemala, sob o comando direto da United Fruit Company. A corporação, que ain
da podia contar com as informações privilegiadas dos irmãos Dulles, por força de seu

tempo na Cromwell, estava indignada com o presidente Jacobo Arbenz Guzmán, que
havia expropriado parte das terras improdutivas (com total indenização), dentro do

projeto de transformar a Guatemala, como afirmou.Tde um país atrasado, com uma

economia predominantemente feudal, em um estado capitalista moderno" - um obje
tivo aparentemente inaceitável.19 Em pouco tempo, Arbenz estava fora e a United Fruit

voltava ao comando.
Erradicar o desenvolvimentismo no Cone Sul, onde ele havia criado raízes mais pro

fundas, era um desafio muito maior. Descobrir o melhor meio de atingir essa meta era

o tema da discussão entre dois norte-americanos, quando eles se encontraram em San-
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tiago, no Chile, em 1953. Um deles era Albion Patterson, diretor da Administração para

a Cooperação Internacional dos Estados Unidos, no Chile - a agência que mais tarde

viria a constituir a USAID (United States Agency for International Development) -, e o

outro era Theodore W. Schultz, diretor do departamento de economia da Universidade

de Chicago. Patterson estava cada dia mais preocupado com a influência irritante de Raúl

Prebish e de outros economistas latino-americanos "vermelhos': Ele já havia sublinhado

para um colega que "o que nós precisamos fazer é modificar a formação dos homens, é

influenciar na educação, que é muito ruim';" Esse objetivo coincidia com a própria cren

çade Schultz de que o governo dos Estados Unidos não estava fazendo.o suficiente para

combater o marxismo no plano intelectual. Como ele mesmo disse; "os Estados Unidos

precisam fazer estoques de seus programas econômicos no exterior... Nós queremos que

eles [os países pobres] alcancem a salvação econômica do nosso lado e empregando os

nossos meios de realizar o desenvolvimento econômico";"

Os dois homens surgiram com um plano que finalmente reviraria Santiago, um ninho

da economia centralizada no Estado, transformando-a em seu oposto - um laboratório

de experimentos para aparar as arestas do livre mercado, dando a Milton Friedman aqui

lo com que ele sempre sonhara: um país no qual pudesse testar suas teorias tão acalenta

das. O plano original era simples: o governo dos Estados Unidos financiaria estudantes

chilenos para aprender economia na mais reconhecidamente anti-"vermelha" escola do

mundo - a Universidade de Chicago. Schultz e seus colegas da universidade também

seriam pagos para viajar até Santiago, a fim de conduzir pesquisas sobre a economia chi

lena e para treinar alunos e professores nos fundamentos da Escola de Chicago.

O que diferenciava esse plano dos outros programas de treinamento que os estudantes

latino-americanos faziam nos Estados Unidos, e que eram muitos, era o seu caráter ideo

lógico indisfarçado. Ao escolher Chicago para treinar os c?ilenos - uma escolana qual os

professores pregavam o mais completo desmantelamento dos governos com um enfoque

unilateral -, o Departamento de Estado norte-americano dava um tiro de advertência

em sua guerra contra o desenvolvimentismo, dizendo efetivamente para os chilenos que

o governo dos Estados Unidos tinha decidido quais eram as idéias que seus estudantes

mais qualificados deveriam e não deveriam aprender. Isso era uma interferência tão gri

tante dos Estados Unidos nos assuntos internos da América Latina que, quando Albion

Patterson se aproximou do reitor da Universidade do Chile, a mais importante do país,

e ofereceu-lhe uma bolsa para inaugurar o programa de intercâmbio, o reitorrecusou,
Disse que só participaria se a sua faculdade tivesse influência sobre a escolha de quem

estava conduzindo o treinamento de seus estudantes nos Estados Unidos. Patterson então

procurou o reitor de uma universidade menos influente, a Universidade Católica do Chile,
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uma escola muito mais conservadora, que não tinha departamento de economia. O reitor

abraçou a oferta e assim nasceu aquilo que ficou conhecido, em Washington e Chicago,

como o "Projeto Chile".

Schultz justificou assim o fato de que o programa só estaria aberto para os poucos

estudantes selecionados, e não para qualquer um: "Nós viemos aqui para competir, não

para colaborar."22 Essa postura combativa era explícita desde o começo: o objetivo do

Projeto Chile era produzir guerreiros ideológicos capazes de vencer a batalha de idéias

contra os economistas "vermelhos" da América Latina.

Lançado oficialmente em 1956, o projeto financiou cem estudantes chilenos que bus

caram titulação na Universidade de Chicago, de 1957 a 1970, com suas anuidades e des

pesas pagas pelos contribuintes e pelas fundações dos Estados Unidos. Em 1965, o pro

grama foi ampliado para incluir estudantes de toda a América Latina, com participações

especialmente significativas de Argentina, Brasil e México. Essa expansão foi financiada

com recursos da Fundação Ford e levou àcriação do Centro de Estudos Econômicos Lati

no-Americanos, da Universidade de Chicago. Durante a vigência do programa, havia en

tre quarenta e cinqüenta latino-americanos estudando economia em nível de graduação,

em tempo integral- aproximadamente um terço do total de alunos do departamento.

Em programas semelhantes, na Universidade de Harvard e no MIT, havia apenas cerca de

quatro ou cinco latino-americanos. Era uma conquista impressionante: em apenas uma

década, a ultraconservadora Universidade de Chicago tinha se transformado no princi

pal destino dos latino-ameriéanos que desejavam estudar economia no exterior, um fato

que ajudaria a moldar o curso da história na região, nas décadas seguintes.

Doutrinar os visitantes na ortodoxia da Escola de Chicago tornou-se uma prioridade

institucional urgente. O diretor do programa, e encarregado de fazer os latino-ameri

canos se sentirem bem-vindos, era Arnold Harberger, ,um economista que gostava de

se vestir de roupas safári, falava espanhol fluentemente, era casado com uma chilena e

descrevia a si mesmo como um "missionário verdadeiramente dedicado';" Quando os

estudantes chilenos começaram a chegar, .Harberger criou um "seminário Chile" espe

cial, no qual os professores da Universidade de Chicago apresentavam seus diagnósticos

altamente ideológicos sobre o que estava errado com os países da América do Sul - e

ofereciam a eles suas prescrições científicas para resolver os problemas.

Como recordou André Gunder Frank, que estudou com Friedman nos anos 1950, e

depois se tornou um economista desenvolvimentista mundialmente conhecido, "de re

pente, o Chile e sua economia se tornaram um tema de conversas diárias no departamen

to de economia';" Todas as políticas chilenas eram colocadas no microscópio e disseca

das: sua forte rede de seguridade social, sua proteção para as indústrias nacionais, suas
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barreiras comerciais, seus controles de preços. Os estudantes eram ensinados a desdenhar

essas tentativas de aliviar a pobreza, e muitos deles dedicaram suas teses dé doutorado

a dissertar sobre as loucuras do desenvolvimentismo latino-americano." Gunder Frank

se lembra de que, quando Harberger voltava de suas freqüentes viagens a Santiago, no

Chile, nos anos 1950 e 1960, costumava desancar os sistemas de saúde e educação do país

- os melhores do continente - como "tentativas absurdas de viver além das possibili

dades do subdesenvolvimento't"

Dentro da Fundação Ford, havia algumas inquietações quanto a um programa assim

tão abertamente ideológico. Alguns realçavam que os únicos latino-americanos convi

dados a falar para os estudantes em Chicago foram alunos do mesmo programa. Jeffrey

Puryear, um dos especialistas da fundação em América Latina, escreveu sobre isso numa

das revistas internas da instituição: "Embora a qualidade e o impacto dessa iniciativa não

possam ser negados, sua estreiteza ideológica representa uma séria deficiência. Os inte

resses dos países em desenvolvimento não são satisfeitos quando expostos a um ponto de

Vista único.?" Essa observação não serviu para interromper o financiamento dado pela

fundação àquele programa.

Quando os primeiros chilenos que estudaram em Chicago voltaram para casa, "esta

vam ainda mais imbuídos das idéias de Friedman do que ele próprio", como notou Mario

Zafiartu, um economista da Universidade Católica de Santiago.* 28 Muitos assumiram as

funções de professores no departamento de economia da Universidade Católica, trans

formando-o rapidamente em sua pequena Escola de Chicago no centro de Santiago -.- o

mesmo currículo, os mesmos textos em língua inglesa, a mesma pretensão obstinada

de produzir conhecimento "puro" e "científico". Em 1963, doze dos treze professores de

tempo integral do departamento tinham sido formados no programa da Universidade

de Chicago, e Sergio de Castro, que fora nomeado diretor da faculdade, fazia.parte do

primeiro grupo de formandos." Dali em diante, os estudantes chilenos não precisariam

mais viajar para os Estados Unidos - centenas deles poderiam receber uma educação

nos moldes da Escola de Chicago sem sair do país.

Os alunos que se submeteram ao programa, em Chicago ou na franquia que funcio

nava em Santiago, ficaram conhecidos em toda a região como os "Garotos de Chicago".

Com mais financiamentos da USAID, os Garotos de Chicago do Chile viraram embaixa

dores entusiasmados das idéias que os latino-americanos chamam de "neoliberalismo",

viajando para a Argentina e a Colômbia a fim de montar novas franquias da Universidade

* Walter Heller, o famoso economista do governo Kennedy, certa vez brincou com o culto a Friedman
compartilhado por seus seguidores, dividindo-os em várias categorias: "Alguns são friedmanentes,
outros são friedmanianos, outros friedmanescos, outros friedmânicos e outros friedmaníacos."
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de Chicago e "expandir esse conhecimento por toda a América Latina, confrontando

as posições ideológicas que impediam a liberdade e perpetuavam a pobreza e o atraso",

conforme afirmou um diplomado chileno."
[uan Gabriel Valdés,ministro das RelaçõesExteriores do Chile nos anos 1990,descreveu

o processo de treinamento dos economistas chilenos na ortodoxia da Escola de Chicago

como um "exemplo marcante de transferência organizada de ideologia dos Estados Unidos

para um país de sua esfera de influência...A educação desses chilenos decorreu de um pro

jeto específicoarquitetado nos anos 1950para influenciar o desenvolvimento do pensamen

to econômico no Chile': Ele ainda salientou que "foram introduzidas na sociedade chilena

idéias completamente novas, conceitos inteiramente ausentes no 'mercado de idéias","

Como uma forma de imperialismo intelectual, o projeto era certamente imbatível. No entan

to, havia um problema: não estava funcionando. De acordo com um relatório da Universi

dade de Chicago para seus financiadores do Departamento de Estado, em 1957,"o principal

objetivo do projeto" era treinar uma geração de estudantes "que viessem a se tornar líderes

intelectuais no campo econômico do Chile'." Mas os Garotos de Chicago não estavam lide

rando seus países em lugar nenhum - de fato, estavam sendo deixados para trás.

No começo da década de 1960, o principal debate econômico no Cone Sul não se dava

entre o capitalismo do laissez-faire e o desenvolvimentismo, mas centrava-se na melhor

maneira de levar o desenvolvimento para o próximo estágio. Os marxistas defendiam

uma nacionalização extensiva e uma reforma agrária radical; os centristas argumenta

vam que a chave era uma cooperação econômica maior entre os países latino-america

nos, com o intuito de transformar a região num bloco comercial poderoso, para rivalizar

com a Europa e a América do Norte. Nas cabeças e nas ruas, o Cone Sul estava dando

uma guinada para a esquerda.

Em 1962, o Brasil se moveu de modo decisivo nessa direção com o presidente João

Goulart, um nacionalista econômico comprometido com a reforma agrária, salários

maiores e um plano audacioso para forçar as multinacionais a reinvestir um percentual

de seus lucros na economia brasileira, em vez de remetê-lo para fora do país e distribuí-lo

para seus acionistas em Nova York e Londres. Na Argentina, um governo militar estava

tentando derrotar forças semelhantes ao impedir que o partido de Iuan Perón participas

se das eleições, mas conseguiu apenas que uma nova geração de jovens peronistas radi

calizasse ainda mais, a ponto de muitos considerarem até pegar em armas para recuperar

o controle do país.

Foi no Chile - o epicentro do experimento de Chicago - que a derrota na batalha

das idéias se tornou mais evidente. Na histórica eleição de 1970, o país tinha avançado
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para a esquerda de tal forma que os três maiores partidos políticos eram a favor da na

cionalízação da principal fonte de renda do país: as minas de cobre então controladas

pelas grandes mineradoras dos Estados Unidos." Em outras palavras, o Projeto Chile

era um fiasco muito caro. Como guerreiros ideológicos que travavam uma batalha de

idéias contra os adversários de esquerda, os Garotos de Chicago falharam na sua missão.

Não só o debate econômico continuava a tender para a esquerda, como os Garotos de

Chicago tinham se tornado tão marginalizados que não conseguiam sequer um registro

no espectro eleitoral chileno.

Isso poderia ter terminado assim, com o Projeto Chile sendo apenas uma pequena

nota de rodapé na história, mas algo aconteceu para tirar os Garotos de Chicago da obs

curidade: Richard Nixon se elegeu presidente dos Estados Unidos. Friedman logo se en

tusiasmou: Nixon "tem uma política externa imaginativa e efetiva no conjunto'P' Em

nenhum outro lugar ela foi mais imaginativa do que no Chile..

Foi Nixon que deu aos Garotos de Chicago e aos seus professores algo com que eles

sonhavam há muito tempo: a chance de provar que sua utopia capitalista era mais do

que a teoria de uma oficina de fundo de quintal- era uma tentativa de refazer um país

a partir do zero. A democracia tinha se tornado inóspita para os Garotos de Chicago, no

Chile; a ditadura seria mais conveniente.

o governo da Unidade Popular de Salvador Allende ganhou as eleições de 1970,no Chile,

com uma plataforma que prometia colocar sob controle governamental amplos setores

da economia dirigidos por corporações estrangeiras e nacionais. Allende era uma nova

vertente. do espírito revolucionário latino-americano: era médico como Che Guevara,

mas, ao contrário de Che, fazia parte dos veteranos compenetrados, e não da guerrilha

romântica. Podia pronunciar um discurso tão ardente qu~to o de Fidel Castro.rnas era

um democrata veemente, que acreditava na possibilidade de uma mudança para o so

cialismo no Chile por meio de uma urna eleitoral, não de um cano de revólver. Quando

Nixon soube que Allende havia sido eleito presidente, deu a famosa ordem ao diretor da

CIA, Richard Helms, para que "fizesse a economia gritar"," A eleição também reverberou

por todo o departamento de economia da Universidade de Chicago. Quando Allende

ganhou, Arnold Harberger estava no Chile e escreveu uma carta para os colegas descre

vendo o evento como uma "tragédia" e informando-os de que "nos círculos da direita, a

idéia de um golpe militar já começou a ser levantada"."

Embora Allende propusesse a negociação de termos compensatórios justos para as

companhias que estavam perdendo propriedades e investimentos, as multinacionais dos

Estados Unidos temiam que isso representasse o começo de uma tendência mais abran-
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gente na América Latina, e muitas não aceitaram a idéia de perder o que correspondia
a uma boa parte de seus lucros crescentes. Em 1968,20% do total dos investimentos es

trangeiros dos Estados Unidos estavam concentrados na América Latina, com a existên

cia de 5.436 subsidiárias na região. Os lucros propiciados por esses investimentos eram

astronômicos. As companhias mineradoras tinham investido um bilhão de dólares na
mineração do cobre chileno - de longe, a maior do mundo -, mas já haviam enviado
para casa 7;2 bilhões."

Assim que Allende ganhou o pleito, e antes mesmo de ser empossado, as corporações

norte-americanas declararam guerra à sua administração. O centro das atividades era o
Comitê sobre o Chile, criado ad hoce baseado em Washington. Tratava-se de um grupo

que incluía as grandes companhias mineradoras dos Estados Unidos, assim como a ver
dadeira líder do comitê, a International Telephone and Telegraph Company (ITT), que

possuía 70% da companhia telefônica chilena, prestes a ser nacionalizada. Purina, Bank

ofAmerica e Pfizer Chemical também mandaram delegados a vários encontros.

O único objetivo do comitê era forçar Allende a desistir de suas nacionalizações, "con
frontando-o com ameaças de colapso econômico'l" Havia várias maneiras de fazer Al

lende sofrer. De acordo com as gravações tornadas públicas, as companhias pretendiam

bloquear empréstimos ao Chile e "silenciosamente levar os bancos privados a fazer o

mesmo. Conversar com representantes dos bancos estrangeiros sobre a mesma coisa.De

morar para comprar produtos chilenos nos seis meses seguintes. ·Usar os estoques de

cobre dos Estados Unidos, em vez de comprar no Chile. Provocar uma escassezde dólares

na economia chilena".E assim segue a lista."
Allende indicou o fiel amigo Orlando Letelier para ser seu embaixador em Washing

ton e deu a ele a tarefa de negociar os termos da expropriação com as mesmas corpora
ções que conspiravam para sabotar o governo chileno. Letelier era umhomemextrover

tido, brincalhão e simpático, usava um bigode que era a quintessência dos anos 1970 e

tinha uma voz musical arrasadora. Era adorado nos círculos diplomáticos. As memórias

mais afetuosas de seu filho Francisco remetem ao pai tocando violão e cantando canções

folclóricas para os amigos, em sua casa de Washington.40 No entanto, mesmo com todo o
charme e a competência de Letelier, as negociações nunca tiveram chance de sucesso.

Em março de 1972,em meio à tensa negociação entre Letelier e a ITT, [ack An

derson, um colunista de jornal ligado a uma agência de notícias, publicou uma série

de artigos explosivos baseados em documentos que mostravam o complô articulado
secretamente pela companhia telefônica, com a CIA e o Departamento de Estado, para

impedir a posse de Allende dois anos antes. Diante dessas alegações, e com a perma

nência de Allende no poder, o Senado dos Estados Unidos, controlado pelos demo-
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eratas, desencadeou uma investigação e revelou uma conspiração de longo alcance, na

qual a ITTtinha oferecido um milhão de dólares de suborno para as forças de oposição

no Chile "e tentara engajar a ClA num plano secreto para manipular os resultados da

eleição presidencial chilena';"
O relatório do Senado, apresentado em junho de 1973, também revelava que, depois

queio plano falhou, a ITT elaborou uma nova estratégia destinada a garantir que Allende

não "duraria seis meses". Maispreocupante para o Senado era o relacionamento entre os

executivos da. ITT e o governo dos Estados Unidos. Por meio de testemunhos e do

cumentos, ficou claro que a ITT estava diretamente envolvida no endurecimento da

política norte-americana em relação ao Chile, em seu nível mais alto. Primeiro, um

executivo de alto escalão da companhia escreveu para Henry Kissinger, o conselheiro

de Segurança Nacional, e sugeriu que "sem notificar o presidente Allende, todos os

fundos da ajuda norte-americana deveriam ser colocados na rubrica 'para revisão"'. A

empresa também tomou a liberdade de preparar uma estratégia com dezoito pontos

para a administração Nixon, na qual apresentava uma clara indicação de golpe mili

tar, conforme o registro: "Aproxime-se de forças confiáveis entre os militares chilenos,

construa seu descontentamento planejado contra Allende, e então torne pública a ne

cessidade de depô-lo." 42

Quando questionado pelo comitê do Senado acerca de suas tentativas descaradas de

empregar a força política do governo dos Estados Unidos para subverter o processo cons

titucional do Chile, apenas para atender aos interesses econômicos da ITT, seu vice-pre

sidente, Ned Gerrity, pareceu sinceramente confuso ao perguntar: "O que há de errado

com o fato de defender a número um?" A resposta dada pelo comitê em seu relatório foi

a de que "a número um não deveria ser autorizada a desempenhar nenhum papel deter

minante na política externa dos Estados Unidos";"

Apesar daqueles anos de golpes sujos implacáveis dos Estados Unidos, entre os quais

o da ITT fora apenas o mais investigado, Allende ainda continuava no poder em 1973.

Oito milhões de dólares gastos de modo clandestino tinham falhado na tentativa de en

fraquecê-lo. Nas eleições parlamentares daquele ano, o partido de Allende ganhou um

número de cadeiras ainda maior do que quando ele se elegera em 1970. Obviamente,

o desejo por um modelo econômico diferente havia fincado raízes profundas no Chile,

aumentando o apoio a uma alternativa socialista. Para os opositores de Allende, quees

tiveram conspirando pela sua deposição desde o dia em que saiu o resultado das eleições

de 1970, isso significava que a solução de seus problemas não seria possível somente com

a destituição do presidente - alguém logo viria para substituí-lo. Um plano ainda mais

radical se tornara necessário.



oOUTRO DOUTOR DOCHOQUE 83

Lições sobre mudança de regime: Brasil e Indonésia

Havia duas "mudanças de regime" que os opositores de Allende vinham analisando de per

to como 'possibilidades.Uma era no Brasil,a outra, na Indonésia. Em 1964,quando a junta

militar brasileira, liderada pelo general Humberto Castello Branco e apoiada pelos Estados

Unidos, tornou o poder, os militares tinham um plano para não só eliminar os programas

de João Goulart voltados para os pobres, mas também abrir amplamente o Brasil para os

investimentos estrangeiros. A princípio, os generais brasileiros tentaram impor essa agen

da de modo relativamente pacífico - não houve demonstrações públicas de brutalidade

nem prisões em massa. Embora mais tarde se tivesse descoberto que alguns "subversivos"

tinham sido brutalmente torturados durante esse período, o seu número ainda era muito

pequeno (e o Brasil tão grande) para extravasar os limites das prisões. A junta procurou

também preservar alguns remanescentes da democracia, inclusive a liberdade limitada de

imprensa e a liberdade de associação - por assim dizer, um golpe de cavalheiros.

No final dos anos 1960,inúmeros cidadãos decidiram utilizar aquela liberdade limita

da para expressar suas inquietações quanto ao crescente empobrecimento do Brasil,pelo

qual eles culpavam o programa da junta voltado para os empreendimentos econômicos

privados, muitos deles formulados pelos diplomados da Escola de Chicago. Em 1968, as

ruas foram tomadas pelas passeatas contra o governo, sendo as maiores lideradas pelos

estudantes. Percebendo que o regime estava correndo sério risco e numa tentativa de

sesperada de ficar no poder.os militares mudaram radicalmente de tática: a democracia

foi completamente eliminada, as liberdades civis foram suspensas, a tortura se tornou

sistemática e, de acordo com a comissão posteriormente criada para investigar a verdade,

"assassinatos praticados pelo Estado tinham se tornado rotina";"

O golpe de 1965 na Indonésia seguiu um percurso totalmente diferente. Desde a Se

gunda Guerra Mundial, o país vinha sendo governado pelo presidente Sukarno, o Hugo

Chávez daquela época (embora com um apetite menor pelas eleições). Sukarno enfu

receu os países ricos ao proteger a economia da Indonésia, redistribuindo a riqueza e

despachando o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, os quais ele acusava

de serem testas-de-ferro dos interesses das multinacionais do Ocidente. Embora fosse

um nacionalista e não um comunista, Sukarno trabalhou em sintonia com o Partido

Comunista, que possuía três milhões de membros efetivos. Os governos dos Estados

Unidos e da Grã-Bretanha decidiram então encerrar o mandato de Sukarno e, como

demonstram documentos tornados públicos, a ClA recebeu orientações de alto escalão

para "liquidar o presidente Sukarno, tão logo se apresentassem a situação e as oportu

nidades adequadas'r"
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Depois de várias tentativas abortadas, a oportunidade finalmente chegou em outubro

de 1965; quando o general Suharto, apoiado pela ClA, começou o processo de tomada do

poder e eliminação da esquerda. A ClA vinha elaborando, secretamente, uma lista com os

nomes das principais lideranças de esquerda do país, e colocou-a nas mãos de Suharto,

enquanto o·Pentágono ajudou com o suprimento extraordinário de armas e rádios por

táteis, para que as forças indonésias pudessem se comunicar nas partes mais remotas do

arquipélago. Suharto enviou seus soldados para caçarem os quatrocentos ou quinhentos

esquerdistas que estavam nas suas "listas de caça': conforme a alcunha da CIA; a embai

xada dos Estados Unidos recebia constantes relatórios sobre os seus progressos." Con

forme as informações iam chegando, a ClA riscava os nomes das listas até ficar satisfeita

com o aniquilamento da esquerda indonésia. Uma das pessoas envolvidas na operação

foi Robert J.Martens, que trabalhava na embaixada norte-americana em Jacarta. Segun

do contou para a jornalista Kathy Kadane, 25 anos depois: "Foi uma grande ajuda para-o

Exército. Elesprovavelmente mataram um monte de gente, e eu provavelmente tenho um

bocado de sangue nas minhas mãos, mas nem tudo foi ruim. Chega uma hora em que

você tem de pegar pesado num momento decisivo.":"

Aquelas listas de caça cobriam os alvos a serem assassinados; os massacres mais in

discriminados, que tornaram Suharto um homem infame, foram, em sua maior parte,

delegados aos estudantes religiosos. Eles foram rapidamente treinados pelos militares e

depois enviados para as aldeias, sob instrução do comandante da Marinha, para "limpar"

o campo de comunistas. Como escreveu um repórter, "eles chamavam os seguidores com

prazer, colocavam as facas e pistolas na cintura, penduravam os porretes nos ombros e

embarcavam na missão que tanto esperaram'l" Em apenas um mês, umas quinhentas

mil pessoas, talvez até um milhão, tinham sido assassinadas, "massacradas aos milhares",

segundo a revista Time." Em Java oriental, "viajantes da9-uelas áreas mencionam rios

e córregos que ficaram literalmente cobertos pelos cadáveres, impedindo o transporte

fluvial em diversos pontos';"

A experiência da Indonésia atraiu a atenção daqueles indivíduos e instituições, em

Washington e Santiago, que planejavam a deposição de Salvador Allende. O que interes

sava não era somente a brutalidade de Suharto, mas também o extraordinário papel de

sempenhado por um grupo de economistas indonésios que tinha sido educado na Uni

versidade de Berkeley,na Califórnia, e era conhecido como a Máfia de Berkeley.Suharto

estava conseguindo se livrar da esquerda, mas foi a Máfia de Berkeley quem preparou o

plano econômico para o futuro do país.

Os paralelos com os Garotos de Chicago eram impressionantes. A Máfia de Berke

ley tinha estudado nos Estados Unidos como parte de um programa que começou em
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1956 e foi financiado pela Fundação Ford. Eles também tinham voltado para casa a fim
de montar uma cópia fiel de um departamento de economia nos moldes ocidentais, o

que fizeram na Faculdade de Economia da Universidade da Indonésia. A Fundação Ford

mandou professores estadunidenses para Jacarta, com o intuito de implantar a escola,

da mesma forma que os professores de Chicago tinham colaborado para a formação do

departamento de economia em Santiago. Como tentou minimizar Iohn Howard, então

diretor do Ford International Training and Research Program, "a entidade acreditou que

estava preparando os rapazes que iriam liderar o país quando Sukarno saísse'."

Os estudantes financiados pela Fundação Ford se tornaram líderes dos grupos uni
versitários que participaram da deposição de Sukarno, e a Máfia de Berkeley trabalhou

em sintonia com os militares que conduziram o golpe, desenvolvendo "planos contin

genciais" para o período imediatamente posterior à queda do presidente.* 52 Esses jovens

economistas tinham uma influência enorme sobre o general Suharto, que não entendia

nada de finanças. De acordo com a revista Fortune, a Máfia de Berkeley gravava aulas de

economia em fitas para Suharto escutar em casa.53 Um dos membros do grupo se recor

dou, com orgulho, do fato de que, quando se encontravam, "o presidente Suharto não só

escutava como tomava notas"," Outro graduado de Berkeley descreveu essa relação nos

seguintes termos: nós "apresentávamos para o chefe das forças armadas - o indivíduo

mais importante na nova ordem - um 'livro de receitas culinárias' para enfrentar os

sérios problemas econômicos da Indonésia. O general Suharto, como supremo coman

dante, não apenas aceitava esse livro de culinária, mas ainda queria os autores das receitas

como seus conselheiros econômicos";" De fato, Suharto cercou o seu gabinete de mem

bros da Máfia de Berkeley, dando-lhes os postos mais importantes na área financeira,

inclusive o de ministro do Comércio e embaixador em Washington.56

Essa equipe econômica tinha estudado numa escola ~enos ideológica e, portanto, não

era adepta de um radicalismo antiestatal como o dos Garotos de Chicago. Ela acreditava

que o governo tinha um papel a desempenhar na administração da economia domés

tica da Indonésia e na garantia de que bens essenciais, como o arroz, seriam acessíveis.

No entanto, a Máfia de Berkeley não poderia ter sido mais hospitaleira aos investidores

estrangeiros que desejavam explorar os imensos recursos naturais do país, em especial

mineração e petróleo. Richard Nixon chegou a descrevê-los como "o maior prêmio no

* Nem todos os professores estadunidenses enviados pelo programa estavam confortáveis nessepapel. "Eu
achava que a universidade não deveria se envolvernaquilo que estavase transformando fundamentalmente
numa rebelião contra o governo': declarou Len Doyle, o professor de Berkeley indicado para comandar
o programa da Fundação Ford para a economia da Indonésia. Esse ponto de vista acabou causando o
retorno de Doyle à Califórnia e a sua substituição.
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Sudeste Asiático"," 57 Leis que permitiam o controle das empresas estrangeiras sobre 100%

desses recursos foram aprovadas, um "feriado fiscal" foi decretado e, dentro de dois anos,

a riqueza natural da Indonésia - cobre, níquel, madeira, borracha e petróleo -- estava

sendo dividida entre as maiores companhias de mineração e de energia do mundo.

Para aqueles que conspiravam para depor Allende, na mesma época em que o pra-
c-

graina de Suharto estava sendo implementado, as experiências do Brasil e da Indonésia

permitiram um amplo estudo de contrastes. Os brasileiros tinham feito pouco uso do

poder do choque, esperando anos até mostrar seu apetite pela brutalidade. Isso tinha

sido um erro quase fatal, porque permitiu a seus oponentes a chance de se reagrupar e,

em alguns casos, formar uma guerrilha armada de esquerda. Embora os militares conse

guissem manter as ruas vazias, a oposição emergente forçou a maior lentidão dos planos

econômicos.

Suharto, por sua vez, mostrou que se a repressão maciça fosse usada de maneira preveri
tiva o país poderia sofrer um forte choque e a resistência seria eliminada antes mesmo de

acontecer. O seu emprego do terror foi tão cruel, tão além das piores expectativas, que as pes

soas até pouco tempo envolvidas na luta pela independência do país se encontravam agora

tão aterrorizadas, que cederam o controle total a Suharto e seus capangas. Ralph McGehee,

um gerente sênior de operações da CIA naqueles anos do golpe, disse que a Indonésia era

uma "operação-modelo...Você pode mapear todos os principais eventos sangrentos condu

zidos por Washington para a tomada de poder por Suharto. O seu sucesso significava que o

processo iria se repetir outras vezes';" .

A outra lição fundamental que vinha da Indonésia se relacionava com a parceria pré

golpe entre Suharto e a Máfia de Berkeley. Na medida em que seus membros desejavam

tomar posições como tecnocratas no novo governo, e como já haviam convencido Suhar

to de suas idéias, o golpe fez mais do que eliminar a am~aça nacionalista: transformou

a Indonésia num dos ambientes mais receptivos, no mundo, para as multinacionais es

trangeiras;

Conforme se aproximava o momento da derrubada de Allende, uma advertência as

sustadora começou a aparecer nos muros de Santiago, pintada em vermelho: "Jacarta
vem aí,"

Logo depois que Allende se elegeu, seus opositores dentro do Chile começaram a imitar

os procedimentos adotados na Indonésia, com precisão soturna. A Universidade Católi

ca, berço dos Garotos de Chicago, se transformou no marco zero da criação daquilo que

". Curiosamente, Arnold Harberger foi contratado como consultor do Ministério das Finanças de
Suharto, em 1975.
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a ClA denominou "um clima de golpe': 59 Muitos estudantes aderiram ao movimento

fascista Pátria e Liberdade e marcharam pelas ruas numa clara imitação da juventude

hitlerista. Em setembro de 1971, no primeiro ano do mandato de Allende, os líderes

empresariais mais poderosos do país marcaram um encontro de emergência na cidade

costeira de Vifía del Mar, a fim de desenvolver uma estratégia coerente para a mudança

do regime. Segundo Orlando Sáenz, presidente da Associação Nacional dos Manufatu

reiros (generosamente financiada pela ClA, enquanto muitas multinacionais faziam suas

próprias conspirações em Washington), o grupo decidiu que "o governo de Allende era

iricompatível com a liberdade no Chile e com a existência da iniciativa privada, e que o

único meio de impedir o fim era a deposição do governo". Os empresários formaram

uma "estrutura de guerra" com duas divisões: a primeira seria ligada aos militares, e a

segunda, de acordo com Sáenz, iria "preparar alternativas específicas para os programas

de governo que seriam sistematicamente submetidas às forças armadas'l'"

Sáenz recrutou alguns dos mais famosos Garotos de Chicago para elaborar esses

programas alternativos e instalou-os próximos ao palácio presidencial de Santiago." O

grupo, que era liderado pelo diplomado de Chicago Sergio de Castro e por Sergio Un

durraga, seu colega na Universidade Católica, começou realizando encontros secretos

semanais, durante os quais desenvolvia propostas detalhadas para refazer seu país dentro

das linhas neolíberais." Conforme uma investigação posterior do Senado dos Estados

Unidos, "mais de 75%" do financiamento dessa "organização de pesquisa da oposição"

vinha diretamente da ClA.63-

Por um tempo, o planejamento do golpe evoluiu em duas direções distintas: os milita

res conspiravam pelo extermínio de Allende e de seus auxiliares, enquanto os economistas

conspiravam pelo extermínio de suas idéias. Como a aproximação do momento indicava

uma solução violenta, abriu-se um diálogo entre os dois ,campos, sendo Roberto Kelly, um

empresário associado ao jornal financiado pela ClA El Mercurio, o intermediário dessas

conversas. Por intermédio.de Kelly, os Garotos de Chicago mandaram para o almirante

que comandava a Marinha um resumo em cinco páginas de seu programa econômico. A

força naval deu sua aprovação, e daí em diante os Garotos de Chicago trabalharam com

afinco para ter seu programa pronto assim que ocorresse o golpe.

Sua bíblia de quinhentas páginas - um programa econômico detalhado que orienta

ria a junta militar, desde os primeiros dias - ficou conhecida no Chile como "O Tijolo".

Segundo um comitê posterior do Senado dos Estados Unidos, "colaboradores da Cl.Ase

envolveram na preparação de um plano econômico global, que serviria de base para as

decisões econômicas mais importantes da junta militar'l" Oito dos dez autores princi

pais de "OTijolo" tinham estudado economia na Universidade de Chicago."
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Embora a deposição de Allende tenha sido universalmente designada como um golpe
militar; Orlando Letelier, o embaixador de Allende em Washington, a classificou como
uma parceria entre as forças armadas e os economistas. E escreveuassim:"Os 'Garotos de
Chicago', como são conhecidos no Chile, convenceram os generais de que estavamprepa
rados para suprir a brutalidade dos militares com os ativos intelectuais que possuíam.?"

O golpe no Chile, quando finalmente aconteceu, implementou três tipos diferentes
de choque, criando uma fórmula que seria reproduzida nos países vizinhos e ressur
giria, três décadas depois, no Iraque. O choque do golpe, em si mesmo, seria seguido
imediatamente de dois outros choques adicionais. Um era o "tratamento de choque"
capitalista proposto por Milton Friedman, uma técnica na qual centenas de economis
tas latino-americanos tinham sido treinados, na Universidade de Chicago e nas suas
várias franquias. O outro era baseado nas pesquisas de Ewen Cameron com choques,
drogas e privação de sentidos, agora codificadas como técnicas de tortura no manual
Kubark e disseminadas por meio de intensivos programas de treinamento para a polí
cia e os militares latino-americanos.

Essastrês formas de choque convergiram para os corpos das populações latino-ame
ricanas e para o corpo político da região, criando um irrefreável furacão de forças mutua
mente influentes de destruição e reconstrução, de apagamento e criação. O choque do
golpe preparou o terreno para a terapia de choque econômico; o choque das câmaras de
tortura horrorizou qualquer um que pensasse em reagir contra os choques econômicos.
De dentro desse laboratório vivo, surgiu o primeiro Estado da Escola de Chicago, e a
primeira vitória de sua contra-revolução global.
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