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“Algún día América tendrá una voz de

continente, una voz de pueblo unido.

Una voz que será respetada y oída;

porque será la voz de pueblos dueños

de su propio destino”.

Salvador Allende



RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar e compreender como a historiografia
aborda o período vivido no Chile entre 1970 e 1973, quando o governo de Salvador
Allende e da Unidade Popular chegaram ao poder. A partir da vitória nas urnas, a
proposta  formada  por  Salvador  Allende,  membro  do  Partido  Socialista,  em uma
coalização com várias outras correntes de esquerda que formou a Unidade Popular,
buscava  alcançar  uma  revolução  socialista  a  partir  da  institucionalidade.  A
historiografia  desenvolvida  a  partir  de  tais  acontecimentos  é  extensa  e  possui
diversificadas visões e interpretações, tanto do período vigente de governo, quanto
de seu passado e suas possíveis raízes, relatando suas peculiaridades, rupturas e
continuidades, desde o início do governo até a queda de Salvador Allende. Assim,
este trabalho tem como incumbência interligar a produção historiográfica,  gerada
desde o final do governo até os dias atuais, a fim de ser utilizado como um guia
historiográfico, visando facilitar pesquisas acerca do período relatado.

Palavras-Chave: Salvador Allende; Chile; América Latina; Historiografia.



ABSTRACT

The  present  project  aims  to  analyze  and  understand  how  the  historiography
discusses the period lived in Chile between 1970 and 1973, when the government of
Salvador Allende and the Popular Unity came to power. After the victory at the polls,
the proposal made by Salvador Allende, Socialist Party member, in a coalition with
several other left currents that formed the Popular Unity, sought to achieve a socialist
revolution on an institutional basis. The historiography developed from such events is
extensive and has different views and interpretations, both the government period
itself,  as  its  past  and  its  possible  roots,  reporting  its  peculiarities,  ruptures  and
continuities from the beginning of the government until the fall of Salvador Allende.
Thus, this work has the errand to link the historical production, generated right from
the government's end to the present day in order to be used as a historiographical
guide, to facilitate research on the reported period.

Keywords: Salvador Allende; Chile; Latin America; Dictatorship.
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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa feita no presente trabalho tem por objetivo informar e servir como

uma ferramenta de pesquisa para historiadores, curiosos ou interessados no período

em que Salvador Allende e a Unidade Popular estiveram no poder. Como função,

almeja ser  um guia prático,  reunindo polivalentes discussões acerca do período,

primando retirar dos acontecimentos desse intervalo de tempo vivenciado no Chile

perspectivas positivas, negativas, convergentes e divergentes, que dizem respeito à

narração  histórica  dos  fatos  ocorridos  e  sua  percepção  a  partir  da  visão  dos

historiadores e intelectuais, além de sua classificação de importância e relevância.

Segundo  afirma  Rémond,  a  história  política  vinha  perdendo  prestígio  e

espaço para a história econômica e social a princípios do século XX, devido seu

caráter elitista, que priorizava a história das altas classes - aristocrática, anedótica e

individualista  -  em  detrimento  dos  que  realmente  construíram  a  história:  os

camponeses, a burguesia, as massas trabalhadoras. Em meados do mesmo século,

os estudos tornaram a voltar-se para essa modalidade histórica, a partir de fatores

como, por exemplo, a guerra, que não poderia ser explicada a partir somente de

uma visão econômica. O aumento das atribuições do Estado também é um fator

decisivo  para  realçar  a  perspectiva  política,  como  a  presença  crescente  de

sindicatos  e associações,  que não poderiam deixar  de perceber  a política  como

elemento essencial. Assim, a história política se renovou, valorizando elementos de

longa duração e abordando novos temas, como a opinião pública, os movimentos

sociais  e  a memória1,  enriquecendo a produção historiográfica e tirando do foco

apenas o Estado e suas medidas, mas também como estas foram recebidas pela

população, como os movimentos sociais se manifestaram em relação a isso e como

a opinião  pública  reagiu.  Embora  este  trabalho  tenha  como  objeto  de  estudo  a

maneira com que o governo de Salvador Allende foi percebido pela historiografia,

estes  são  fatores  essenciais  para  notar  o  porquê  de  o  interesse  ter  se  voltado

reiteradamente para o período analisado,  além de apresentar  a peculiaridade do

governo estudado, que surgia com o intuito apresentar benfeitorias a parcelas da

população que sempre estiveram à margem na sociedade.

O intervalo de três anos abordado no presente trabalho carrega consigo uma

vasta gama de interpretações de um mesmo fato, um acontecimento: o governo de

1RÉMOND, René. Por uma história política. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2003, 464 p.
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Salvador  Allende,  cujo  princípio  se  deu  em  1970  e  o  fim,  prematuro,  violento,

proclamado com o bombardeio do palácio presidencial La Moneda e a instauração

do golpe militar que viria a durar 17 anos. Estes são considerados fatos: a vitória de

Salvador Allende; o fracasso de seu governo, sua queda de maneira drástica, sua

morte, a ascensão do general Augusto Pinochet, todos estes são fatos ocorridos,

acontecimentos que estão cristalizados nos livros, nas memórias, nos depoimentos,

em materiais impressos e audiovisuais. A interpretação que se faz deles, a narrativa

e os questionamentos são o que motivam essa pesquisa.

François Dosse, em sua obra, elucida que existem novos questionamentos a

respeito do que é o acontecimento, evocando a ideia de que não existe apenas um

conceito para o termo. O acontecimento estaria então, “na fila de espera para virar

fato  histórico”,  precisando  apenas  de  um “padrinho”,  o  que  decide  seu  grau  de

importância  e  legitimidade.  Para  o  autor,  poucos  são  os  acontecimentos  que

terminam, já que todo acontecimento sempre será suscetível a novas mudanças e

ao sofrimento de atuações de outros elementos  e/ou personagens.  Utilizando-se

disso,  Dosse  explica  que  o  acontecimento  seria,  assim,  pertencente  à

metalinguagem, o que o diferencia do fato. O fato seria, na sua perspectiva, “um

acontecimento  assimilado  por  meio  de  uma  descrição  particular”  e  completa,

acrescentando que a experimentação moderna da historicidade muda o sentido da

acontecimentalidade, propiciando um câmbio da relação moderna do presente com

o passado, onde o estudo da história não deve se limitar somente ao acontecimento,

mas também ao seu vestígio2.

A partir dessa visão, o intuito do trabalho é entender, não só os fatos ou a

visão  que  é  passada  através  da  “história  oficial”,  mas  perceber  a  interpretação

destes a partir  de narrativas históricas embasadas em múltiplas visões, posições

ideológicas, questionamentos e problemáticas, tornando o objeto de estudo palpável

através  de  um aspecto  mais  aberto,  amplo,  a  fim de  mostrar  a  importância  da

discussão historiográfica para uma assimilação polivalente e aberta, destacando o

caráter  plural  dos  acontecimentos  e  como  é  feita  a  divisão  entre  o  grau  de

importância e a hierarquização das informações.

Os significados são um atributo da realidade, mas só adquirem vida quando
são  ativados  pela  prática,  que  os  formula  social  e  culturalmente;  já  a
produção  de  significações  ocorre  no  cruzamento,  na  tensão  ou  na

2DOSSE, François. Renascimento do acontecimento. São Paulo: Ed. da UNESP, 2013, 361 p.
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negociação entre estruturas e representações. Os interesses não afloram na
consciência por si mesmos, mas fazem-no mediante disposições culturais
dos indivíduos, e a experiência ajusta interesses e condutas. Existe uma
mediação simbólica. (CARDOSO, p. 16, 2012)

Esse é o aspecto que me motivou a usar como objeto a própria historiografia

acerca  do  período,  pois,  ao  considera-la  como  um  documento  fundamental  da

cultura e da política, ela tem a função de revelar sua posição a respeito das coisas,

no caso,  o  governo de Salvador  Allende,  e  inseri-las no  tempo e no espaço de

maneira  peculiar.  Ao iniciar  as  leituras que abrangem a época,  me deparei  com

claras  visões  de  esquerda,  exaltando  o  governo  revolucionário  que  chegava  ao

poder e suas medidas inovadoras, nunca vistas no contexto latino-americano. Na

seguinte leitura,  percebi  o tom frustrado com que o autor se referia ao governo,

analisando com pesar suas medidas, traços econômicos e suas consequências. A

riqueza  de  conteúdos,  questionamentos,  interpretações,  subjetividades,

apontamentos e problemas discutidos e a possibilidade de contraposição entre todos

eles é o que move este trabalho. Mais que uma revisão bibliográfica, o intuito é

realmente direcionar  o  leitor  às visões que a historiografia  tem de cada detalhe,

conjuntura  ou medida  específica  do governo  de Salvador  Allende e  da Unidade

Popular,  mantendo  a  pluralidade  de  temas,  a  convergência  de  discussões  e

afirmando a multiplicidade que existe na história, que não se fixa a um fato limitado.

Seria como um “guia historiográfico” acerca do período, onde o leitor pode buscar

em áreas definidas as variadas ou confluentes opiniões,  condensadas em áreas

específicas  do  trabalho,  facilitando  o  entendimento  e  a  busca  particular  de

elementos que fizeram parte do processo chileno.

Assim,  o  trabalho  tem  como  objetivo  abordar  não  só  o  conjunto  de

elementos  gerais  que permeiam o período,  mas também as especificidades que

transpassam todo o espaço de tempo analisado a partir  da visão de cada autor,

engrandecendo o debate acerca de um tema tão importante em relação não só à

política chilena, como em todo o contexto latino-americano.
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2. O GOVERNO DE SALVADOR ALLENDE: A EXPERIÊNCIA CHILENA

2.1 UM GOVERNO, MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES

Ao vasculhar as análises acerca do período que consiste entre a vitória de

Salvador Allende e da Unidade Popular (UP) desde as eleições pelas urnas em 1970

até  o  golpe  militar  de  11  de  setembro  de  1973,  os  estudiosos  pertinentes  à

historiografia do período optaram por avaliar  a situação a partir  de várias óticas.

Muitos são os autores que analisaram as circunstâncias através de um viés voltado

ao governo da Unidade Popular e de Allende como uma tentativa vanguardista de

revolução socialista na América Latina através das urnas,  derrubado de maneira

abrupta. Outros, como uma arriscada experiência socialista que não deu certo, seja

política,  econômica ou socialmente.  Múltiplos são os cenários que o governo de

Salvador  Allende  e  a  Unidade  Popular  podem  se  encaixar:  um  processo

particularmente chileno, de desenrolar próprio que vinha se desenvolvendo desde o

princípio da democratização eleitoral, o contexto latino-americano e uma proposta

socialista  crescente  no  sul  do  continente,  ou  até  mesmo  o  contexto  em que  o

socialismo  vinha  ganhando  força  mundialmente.  Vários  são  os  pontos  a  ser

analisados, desmembrando os três anos de governo a fim de entender e explicar

seu funcionamento, seus projetos, suas vitórias e falhas, suas manobras políticas e

contradições, desde sua ascensão à queda, quando foi instaurado o Governo militar.

Aggio afirma que a tarefa de retratar a história política de um país como o

Chile  é  discorrer  sobre  uma  série  de  fatores  marcantes  e  divergentes  de  seus

vizinhos  latino-americanos.  É  importante  salientar  sua  arraigada  estabilidade

política,  a  qual  sempre  sustentou  seu  sistema  político  e  partidário  de  maneira

pluralista  e  representativa,  embasando-se  sempre  em  suas  fortes  raízes3.  Sua

marcada alternância política é tida como uma característica particularmente chilena,

percebida a partir de uma breve análise de seu histórico político até pouco mais da

metade do século XX: ao final da década de 1930 a Frente Popular foi eleita para o

governo chileno, contando com a participação efetiva de socialistas e comunistas;

posteriormente, entre 1952 e 1958 viveu o fenômeno conhecido em toda a América

latina como populismo com Carlos Ibánez e em seguida, no ano de 1958 viu a direita

voltar ao poder depois de 20 anos ao eleger Jorge Alessandrini. Além disso, o Chile
3AGGIO, Alberto. O Chile de Allende: entre a derrota e o fracasso. In: Ditadura e Democracia na 
América Latina – Balanço Histórico e Perspectivas. p. 77-93, 2008.



13

optou pela Democracia Cristã (DC) com Eduardo Frei, em 1964 e viu uma vitória da

política de esquerda chilena em 1970, estas últimas, ações pioneiras para o contexto

dos países sul-americanos4.

Assim, é possível perceber que desde os últimos anos da década de 1930 a

esquerda teve forte participação – e de maneira quase ininterrupta – no interior das

instituições  político-estatais,  porém  também  contou  com  a  participação  de  um

governo de direita, o que atesta o estranhamento chileno ao predomínio de uma

força política hegemônica e demonstra que o Chile possuía uma assertiva história

constitucional, como também de eleições livres, além de um muito bem sustentado

sistema partidário, talvez o mais eficaz do continente na época5.

Porém,  a  sucessão  de  mudanças  vividas  na  esfera  política  chilena  se

acentuou na década de 1960, marcada por várias crises de Estado:

Crise do papel integrador e redistributivo do Estado; crise da economia, em
virtude da longa e custosa transição a uma nova fase de industrialização
substitutiva;  crise  do  sistema  político,  em  decorrência  de  um  processo
acentuado de  ideologização  e  polarização  que  havia  atingido  sua  maior
fragmentação  político-eleitoral  no  período  governamental  anterior,
comandado por Eduardo Frei, presidente eleito pela DC em 1964 (AGGIO,
p.80, 2008)

2.2 A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA HISTÓRIA

Ao analisar a historiografia chilena que aponta estudos a partir da metade do

século XX, González afirma que existe uma contradição entre a positiva evolução

histórica  do  Chile,  feita  por  historiadores  conservadores  e  liberais,  no  que  diz

respeito ao “político” e as injustiças e misérias que afligiam o povo. Isso se deve ao

fato de uma grande parte dos historiadores da época ser proveniente de classes

dominantes, o que significa dizer que o povo e as classes oprimidas não possuíam

seus  próprios  representantes,  fazendo  com  que  a  história  do  Chile  tenha  sido

assimilada  a  partir  da  perspectiva  das  altas  classes  sociais.  Assim,  a  história

correspondia à visão de realidade histórica das elites,  priorizando o “econômico-

social” ao estudo das condições sociais das classes oprimidas ou o povo, gerando

um reducionismo liberal  no que concerne aos campos político ou social,  onde o

4Ibidem.

5Ibidem.
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político se relaciona ao Estado e é expresso pelos partidos e suas ideologias e o

social é configurado pela cultura e expressado a partir dos movimentos sociais, uma

dicotomia bastante criticada, já que deve haver articulação entre os dois elementos6:

La historia debe pretender dar cuenta “de la relación compleja y dinámica
entre  lo  político  (y  la  política)  y  lo  social,  considerando  no  sólo  los
“desencuentros” entre la política y lo social que son frecuentes, en el mundo
popular, sino también, y muy especialmente, las relaciones entre lo social y
la política. (GONZÁLES, p. 151, 2003)

A partir  desse  entendimento  se  faz  necessário  um distanciamento  dessa

visão liberal  dando espaço a uma visão crítica acerca dos projetos políticos que

vinham acontecendo no Chile desde o final do século XIX e, mais especificamente, a

partir  do  começo  da  década  de  1970,  deixando  para  trás  a  visão  limitada  da

historiografia reducionista e mecanicista, alargando o conceito de política de maneira

que  este  possa  atender  também  os  interesses  do  campo  social  e  das  massas

trabalhadoras.

2.3 A ASCENSÃO DE UMA NOVA PROPOSTA DE GOVERNO

Para analisar o governo de Salvador Allende, é preciso entender que foram

várias  as  conjunturas  políticas  vividas  no  período.  Algumas  muito  instáveis  e

mutantes  em  um  curto  intervalo  de  tempo,  enquanto  outras  se  mantinham

relativamente permanentes durante todo o período do governo. Desde o triunfo nas

urnas,  nas  eleições  de  1970,  até  a  subida  ao  poder,  momentos  de  incerteza  e

instabilidade  rodearam  a  política  chilena  a  partir  do  processo  de  eleições  pelo

Congresso  chileno.  Moulian  e  Garretón  descrevem,  então,  a  conjuntura  como

processo,  iniciado  nas  eleições  cujo  resultado  foi  acirrado:  Allende  e  a  Unidade

Popular  com 36,3% dos  votos,  Jorge  Alessandri,  candidato  do  Partido  Nacional

representando a Direita, com 34,9% e Rodomiro Tomic da Democracia Cristã com

27,8%7.  A reação da  Direita  chilena  e  as  estratégias  adotadas  pela  Democracia

Cristã fizeram, na perspectiva destes autores, toda a diferença. Minuciosos em sua

descrição, Moulian e Garretón detalham meticulosamente as conjunturas dos micro-

períodos, expondo em sua visão, como foram as tentativas de boicote ao governo

eleito. Primeiramente foi escolhido o caminho constitucional e legal para impedir o
6GONZÁLES, F. D. La cuestión del movimiento popular: lo político y lo social en la historia marxista
clásica chilena. 1950-1973. Cuadernos de Historia, Santiago de Chile, n.40, p.147-172. 2014.
7MOULIAN, T.; GARRETÓN, M. A. La Unidad Popular y el conflicto político en Chile. Santiago de
Chile: Ediciones Minga, 1983, 228 p.
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acesso  de  Allende  ao  poder.  Desde  então  é  expressa  a  ideia  da  fundamental

importância da Democracia Cristã, tanto para o processo democrático, quanto para o

impedimento  do  ingresso  do  governo  eleito.  A Direita,  com  o  Partido  Nacional,

requeria  a  ajuda  da  DC  para  seguir  com  seu  intento  de  golpe  constitucional,

enquanto a Unidade Popular necessitava de seu apoio para ingressar no poder e dar

início  ao  seu  projeto,  primeira  situação  que,  para  os  autores,  caracteriza  a

importância da Democracia Cristã em todo o processo, afirmando que ela estaria

com “as armas na mão”8.

Becker e Rojas não explicitam em seu trabalho como a sociedade em geral e

os trabalhadores reagiram ao período, deixando de lado traços importantes como as

lutas  e  o  movimento  de  resistência  dos  trabalhadores,  sindicatos  e  movimentos

sociais.  Porém,  expressam em sua  investigação,  junto  a  Moulian  e  Garretón,  a

declaração de que o governo definiu seu programa pautado em três áreas principais

da economia: social, privada e mista, visando dispensar maior atenção à social com

o  propósito  de  acabar  com  as  bases  de  sustentação  do  imperialismo  norte-

americano  e da  burguesia  nacional,  suprimindo  já  no  início  do  processo  a

propriedade privada sobre os meios de produção fundamentais: riquezas minerais,

terra, monopólios na indústria e na distribuição do sistema bancário e financeiro.

Com essas  medidas,  visava  deslocar  a  soberania  alicerçada  pelo  capitalismo  e

transitá-la  para  a  propriedade  social9.  Não  é  evidenciado  no  texto  como  os

beneficiários da área social agiram e reagiram às mudanças em vigor.  De maneira

superficial, abrange a participação do movimento dos trabalhadores chilenos, apesar

de, em certos momentos elucidar a respeito de sua participação e conscientização, a

qual seria de vital importância para alcançar a proposta prevista pelo governo de

Salvador  Allende.  A  grande  prática  de  lutas  dos  trabalhadores  seria  de  vital

importância  para  compreender  a  necessária  ampliação  da  área  de  propriedade

social  e  minimizar  o  poder  burguês,  além  de  alcançar  o  objetivo  político  de

concretização da luta de classes e a conquista do poder10.

Neste campo de ação se registrou, com efeito, o maior desenvolvimento da
consciência  social  e  as  maiores  mobilizações  dos  trabalhadores.  Cada
decisão  do  governo  nesta  matéria  foi  resultado  da  pressão  dos
trabalhadores comprometidos com o processo. Por isso, a magra meta que

8Ibidem.
9BECKER, B. E.; ROJAS, A. C. Breve história de meio século do Chile. In. CASANOVA, P. G.; (Org.)
América Latina: História de meio século. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1988. p. 154-218.
10Ibidem.
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se  propôs  o  governo,  com  sua  iniciativa  legislativa  de  incorporar  91
empresas à área de propriedade social, foi ultrapassada a partir da greve
patronal de outubro de 1972, chegando a mais de 300. (BECKER; ROJAS,,
p. 198, 1988)

Um maior desenvolvimento da consciência social e a mobilização de massas

de trabalhadores se fez presente, porém a Unidade Popular encontrou dificuldades

para estatizar só as empresas grandes, já que eram indispensáveis as médias e

pequenas  empresas  para  o  funcionamento  das  indústrias,  pois  estas  forneciam

matérias primas e produtos intermediários, o que fez com que se estatizasse mais

que a meta estabelecida. Com isso a área social chegou a ocupar 30% da indústria

manufatureira  e  mais  da  metade  do  conjunto  da  produção  mineiro-industrial11.

Becker e Rojas falam em uma alta aderência por parte dos trabalhadores, porém

não  especificam  quais  movimentos  sociais  ou  de  quais  organizações  tais

trabalhadores  são  participantes.  Ressaltam  apenas  a  presença  genérica  dos

trabalhadores  principalmente  no  último  ano  de  governo,  quando  milhares  de

empregados, técnicos e operários ocupavam funções dirigindo de alguma maneira

as empresas em que trabalhavam, decidindo assuntos importantes – e participando

de  órgãos  superiores  de  gestão  econômica,  sendo  uma  das  maiores  vitórias

históricas da Unidade Popular: uma sociedade democrática, dirigida pelos próprios

trabalhadores12.

Voltando a Moulian e Garretón, estes viam o governo de Allende como um

projeto político pensado para um país subdesenvolvido e com uma histórica tradição

de estabilidade política, que tentou integrar a democracia histórica à transformação

socialista, com um governo eleito pelo voto universal livre, em uma época em que a

experiência socialista mundial sequer estava consolidada de maneira teórica nem

prática. Seus ideais e sua bagagem histórica apontavam para um horizonte onde o

socialismo  criava  um novo  modelo,  um regime  político  diferente  da  democracia

liberal  ou burguesa.  Essa experiência em desenvolvimento era apreendida como

uma  experiência  única  e  exemplar13.  Sendo  assim,  percebe-se  que  os  autores

conferem à experiência de governo de Salvador Allende e da Unidade Popular um

caráter revolucionário e socialista vanguardista à época. Porém, em sua análise, não

priorizam nem abordam de maneira significativa a participação dos Estados Unidos

tanto  no  processo  de  eleições  e  ascensão  do  governo  de  Allende,  quanto  na

11Ibidem.
12Ibidem.
13MOULIAN; GARRETÓN, 1983.op.cit.
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conjuntura que permite a ruptura do governo democrático à ditadura. Ao citar  os

EUA, afirmam que os vizinhos do norte, em parceria com setores muito importantes

de sua economia investiram grandes montantes para acabar com essa experiência a

qual eles consideravam uma ameaça ao mundo que fora homogeneizado por eles

próprios. Os artifícios de bloqueios e desestabilização eram sua estratégia política

para podar os processos transformadores em países subdesenvolvidos, um embate

desigual em forças. Porém, essa não foi a única ação que ocasionou a derrubada de

Allende,  foram acrescidas diversas outras,  e  definidas pelo peso dos fenômenos

internos14.

Ao fazer sua análise acerca do período inserido desde a vitória nas urnas

até a queda do governo com o golpe militar de 1973, Moulian e Garretón separam

pequenas  porções  de  tempo  e  analisam  as  conjunturas  de  cada  um

detalhadamente,  priorizando  por  muitas  vezes  os  conflitos  internos  dentro  da

Unidade Popular, as divergências partidárias entre a UP, a Democracia Cristã e a

Direita  Chilena,  além das  mobilizações  patronais,  burguesas  e  latifundiárias  que

tiveram  maior  importância.  Os  autores  descrevem  a  conjuntura  do  período

imediatamente após a vitória de Allende e a Unidade Popular nas urnas em 1970 e

da tentativa de golpe orquestrada pela direita,  que tentou contar com a DC para

realizar  seu  plano  e  impedir  de  forma  constitucional  que  o  governo  de  Allende

assumisse o poder. Para isso, a Direita se utilizou de artimanhas, como por exemplo,

contestar  se  a  Democracia  Cristã  optaria  pela  democracia  a  seu  lado  ou  pelo

marxismo ao lado da Unidade Popular. O grosso da direita, representado através do

movimento Alessandrista foi quem optou por tentar bloquear o acesso do governo de

Salvador Allende ao poder, enquanto a esquerda tentava organizar um movimento

de massas a favor da legitimidade do resultado das eleições15.

Tal es el sentido de la Declaración de la Central Única de los Trabajadores
(CUT) el 5 de septiembre, indicando la voluntad de lucha y sugiriendo los
efectos que podría provocar el desconocimiento del resultado electoral. El
mismo sentido tuvo la declaración del PS, donde se insinuaba el carácter
sedicioso de la proposición alessandrista.  (MOULIAN; GARRETÓN, p. 46,
1983)

A maneira com a qual os autores se referem à declaração, chamando de

sediciosa  a  proposta  Alessandrista,  revela  sua  posição  ideológica.  Discorrem

14Ibidem.
15Ibidem.
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também que, no decorrer de todo o período de governo da UP, pequenos conflitos

diretos ocorriam entre os partidos, sempre visando obter o apoio da Democracia

Cristã, o que seria um elemento decisivo para derrubar o governo de Allende de

forma constitucional. Porém, a Democracia Cristã optou por negociar uma proposta

de apoio a Allende e a Unidade Popular, fazendo com que a direita iniciasse um

processo de enfrentamento mais direto acerca desse caráter inclusivo das eleições

presidenciais,  enquanto  a  DC  admitiu  estar  disposta  a  apoiar  um  processo  de

mudanças revolucionárias, desde que democráticas e, sobretudo, desde que Allende

respeitasse uma série de garantias formais para a preservação da democracia, fato

elencado como um determinante acerca da maneira que a UP levaria seu plano de

governo no futuro. Assim, levam a crer que a estratégia da esquerda nesse período

se dividia entre tentar neutralizar a pressão à Democracia Cristã por parte da Direita,

além de tentar  impedir  que a  direita  conseguisse forças para manifestações em

massa "contra o marxismo"16.

A aprovação por parte da DC do documento que carregava as condições e

garantias à UP para seu apoio marca esse momento, não somente pelo apoio à

Unidade Popular e não à direita, como também assinalando a demarcação do fim da

polarização entre marxismo e democracia, definindo uma nova polarização, marcada

pelo  embate  entre  forças  conservadoras  e  revolucionárias17.  Cinco  dos  pontos

centrais das garantias requeridas pela Democracia Cristã para dar apoio à UP são:

a)  manutención  y  preservación  de  los  elementos  fundamentales  de  la
institucionalidad política y  de las garantías constitucionales respecto a  la
libertad de asociación, de prensa y de opinión; b) mantención del sistema de
tres  poderes  del  Estado  y  de  la  división  de  atribuciones  entre  ellos;  c)
mantención  del  carácter  profesional  y  de  la  neutralidad  política  de  las
FF.AA.;  compromiso  de  impedir  la  creación  de  organizaciones  armadas
paralelas;  d)  libertad  de  educación  a  todos  los  niveles,  discusión
democrática de las reformas educacionales que se pretenda emprender y
autonomía académica y financiera de las Universidades; e) libertad sindical
y también para las organizaciones comunitarias, con reconocimiento de los
derechos de petición y huelga. El carácter de estas reivindicaciones muestra
el  papel  que  la  DC se otorga en el  liderazgo de los  sectores de capas
medias del país. (MOULIAN; GARRETÓN,, p. 49, 1983)

Para Moulian e Garretón, o avanço dessas negociações,  seguidas de tal

acordo é o que propicia o surgimento orgânico da Extrema Direita Chilena, capaz de

questionar os processos constitucionais e legais, além de desaprovar a submissão
16Ibidem.
17Ibidem.
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de outros partidos de direita e centro a estes. Uma das estratégias da direita foi, a

partir de um pronunciamento público, afirmar que se seu candidato Alessandri fosse

eleito,  ele  renunciaria  a  fim de facilitar  a  eleição do candidato  da DC,  Tomic.  A

derrota dessa proposta e o avanço das negociações entre a Democracia Cristã e a

Unidade Popular  foi  o  cume da formação dessa nova  classe política,  que,  para

manter a constitucionalidade de suas ações, precisava de uma atitude da DC, ou

qualquer outra solução sairia da legalidade18. Já em relação ao centrismo chileno, os

autores se expressam no sentido de que no período que consiste entre 1970 e 1973,

existe  uma  permanente  problemática  em  relação  à  natureza  organizacional  do

centrismo, onde existe  uma forte dimensão popular,  tanto em sua base eleitoral,

quanto em sua organização, além de uma grande identificação ideológica19. Nessa

conjuntura,  enquanto  todo  esse processo acontecia,  as  Forças Armadas  haviam

ficado à margem no cenário político por um tempo considerável.

La existencia interna de estos tipos de formación y socialización tienen como
resultado,  en la  coyuntura,  que el  consenso  para  la  intervención requería
determinadas  condiciones  de  crisis  social  y  política  que  no  aparecían  en
1970. Todo lo contrario, la convicción generalizada era que una solución de
fuerza o incluso una solución que frustrara la expectativa popular provocarían
ella una crisis de la conciencia política. Como aparecieron posibilidades de
solución  negociada  de  consenso  entre  la  elite  política,  las  FF.AA.
permanecieron al margen. (MOULIAN; GARRETÓN,, p. 55, 1983)

2.4 AS MEDIDAS REVOLUCIONÁRIAS DO GOVERNO

2.4.1 A reforma agrária

Ao falar dos conflitos existentes a partir das reformas do campo, Becker e

Rojas não dão prioridade a conflitos sociais que ocorreram no período, como os

Movimentos Patronais, questão abordada de forma mais profunda no trabalho de

Moulian  e  Garretón.  Becker  e  Rojas  afirmam  que  no  campo,  o  latifúndio

representava o setor mais fraco econômica e politicamente e que antes do governo

da Unidade Popular esta zona já havia sido afetada pela reforma agrária na época

de Frei. Observava-se ali a carência de crescimento, tanto para melhorar a vida dos

trabalhadores quanto para evitar com que o setor burguês tivesse força para uma

18Ibidem.
19Ibidem.
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contrarrevolução. Além disso, era evidente a necessidade de aumentar a produção

agrícola,  já  que  esta  não  era  totalmente  desenvolvida,  tornando  inevitável  a

importação de outros países20. Ao citar a debilidade econômica dessa área, o autor

enumera  as  pretensões  que  ele  considera  mais  importantes  a  esse  respeito  no

programa de reforma agrária da Unidade Popular:

“i)  uma  mudança  rápida  no  sistema  de  posse  da  terra,  eliminando  os
latifúndios  e  estimulando  a  criação  de  cooperativas  e  outras  formas
socialistas  de produção agrícola;  ii)  uma mudança das  relações entre  a
agricultura  e  o  resto  da  economia,  aumentando  a  produção  e  a
produtividade e eliminando o desemprego rural, enquanto se melhoravam
as  receitas  agrícolas  em  relação  aos  demais  setores;  iii)  o  estímulo  à
participação democrática do campesinato em todos os níveis de tomada de
decisões,  mediante  conselhos  camponeses  e  outras  organizações;  iv)  o
planejamento e a reorientação da produção agrícola para utilizar melhor as
vantagens  econômicas  e  naturais  das  principais  regiões  geográficas  do
país, e v) a eliminação do atraso e do isolamento dos grupos rurais mais
pobres, tais como os comuneiros do norte chico e os mapuches.” (BECKER;
ROJAS, p.199, 1988)

Em 1972 ocorreu a expropriação de todas as propriedades rurais maiores a

80 hectares de irrigação básica, equivalente a 3042 propriedades em dois anos de

governo  e  cem  mil  famílias,  formando  35%  do  total  da  terra  agrícola.  Após  a

expropriação,  se  mostrou  necessária  uma  reorganização  econômica  das

propriedades, para adequar-se ao novo sistema de trabalho e continuar a produção.

Entre as medidas estavam homogeneizar a categoria, limitar o cerco e pastagem

necessários  à  agricultura  familiar  e  ordenar  a  relação  entre  força  de  trabalho  e

remuneração dos trabalhadores21.  Em sua apresentação, os autores retratam por

esse ângulo a reforma agrária vista como um seguimento que ocorreu dentro do

Governo de Allende e da UP de cima para baixo,  já  que a institucionalidade do

processo é o que possibilita sua execução22. Becker e Rojas afirmam em seu texto

que  Salvador  Allende  denunciou  em  seus  discursos  todas  as  manobras  do

colonialismo e como estas eram usadas para manter vários povos em situação de

dependência. Já em relação às mobilizações patronais, Moulian e Garretón abordam

com certa profundidade os conflitos existentes na época, desenvolvendo a ideia de

que elas possuíam uma estrutura gremial e sua posição no governo de Allende é

muito diferente da demonstrada no governo Frei. Tal pressuposto surge da ideia de

que  as  entidades  patronais  acreditam  que  a  mudança  de  Governo  poderia

20BECKER; ROJAS, 1988. op. cit.
21Ibidem.
22Ibidem.
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demonstrar  o  avanço  de  uma  reforma  agrária  demagógica  e  impulsionada  por

interesses  políticos  da  UP  em  detrimento  de  uma  reforma  agrária  técnica  e

planificada.  Dessa  maneira,  reclamavam  pelo  direito  à  propriedade,  além  da

permissão  de  se  manifestar  contra  as  expropriações,  ações  as  quais  as

organizações consideravam como uma usurpação das terras, reivindicando a partir

desse  pressuposto  uma  reforma  agrária  planificada.  Doravante  a  isso  ocorrem

rupturas entre as organizações patronais e a Democracia Cristã, que se mantinha

até então indecisa entre o apoio à Unidade Popular ou sua junção à direita chilena, e

que, a partir de tais contradições a respeito de seus interesses políticos, perde o

apoio  de  tais  entidades,  já  que  os  grêmios  tentavam  defender  seus  interesses

corporativos em primeiro lugar23.

Ellas [las organizaciones patronales] se esfuerzan por definir el problema
desde un punto de vista estrictamente gremial, evitando ser arrastrados a un
juicio  político  global  respecto  al  Gobierno.  La intención de  su acción  es
evitar  una radicalización  de  la  política  agraria  del  Gobierno.  Luchan por
obtener,  sobre la  base de la negociación,  un espacio para la  agricultura
privada  dentro  de  una  sociedad  que  vive  un  proceso  de  profundas
transformaciones (MOULIAN; GARRETÓN, p. 57,1983)

Moulian e Garretón enxergavam como um problema dicotômico do governo

da UP administrar a divergência entre a necessidade da manutenção da ordem e a

indispensabilidade de respeitar a racionalidade do que era popular. Para os autores,

dentro desse conjunto de problemas está uma das características mais presentes do

Governo da UP e Salvador Allende: primeiramente, ele se sente representante das

classes trabalhadoras e depois então se encarrega de "detoná-las", reproduzindo em

suas ações antigas injustiças e desigualdades24. Essa seria uma das dificuldades da

UP, já que o governo era pressionado por parte dos outros partidos a tomar medidas

mais enérgicas, como por exemplo, em relação à invasões de propriedades e, em

contrapartida, precisava estabelecer o diálogo com os movimentos, tendo em vista

que a repressão minaria a confiança depositada no governo, e, em grande parte, o

comportamento  dos  camponeses  se  dava  devido  a  injustiças  e  violências

expressadas por seus patrões25. Dessa maneira, o governo se via em uma pressão

tripla,  onde  os  partidos  acreditavam  que  o  governo  encontrava-se  com  pouca

autoridade,  os  grêmios  patronais  tentavam  ganhar  espaço  a  partir  da  iniciativa

23MOULIAN; GARRETÓN, 1983.op.cit.
24Ibidem.
25Ibidem.
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privada na agricultura e os camponeses bradavam por reforma agrária26. Esta visão

se contrapõe à teoria de Becker e Rojas, que acreditam que a reforma agrária se

estabeleceu de baixo para cima:

La agitación agraria no fue un tipo de movilización planificada por la UP.
Pero el desencadenamiento de ella la pone frente a un problema con graves
repercusiones electorales Necesita reinscribir esta movilización dentro del
marco  legal,  pero  sin  convertirse  en  adversario  de  los  campesinos
movilizados. Para ello [Allende, el gobierno] no le queda otro camino que
intensificar la reforma agraria. (MOULIAN; GARRETÓN, p. 69, 1983)

Para Moulian e Garretón, o governo aproveitou as  tomas para acelerar o

processo  da  reforma  agrária  e  utilizava  de  seu  poder  persuasivo  para  com  os

camponeses sem terra, aplicando a legislação de repressão contra a violência dos

latifundiários.  Algumas  das  tomas realizadas  pelos  camponeses  advinham  de

movimentos de extrema esquerda, ligados de alguma maneira a setores da Unidade

Popular,  já  outras  se  originaram  organicamente  e  de  maneira  autônoma,  como

resposta a necessidades dos próprios camponeses27.  Observa-se que os autores

entendem que os camponeses possuíam clara consciência de seus direitos e da

necessidade de luta e mais uma vez afirma isso:

Por otra parte la presión de base para intensificar la Reforma Agraria o para
ampliar  el  área  de  propiedad  social  surgía  espontáneamente,  ya  sin
necesidad de una manipulación  desde arriba.  La  incorporación al  sector
estatizado era vivida como una necesidad ineludible, como un momento de
liberación  por  muchos  trabajadores,  y  la  participación  activa  en  crear
condiciones que la hicieran posible es vista como el ejercicio efectivo del
poder  obrero.  Esto  no  ocurría  siempre  como  resultado  del  activismo
Izquierdista, sino que era la expresión de una conciencia espontánea, de un
deseo de sentir pasar cerca la revolución dentro de la cual se creía vivir, al
mismo  tiempo  que  era  la  expansión  de  las  dificultades  objetivas  que
afectaban a los sectores obreros de las empresas pequeñas y medianas
cuya  expropiación  no  contemplaba  el  Programa  de  la  UP.  (MOULIAN;
GARRETÓN,, p. 101, 1983)

Góngora enxerga a reforma agrária de forma negativa: admite que, apesar

de o governo da UP acelerar o processo de expropriações e, em um ano e meio no

26Idbiem.
27Ibidem.



23

poder expropriar o equivalente ao que Frei havia expropriado, estas medidas teriam

duras consequências à economia:

Debido, no solamente a las expropiaciones, sino a la toma de fundos, al
aislamiento y ataques a las casas de hacienda, la inseguridad rural trajo
consigo la caída vertical de la producción, subieron los precios internos, y
hubo que importar bienes de consumo agrícola y ganadero por valor de 263
millones de dólares em 1971 y 410 millones en 1972.  (Stefan de Vylder,
Allendes Chile, 1974. In GÓNGORA, p. 292, 2003)

2.4.2 Economia: boicotes e bloqueios

Becker e Rojas supõem que, por ser o principal pilar da economia capitalista

do Chile, o setor financeiro-industrial foi o que enfrentou com maior  força o programa

de  Allende  que  buscava  incorporar  as  empresas  industriais  monopolistas  à

propriedade  social,  ação  substancial  para  direcionar  a  economia  conforme  seu

prospecto, tendo em vista o deslocamento do capital  imperialista no setor produtor

de matérias-primas para o setor industrial manufatureiro28 Nos primeiros meses de

governo,  a  burguesia  tentou boicotar  esse processo,  buscando uma situação de

caos  econômico,  despedindo  trabalhadores,  reduzindo  sua  produção,  tentando

retirar seu capital do país ou até mesmo abandonando suas empresas, ações que

tentavam minar o governo29.

Góngora  parte  do  pressuposto  que  no  campo econômico,  o  governo  da

Unidade Popular continuou a expropriação iniciada no governo de Frei, porém, desta

vez de maneira completa, e não apenas comprando pacotes de ações como antes.

Formar-se-ia assim o setor social: expropriando um vasto leque de setores, como o

mineiro,  os  bancos,  companhias  importadoras,  empresas  de  eletricidade,  de

comunicação entre várias outras. No ramo mineiro, concluiu a nacionalização, porém

sem pagar indenizações, o que desagradou os Estados Unidos30.  Em relação às

indústrias, nunca houve clareza na fronteira entre o setor social e o setor privado:

muitas empresas pequenas pediam para ser nacionalizadas por não poder aumentar

os salários e terem que manter os preços fixos, o que gerou muitos problemas nas

indústrias  alimentícias  e  sua  produção31.  Assim,  a  inflação  cresceu  bruscamente

323,2% entre julho de 1972 e 1973, o nível mais alto da história chilena. Góngora
28BECKER, B. E.; ROJAS, A. C. Breve história de meio século do Chile. In. CASANOVA, P. G.; (Org.)
América Latina: História de meio século. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1988. p. 154-218.
29Ibidem.
30GÓNGORA, M. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Oitava
Edição. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2003. 424 p.
31Idem.
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afirma  que,  mesmo  que  existam  análises  positivas  em  relação  a  esse  período,

provavelmente  não  virão  à  tona,  pois  com o  11  de  setembro  provavelmente  se

apagaram os arquivos dos partidos do governo:

Aunque existen buenos análisis de la política económica de este período, no
ha ocurrido hasta ahora lo mismo sobre su política interna y sus relaciones
internacionales, y es probable que las circunstancias del pronunciamiento del
11 de septiembre de 1973 hayan traído consigo la destrucción de los archivos
de los partidos de gobierno,  lo  que impedirá  tal  vez el  conocimiento más
profundo que el que puede dar la prensa. La perspectiva general de esos
años, es la de una guerra civil todavía no armada, pero catastrófica, análoga
a los últimos meses de la República española, antes de julio de 193632. […]
Las tasas de la incontenible inflación llegaron, entre julio de 1972 y julio de
1973,  a  un  323,2%,  ciertamente  la  más  alta  de  la  historia  chilena33

(GÓNGORA, p. 293, 2003)

Moulian e Garretón abordam que, para realizar as expropriações devido a

reforma agrária, além das estatizações de empresas, bancos e indústrias de vários

ramos, o rumo do governo foi se apropriar da legislação vigente, muito heterogênea

e às vezes um pouco confusa, para realizar tais medidas e mudanças econômicas,

adequando-se  da  melhor  maneira  possível  para  construir  a  chamada  Área  de

Propriedade Social (APS) de maneira legal34.

[...]La acción de la UP es, por una parte, racional: continuar adelante con las
expropiaciones por la vía administrativa para afrontar desde posiciones de
mayor fuerza una negociación posible y quizás necesaria. Pero el efecto de
esas acciones es que ellas fomentan la radicalización y la polarización de
masas y  dan margen a la  desconfianza  en las reglas del  juego  de  una
eventual negociación35. (MOULIAN; GARRETÓN,, p. 95, 1983)

Já  Reyes  atesta  que  a  Unidade  Popular  acreditava  ter  rompido  com  a

história eleitoral chilena, ao promover mudanças estruturais por vias legais e diminuir

a inflação, o desemprego, etc. Com isso ganhou força para se amparar ao máximo

pelos  meios  legais  e  constitucionais  para  vencer  as  resistências  do  sistema

“capitalista dependente chileno” e construir um estado democrático popular onde a

pluralidade e as liberdades democráticas não sofressem os embates associados a

um  processo  revolucionário  armado36.  Entre  os  objetivos  econômicos  centrais,
32Ibidem.
33Ibidem.
34MOULIAN; GARRETÓN, 1983. op.cit.
35Ibidem.
36REYES, Claudio Llanos.  La historia concentrada: victorias y derrotas del gobierno de la Unidad
Popular.  História Unisinos,  [s.l.], v. 15, n. 2, p.227-242, 6 set. 2011. UNISINOS - Universidade do
Vale do Rio dos Sinos.
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estavam: reformar a economia nacional, aprofundando a reforma agrária e aumentar

o poder econômico estatal, já em seus objetivos políticos se encontrava a elevação

da  participação  dos  trabalhadores  e  setores  populares  nas  distintas  esferas  do

poder, metas que se retroalimentavam. Mesmo as vitórias do governo tendo afetado

explicitamente o grau de controle que o Estado possuía sobre as diversas áreas da

economia  nacional,  tais  vitórias  foram parciais,  à  medida  que  forças  exteriores,

especialmente  dos  Estados  Unidos  em  conjunto  com  a  oposição  ao  governo

começaram  a  tomar  diversas  medidas  no  plano  legal  e  ilegal,  como  bloqueios

parlamentários,  greves  patronais,  o  que  reduziu  a  efetividade  das  medidas  do

governo37.

No campo que Reyes define como ofensiva legal do governo, o qual afirma

que a compra de ações de instituições privadas a partir de 1970 com o intuito de

negociar a compra de suas sucursais no Chile não teve o êxito pretendido, já que a

dependência do Chile às instituições financeiras estrangeiras (dólar) fazia com que

este fosse alvo de bloqueios de crédito e outras ações para boicotar suas finanças, o

que comprovam os documentos liberados pela ITT-CIA, contendo informações sobre

pressões  econômicas  que  não  se  suavizariam  no  futuro,  o  que  incluiria  a  não

renovação de créditos e o fechamento de empresas.

El bloqueo de créditos de las sanciones económicas que empezó a vivir el
gobierno, además de neutralizar la utilidad de la estatización de la banca y
el  creciente  control  del  Estado  sobre  el  comercio  exterior,  se  fusionó  al
hecho  de  que  la  política  redistributiva  de  la  UP  había  aumentado  el
consumo, que, a partir del segundo semestre de 1971, produjo una alza en
la importación de bienes de consumo por sobre los de capital. (REYES, p.
233, 2011)

Rouquié  em seu  livro  também expressa  como  os  bloqueios  econômicos

afetaram a economia chilena no período do governo de Salvador Allende:

O “bloqueio invisível, que consiste em cortar todos os créditos das agências
internacionais e dos bancos americanos e em limitar a venda certos produtos
“sensíveis”, destina-se a fazer “a economia chilena pedir água”, e, portanto
enfraquecer o governo apontado como o responsável pela penúria e pelas
dificuldades econômicas. (ROUQUIÉ, p. 283, 1984)

2.5 A ESPECIFICIDADE CHILENA

37Ibidem.
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Ao  abordar  a  tentativa  de  golpe  que  precedeu  a  posse  do  governo  de

Salvador Allende e da Unidade Popular, a visão de Becker e Rojas é mais superficial

e não aborda profundamente os conflitos políticos internos  iniciados nas urnas em

1970,  priorizando,  ao invés disso,  a influência dos Estados Unidos em todos os

processos internos que influenciaram política ou economicamente. O autor prioriza

na análise do que chama de tentativa de Golpe de Estado, não as tentativas da

Direita  de  boicotar  o  acesso  ao  poder  ou  a  indecisão da Democracia  Cristã  na

escolha de um lado a apoiar. O marco escolhido como principal  em sua visão é o

assassinato do Comandante Chefe do Exército René Schneider em 1970, o que

Moulian  e Garretón caracterizam como o último momento da conjuntura  entre a

vitória nas urnas e o acesso ao poder. O assassinato do Comandante é emblemático

pois,  sua doutrina,  denominada Doutrina Schneider,  foi  “desenvolvida” por quatro

décadas dentro da sociedade burguesa, ampliada em 1970 durante a campanha

presidencial, e seguida, após sua morte, por seu sucessor no cargo de comandante-

em-chefe, Carlos Prats38.

Este [general René Schneider] havia declarado, com efeito, em 7 de maio
de 1970, em plena campanha presidencial, que o exército era “garantia de
uma eleição normal, de que assuma a presidência da República quem for
eleito pelo povo, com maioria absoluta, ou pelo Congresso pleno, em caso
de nenhum dos candidatos obter mais de 50 por cento dos votos... nossa
doutrina e missão é de respaldo e respeito à Constituição política do Estado.
(BECKER; ROJAS, p. 191, 1988)

Rouquié  indica  que  o  assassinato  do  general  Schneider  serviu  para

convencer tanto a opinião pública, quanto o Congresso e as forças armadas que era

necessário  respeitar  o  processo  constitucional  que  levou  Allende  ao  poder.  Sua

doutrina, e sua morte defendendo a legalidade, sacralizou o legalismo constitucional.

General Pratz, seu sucessor, seria então a maior barreira a golpes de Estado. Com o

apoio leal do exército, Allende consegue assegurar a experiência socialista por vias

constitucionais, e este mesmo exército, aliado aos Estados Unidos e bombardeado

pela  propaganda de direita,  acaba por  ser  o  maior  inimigo da democracia  e da

38BECKER; ROJAS, 1988. op. cit.
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Unidade  Popular,  pois  é  sabido  que  as  forças  armadas  geralmente  não  são

simpatizantes ao socialismo39:

Nessas condições, o Exército, cioso de seu monopólio da violência e das
armas, constituiria a pedra de toque e a garantia de respeito às instituições.
Como  se  poderia  pensar  que  os  militares  dentre  os  quais  um  setor
importante  conspirava  desde  outubro  de  1970  para  impedir  Allende  de
assumir a presidência e que não recuaram nem diante do assassinato do
comandante-em-chefe  do  Exército,  um  inflável  legalista,  distribuiria
beatificamente armas aos operários? (ROUQUIÉ, p. 282, 1984)

 

Ao  citar  o  que  denomina  como  golpe,  a  respeito  da  tentativa  da  direita

chilena de boicote ao acesso de Allende ao poder, mesma expressão utilizada com o

que veio a ocorrer em 1973, Becker e Rojas expressam claramente em sua análise

que  ambos  foram ajudados  em seu  financiamento,  estratégia  e  execução  pelos

EUA, já que a proposta de governo da Unidade Popular afetava profundamente os

interesses  econômicos  de  suas  empresas  imperialistas40.  A tentativa  chilena  de

ruptura desse controle politico, já que Allende apresentava uma politica internacional

independente  contrariava  os  interesses  norte-americanos,  já  que  esses,  nas

palavras do autor, não tinham interesse em deixar sair de seu controle qualquer país

latino-americano, a fim de preservar sua zona de influência, um risco que os EUA

não estavam dispostos a correr41.

Após a vitória no Congresso, Becker e Rojas exaltam a aliança de partidos

populares,  predominantemente  compostos  por  correntes  marxistas  que  tornou

possível a ascensão de Salvador Allende à presidência, contrariando premissas de

que  os  trabalhadores  não  conquistariam o  poder  por  via  eleitoral  e  sim por  via

armada,  a  exemplo  de  Cuba42,  fazendo  do  processo  chileno  sui  generis,  uma

experiência que vinha sendo construída e se concretiza com a vitória de Salvador

Allende. Além disso, o autor afirma que esse processo afetou interesses econômicos

e políticos interna e externamente.

É evidente, neste sentido, que o surgimento de um governo popular que se
propunha a construir um sistema socialista no Chile vinha alterar o equilíbrio
das  áreas  de  influência  existentes  no  mundo  e,  ao  mesmo  tempo,  se
convertia num centro de contágio ideológico no cone sul da América Latina,

39ROUQUIÉ, Alain. O Estado Militar na América Latina. 16. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1984. 476
p. (1ª). Tradução de Leda Rita Cintra Ferraz.
40BECKER; ROJAS, 1988. op. cit.
41Ibidem.
42Ibidem.
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afetando deste modo a 'tranquilidade' no continente. Por sua significação
estratégica, esta nova situação política adquiriu maior importância para os
Estados  Unidos  do  que  a  simples  defesa  de  interesses  econômicos.
Convém ter presente, por outro lado, que para obter a libertação nacional é
necessário  destruir  toda  a  forma de  dependência  imperialista,  mas para
avançar  na  construção  socialista  é  indispensável,  ademais,  deslocar  a
classe dominante no interior do país, constituída pelos latifundiários e pela
burguesia industrial-financeira. (BECKER; ROJAS,, p. 192, 1988)

Percebe-se  em  seu  discurso  uma  clara  visão  da  importância  dada  aos

Estados Unidos ao atraso econômico vivenciado pelo Chile em meados do século

XX. O autor afirma que, em relação à sua organização, o Chile desde muito tempo

apresentou  um  avanço  das  organizações  sociais  em  detrimento  das  mudanças

econômicas.  Até  a  década  de  1970,  pode-se  dizer  que  possuía  uma  estrutura

econômica  pouco  desenvolvida  para  uma  organização  política  avançada,

demonstrando ser bons consumidores e maus produtores43, o que comprova o bem

consolidado  aparato  estatal,  cuja  sociedade  se  via  marcada  por  desigualdades

sociais  e  econômicas,  munido  de  uma  economia  falha  e  predominantemente

exportadora.  Sua  estrutura  política  tradicional,  sólida  e  bem  desenvolvida,

principalmente se comparada a outros países latino-americanos, é uma das marcas

chilenas,  e,  ao serem analisados,  estes são pontos  fundamentais  para entender

como a historiografia percebe o caso chileno como algo específico, além de fazer

com que o Chile possa se situar no cenário internacional.

2.6  GOVERNO  DE  SALVADOR  ALLENDE  E  DA  UNIDADE  POPULAR:  UMA

RUPTURA COM O PASSADO

Aggio, como dito, compreende o período como uma grande renovação para

o Chile com a chegada da esquerda chilena ao poder com Salvador Allende no ano

de 1970 através das eleições presidenciais. Ademais, as forças políticas do Chile da

época  eram  subdivididas  em  três  correntes  político-ideológicas  que  incluíam  os

liberais  e  nacionalistas,  o  eixo  socialista-comunista  e  a  Democracia  Cristã.  Tais

bases possuíam propostas sociais muito distintas e por vezes até opostas, o que

minava a harmonia e  a estabilidade do sistema político que poderia  ruir  se  tais

posições se extremassem44. Assim, dentro do programa da Unidade Popular foram

43Ibidem.
44AGGIO, 2008, op. cit.
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delimitadas  como  metas  resolver  problemas  emergentes  das  grandes  maiorias,

assegurar  emprego  a  todos,  com  remuneração  justa,  “descativar”  o  Chile  da

subordinação  ao  capital  estrangeiro  e,  principalmente,  propiciar  um  crescimento

econômico rápido, desenvolvendo ao máximo as forças produtivas além de alargar e

diversificar  as  exportações,  criando  novos  mercados,  promovendo  assim  a

estabilidade monetária45.

Ao ressaltar que as reformas realizadas pelo governo de Allende foram de

fato  reformas  de  cunho  governamental  de  esquerda,  Aggio  lista  as  medidas  do

presidente:  aprofundou  a  reforma  agrária,  estatizou  bancos  e  empresas,  destas

últimas, em especial  as do ramo minerador. Tais deliberações foram vistas como

maximalistas e o caminho escolhido para efetuá-las, através da esfera Executiva,

acabou gerando desavenças e abrindo um caminho de ingovernabilidade, onde os

Estados Unidos apoiaram tanto a oposição democrática, quanto a não democrática.

Coexistente a esse processo, estava a esquerda política que acompanhou Allende

em seu governo a partir de 1970, além da parcela que ficou de fora, como o MIR –

Movimiento de Izquierda Revolucionario, que a partir da análise do autor tinham um

problema evidente: se preocupavam muito mais com o socialismo e a política que

propiciaria  um ambiente ideal  para tal  do que com a própria  democracia,  o  que

preocupava Allende, pois este trazia consigo sérias preocupações a fim de garantir

que o processo chileno que levaria ao socialismo – a via chilena, se instalasse por

vias democráticas46.

Já Reyes, apesar de acreditar no caráter inovador que veio a ser vivenciado

no Chile, ao analisar as vitórias e fracassos do governo de Allende e da Unidade

Popular, elucida a crença de que a revolução proposta pela UP era construída de

cima para baixo e que esse era um dos motivos do fracasso do governo:

 

Para el gobierno el desarrollo de esta política necesitaba de la disciplina de
las bases obreras; esto implicaba la subordinación de sus organizaciones
(incluidas las campesinas) a los ritmos determinados por la cúpula política:
toda movilización, toda lucha debía enmarcarse con la política de equilibrios
que la Unidad Popular buscaba establecer entre sus bases de apoyo y las
otras fuerzas políticas. (REYES, p. 230, 2011)

O autor reafirma sua posição:

45Ibidem.
46Ibidem.
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De esta  forma el  aumento de la  participación de los sectores populares
estaría, en teoría, en una relación armónica con los marcos reguladores del
Estado. De esta manera el proceso revolucionario-legal planteado negaba
intrínsecamente  la  necesidad  de  organismos  de  doble  poder.  El  poder
popular en este sentido debía ser una creación institucional. (REYES, p.236,
2011)

2.7 A POLARIZAÇÃO ENTRE OS PARTIDOS: UMA QUESTÃO DECISIVA

Para Góngora, o clima de instabilidade criado durante o governo da Unidade

Popular, acentuou-se em seu último ano de governo, onde o caos instaurado cria um

clima  geral  de  instabilidade,  uma  guerra  civil  sem  armas,  um  conflito  que

transpassava a guerra de classes e se tornaria uma “luta de paixões”, que fez cair

por terra a imagem de equilíbrio carregada pelo Chile47. Já Becker e Rojas analisam

o  período  de  maneira  ampla,  de  forma  que,  enquanto  alguns  autores  preferem

investigar  os conflitos partidários diretos entre a Unidade Popular,  a  Democracia

Cristã e o Partido Nacional, estes mostram o cenário a partir de uma perspectiva que

abrange como os partidos se uniram a fim de tentar tirar do poder a Unidade Popular

em detrimento de uma análise que reflita embates diretos. Assim, acreditavam que o

que se constituiu como uma contrarrevolução se deu basicamente no interior  do

país, formada principalmente pelo Partido Nacional, que representava as oligarquias

latifundiárias,  também  pela  Democracia  Cristã,  partido  policlassista,  vinculado  a

empresas manufatureiras  associadas ao capital  norte-americano,  além de outros

partidos  de  média  e  pequena  burguesia.  Tais  partidos  constituíam  maioria  no

Congresso Nacional, e, em determinado momento, tentaram desenvolver a oposição

ao  governo  de  forma  que  não  excedesse  os  limites  constitucionais,  o  que

tradicionalmente  era  feito  no  Chile.  Porém  com  a  constatação  dos  avanços

econômicos e políticos do programa da Unidade Popular, instaurou-se um processo

de obstrução sistemática do parlamento, que barrava iniciativas de leis importantes e

visava  desvirtuar  a  imagem  do  presidente48.  Nesse  contexto,  Aggio  leva  em

consideração que as elites chilenas a partir de então assimilaram como “alternativas

globais”  um processo  de  “antirrevolução  passiva”,  em  relação  aos  governos  de

esquerda que vinham sendo desenvolvidas desde os anos 1930, criando um cenário

político polarizado e antagônico justamente em um campo de massas emergentes

na política chilena49.

47GÓNGORA, 2003, op. cit.
48BECKER; ROJAS, 1988. op. cit.
49AGGIO, 2008, op. cit. 
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A  contrarrevolução  na  análise  de  Becker  e  Rojas  se  dispõe a  dois

procedimentos alternativos para alcançar seus propósitos: o primeiro consistia no

golpe branco, institucional. Já o segundo seria por meio do golpe militar, trabalhando

em todas as direções. Dessa maneira,  se desenvolveu uma atmosfera política e

social  agitada,  mediante  sabotagem,  terrorismo  psicológico,  paralisação  na

produção  ordenada  pelos  patrões,  campanhas  publicitárias  que  denegriam  a

imagem  das  autoridades,  pronunciamentos  da  Corte  Suprema,  do  Congresso

Nacional  e  da  Procuradoria  Geral,  além  de  colégios  profissionais,  grêmios

empresariais e partidos de oposição, tudo isso para alcançar de qualquer maneira

um dos propósitos antes mencionados50.

Em 1973, os partidos da burguesia propuseram a destituição do presidente

da  República  através  de  uma  acusação  constitucional,  nas  eleições  gerais

parlamentares, acreditando erroneamente que o governo da Unidade Popular estaria

deteriorado. Para tal, foi formulada uma campanha eleitoral apresentando a política

do governo da Unidade Popular como ruinosa para o país e reclamando correções

urgentes ou a abdicação do governo. Becker e Rojas caracterizam o ocorrido nas

urnas como uma batalha de dois  blocos muito  bem definidos – a revolução e a

contrarrevolução,  onde  a  Unidade  Popular  obteve  um  resultado  esmagador,

surpreendendo não só a oposição burguesa quanto a si  mesma.  Mesmo com o

cenário de instabilidade, boicote econômico e as campanhas publicitárias tentando

desarticular o governo, os trabalhadores respaldaram de maneira impressionante o

governo da UP, aproximadamente 44% da votação nacional51.

Becker  e  Rojas  admitem  que  esse  resultado  acabou  de  vez  com  a

possibilidade  de  um  golpe  branco,  fortalecendo  a  ideia  do  golpe  militar.  Em

contrapartida, a Unidade Popular não aproveitou a conjuntura favorável para contra-

golpear a oposição com uma ofensiva de massas, já que essa fração da população

representava  uma  potencialidade  social  revolucionária  sem  precedentes,  pois

significava, com a retração da classe média, 80% ou mais dos trabalhadores. Por

acreditar  que  nenhum  dos  lados  desejava  a  guerra  civil,  o  autor  afirma  que  o

governo da Unidade Popular se opunha publicamente e buscava uma saída política

para  a crise;  já  a  burguesia  não a desejava pelas perdas de vidas e bens que

poderiam ocorrem e que implicariam diretamente para ela, o que a levou a buscar

uma saída que não recorresse a isso – uma saída militar. Assim, somente as forças

50BECKER; ROJAS, 1988. op. cit.
51Ibidem.
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armadas interviriam, era uma saída mais fácil e econômica para a burguesia, já que

seria  necessário  somente  o  poder  de  fogo  dos  militares  e  ainda  carregavam a

justificativa  de  poupar  vidas  –  já  que  nenhum  burguês  morreria,  somente

proletários52. Com isso, o papel da burguesia se limitou a preparar a atmosfera de

caos social e político que oferecesse uma justificativa histórica para o golpe militar53.

Destoando  da  interpretação  de  Becker  e  Rojas,  os  autores  Moulian  e

Garretón,  durante  toda  a  construção  de  seu  texto  citam  como  a  indecisão  da

Democracia  Cristã  influenciou  em  todo  o  período  de  governo,  podendo  sempre

mudar o rumo da situação. Para os autores, a DC se transforma na única alternativa

de  oposição  ao  governo  da  Unidade  Popular  e  de  Salvador  Allende,  após  se

consolidar como a principal força política no Chile nas eleições de abril de 1970,  e

para que isso ocorresse ela precisava que a UP sustentasse as garantias propostas

anteriormente. Somente dessa maneira a Democracia Cristã poderia se constituir

como oposição dentro dos limites constitucionais54.

Para la DC no había acuerdo posible con la UP sino sobre la base que ésta
reinscribiera  toda  su  acción  en  el  plano  que  la  DC  consideraba  legal,
renunciando incluso a las movilizaciones de masas como instrumento de
presión  al  Parlamento  o  el  Poder  Judicial  y  por  cierto  renunciando a  la
estrategia legal que la UP estaba usando para implementar las reformas
económicas. (MOULIAN; GARRETÓN,, p. 75, 1983)

Um  dos  fatores  dados  como  agravante  ao  estranhamento  entre  os  dois

partidos é o assassinato de Edmundo Pérez, um dirigente democrata-cristão, fato

que Moulian e Garretón afirmam ser um ato de puro terrorismo, sem vínculo algum

com qualquer projeto vinculado à Unidade Popular a fim de contra a Democracia

Cristã, fato que, na construção dos autores, vem a ser fundamental para mudar a

direção da história55.

El asesinato de Edmundo Pérez reflota la temática de la incapacidad del
Gobierno para alcanzar el orden público y permite pintar la situación caótica
de una sociedad hundida en el desquiciamiento moral […] Por primera vez
la UP y el Gobierno quedan a la defensiva desde el punto de vista político,
intentando  demonstrar  alguna  conexión  entre  los  autores  materiales  del
crimen  y  los  esfuerzos  de  desestabilizar  al  Gobierno".   (MOULIAN;
GARRETÓN,, p. 80, 1983)

52Ibidem.
53Ibidem.
54MOULIAN; GARRETÓN, 1983. op.cit.
55Ibidem
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Logo após começaram atitudes ofensivas por parte dos partidos de oposição ao

governo:

La  DC,  aduciendo  tardanza  por  parte  del  Gobierno  para  el  envío  del
proyecto propio de Reforma Constitucional. En ese proyecto se derogaban
las disposiciones que habían permitido la formación del área social por la
vía administrativa y se determinaba que en lo sucesivo las expropiaciones
debían  ser  objeto  de  sanción  legal  en  cada  caso.  El  Gobierno  envió
rápidamente un proyecto alternativo en el cual se le otorga al Ejecutivo un
margen amplio de iniciativa para expropiar las grandes empresas, al mismo
tiempo  que  se  garantiza  la  situación  de  los  empresarios  pequeños  y
medianos. De esta forma, a menos de un año del comienzo del Gobierno se
plantea el gran conflicto institucional del período. (MOULIAN; GARRETÓN,,
p. 89, 1983)

Assim,  a  Democracia  Cristã  se  une  a  direita  no  projeto  de  derrubar  o
governo de Salvador Allende e da Unidade Popular:

La DC se ve obligada a sumarse a la ofensiva opositora, a riesgo de ser
desbordada por las iniciativas políticas de la Derecha o, como en el caso de
la  concentración  de  los  primeros  días  de  diciembre,  a  riesgo  de  ser
desbordada por iniciativas de movimientos gremiales y organizaciones de
agitación que empezaban a aparecer en el escenario (frente de mujeres).
(MOULIAN; GARRETÓN,, p. 94, 1983)

Aggio atesta que foram inúmeras as tentativas de acordo entre a Unidade

Popular e a Democracia Cristã visando obter um pacto com o centro político, o qual

seria  o  único  caminho  ajuizado,  além  de  ser  a  única  via  para  garantir  a

governabilidade  e  continuidade  do  “trânsito  institucional”,  tal  como  a  maioria  do

Estado para consolidar uma democracia em desenvolvimento. Entre os meses de

maio e junho de 1972 – ocorreram recusas dos partidos de esquerda a respeito da

adoção  da  propriedade  cooperativa  na  recente  economia  implantada,  o  que  fez

fracassar assim as negociações entre Unidade Popular e Democracia Cristã, quando

seu  desenlace  estava  muito  próximo.  Tal  processo  contribuiu  contra  todas  as

intenções democráticas defendidas na  via chilena,  o que levaria,  para o autor,  o

cancelamento da ordem democrática vigente e propiciaria seu colapso, levando ao

golpe de Estado56. Rouquié, assim como Góngora, se apoia no conceito de Estado,

ao dizer que Allende se apoiou no Estado de direito, conceito burguês, para manter

56AGGIO, 2008, op. cit. 
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seu governo dentro da legalidade, o que segundo Rouquié, por estar no contexto de

um parlamento hostil,  além da adversidade apresentada pela sociedade que não

estava amplamente disposta a apoiar seu projeto socialista de governo57.

As reformas realizadas por Allende possibilitaram o poder de consumo às

grandes massas, diminuiu o desemprego, redistribuiu a renda nacional, ampliando

assim o mercado interno. Para além, expandiu as liberdades individuais e direitos

democráticos para uma marca nunca atingida no Chile, inserindo-se no grupo de

países “não alinhados” que lutavam contra a dependência externa e o atraso58. ]Em

seu discurso da vitória, pronunciado na madrugada do dia 04 de setembro, após sua

conquista nas urnas chilenas, Salvador Allende profere:

Para derrotar totalmente la explotación imperialista, para terminar con los
monopolios, para hacer una seria e profunda reforma agraria, para controlar
el comercio de importación y exportación, para nacionalizar en fin el crédito,
pilares todos que harán factible  el  progreso de Chile,  creando el  capital
social que impulsará nuestro desarrollo. (PINEDO, p. 141, 2000)

57ROUQUIÉ, 1984, op. cit.
58BECKER; ROJAS, 1988. op. cit.
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3.  O  GOVERNO  DE  SALVADOR  ALLENDE  E  DA UNIDADE  POPULAR:  UM
PROJETO DE ESQUERDA NO CHILE

3.1 A CONSTRUÇÃO DA REVOLUÇÃO

A partir  da  produção  historiográfica  que  permeia  o  governo  de  Salvador

Allende  e  da  Unidade  Popular,  podem  ser  questionados  vários  aspectos

característicos pertinentes à junção de partidos e correntes que se uniram com o

propósito de promover fortes mudanças no cenário político chileno, usando como

método de entrada ao poder a institucionalidade das eleições, a fim de implantar o

socialismo  por  vias  democráticas.  Além  da  Unidade  Popular,  resultante  dessa

confluência de forças, a aliança à Democracia Cristã  para legitimar a vitória nas

urnas também é objeto de análise historiográfica e é cabível  conjecturar  o valor

dessa  associação  ao  seu  plano  de  governo.  Ou  seja,  se  vê  necessário  então,

analisar o que caracteriza essa proposta, e,  após a vitória nas urnas, o governo

eleito, em relação ao seu caráter revolucionário.

Para entender  como se posicionava o governo de Allende e da Unidade

Popular, são necessários alguns apontamentos. Por exemplo, o que caracteriza um

governo de esquerda. Boesner explica que o termo esquerda se originou durante a

Revolução Francesa,  quando na Assembleia  Nacional  de  1789 sentaram à mão

esquerda  da  presidência  os  porta-vozes  mais  radicais  da  causa  popular.  Algum

tempo  depois,  na  revolução  russa  de  1917,  o  uso  do  termo  “esquerda”  se

generalizou como sinônimo do conjunto de forças e tendências que, no processo de

confrontação entre capitalismo e socialismo, mostram algum grau de simpatia em

relação  a  esse  último,  e,  ainda,  que  consideram a extrema direita  como o  pior

inimigo da humanidade. No decorrer do século XX, o termo “esquerda” começou a

englobar  outras  forças,  como  anarquistas,  comunistas,  socialistas,  social-

democratas e social-liberais. Uma adição inusitada veio a ser a adesão, depois da

Segunda Guerra Mundial, da esquerda cristã59.

Assim, a esquerda é ligada por  ideais  comuns,  como a identificação por

interesses gerais ou “históricos” das classes trabalhadoras e populares, os quais

devem ser defendidos por meio de lutas e pressões organizadas “a partir de baixo”

contra  os  que  “estão  acima”,  que  nunca  renunciarão  voluntariamente  aos  seus

privilégios;  a  aceitação  de  que  a  democracia  liberal  ou  burguesa  faz  parte  do

processo histórico do progresso humano, e que, mesmo com seu esgotamento, seus

59BOESNER,  D.  Gobiernos  de  izquierda  en  América  Latina:  tendencias  y  experiencias.  Nueva
Sociedad. Buenos Aires, n. 197, maio/jun. p. 100-113, 2005.
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valores ideais de liberdade, solidariedade e igualdade devem sempre ser levados

em  consideração  e  defendidos  veemente  quando  em  relação  a  retrocessos

autoritários; a constante proposta de ampliar a democracia, tirando esse conceito

apenas  do  âmbito  político  e  expandindo-o  às  relações  sociais,  econômicas  e

culturais, para que estas sejam regidas para a maioria da população. Tais mudanças

incluiriam a modificação ou substituição da economia de mercado capitalista e a

submissão  do  processo  de  produção  a  mecanismos  de  controle  e  planificação

social, manejados a partir de critérios específicos, o que ocasionaria não só uma

produção mais eficaz, mas também a equivalência distributiva; a internacionalidade

e a solidariedade entre povos em suas lutas por emancipação nacional e social, se

contrapor à guerra e ao armamento e a convicção na igualdade e irmandade de

etnias e culturas, além da possibilidade de um dia haver uma democracia universal;

um internacionalismo pautado na importância do movimento anticolonialista  e de

liberação nacional como força indispensável para auxiliar a classe trabalhadora dos

centros industriais na luta  contra o poder  capitalista;  por  fim,  a determinação de

desalinhar-se  de  movimentos  populistas  e  autoritários,  a  fim  de  impedir  que  as

massas populares  renunciem à  sua autodeterminação e a uma ação mobilizada

“desde baixo”, para seguir a líderes carismáticos60.

No ano de 1870, foram acrescidas pequenas porções de direitos sociais na

esfera  política  Chilena,  ao  permitirem  a  participação  política  a  alguns  grupos

populares, mantendo como única exigência para uso dos direitos políticos saber ler

e  escrever.  Segundo  Toso,  esse  era  o  princípio  de  uma  “cidadania  ativa”,  a

instauração do sufrágio universal masculino, mesmo que limitado pelas altas taxas

de analfabetismo no país. Essa mudança veio a propiciar, através da organização

sociopolítica “Sociedade Escola Republicana”, que alguns grupos de trabalhadores e

artesãos levantassem em 1882 e 1885 as primeiras “candidaturas operárias”, como

expressão  de  uma  corrente  popular  liberal,  onde  os  trabalhadores  deveriam

representar-se e não mais depositar confiança aos políticos que apenas valiam-se

deles. Apesar de nenhum de seus candidatos apresentarem resultados substanciais

nas  eleições,  vários  candidatos  apoiados  pelas  forças  populares  conquistaram

postos municipais. Em 1887 foi lançado o Partido Democrático, a primeira formação

política de cunho totalmente popular, constituído por artesãos, operários e alguns

jovens intelectuais de classe média. Em 1896 o partido ingressou na Aliança Liberal,

60Ibidem.
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o que lançou a semente da corrupção política no partido, ocasionando, anos mais

tarde, a divisão de sua militância61.

Pouco tempo depois, surgiu e ganhou força uma corrente socialista dentro

do Partido Democrático, encabeçada por Luis Emilio Recabarren, que rompeu com o

partido e constituiu no norte chileno o Partido Operário Socialista (Partido Obrero

Socialista – POS), que no futuro, em 1922, viria a ser o Partido Comunista do Chile

(PC). Este sempre manteve a preocupação no plano eleitoral, mesmo sem grandes

pretensões  acerca  da  possibilidade  de  mudança  revolucionária  através  de  vias

parlamentares.  Mantiveram  suas  ações  concentradas  em  agitar  o  Congresso

Nacional, criticando e denunciando o capitalismo e os sistemas burgueses. Em um

de seus discursos, Recabarren afirmou:

¿Quieren los obreros que vaya a la Cámara a hacer leyes obreras, opuestas
a las leyes burguesas? No. Ya comprendemos los obreros que el problema
social no se resolverá por medio de las leyes, pues, la burguesía capitalista,
jamás habrá de permitir que se hagan leyes benéficas para el pueblo y si
algunas se hicieron no las respetará. Entonces, ¿para qué hacer más leyes?
De la Cámara burguesa jamás saldrá una ley que determine la verdadera
libertad, ni el verdadero bienestar y felicidad popular. Jamás. La historia del
pasado es la prueba, porque jamás se ha hecho leyes que acaben con la
esclavitud. Si la representación socialista fuera al Congreso a contribuir a la
dictación  de  nuevas  leyes,  no  iría  a  obtener  la  verdadera  libertad  que
necesitamos,  ni  a  obtener  verdadero  beneficio  para  la  familia  obrera.
Cualquier  ley  que  un  diputado  socialista  obtuviera,  con  apariencias
beneficiosas,  no  serviría  para  nada  para  el  pueblo,  puesto  nunca  han
servido  y  en  cambio  contribuiría  a  mejorar  las  condiciones  del  estado
capitalista, postergando y retardando la verdadera emancipación popular, a
la  vez  que  haciendo  confiar  al  pueblo  en  esperanzas  que  jamás  se
transformarán en bienestar social. (TOSO, p. 73, 2011)

O cenário da esquerda chilena sofria fortes modificações. Rupturas dentro

do Partido  Comunista propiciaram a fundação do Partido  Socialista,  que aceitou

como doutrina e método de interpretação da realidade o marxismo e fez seus os

conceitos de lutas de classe, socialização dos meios de produção e governo de

trabalhadores.  Suas  pretensões  em  conseguir  a  representação  política  dos

trabalhadores fez com que o PS entrasse em um leve conflito com o PC, por suas

ambições  serem  muito  parecidas,  e,  com  isso,  dividirem  simpatizantes.  Assim,

durante a década de 1930 o Partido Comunista emprega uma nova posição, com a

adoção  de  uma  nova  estratégia  comunista,  concretizando  alianças  de  caráter

antifascista  e  anti-imperialista,  consolidada  em  1936  pela  formação  da  Frente

61TOSO,  S.  G.  La  izquierda  chilena  y  las  elecciones:  una  perspectiva  histórica  (1882-2013).
Cuadernos de Historia, Santiago de Chile, n.40, p.61-93. 2014.
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Popular,  junto  ao  Partido  Radical  (PR),  o  Partido  Socialista  do  Chile  (PS)  e  a

Confederação  de  Trabalhadores  do  Chile  (CTCH),  pluri-sindical  e  dirigida  por

comunistas e socialistas, pois, apesar de socialistas e comunistas manterem uma

posição  de  ruptura,  continuaram participando  de  maneira  regular  dos  processos

eleitorais62.

Com uma coalizão de Frente Popular que obteve um resultado desastroso

no  governo  do  populista  Gabriel  González  Videla,  a  qual,  segundo  Moulian  e

Garretón,  citados  no  capítulo  anterior,  promoveu  o  crescimento  industrial  sem

produzir  uma revolução capitalista,  além de tentar gerar uma democratização de

oportunidades  sem  gerar  uma  revolução  democrática,  obtendo  um  resultado

drástico: o rompimento da aliança com o Partido Comunista, a expulsão do partido

do governo em 1947 e a promoção de sua ilegalidade em 1948.  A partir  dessa

perda, a esquerda se vê obrigada a buscar novas maneiras de participar da política

chilena e continuar seu projeto. Dessa maneira, começaram a utilizar instituições de

fachada para continuar seu trabalho dentro da legalidade (ou da semilegalidade).

Em  1952  o  Partido  Comunista  apoiou  a  primeira  candidatura  presidencial  de

Salvador Allende, que à época era líder de uma das cisões do Partido Socialista que

desde então iniciava uma aliança de esquerda – A Frente de Ação Popular (FRAP),

que  em 1958  pretendeu  o  governo  mais  uma  vez,  derrotada  por  uma  delgada

margem pela direita. Além dessas derrotas, se somava a de 1964, à mesma época

em que aumentava a repercussão da Revolução Cubana,  nutrindo a via armada

como um modelo a ser seguido por todas as esquerdas do continente63. Com isso,

surgem  vários  partidos  e  correntes  que  criticavam  a  esquerda  tradicional  e

acreditavam que eleger Allende não seria um caminho revolucionário, já que essa

estrutura já estaria viciada:

Las  directivas  burocráticas  de  los  partidos  tradicionales  de  la  izquierda
chilena defraudan las esperanzas de los trabajadores; en vez de luchar por
el derrocamiento de la burguesía se limitan a plantear reformas al régimen
capitalista,  en  el  terreno  de  la  colaboración  de  clases,  engañan  a  los
trabajadores  con  una  danza  electoral  permanente,  olvidando  la  acción
directa  y  la  tradición  revolucionaria  del  proletariado  chileno.  Incluso,
sostienen  que  se  puede  alcanzar  el  socialismo  por  la  “vía  pacífica  y
parlamentaria”, como si alguna vez en la historia de las clases dominantes
hubieran entregado voluntariamente el poder. (TOSO, P.79, 2011)

62Ibidem.
63Ibidem.
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A lógica da “esquerda tradicional” seria a mesma que sustentava a ideia de

uma  via  pacífica  ao  socialismo,  e,  apesar  de  muitos  partidos  extremarem  os

discursos  em  relação  à  violência  e  à  revolução  armada  para  as  mudanças

revolucionárias, que deveria ser um esforço das massas, o radicalismo permaneceu

apenas  no  campo  teórico  e  a  FRAP seguiu  existindo,  formando  inclusive  uma

aliança mais ampla, a Unidade Popular, com a esperança de obter êxito nas urnas e

dar  início  às  transformações  revolucionárias.  Esta  coalização,  formada  por

comunistas,  socialistas,  sociais democratas e independentes,  veio confirmar que,

apesar dos debates em relação ao uso da violência e das armas para chegar à

revolução,  a  estratégia  escolhida  foi  a  eleitoral64.  O  Movimento  Esquerda

Revolucionária  (MIR) chegou a dar  uma declaração expressando suas ressalvas

acerca do “perigo” de uma revolução pacífica e democrática, como as eleições:

Desconfiamos  que  por  esa  vía  vayan  a  ser  gobierno  los  obreros  y
campesinos y se comience la construcción del socialismo. Estamos ciertos
de que si ese difícil triunfo electoral se alcanza, las clases dominantes no
vacilarán en dar un golpe militar […] En ese caso no vacilaremos en colocar
nuestros  nacientes  aparatos  armados,  nuestros  cuadros  y  todo  lo  que
tenemos, al servicio de lo conquistado por obreros y campesinos (TOSO, p.
84, 2011)

Para Toso, a vitória de Allende não serviu para acalmar os ânimos e anseios

de boa parte da esquerda chilena, que não acreditava que essa conquista anularia o

enfrentamento  armado  devido  o  cenário  político  instaurado.  A tese  do  governo

caminhava na direção de envolver o Estado em uma combinação de lutas sociais e

políticas  onde  a  questão  eleitoral  e  a  busca  por  um  pacto  com  o  centro,

representado  pela  Democracia  Cristã,  eram  fundamentais65.  A  visão  de  Toso

demonstra  como  a  Unidade  Popular,  encabeçada  pela  candidatura  de  Salvador

Allende, fazia parte de um projeto que vinha sendo construído pela esquerda chilena

há muito tempo, embora houvessem uma série de divergências entre as correntes

de esquerda que seguiam se fortalecendo desde o final do século anterior. A junção

de várias ideias diferentes em prol de um governo comum, embora alguns desses

partidos sequer concordassem com a revolução vinda das urnas, demonstra como o

governo  instaurado  em  1973  foi  importante  para,  apesar  das  divergências,  unir

projetos revolucionários no Chile de meados do século XX.

O processo revolucionário que viria por meio das vias políticas, o qual Javier

Pinedo se refere como “via chilena ao socialismo”, faz referência às atitudes que
64Ibidem.
65Ibidem. 
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Salvador Allende pretende alcançar em seu mandato, quando propõe uma transição

na democracia e na Constituição vigente, para passar de uma sociedade marcada

por  conflitos sociais  e  econômicos para  uma sociedade equitativa e socialmente

justa.  Allende tenta  implantar  tais  mudanças dentro  dos princípios  democráticos,

evitando a tentação entre a luta  armada, totalitarismo, partido único ou qualquer

forma de ditadura. Apesar disso, foram recebidas muitas críticas pelos setores de

esquerda, dizendo que essas ações somente seriam possíveis à medida que ele

alcançasse o poder,  e  não somente o governo,  como acontecia  com a Unidade

Popular, que ganhou nas urnas em uma conjuntura totalmente instável66.

Un  proyecto  que  intenta  ir  hacia  un  modelo  tipo  URSS/Cuba,  pero  en
democracia, es decir,  logrando una síntesis de libertad e igualdad, y que
consideraba un nuevo nacionalismo de base popular (legitimar una cultura
popular, Violeta Parra, Pablo Neruda, el folclor, la artesanía, etc.), pero no
sólo  en  el  ámbito  cultural,  sino  también  recuperando  las  contribuciones
populares al desarrollo del país. (PINEDO, p. 134, 2010)

Para  Pinedo,  substituir  o  que  é  burguês  pelo  popular,  como  novo

protagonista histórico, perpassa a doutrina de esquerda, mas vem também de um

pensamento social cristão, além de outras sensibilidades políticas e sociais, o que

caracterizaria  a  chamada  “questão  social”.  A  sociedade  chilena  da  época  era

marcada pela desigualdade, diferenças sociais e uma má distribuição das terras e

propriedades  no  geral,  pouco  acesso  ao  consumo,  grande  dívida  externa  entre

outras  coisas,  o  que  gerava  um  reconhecimento  com  outras  sociedades  latino-

americanas.  Sua  fragilidade  social  e  política  as  ligava  em  um  sentimento  de

identidade  e  a  Unidade  Popular  deveria  usar  essa  força  dos  mais  fracos  para

conseguir mostrar sua voz ao mundo, uma voz que só teria força se representasse a

unidade de toda a América latina: os pobres, as massas analfabetas, os indígenas

marginais, a fim de alcançar um futuro e a reconstrução de sua própria história67.

É  necessário,  a  partir  da  análise  historiográfica  contida  neste  trabalho,

apreender  a  conceituação  da  esquerda,  até  agora  elucidada  neste  capítulo,  e

perceber  sua  relação  com  a  modernidade,  relacionando  as  atividades  que  um

governo de esquerda deve desenvolver à caracterização do “moderno”. Pinedo, ao

tentar  compreender  as  semelhanças  e  divergências  que  o  governo  da  Unidade

66PINEDO, J.  La vía  chilena al  socialismo de Salvador  Allende y su relación con la  modernidad.
Anuario  de  Filosofia  Argentina  y  Americana.  Mendoza,  Argentina.  N.17,  p.  133-145,  2000.
Universidad Nacional de Cuyo.
67PINEDO, Javier. El concepto Segunda Independencia en la historia de las ideas en América Latina:
Una Mirada desde el Bicentenario. Atenea (Concepción), [s.l.], n. 502, p.151-177, 2010.



41

Popular confluiu com o projeto moderno, conceitua a modernidade. Para ele,  ela

consiste em um amplo discurso que vem se desenvolvendo desde o século XVI,

ganhando maior  força  a  partir  do  século  XVIII  e  seguintes,  e  que  caracteriza  a

percepção do mundo desde que foi  nomeada a “maioridade” da humanidade, na

expressão de Kant. A busca da emancipação do indivíduo, a democracia política, o

desenvolvimento econômico através da propriedade privada, a laicidade, e o uso

instrumental  da razão,  tanto para resolver  os problemas da natureza,  quanto da

sociedade,  a  partir  de  uma  percepção  tipicamente  burguesa68.  Para  Pinedo,  a

modernidade não chega completamente à América Latina, apresentando-se apenas

parcialmente, pois, associado a movimentos modernizadores, liberais e positivistas,

em  seu  sentido  amplo,  foi  rechaçado  pelos  setores  populares,  indigenistas  e

identitários, que tentavam superar o projeto moderno burguês69.

Como transcender a ideia de modernidade a partir de um governo que se

denomina de esquerda? Havia a necessidade de uma transformação social,  mas

como transformar a partir de uma revolução institucional?

Para Toso, no Chile existe um antigo debate a respeito da real conveniência

e  viabilidade  do  uso  das  eleições  como  meio  de  consubstanciar  as  aspirações

populares, levantado concomitantemente ao surgimento de uma esquerda política

que se diferia visivelmente da visão liberal e das classes dirigentes. À medida que o

país avançava para um sistema político mais inclusivo, marcado pela liberalização

do país na chamada República Liberal, mantida de 1861 a 1891, ganhavam maior

espaço os direitos fundamentais e os trabalhadores mais qualificados começaram a

constituir um movimento organizado em busca de uma “regeneração do povo” de

caráter ilustrado, democrático e popular70.

El  movimiento  popular  que  tomó  cuerpo  en  aquellas  décadas  no  solo
impulsó la creación de mutuales, cooperativas, cajas de ahorro, sociedades
filarmónicas de obreros,  escuelas vespertinas de artesanos y periódicos,
sino que también incursionó en la política como un medio para apoyar sus
reivindicaciones y conseguir la transformación de la elitista institucionalidad
política liberal  en un sistema efectivamente democrático que consideraba
los intereses de los trabajadores.  (TOSO, p. 64, 2014)

3.2 A UNIDADE POPULAR: MAIS QUE UM MOVIMENTO CHILENO

68Idem, 2000.
69Idem, 2000.
70TOSO, 2014, op. cit. 
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O panorama até então citado, no que diz respeito à junção de partidos de

esquerda e ascensão de um projeto que viria a ser uma experiência inovadora no

Chile dos anos 1970 é visto por Góngora de outra maneira. Sua perspectiva leva a

uma visão mais moderada, analisando o governo de Salvador Allende e da Unidade

Popular como uma proposta nova, porém extrema e, por vezes, arriscada. Para o

autor,  a visão de Estado e como os governos interpretavam esse conceito eram

fundamentais. Uma proposta marxista e radical poderia ser uma ameaça a noção de

ordem e ao conceito de Estado. Góngora observa que, ao contrário de Frei e seu

governo marcado pela influência das correntes americanistas, o governo de Allende

e da Unidade Popular estava inserido no marxismo internacional,  ligado à União

Soviética e a Fidel Castro, o que fez com que o país entrasse pela primeira vez num

contexto  de  guerra  ideológica  mundial71.  O  autor  deixa  claro  que  o  governo  da

Unidade Popular era formado pelos dois grandes partidos marxistas, o debilitado

Partido  Radical  e  o Movimento  de Ação Popular  Unificado -  MAPU (do qual  se

desprendeu  pouco  depois  a  Esquerda  Cristã,  também  governista).  Sua  política,

diretamente dirigida ao socialismo não se  desvinculou, a princípio, das empresas

capitalistas,  optando  por  uma  posição  anti-monopólica  e  anti-imperialista,  porém

mantendo-se  inserido  no  conceito  burguês  de  Estado  e  Constituição.  Góngora

afirma que, para Allende, essa era uma posição estratégica, pois para o presidente

não se devia ter medo do que o conceito de Estado implicava, a real necessidade

era o trabalho conjunto para tentar modificá-lo,  melhorá-lo e revolucioná-lo.  Para

setores mais extremos do Partido Socialista e do MIR – Movimento de La Izquierda

Revolucionária, governar dessa maneira era apenas uma ilusão72.

Góngora  sustenta  o  pressuposto  de  que,  mesmo  sendo  um governo  de

formação marxista,  a Unidade Popular  tentou manter  o  conceito  de Estado para

beneficiar-se de toda e qualquer vantagem que ele poderia propiciar:

Así, durante el mismo régimen de Unidad Popular, subsiste y es defendida
la idea de Estado, pero por motivos esencialmente tácticos, no porque se
acepte  teóricamente  el  Estado.  Para  esto  último,  habrían  tenido  que
deshacerse de la doctrina de Marx y de Lenin, para quienes la sociedad sin
clases  no  necesitará  ya  de  Estado,  porque  éste  no  ha  sido  sino  un
instrumento de dominación de una clase sobre las otras. Pero Allende y los
partidarios  de  la  “legalidad  burguesa”  sostenían  que  el  Estado  burgués
chileno les había permitido llegar por medio de las elecciones al triunfo, y
que  debían  por  lo  tanto  situarse  en  ese  horizonte  y  aprovechar

71GÓNGORA, 2003, op. cit.
72Ibidem.
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exhaustivamente todo lo que pudiera dar del sí el Estado burgués para su
transformación  en  socialista  valiéndose  hasta  de  los  últimos  “resquicios
legales”. (GÓNGORA, p. 29, 2003)

A posição proveniente da gestão da Unidade Popular é vista por Góngora

como uma posição “golpista”:

Para el comunismo se trataba, lo mismo que durante el Frente Popular, de
no  perder  ningún  apoyo  eventual,  ni  de  “los  sectores  democráticos
progresistas”, ni del clero, ni de los países “no-alineados”, ni de los países
europeos  “burgueses”.  El  Estado  como  noción  se  mantenía,  pero  por
razones meramente tácticas, no sustanciales. (GÓNGORA, p. 290, 2003)

Reyes relata que nos primeiros dias do governo de Salvador Allende foram

expressos os  limites  impostos  ao caminho que o  governo deveria  traçar  para  a

implementação  do  projeto  da  “via  chilena  ao  socialismo”.  Dentro  da  Unidade

Popular, alguns trabalhavam na manutenção da política de negociações políticas,

outros foram depositando uma maior importância na capacidade de organização e

mobilização dos setores populares73.  Reyes prossegue, afirmando que apesar de

nem tudo ser êxito, em 12 de novembro de 1970 o Chile reestabelece as relações

diplomáticas com Cuba, e Allende se compromete a tentar aumentar em 66% os

salários de todos os trabalhadores chilenos e coloca em prática seu plano contra a

inflação, de inversões e de controle de preços e abastecimento, além de e começar

a expropriação – medidas que o autor chama de “Doutrina Allende”. A longo prazo os

Estados  Unidos  imporiam  limites  de  oposição  que  transpassavam  as  fronteiras

legais, com boicotes econômicos e influência política. Nesse cenário a Unidade da

UP começa a se abalar74. A luta de Allende por estabelecer um poder Popular que

fosse oficial e legal foi um dos fracassos do governo:

Los mecanismos de participación de las masas y sectores populares debían
nacer por iniciativa del gobierno (ej.: los CUP75) o mediante la negociación
con  los  representantes  de  las  organizaciones  de  base  ya  existentes  y
reconocidas  por  el  gobierno  (sindicatos,  los  centros  de  madres,  la  CUT,
etc.). Es decir, las organizaciones de base en ningún momento debían ser el

73REYES, 2011, op. cit.
74Ibidem.
75CUP - Corporación de Universidades Privadas – tem por missão reunir instituições universitárias do 
setor privado e representá-las ante a sociedade, apresentando suas visões e propostas a respeito do 
desenvolvimento do sistema universitário. Disponível em <http://www.cupchile.cl/> Acesso em 06 jun. 
2016.

http://www.cupchile.cl/
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resultado de procesos que se colocaran al margen del gobierno y la ley.
(REYES, p. 236, 2011)

Apesar de o caráter inovador da Unidade Popular, junção feita pela esquerda

política chilena e a renúncia de vários ideais para a consolidação de uma coligação

que  concedesse  unidade  ao  pensamento  revolucionário  chileno,  em  seu  livro,

Moulian e Garretón discorrem acerca das divergências dentro da Unidade Popular:

Es  indudable  que  esa  situación  no  era  coyuntural,  puesto  que  existían
diversidades históricas  que  se  remontaban a  los  orígenes y  que  habían
adquirido una modalidad especial después de la Revolución cubana y de la
divulgación de la línea foquista, experiencias exaltantes donde parecía estar
la  respuesta  a  la  historia  frustrante  de  las  alianzas  fracasadas  con  ele
reformismo  y  de  para  muchos  inesperado  de  la  candidatura  de  Allende
había moderado las disidencias dentro de la UP frente al carácter gradual e
institucional del proceso […] es evidente que la línea izquierdista dentro de
la UP no puede considerarse sociológicamente como un error. Ella es la
manifestación  de  un  clima  ideológico  que  se  había  expandido  en  la
Izquierda desde la década de los sesenta: la puesta en cuestión del modelo
estratégico  soviético  respecto  a  la  revolución  en  los  países
subdesarrollados;  la  fe  en  el  socialismo  y  la  creencia  –  fuertemente
desarrollada por los intelectuales - del fracaso del capitalismo.  (MOULIAN;
GARRETÓN,, p. 96, 1983)

3.3 UM GOVERNO REVOLUCIONÁRIO NO CONTEXTO LATINO-AMERICANO

Boesner  nos  conta  que  na  Bolívia  houve  um  regime  militar  populista

comandado por Germán Busch Becerra em 1952, quando se vivia o ápice da guerra

fria e dos regimes de direita “anticomunistas”. Apesar da conjuntura política mundial,

a Bolívia viveu uma das mais surpreendentes e radicais experiências revolucionárias

da  América  Latina.  Provocados  por  uma  fraude  eleitoral,  camponeses  e

trabalhadores  das  empresas  mineiras  se  voltaram contra  o  governo  de  maneira

violenta,  comandados  pelo  Movimento  Nacional  Revolucionário  com  o  apoio  do

Partido Obrero Revolucionário, em uma ação potente contra o exército, a oligarquia

mineira e latifundiária e o próprio Estado. Derrotaram e dissolveram o exército e o

governo do MNR decretou a nacionalização das minas de estanho e implementou a

reforma agrária, que já vinha sendo praticada de maneira informal pelos próprios

camponeses. Apesar de ter se moderado após alguns anos, os governos que se



45

estabeleceram merecem ser qualificados como governos de esquerda democrática

no sentido amplo desse termo76.

A  respeito  da  identidade  e  unidade  revolucionárias  da  América  Latina,

Esteban Valenzuela relata o impacto que a Revolução Boliviana teve sobre o Chile,

adiantando  medidas-chave  que  seriam implantadas  ainda  durante  o  governo  de

Eduardo Frei, em 1964, como a nacionalização dos recursos mineiros e o começo

da implantação da reforma agrária, além da universalização do voto de analfabetos

e o protagonismo sindical. O autor explicita como o reformismo social foi importante,

apresentado  como  uma  alternativa  entre  a  revolução  comunista  e  os  governos

oligárquicos,  além  de  impactar  movimentos  sociais  e  parte  de  segmentos

progressistas das elites. Para ele, não só o governo de Allende, mas também o de

Eduardo Frei pode ser considerado revolucionários77.

Para o autor, a Revolução Boliviana de 1952 é considerada uma das três

revoluções  mais  importantes  da  América  latina,  em  conjunto  com  a  Revolução

Mexicana de 1910 e a cubana em 1959, servindo de exemplo não só para o Chile,

mas também para vários países latino-americanos, como Argentina, e Guatemala. A

nacionalização  de  recursos,  o  pacto  com  a  Central  Obrera  Boliviana  (COB),  a

ampliação do direito  ao voto e  a  integração dos indígenas e leis  sociais  seriam

valiosos legados deixados para os governos de Eduardo Frei e Salvador Allende. O

ideal  reformista de Frei  teria  aí  suas raízes,  além da influência da revolução da

Guatemala.  As  relações  entre  Chile  e  Bolívia  revolucionários  vinha  se

desenvolvendo  desde  os  anos  1940,  inicialmente  por  meio  do  modesto  Partido

Esquerda Radical (PIR), primeiro partido de massas do altiplano. Ao final dos anos

1960, o jornalista chileno Elmo Catalán participava da guerrilha boliviana junto a

Che,  além da intensa relação entre os dois  países nos anos 197078.  Apesar  da

relevância desses acontecimentos, a maior influência está na revolução boliviana em

si, a qual influenciou vários membros históricos do Partido Socialista como Allende,

Almeyda e Ampuero:

En este recorrido necesariamente incompleto de la memoria socialista sobre
Bolivia  es  indispensable  recordar  el  impacto  del  triunfo  del  MNR.  En
Reencuentro  com mi  Vida,  sus  memorias,  Clodomiro  Almeyda  revivió  el
acontecimento:  “Nuestro  partido  mostró  gran  interés  por  la  Revolución
Boliviana de 1952 (…) Valoramos desde un comienzo la trascendencia de la

76BOESNER, 2005, op. cit.
77VALENZUELA, E. La Revolución Boliviana de 1952 y Chile: Del Padre Hurtado a las reformas de
Frei y Allende. Encrucijada Americana. Santiago de Chile, Ano 6, n. 1. p. 33-47, 2013.
78Ibidem.
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empresa  acometida  por  el  Movimiento  Nacional  Revolucionario  desde  el
poder, con su nacionalización de las minas, la reforma agraria, el frustado
intento por transformar sus fuerzas armadas y la promoción del elemento
indígena  de  Bolivia  a  su  protagonismo  nacional”.  Oscar  Waiss  em
Nacionalismo  y  Socialismo  em  América  Latina,  impreso  en  la  editorial
partidaria Prensa Latinoamericana, opinó mientras los hechos ocurrían: “En
Bolívia se viven los días apasionantes de la experiencia revolucionaria que
nacionalizó las minas”.  Raul  Ampuero,  entonces a  la  cabeça del  Partido
Socialista Popular, y Carlos Altamirano viajaron a Bolivia y outro tanto hizo
Salvador  Allende.  Los  “retrocesos  posteriores”,  usando  los  términos  del
propio Almeyda, causaron desazón. (Arrate, 2010, p. 14 in: VALENZUELA,
p. 35, 2013)

Para  Valenzuela,  o  início  da  nacionalização  do  cobre,  chamada  de

“chilenização”,  em que o Estado negociou com as grandes empresas capitalistas

norte-americanas, e passava a controlar 51% das empresas de cobre foi um dos

mais  importantes  feitos  do governo de Frei,  assim como o  princípio  da  reforma

agrária e a promoção do poder popular. A chilenização fazia parte de um plano de

expansão, chegando à sua conclusão e nacionalização completa durante o governo

de Allende, em 1971. Para o autor a escolha de um governo democrata-cristão ou

socialista  não  ortodoxo  seria  uma  alternativa  ao  modelo  da  revolução  cubana,

ressaltando mais uma vez a influência do modelo boliviano: uma forte ação católica,

alternativa ao capitalismo e ao comunismo. Seriam os católicos bolivianos e chilenos

colaborando  para  incendiar  o  território  de  reformas  sociais  nos  países  com um

panorama  social  excludente  e  desigual.  Esse  movimento  seria  traduzido  na

revolução boliviana e no que o autor chama de “Revolução em liberdade” de Frei em

1964,  seguido  pela  via  chilena  ao  socialismo de  Salvador  Allende  e  a  Unidade

Popular,  onde a esquerda católica também se fez presente  através dos partidos

MAPU – Movimento de Ação Popular Unitária e a Esquerda Cristã. Para Valenzuela,

todos esses movimentos  foram pautados e  inspirados nas ideias  sociais  cristãs,

promovidas  pela  Ação  Católica  e  apostolados  sociais  como  o  boliviano79.  As

convergências temáticas entre Eduardo Frei e a revolução boliviana seriam:

- Reforma agraria intensa en ambos países;
-  Leyes  que  masifican  la  votación  e  integran  a  pobres,  analfabetos  e
indigenas;
- Protagonismo social de la COB em Bolivia y de las juntas de vecinos con
la promoción popular en Chile;
- Proceso de nacionalización de los principales minerales (estaño y cobre);
- Atracción de mayor inversión en la industria petrolera: YPFB en Bolivia y
ENAP en Chile;
-  Códigos de seguridad social  em Bolivia  y  ampliación de benefícios en
Chile.

79Idem.
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- Alternativismo socio-político al liberalismo y al comunismo;
- Matarrelatos social-cristianos;
- Liderazgo de grupos universitarios reformistas;
- Organización de campesinos y creacion de entes públicos a su favor;
-  Creación  de  polos  de  desarollo  en  regiones,  en  una  primera  ola  de
descentralización. (VALENZUELA, p. 45, 2013)

A opinião  acerca  de  uma  revolução  de  Frei  que  seria  predecessora  ao

governo de Salvador Allende não é um consenso dentro da historiografia, que, em

sua maioria, sequer cogitam essa possibilidade.

Ruiz-Tagle enumera méritos de Eduardo Frei em confronto a essa ideia, ao

afirmar,  por  exemplo,  que  este  foi  um  grande  agente  para  a  integração

latinoamericana,  promovendo o Pacto Andino e a CECLA, iniciativas que seriam

pioneiras  para  unificar  a  posição  dos  países  da  América  latina  em relação  aos

Estados Unidos80,  o que não significa necessariamente que essa união de forças

assumiria  uma posição de embate direto em suas relações econômicas com os

Estados Unidos. Para Ruiz-Tagle, o presidente antecessor à Salvador Allende teria

várias  características  notáveis:  fundador  da  Democracia  Cristã,  Eduardo  Frei

competiu vigorosamente a partir de 1948 às eleições presidenciais, contando com

grande apoio da juventude e das mulheres. Sua “revolução em liberdade”, pretendia,

em seu programa de governo, uma condensação harmônica entre as posições de

direita e de esquerda. Assim, durante seu governo, iniciado em 1964, a Democracia

Cristã não formou coalizões. Contava com a maioria parlamentária da Câmara dos

Deputados, porém não tinha força no Senado, além de enfrentar uma forte pressão

social.  Assim,  Eduardo  Frei  pôde  aplicar  boa  parte  de  seu  programa,  como  a

chilenização do cobre, a reforma agrária, reforma educacional, promoção social e a

promoção da integração latino-americana, porém, com o prejuízo em contrapartida

de um desgaste de conflito e de negociação tanto com a esquerda, quanto com a

direita, o que diminuiu substancialmente sua força eleitoral, a ponto de perder as

próximas eleições presidenciais. Em 1970, Eduardo Frei termina seu governo com

uma boa popularidade e credibilidade dos avanços sociais e “entrega” o país a seu

adversário,  Salvador  Allende,  que,  para  ele,  tentava  instaurar  um  programa

revolucionário que caminhava para o socialismo sem o apoio eleitoral maioritário,

apenas  com  a  sustentação  do  acordo  efetuado  entre  a  Unidade  Popular  e  a

Democracia  Cristã.  Eduardo  Frei  teria  deixado  uma  grande  contribuição  para  a

cultura  democrática  chilena,  e  seu  lema  “revolução  em  liberdade”  retrata  seu
80RUIZ-TAGLE, Eduardo Frei; JUNG, Winfried; RIVEROS, Edgardo (Ed.). Integrácion, Democracia y
Desarrollo: El legado de Eduardo Frei Montalva para el Humanismo Cristiano. Santiago de Chile: 
Gráfica Funny S/a,
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pensamento  político:  uma  democracia  de  raiz  cristã  e  preocupação  social  que

rompia com os cânones tradicionais da luta  entre direita  e esquerda e elevou o

debate a um nível ético81. Essa visão defendida por Ruiz-Tagle vai contra a maior

parte de autores referenciados durante este trabalho, já que, além de uma posição

crítica  acerca  do  período  de  governo  de  Salvador  Allende  e  sua  experiência

socialista,  apoia, assim como Valenzuela, a visão de que o governo de Salvador

Allende vinha sendo construído a partir  de uma experiência política anterior, mas

não somente a experiência proveniente das correntes de esquerda.

À  contramão  dessa  visão,  para  Toso,  Frei  é  considerado  um  ensaio

reformista  democrata-cristão,  que  encadeou  uma  estreita  articulação  com  o

programa  “Aliança  para  o  Progresso”  promovido  pelos  Estados  Unidos,  o  que

provocou uma agudização dos conflitos sociais, seguido de um grande crescimento

eleitoral dos partidos de esquerda82. Na maior parte dos estudos historiográficos é

exaltado o caráter  inovador  do  governo revolucionário  de Salvador  Allende e da

Unidade Popular, excluindo Eduardo Frei dessa análise:

Nadie pone en duda la calidad de <<izquierda>> del gobierno de la Unidad
Popular presidido por Salvador Allende en Chile, de 1970 a 1973. Fue el
más  ambicioso  e  importante  esfuerzo  de  avanzar,  en  el  marco  de  una
democracia parlamentaria y pluralista, hacia transformaciones estructurales
de  carácter  socialista  democrático.  Los  motivos  internos  y  externos  del
trágico fracaso de ese noble esperimento son, y seguirán siendo, objeto de
estudio y reflexión por parte de la izquierda mundial.  (BOERSNER, p. 111,
2005)

Ibarra  declara  que  Salvador  Allende  atacava  o  apoio  norte-americano  às

ditaduras na região, já que estas não lesionavam seus interesses e afastavam o

comunismo,  reafirmando  sua  condição  imperialista.  Desse  conflito,  que  se

desenrolou em propagandas contra a Guatemala, afirmando que ali seria um foco

soviético que colocaria em perigo, toda a América latina e o ponto estratégico do

canal do Panamá, por exemplo, Allende apresenta o paradoxo em sua crítica: os

Estados Unidos, a grande potência mundial, temiam uma pequena república, e, por

isso,  ajudaram  na  promulgação  de  uma  intervenção  militar.  Assim,  os  Estados

Unidos ajudavam a desestabilizar e derrubar governos, além de auxiliar governos

ditatoriais, com a única missão de que não fossem atacados seus interesses83.

81Ibidem.
82TOSO, 2014, op. cit.
83IBARRA, F.  S. La relación de Latinoamérica y los Estados Unidos desde la visión de Salvador
Allende Gossens. CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez, Archivo Chile. 12 p. 2003.
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3.4 ALLENDE E A UNIDADE POPULAR: UM GOVERNO POPULISTA?

Larroulet  expressa  em  seu  texto  a  larga  história  latino-americana  de

governos populistas, que adquiriu força no século XX, quando tanto governos de

esquerda como de direita  resolveram fazer  promessas políticas aos cidadãos os

seus problemas seriam resolvidos “quase por um passo de mágica”. Ao analisar o

caso do Chile, que para ele vem atualmente criando instituições e aplicado políticas

públicas  com  a  finalidade  de  conter  essas  práticas  populistas,  afirma  que,  no

decorrer do século passado o fechamento da economia e a maior intervenção do

Estado vinham impediram a eficiência em quesitos como aumento de produtividade,

captação  de  recursos,  além  de  outros  elementos  fundamentais  para  o

desenvolvimento de um país. O populismo seria então a progressão do crescimento

do Estado acrescido de um espantoso corporativismo, em um ambiente em que se

aliançavam os governos e alguns setores particulares protegidos. O caso chileno

começaria em 1930, culminando com as populistas seguidas pelo governo socialista

de Salvador Allende84. Para ele, o que ocorreu foi:

Una expansión monetaria enorme que buscaba financiar el incremento del
gasto publico; la nacionalización de gran parte de las empresas privadas; el
cierre aún mayor de la economía y el intento a través de este mecanismo de
un aumento sustancial en los salarios de los trabajadores. (…) El resultado
fue desastroso: la inflación pasó de 34,9% en 1970 a 605,9 en 1973. El
producto interno Bruto (PIB) creció 2,1% en 1970; y cayó en 5,6% en 1973.
Los salarios reales disminuyeron en 30%; el déficit fiscal se elevó  a 24,7% y
las reservas internacionales prácticamente habían desaparecido al final del
Gobierno de Allende. La crisis fue total y terminó en un golpe de Estado.
(LARROULET, p. 4. 2006)

Larroulet,  dentro  de  sua  análise,  não  consegue  explicar  os  verdadeiros

motivos do dito populismo de Allende, comparando seu governo com outros países

da  América  latina,  porém  sem  argumentos  substanciais  que  levem  a  crer  em

medidas  tomadas  pelo  presidente  no  período  em  que  esteve  no  poder.  Sua

investigação, a qual mostraria uma experiência positiva em quesitos como economia

e bem estar social, somente são notados a partir do período em que Pinochet está

no poder.  Assim,  a experiência  chilena validaria  a importância  da acumulação e

qualidade dos fatores de produção, como também o bom uso deles. As políticas que
84LARROULET, C.; La lucha contra el populismo - El caso chileno.  Libertad y Desarrollo. Santiago
de Chile. 9 p. 2006.
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conduziram a esse resultado seriam a complementaridade e a coerência de todas as

políticas,  além de  um entorno  externo  favorável.  Além disso,  enumera  algumas

medidas para combater o populismo, como autonomia do banco central, disciplina

fiscal,  abertura  da  economia,  sistema  provisional  de  economia  individual  e  a

privatização85.  Apesar de sua opinião ser analisada, não consegue sustentar sua

posição de maneira definitiva.

Apesar  de  Salvador  Allende  e  a  Unidade  Popular  apresentarem  um

programa de  governo  possível  e  racional,  além de  ser  eleito  democraticamente,

havia muitas contradições dentro da coalizão que formava o governo, como ativistas

muito  exagerados em suas correntes,  o  que fez  parte  do  projeto  escapar  pelas

mãos. Não obstante, fez todo o possível para manter os ideais democráticos em

concomitância a seus modernos projetos de emancipação política e social. Ao tentar

inverter as posições de protagonismo social, colocando em primeiro plano o povo –

dono das ruas – em contraposição ao burguês,  ressaltando o poder popular,  ao

sobrepor  o  valor  do  coletivo  ao  individual,  mostra  seu  caráter  de  esquerda

revolucionária86:

Para que Chile rompa el retraso, la cesantía, la inflación, la miseria moral y
fisiológica; para que el niño tenga futuro y el anciano tranquilidad, debemos
aprovechar  los  excedentes  que  producen  economías  e  invertirlos
planificadamente en el desarrollo económico y social del país. (PINEDO, p.
141, 2000)

A ideia de Salvador Allende consistia em institucionalizar a via política até

alcançar  o  socialismo  e  conquistá-lo  a  partir  da  realidade  do  presente,  de  uma

sociedade  atrasada  e  pobre,  resultante  das  relações  de  dependência  e

subdesenvolvimento.  Ao  romper  com  os  fatores  causadores  desses  atrasos  e

construir  uma  nova  estrutura  socioeconômica,  seria  capaz  de  promover  a

prosperidade  coletiva.  Assim,  assimilaria  a  modernidade  como  conceito  e  a

ultrapassaria, Em seu esforço, a Unidade Popular tentou ser uma condensação do

pensamento revolucionário latino-americano87, interrompido precocemente.

3.5 RELAÇÕES ENTRE OS ESTADOS UNIDOS E O GOVERNO CHILENO
85Ibidem.
86PINEDO, 2010, op. cit.
87Ibidem.
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A partir de um contexto econômico em que o avanço do capitalismo é cada

vez mais notável, Becker e Rojas assinalam que, com esse crescimento, acentuou-

se  cada  vez  mais  a  dependência  econômica  dos  países  em  desenvolvimento,

considerando  que  as  empresas  estrangeiras  conseguiam  obter  recursos

equivalentes  ao  dobro  do  que  investiram  e  sua  presença  estava  em  todos  os

setores: alcançava riquezas naturais como o cobre, o salitre e o ferro, além de se

estender por ramos industriais, de serviços e de comércio exterior. Sendo assim, o

capital  externo  estava  envolvido  em  todo  o  comércio  chileno,  desde  o  setor

manufatureiro às sociedades anônimas e, por conta disso, o Chile aumentou seu

endividamento  externo de 598  milhões  para  2.300 milhões  na  década  de  1960,

subindo no governo de Frei e deixando de herança para o governo de Allende o

montante  devedor  de  3.200  milhões  de  dólares88.  Termos  como  “imperialismo”,

“dependência externa” e “interesses capitalistas” são muito presentes no discurso

dos  autores,  colocando  os  Estados  Unidos  em  uma  posição  essencial  para  o

acontecimento do golpe militar,  junto à Direita  política chilena e a burguesia.  Ao

enfatizar a colocação dos Estados Unidos na perspectiva política chilena, os autores

passam a visão de que a concentração capitalista se manifestava no Chile como no

restante dos países latino-americanos a partir de duas perspectivas. Primeiramente,

a economia dos Estados Unidos se concentrava em suas empresas no exterior, com

um  número  reduzido  delas  controlando  a  maior  parte  de  suas  inversões.  Em

segundo, as empresas multinacionais geralmente tinham o controle monopólico das

subsidiárias.  Assim  se  dava  o  monopólio  das  indústrias  chilenas  por  bases  de

empresas estrangeiras e suas implicações: as estruturas de produção se definiam

em função dos interesses das multinacionais,  o que fazia  com que a tecnologia

investida  para  o  sistema  capitalista  não  se  baseasse  na  economia  interna,

desconsiderando níveis como desemprego, criação de demanda suntuária, etc. Em

relação  à  balança  de  pagamentos,  estes  eram  feitos  às  empresas  estrangeiras

instaladas  no  Chile,  já  que se  fazia  muito  necessária  a  importação  de  matérias

primas e equipamentos para seguir com o processo de industrialização. Além disso

havia  uma  descapitalização  crescente,  produto  do  lucro  excessivo  obtido  pelo

monopólio estrangeiro e a excessiva exploração do trabalho. Com isso, o centro de

decisão se  localizava cada vez mais no  exterior,  já  que era aí  onde se regia o

processo de industrialização. O monopólio comandava as indústrias manufatureiras
88BECKER; ROJAS, 1988. op. cit.
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e  eliminava  as  menores  concorrentes,  além  das  explorações  de  milhares  de

hectares na agricultura e os bancos, comandados por acionistas89.

Voltando à perspectiva revolucionária contida em sua obra, Becker e Rojas

creem que  o  Governo  da  Unidade  Popular  surgiu  para  afrontar  tais  interesses,

alcançando em seu programa o conjunto de medidas revolucionárias mais promissor

que a América latina já experimentou, com exceção à revolução cubana90. O autor

exalta assim o caráter revolucionário do governo de Salvador Allende, a importância

do afrontamento aos Estados Unidos e das medidas como a nacionalização e a

expropriação e intervenção estatal. Fala também da nacionalização para além do

desenvolvimento econômico, tendo como intuito ferir os ideais norte-americanos:

A nacionalização do cobre e demais riquezas básicas – ferro e salitre –
constituiu  a  principal  bandeira  da  Unidade  Popular,  porque  ela  feria
profundamente o imperialismo e ao mesmo tempo recuperava para o Chile
seu mais importante patrimônio mineiro. A mineração do cobre gerava mais
de 80 por cento dos ingressos de divisas do país com uma produtividade
enorme, já que aproximadamente 20 mil trabalhadores produziam mais de
100  milhões  de  dólares.  A  nacionalização  constituía  uma  medida
revolucionária,  desde que se  considerasse como uma expropriação sem
compensação  alguma  àqueles  que  haviam  obtido  lucros  abusivos,
explorando  a  alta  produtividade  deste  setor  da  economia  chilena  e
aproveitando  as  alternâncias  naturais  ou  manipuladas  do  preço
internacional desse produto. (BECKER; ROJAS,, p. 194, 1988)

Os autores afirmam que, para atingir essa meta, o governo não se propunha

a pagar indenizações devido aos lucros exagerados que as empresas já haviam

ganhado a partir da extração dos minérios. Optou então pela reforma constitucional,

único  mecanismo  válido  para  viabilizar  essa  posição,  sancionando assim  a  lei

17.450  de  16  de  julho  de  1971,  onde  foi  aprovada  essa  reforma proposta  pelo

governo de Salvador Allende91.

Outorgou ao presidente da República a faculdade de autorizar o procurador-
geral, para, ao calcular a indenização que deveria pagar-se às empresas
nacionalizadas, "deduzir o todo ou parte das rentabilidades excessivas que
as empresas nacionalizadas ou suas antecessoras tenham tido anualmente
a partir da vigência da Lei número 11.826", isto é, a contar de 5 de maio de
195592. Artigo 17 Constituição Política do Estado *(BECKER; ROJAS, p.194,
1988)

89Ibidem.
90Ibidem.
91Ibidem.
92Ibidem.
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Baseado nessa nova lei,  Salvador Allende expropriou as empresas norte-

americanas sem indenização, já que o lucro das empresas excedia os montantes

estabelecidos  pela  reforma  constitucional.  Além  da  expropriação  das  empresas

mineradoras de cobre, o governo estatizou o salitre e o ferro que também estavam

sob o monopólio de empresas norte-americanas e o carvão, que estava sob posse

dos  capitais  nacionais,  concluindo  o  objetivo  básico  do  programa  da  Unidade

Popular93.

Para Ibarra, ao tratar da influência dos Estados Unidos nas esferas política,

econômica e social, há um consenso: ela emana em todas as partes do planeta.

Com os países de terceiro mundo há uma particularidade: numerosas intervenções,

como a ocorrida no Chile  no período entre 1970 e 1973,  durante o Governo de

Salvador  Allende.  O presidente,  através  de intervenções no Senado e  discursos

durante sua carreira política, expressou sua opinião em relação a essa influência,

onde  confrontava  algumas  causas  e  consequências  entre  os  países  latino-

americanos e a potência norte-americana94.

A aproximação dos Estados Unidos com os países da América latina se deu,

em boa parte, através do movimento contra o fascismo, havendo apoio inclusive aos

setores comunistas, a fim de colaborar para o fracasso da invasão alemã à União

Soviética. Ao final  desse conflito,  o cenário mudou e os norte-americanos, agora

primeira  potência  mundial,  pareciam  poder  ajudar  a  resolver  questões  sociais

pertinentes  à  América  latina,  esperança  perdida  ao  país  do  norte  voltar  seus

esforços de reconstrução para a Europa e Japão. Salvador Allende mantinha críticas

moderadas  em  relação  aos  Estados  Unidos,  sem  opiniões  ideológicas  muito

marcadas.  Porém,  após  a  revelação  da  Guerra  Fria,  as  opiniões  foram  se

radicalizando e  se  transformando em críticas,  somadas às  atitudes dos Estados

Unidos em relação à  Cuba castrista  revolucionária  e  às  intervenções em outros

países sul-mericanos. Ao perceber, a partir do processo de evolução industrial,  o

ponto  que  havia  chegado  os  Estados  Unidos,  e  seu  processo  de  capitalismo

financeiro, mantendo uma posição imperialista e exercendo um forte controle nas

zonas  em que  o  desenvolvimento  industrial  era  precário,  incluída  nesse  perfil  a

América latina. Assim, cada país sofria um processo de dependência particular que o

submetia a uma posição de inferioridade, ganhando alguns benefícios em troca da

93Ibidem.
94IBARRA, 2003, op. cit.
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entrega de suas matérias-primas, trabalho e soberania95. Para Allende, a solução

para essa situação estava no utópico Pan-americanismo:

Sí,  panamericanismo,  entendimiento,  asociación;  pero  dentro  de  un
terreno  de  equidad,  de  mutuo  respeto,  de  mutua  comprensión,  de
conocimiento de nuestras realidades, de apoyo efectivo y real...” (IBARRA,
P. 3, 2003)

Com a forte instalação das empresas norte-americanas na América latina,

surgiram alguns  problemas,  já  que  as  intenções  dos  Estados  Unidos  não  eram

sinceras em relação ao desenvolvimento dos países envolvidos. Um exemplo disso

é o discurso dos Estados Unidos na X Conferência Interamericana, realizada em

Caracas,  Venezuela,  no  ano  de  1954.  Os  EUA  ressaltaram  o  problema  que

significava o comunismo seguir avançando na Guatemala, e, para tentar conter esse

avanço,  pretendia  exercer  algumas  penalidades  a  esse  país,  pretensão  muito

criticada  por  Salvador  Allende,  reprovando  as  atitudes  das  multinacionais  e

reprovando o próprio governo norte-americano pela tentativa de prever sanções a

um país que só pretendia estabilizar sua economia e melhorar a qualidade de vida

da população, a fim de conquistar o bem comum – fim social de qualquer governo96,

posição que demonstra que, embora Salvador Allende pertencesse a uma estrutura

que vinha sendo construída há muito, tanto em relação ao socialismo, quanto em

relação ao desenvolvimento e crescimento da esquerda na estrutura política chilena,

este não via o processo em curso no Chile como algo internacional ou até mesmo

latino-americano, mas sim uma experiência que visava alcançar um propósito o qual

seria  a  pretensão  de  “qualquer  governo”,  onde  a  intenção  é,  pura  e  somente,

melhorar a vida dos cidadãos em um prisma mais amplo, que contemplasse todos

os seus cidadãos.

Salvador Allende dispensava todas as suas críticas a esse sistema de forma

direta em seus discursos,  em que não apreciava a política do Departamento do

Estado que defendia os privilégios e vantagens norte-americanos nos países latino-

americanos  subdesenvolvidos.  Desde  sua  atuação  como  Ministro  das  Relações

Exteriores do Chile, até sua posição de presidente, manteve sua postura:

E.E.U.U era capaz de defender y derrocar al gobierno que fuera y defendía
a  “los  amigos  de  Norteamérica”  cualquiera  fuera  su  expresión  política:
“democracia, seudodemocracia o dictaduras” (IBARRA, p. 8. 2003)

95Ibidem.
96Ibidem.
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¡Ellos… hablan  de  derechos  humanos,...gastan  sumas  fabulosas  em su
propaganda  contra  Cuba,...vacían  su  capacidad  de  difamación  contra  el
movimiento popular chileno. (IBARRA, p. 8, 2003)

Segundo Ibarra, para os Estados Unidos, o custo financeiro de apoiar uma
ditadura era muito baixo em comparação ao que eles poderiam lucrar – até seis
vezes mais do que o investido.

Si mañana Chile se atreviera a tomar medidas que significaran, por ejemplo,
la  nacionalización  del  cobre,  seguramente  también  sentiríamos de  cerca
sobre  nosotros  la  amenaza  a  le  prepotencia  extranjera.  (IBARRA,  p.  8,
2003)

3.6 SALVADOR ALLENDE E AS FORÇAS ARMADAS

Rouquié concentra sua análise na perspectiva das forças armadas, tanto a

partir da visão de que elas estavam preparadas para receber o novo governo eleito,

quanto, ao mesmo tempo, teriam todas os recursos para tirá-lo. Ao discorrer acerca

dos fracassos da Unidade Popular, afirma que qualquer partidário ortodoxo das “leis

universais  da  passagem para  o  socialismo”  saberia  que  para  fazer  revolução  é

necessário um exército armado e narra como uma aventura de Salvador Allende a

tentativa de instauração do socialismo, quando obteve pouco mais de um terço dos

votos, de maneira que não seja coercitiva, o que o faz crer que a Unidade Popular já

surgiu sob limites muito estreitos, além das difíceis conjunturas as quais teve que

passar  desde  o  seu  princípio97,  perspectiva  que  nos  remete  à  de  Ruiz-Tagle

abordada  anteriormente.  O  período,  caracterizado  pelo  autor  como  “três  anos

dramáticos”, para Rouquié é uma junção de fatores que tiveram como desenlace um

final já esperado:

O fracasso da “via  chilena ao socialismo” tanto é atribuído ao legalismo
temerário os líderes reformistas da Unidade Popular.  (ROUQUIÉ, p. 281,
1984)

Para  Rouquié,  a  influência  dos  Estados  Unidos  no  âmbito  militar  já  era

sentida no Chile há um bom tempo. O exército chileno era um grande beneficiário do

custeio americano, perdendo apenas para o Brasil, vindo antes de outros países que
97ROUQUIÉ, 1984, op. cit.
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inclusive  tiveram experiência  de  guerrilha,  como Peru,  Colômbia  e  Bolívia.  Além

disso, a partir de 1965 uma grande parte dos oficiais efetuavam seus estágios em

escolas norte-americanas, sendo preparados no Panamá ou mesmo nos Estados

Unidos.  Até  mesmo  o  general  Pratz,  novo  símbolo  de  defesa  à  democracia  foi

treinado em uma dessas escolas.  Apesar  de toda essa influência,  o  governo da

Unidade Popular mantinha os barcos emprestados pelos Estados Unidos e chega a

participar, para agradar os militares, das manobras navais Unitas, coisa que toda a

oposição de esquerda sempre criticou no governo de Frei, por estar contra a posição

imperialista dos EUA.

A Unidade Popular, coalizão de partidos, fica dividida em duas linhas, duas
estratégias, mas também duas políticas econômicas e duas atitudes diante
do Estado, e, portanto, do Exército. Para alguns, na maioria membros do
partido  socialista  aguilhoados  pelos  simpatizantes  de  Guevara  do  MIR
(Movimento de Esquerda Revolucionária), que não fazem parte da coalizão
governamental,  mas  exercem  sobre  esta  uma  influência  em  nada
negligenciável, é preciso acelerar a edificação do socialismo, nacionalizar a
economia  a  passo  forçado,  lugar  “classe  contra  classe”,  “avançar  para
consolidar”  o  regime.  Para  Allende,  o  Partido  Comunista,  os  radicais  e
alguns outros partidos de menor importância, é preciso aplicar o programa,
definir estritamente o setor nacionalizado e o que deve continuar no setor
privado, efetuar a reforma agrária sem esmorecimento, mas também sem
sair  do  quadro  da  lei,  a  fim  de  ganhar  as  classes  médias  às  quais  já
concederam várias vantagens econômicas e  sociais.  (ROUQUIÉ, p.  289,
1984)

O autor afirma que o feito de Allende governar pelo período de três anos,

num cenário inóspito onde um governo de proposta socialista não teria a mínima

chance  se  deve  ao  respeito  apreendido  por  Allende  às  instituições  das  forças

armadas e sua integridade, as quais ele mantinha um constante esforço em “seduzir,

conduzir,  convencer  e  tranquilizar”,  tentando  adiar  a  intervenção  por  parte  dos

militares  e  dialogar  com os  chefes  do  Exército,  na  esperança  de  melhorar  seu

diálogo e consequentemente suas relações com as Forças Armadas98:

Entretanto, é muito provável que a menor tentativa de se entenderem sobre
as prerrogativas das forças armadas, de tomar em mãos suas estruturas
internas, ou seja, de modificar a legalidade constitucional, teria fatalmente
desencadeado uma rebelião militar que os setores “democráticos” do alto-
comando não teriam possibilidade nenhuma de controlar ou fazer abortar.
Dissolver  a  Câmara,  criar  milícias,  manipular  ou  subverter  a  hierarquia
militar,  são  meios  para  se  conseguir  a  unidade de um Exército  inquieto

98Ibidem.
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contra um governo protegido apenas por sua investidura legal. (ROUQUIÉ,
p. 283, 1984)

Após um longo período de instabilidade, no dia 11 de setembro de 1973, as

forças armadas chilenas derrubaram o governo constitucional presidido por Salvador

Allende, instaurando a ditadura, sob o comando de Augusto Pinochet99.

Los  últimos  años  del  Gobierno  de  la  nación  han  arrastrado  al  país  a
variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el
odio  y  la  violencia.  Por  ello,  como paliativo  a  tan  nefastos  sucesos,  las
Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el  Gobierno inspirados en la
noble misión que, como hombres de armas, les dispone la ley, la que no
sólo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta
se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el
orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos100.”

As Forças armadas estiveram presentes, de forma direta ou indireta ao longo

de toda a vida independente do Chile desde 1810. Uma propaganda tão forte foi

forjada  pela  direita  chilena  acerca  da  prescindência  das  forças  armadas  de  tal

maneira  que  até  mesmo a  esquerda  acreditou.  Interferindo  de  forma  direta  nas

atividades políticas do país e interrompendo o desenvolvimento de governos civis de

tempos  em  tempos.  Um  exemplo  disso  é  a  destituição  do  presidente  Arturo

Alessandrini em 1924 e a predominância política das forças armadas no Chile até o

ano de 1933. Foram idas e  vindas de intentonas e  conspirações abortadas das

forças armadas, além de sempre colaborarem com a repressão dos governos civis

ao  operariado.  São  incontáveis  massacres  ao  movimento  operário  só  no  século

XX101. Assim, mais uma vez as forças armadas ganhavam força, com o apoio da

burguesia  para  tomar  o  poder  e  destituir  da  presidência  o  então  eleito

democraticamente, Salvador Allende.

Entre quatro de março de 1973 e onze de setembro do mesmo ano, muitas

foram as manobras institucionais forjando a defesa do Estado de direito. A Corte

Suprema, a Pontifícia Universidade Católica do Chile, a Procuradoria, o Senado, a

Câmara, a Ordem dos Advogados e o Congresso Nacional enviaram ofícios, notas,

99JELIN, Elizabeth. Fechas em la memoria social -  las conmemoraciones en perspectiva comparada. 
Iconos p. 141-151.

100Extrato Retirado de <http://www.beersandpolitics.com/discursos/augusto-pinochet/272> visto em 06
de abril de 2016.

101BECKER; ROJAS, 1988. op. cit.

http://www.beersandpolitics.com/discursos/augusto-pinochet/272
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denúncias  de  fraude  entre  outras  medidas  descabidas,  em  sua  maioria

inverossímeis ou  irrelevantes,  apenas  para  alardear  a  população  e  causar  uma

sensação de ilegalidade do governo. Em todas essas denúncias descabidas uma

linguagem “apocalíptica” foi praticada. Eduardo Frei, então presidente do Senado e

Luis  Pareto,  presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  em  declaração  conjunta

“denunciam” a crise passada pelo país, acusando o governo da Unidade Popular de

uma  grande  ruína  na  economia,  fome,  angústia,  ódio  e  violência  levando  a  um

processo de decomposição do Estado chileno. Eduardo Frei escreve, apoiado por

Pareto102:

Por  causa  de  uma  irresponsável  ação  reprimida  pelas  próprias  forças
armadas e na qual nenhuma dos setores democráticos teve, obviamente,
participação  alguma,  tem-se  ordenado  a  ocupação  de  fábricas  e
propriedades rurais, têm-se reforçado os cordões industriais com os quais
se pretende cercar a cidade e, o que é mais grave, existe a certeza de que
se  distribuem armas e se  adotam disposições  estratégicas  e  se  lançam
instruções  como  se  o  Chile  estivesse  à  beira  de  uma  guerra  interna.
(BECKER; ROJAS,, p. 207, 1988)

Foi  construído,  pouco a pouco,  um discurso institucional  muito forte  para

legitimar as ações que viriam a ser tomadas e, desta maneira, Allende foi destituído

de seu governo pelas mesmas instituições do Estado burguês capitalista que ele

havia respeitado.  Com a entrada do governo militar,  foram aniquilados direitos e

liberdades de expressão, de ensino, direito de reunião,  de greve, de petição, de

propriedade, além do direito em geral a uma digna e segura subsistência. Foi uma

forte contrarrevolução, onde a classe dominante em conjunto com as forças armadas

iniciou uma massiva defesa a um estado totalitário e ditatorial e foram introduzidas

transformações  regressivas  para  assegurar  o  sistema  capitalista103.  Iniciaram-se

então medidas para a reversão do processo de mudanças estruturais desenvolvido

pelo governo da Unidade Popular e o critério político escolhido foi a repressão. Além

de  abolir  as  liberdades  democráticas  e  os  direitos  humanos,  foi  trancado  o

Congresso Nacional e houve intervenções nas universidades, fechando escolas e

cancelando  matrículas;  foram  ilegalizados  os  partidos  populares  e  dissolvida  a

Central Única dos Trabalhadores e federações operárias e camponesas, além de o

funcionamento  dos  sindicatos  ser  suspenso,  usando  de  repressão  massiva  para

102Ibidem.

103Ibidem.
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garantir  suas ações fossem exitosas:  delação,  tortura,  campos de concentração,

julgamentos militares, fuzilamentos e toques de recolher104.

Muitas  foram as  manobras  da  burguesia  capitalista  em parceria  com as

forças militares para tomar o poder, utilizando-se de discursos, propagandas e todas

as armas possíveis, de maneira constitucional ou não para a entrada do governo

militar  e  a  volta  à  dependência  capitalista  norte-americana.  O  governo  ditatorial

comandado pelo General Augusto José Ramón Pinochet Ugarte vigorou por 17 anos

marcados por  violência,  repressão e privação de direitos e terminou de maneira

curiosa: através de um plebiscito pelo fim ou não da ditadura – o que mostra como

até então as opiniões se mostravam muito divididas. A propaganda, o discurso e a

repressão definitivamente influenciaram na opinião da sociedade chilena, confusa

entre o que foi feito e o que foi propagandeado, entre o correto e o permitido.

104Ibidem.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se  perceber  a  partir  do  debate  historiográfico  relatado  no  primeiro

capítulo vários fatores que corroboraram para a formação da história política chilena

do século XX. Primeiramente, foi necessária uma mudança nas escritas históricas

que vinham sendo desenvolvidas no Chile, construídas a partir de um olhar elitista

das altas camadas da sociedade e que não demonstrava de fato as reais demandas,

necessidades e anseios das grandes massas. Este seria o primeiro empecilho para

a historiografia que analisa o período, uma visão elitista, a exemplo da antiga história

política apontada por Remond, quebrado por muitos dos autores analisados, que

enxergam no  governo  uma  função  social  maior  do  que  simplesmente  continuar

colaborando para o endividamento do país e enriquecimento da burguesia chilena

em detrimento  das camadas trabalhadoras.  Porém,  pode-se  perceber  que ainda

persiste uma história voltada em sua maioria para personagem políticos e o Estado,

e  embora  muitas  análises,  como  a  de  Becker  e  Rojas  ou  Moulian  e  Garretón

busquem  abranger  as  camadas  trabalhadoras  no  processo,  a  maior  parte  dos

autores  expressam a  participação  dos  movimentos  de  uma  maneira  simplista  e

genérica,  tornando  muita  atenção  para  temas  como  Estado,  partidos  políticos,

desconsiderando  análises  da  opinião  pública,  dos  movimentos  sociais  e  da

sociedade  civil  em  geral,  fatores  que  engrandeceriam  o  debate  e  ampliaram  o

panorama de transformações vividas no Chile da época.

Ao tratar do processo de relativa democratização eleitoral que se inicia no

final do século XIX, mesmo que a curtos passos, nota-se partir do panorama político

chileno que seu aparato eleitoral era bem estabelecido e que havia uma tradição

política  consolidada.  O Chile  possuía  instituições  bem edificadas  e  uma relativa

alternância de poder, embora nem sempre de maneira plena, o que o colocava à

frente  de  outros  países  latino-americanos  nesse  quesito.  Isso  faz  com  que  a

experiência  de  Salvador  Allende  e  da  Unidade  Popular  seja  vista  a  partir  de

panoramas  distintos  por  parte  da  historiografia.  A segurança  das  instituições  é

marcada também a partir  da imagem do general Schneider,  que, a partir  de sua

doutrina,  buscava  manter  a  legalidade  das  eleições,  mas  mais  por  respeito  ao

caráter inviolável do voto empregado pela sociedade do que por simpatia ao governo

eleito. Embora  vários  elementos  sejam  convergentes,  nota-se  uma  divisão
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estabelecida a partir de alguns elementos particulares do governo que classificam a

experiência chilena em categorias diferentes.

Em  uma  primeira  análise,  pode-se  perceber  que  alguns  dos  autores

destacam  elementos  que  levam  a  perceber  o  processo  chileno  elencado  por

Salvador Allende e a Unidade Popular como uma experiência caracteristicamente

chilena. Para Moulian e Garretón, a peculiaridade chilena se inicia a partir de uma

revolução que se instalaria à contramão do modelo de referência latino-americano,

que seria o implantado em Cuba, a partir da via armada. Além disso, o governo se

iniciara a partir de uma vitória apertada, com um claro boicote ao seu acesso ao

poder iniciado pela direita chilena desde o princípio. Outrossim, teve a Democracia

Cristã,  governo  antecessor  ao  seu,  como  um  componente  decisivo  em  todo  o

processo, desde seu acesso ao poder, percorrendo a forte oposição ao governo e

culminando com a sua queda. Para os autores, uma das peculiaridades chilenas é a

intenção de somar a implantação de um projeto socialista às bem estabelecidas

instituições  chilenas.  Com  isso,  estes  autores  desviam  o  governo  da  Unidade

Popular  de uma experiência internacional,  já  que o socialismo ainda não estaria

consolidado  à  época,  e  colocam  a  experiência  da  UP como  uma  alternativa  à

democracia  liberal  ou  burguesa,  conferindo ao governo de Salvador  Allende um

caráter  democrático  revolucionário.  Assim,  o  governo  buscava  implementar  a

revolução  a  partir  da  institucionalidade,  utilizando-se  da  legislação  que  lhes  era

favorável,  aproveitando  os  movimentos  sociais  organizados  para  realizar

expropriações, entre outras medidas que aproveitaram as formalidades burocráticas

para dar prosseguimento à revolução.

Esses  elementos  são  percebidos  nos  discursos  de  Aggio  ao  ressaltar  a

estabilidade  chilena destacando a  forte  participação da esquerda  nos processos

políticos que vinham se desenvolvendo desde 1930.  Realça o desejo político de

mudança da sociedade chilena que elege Eduardo Frei da Democracia Cristã, um

partido novo que viria a defender novas ideias e ideais, ensejo de transformações

que  se  consolidaria  com a  chegada  de Salvador  Allende ao  poder,  fato  que se

tornaria  uma contradição mais tarde,  já  que a Unidade Popular  viria  a  ter  como

oposição a própria Democracia Cristã.

Becker e Rojas também acreditam na especificidade do processo chileno,

que o governo da Unidade Popular possuía um caráter inovador e de ruptura, onde

existia uma alta aderência das massas trabalhadoras que se mobilizavam junto ao
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governo. Os autores também ressaltam a institucionalidade que levaria à revolução,

desde as  urnas,  e  que  foi  empregada  em todos  os  processos,  inclusive  para  a

implantação da reforma agrária. Além disso, acreditam que o governo de Salvador

Allende e da Unidade Popular  foi  a  proposta mais revolucionária  que a América

latina já experimentou, mesmo apresentando a peculiaridade da institucionalidade,

perdendo para a experiência cubana.

A  ruptura  é  marcada  muitas  vezes  a  partir  do  governo  de  seu

antecessor, Eduardo Frei, que, embora tenha um caráter revolucionário exaltado por

alguns autores, levando em consideração o surgimento da Democracia Cristã no

cenário  político  como  uma  opção  entre  a  direita  e  a  esquerda,  não  conseguiu

convencer a opinião de todos intelectuais que estudam o período. Alguns julgam o

governo do democrata cristão como uma posição centrista, enquanto outros afirmar

ter  se  iniciado  uma revolução  antes  do  governo  de  Salvador  Allende,  o  que  se

percebe é que a “revolução em liberdade” de Frei se difere em vários aspectos do

governo de Salvador Allende.

Essas breves considerações salientam como uma boa parte da historiografia

enxerga  o  governo  de  Salvador  Allende:  um  governo  de  caráter  inovador,  que

conseguiu convencer a esquerda a apoiar a institucionalidade, mesmo que algumas

correntes  seguissem  sem  confiar  totalmente  na  viabilidade  de  uma  revolução

socialista  através das eleições.  Iniciou-se  um processo transformador  na  política

chilena, apesar da estreita margem para a sua vitória nas urnas, e de o governo da

Unidade Popular se ver encruzilhado entre a forte oposição que a direita fez em

relação à sua posse e a indecisão da Democracia Cristã no tocante ao apoio que

poderia dar a Salvador Allende. Apesar disso, pode-se dizer que o governo socialista

que entrou em vigor no ano de 1973 conseguiu, de fato, alcançar muitas das metas

estabelecidas no seu plano de governo, seja continuando a reforma agrária iniciada

no  governo  de  Eduardo  Frei  de  maneira  muito  mais  efetiva,  seja  estatizando

empresas a fim de tentar tirar  das mãos do monopólio internacional  as riquezas

chilenas. Apesar da grande represália sofrida, tanto por parte da oposição ao seu

governo, como pelos boicotes econômicos vindo de economias externas, feito que

compete principalmente aos Estados Unidos, o governo resistiu, tentando manter-se

da forma mais institucional possível, com a finalidade, ao que parece, de não perder

apoio de nenhum lado ou de chegar a tomar qualquer medida totalitária que pudesse
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fazer com que o governo perdesse a legitimidade que lhe foi conferida através das

urnas.

O projeto de transformação que Salvador Allende tentou implantar, com a

finalidade  de  tentar  aumentar  o  bem-estar  social  de  um  país  latino-americano

mesmo indo contra interesses da grande potência americana, é um dos elementos

que fazem com que o governo da Unidade Popular tenha o caráter revolucionário

que muitos autores citam. O fato de um país subdesenvolvido da América do Sul

facear  os  EUA em um conflito  político-ideológico,  ameaçando a  ordem que eles

mantinham  nos  países  do  hemisfério  sul,  ao  mesmo  tempo  em  que  estes

incentivavam  e,  inclusive  financiavam  a  direita  chilena  e  disseminavam  o

anticomunismo em oficiais do Exército que frequentavam suas escolas, mostra a

força com que veio o governo da Unidade Popular.

Existe também a visão de que o projeto de Salvador Allende já vinha sendo

desenvolvido pela esquerda, pensamento em que alguns autores se apoiam, mesmo

que indiretamente, e que edifica a ideia de que a institucionalidade chilena vinha

sendo  construída  de  maneira  ímpar,  a  partir  das  fortes  raízes  de  sua  tradição

política, desenvolvida em uma boa parte dos autores, a partir da visão das correntes

de  esquerda  que  vinham  crescendo  desde  o  início  do  século.  Os  conteúdos

estudados  mostram  como  a  esquerda  chilena  vinha  se  organizando,  tanto  de

maneira local,  quanto no contexto latino-americano e até mesmo se situando no

cenário  mundial,  a  fim  de  promover  mudanças  políticas  e  sociais  de  forma

substancial no Chile. A relativa abertura à cidadania no Chile, que vinha ocorrendo

desde o final do século XIX foi de extrema importância para o desenvolvimento de

um  movimento  organizado  dos  trabalhadores,  a  fim  de  promover  políticas  que

integrassem seus interesses às que vinham sendo feitas.  Este cenário foi  o  que

propiciou a formação da Unidade Popular e o progressivo crescimento da esquerda,

facilitando a chegada de Salvador Allende ao poder. 

A partir  da conceituação de esquerda elucidada por Boesner,  que elenca

elementos  como alguma simpatia  ao  socialismo,  ideais  comuns como interesses

pelas classes trabalhadoras, ideais de igualdade, emancipação nacional, etc., Toso

explica o princípio da democratização política, quando, no final do século XIX foram

acrescentados  alguns  direitos  políticos  que  possibilitaram  que  alguns  setores

populares  se  inserissem  no  contexto  político  chileno,  o  que  possibilitou  aos

trabalhadores da época levantar candidaturas operárias. Ao explicar esse processo,
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Toso  acrescenta  que  não  foram  exitosas,  porém  representaram  um  marco

importantíssimo na política chilena, essencial para o movimento dos trabalhadores.

O  nascimento  do  Partido  Obrero  Socialista  e  sua  transformação  em  Partido

Comunista mostra como a esquerda vinha se organizando. Apesar de não acreditar

na revolução a partir das urnas, o PC mantinha-se empenhado para estar dentro do

quadro  institucional  político  com  o  intuito  de  ganhar  visibilidade  e  denunciar

igualdades.  A  partir  do  PC  surgiu  o  Partido  Socialista,  com  ideais  parecidos,

mostrando como o movimento dos trabalhadores organizados, em conjunto com as

classes médias aumentava a participação das massas operárias na política chilena.

Pouco tempo depois, estes partidos já apoiavam a candidatura de Salvador Allende,

em 1952 e nas eleições seguintes, mostrando que Allende fazia parte e ajudava a

construir  o projeto da esquerda chilena, simultaneamente ao desenvolvimento da

revolução cubana através das vias armadas. Para algumas correntes, Allende seria

quase uma “alternativa errada”, já que a esquerda vinha trabalhando com a ideia de

que a revolução não poderia ser feita através das urnas e que isso seria apenas

“mais  do  mesmo”.  Apesar  do  discurso,  a  coalizão  continuou  existindo  e  Allende

chegou ao poder.

Pinedo esclarece em sua visão a posição marcada de Salvador Allende, que

tenta fazer com que o socialismo seja implantado através das vias legais, evitando

qualquer forma de violência ou governo totalitário, e que faria o que pudesse para

assegurar que a “via chilena ao socialismo” fosse implantada dessa maneira. Para o

autor  essa  vontade  perpassava  a  doutrina  de  esquerda,  e  era,  além disso,  um

pensamento cristão de fazer o bem ao próximo e se preocupar com a questão social.

A polarização  dos  partidos  também  é  um  tema  que  persiste  dentro  da

historiografia,  integrando vários tópicos analisados. A divisão de forças contribuiu

decisivamente para a queda do governo, mostrando também uma sociedade dividida

e até onde os partidos estariam dispostos a defender os interesses da burguesia

chilena.

Além  das  visões  relatadas  anteriormente,  pode-se  interpretar  esse

movimento não só como algo que vinha se desenvolvendo a partir de um sentimento

puramente chileno, mas também como um movimento político organizado que se

inspirava nas tendências mundiais  para  tentar  fazer  a  revolução dentro  de suas

fronteiras.  Góngora  é  quem  opina  nesse  contexto,  enquadrando  o  governo  da
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Unidade Popular dentro de uma corrente socialista universal, em que a experiência

chilena seria apenas uma experiência marxista influenciada por Cuba ou pela União

Soviética,  não interpretando  a  experiência  chilena  a  partir  de  uma peculiaridade

chilena específica.

Porém, esse movimento mundial não excluiu a força que a esquerda chilena

teve em seu processo interno,  mas vem debater  que existe  mais  de  uma visão

acerca  dessa  organização  e  dessa  peculiaridade  chilena,  que,  sem  dúvida,  se

inspirou na União Soviética, na revolução cubana (apesar de não tentar o poder

através das vias armadas), ou até mesmo a revolução boliviana. Boesner faz relação

entre o governo da Unidade Popular e a revolução vivida na Bolívia na década de

50,  enumerando  laços  revolucionários  entre  os  países  que  já  vinham  se

desenvolvendo e como suas experiências inspiraram seus passos revolucionários,

visão  que  também  descarta  a  possibilidade  de  uma  peculiaridade  acerca  do

processo chileno em direção ao socialismo. Ainda dentro desse aspecto, Valenzuela

relaciona a revolução boliviana não só com o governo revolucionário de Allende,

mas considera o governo de Eduardo Frei como revolucionário, fazendo com que o

governo de Allende não fosse uma ruptura, mas uma continuação do projeto que

vinha se desenvolvendo no governo democrata-cristão, como a reforma agrária e a

valorização da identidade chilena. Para o autor, o governo de Frei seria a alternativa

chilena ao modelo cubano, caracterizando-o como um “socialismo não ortodoxo” e

cujo elo que os unia seria os ideais cristãos. Ruiz-Tagle confirma a ideia de Frei

como integrador da América latina. Apesar de manter um governo sem coalizões,

fator que permitiu suas medidas mas desgastou as relações com outros partidos.

Em relação a Larroulet e sua alusão ao governo de Salvador Allende seria

populista, o autor não consegue sustentar sua posição de maneira concreta, já que

não  expõe  dados  para  comprovar  sua  colocação,  em um discurso  que  apenas

enumera fatos isolados e mostra soluções que se manifestam apenas na esfera

econômica,  desconsiderando  o  propósito  do  pacotes  de  medidas  de  Salvador

Allende, que se pautava com relativa relevância à esfera social.

Pode-se notar  através de praticamente  todo o  material  estudado,  a  forte

presença dos Estados Unidos, não só no processo chileno, como uma referência a

que este país estaria envolvido em todos os processos revolucionários dos países

em desenvolvimento.  Suas ações,  que  influenciaram em vários  aspectos,  desde
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econômicos e sociais, chegando aos meios de comunicação e às Forças Armadas.

Sua influência foi categórica para a conclusão do governo, pois fizeram com que o

país passasse por um grande clima de instabilidade e enfraqueceram as medidas

revolucionárias  tomadas  pelo  governo,  como  a  estatização  de  suas  riquezas

minerais. Sua propaganda contra o comunismo e sua ambição de não “perder” outro

país latino-americano foram a alegação necessária para sua penetração na estrutura

política chilena e intervenção, em conjunto com as forças armadas.

Para Becker e Rojas os Estados Unidos tiveram uma participação decisiva

no fim do governo de Salvador Allende, dada a dependência econômica em que se

enquadrava o Chile em relação aos EUA e proposta de governo que vinha sendo

instaurada,  que  ia  contra  todos  os  seus  interesses.  Os  autores  criticam  o

endividamento chileno e a posição de monopólio dos EUA em relação ao Chile e à

América Latina, regendo as economias latino-americanas sem se importar com suas

demandas  internas,  prezando  apenas  sua  expansão  industrial  e  econômica.

Ressaltam  também  a  importância  da  posição  de  enfrentamento  do  governo  da

Unidade Popular em relação aos EUA e sua posição imperialista.

Ibarra, ao destacar a posição de Salvador Allende desde o início de sua

carreira política em relação aos EUA, destaca a desaprovação às medidas tomadas

tanto em relação ao Chile quanto aos países latino-americanos em geral, como os

boicotes e sanções. Faz notar-se que o presidente mantinha uma posição divergente

já a algum tempo em relação aos EUA e elucida, assim como Becker e Rojas, como

os Estados Unidos se aproveitaram dos países latino-americanos para engrandecer

sua indústria e economia, além de apoiar governos e intervenções para manter seus

interesses.

Roquié remonta à influência dos EUA no Chile no contexto militar, onde os

Estados  Unidos  investiram altas  quantias  no  exército  chileno,  além de  financiar

estágios para os militares chilenos em suas escolas, apontando a influência dos

EUA não  só  no  cenário  econômico,  mas  também,  ao  militar  e  aos  fatores  que

possibilitaram o golpe que acarretou o fim do governo de Salvador Allende. O autor

caracterizou como um grande feito o fato de Allende ter governado por três anos a

partir de um projeto socialista em um cenário tão inóspito, onde o exército estaria

preparado para acabar com a experiência a qualquer sinal.

Assim, percebe-se a partir do estudo historiográfico que existe um prisma de

interpretações e relações feitas a partir  do momento estudado, que despontam a

partir do relato construído pelo historiador, oferecendo ao acontecimento um valor
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social e cultural a partir de sua interpretação.  Todas essas discussões, essenciais

para entender o processo como um todo, desmitificar fatos e reafirmar alguns já

consolidados  são  de  essencial  importância  para  os  estudos  acerca  do  período,

relativizado muitas vezes. Apesar de ser notável o caráter ideológico dos autores,

tendo em vista que a história não pode ser feita de forma imparcial, a confluência de

informações e a divergência das mesmas suscita o debate e leva a uma reflexão

mais profunda acerca do que aconteceu no Chile entre 1970 e 1973, no governo do

eleito  Salvador  Allende,  expondo  a  pluralidade  dinâmica  em  que  consistem  os

acontecimentos  e  como é  importante  uma análise  aprofundada  para  entender  a

história. Este guia serve, então, para ajudar a compreender as diversas perspectivas

acerca do período, situar os autores a partir de certos posicionamentos ideológicos e

representações  do  governo  estudado,  visando  facilitar  a  compreensão  e

problematização acerca dessa importante experiência política que deixa marcas até

hoje não só no Chile, mas em todo o continente.
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