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INTRODUÇÃO

Buscamos com este trabalho analisar o desenvolvimento e consolidação dos projetos

políticos relacionados às esquerdas chilenas que orbitaram o programa da Unidad Popular

(UP)  e  seu  máximo líder,  Salvador  Allende,  por  um lado e,  por  outro,  aqueles  grupos  e

militantes que se aproximaram do Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR). Para este

empreendimento, recorremos a análises de documentos dos principais partidos de esquerda do

Chile sobretudo na década de 1960 e início da década de 1970, bem como de discursos e

escritos de seus principais líderes. Além disso, a revista  Punto Final, criada e mantida por

membros do MIR, ocupou a centralidade dos nossos esforços analíticos.

Os projetos políticos, sejam eles de transformação profunda das estruturas vigentes ou

de  manutenção  do  status  quo,  não  se  esgotam no  âmbito  estritamente  político.  São,  em

essência,  sínteses  de  maior  ou  menor  complexidade  de  diferentes  leituras  acerca  das

dinâmicas  econômicas  e  sociais  de  determinada  realidade,  ao  mesmo  tempo  produtos  e

produtores de conflitos e interesses divergentes. As análises dos projetos políticos, portanto,

não podem estar dissociadas da investigação dos processos históricos aos quais se conectam,

principalmente nos casos de grupos e partidos que propõem a superação dos arranjos sociais

estabelecidos. Trata-se, desse modo, de um entendimento dialético das esferas sociais, em que

a política não está simplesmente subordinada à economia, e tampouco pode ser um reflexo

cultural direto da sociedade. A partir desse entendimento, organizamos nosso trabalho em três

capítulos,  buscando  contemplar  em  alguma  medida  a  complexidade  que  envolve  todo  o

processo de desenvolvimento dos projetos políticos em questão. 

No primeiro capítulo, desenvolvemos uma reconstituição histórica do cenário político

chileno, tendo como ponto de partida o ano de 1925, quando o presidencialismo foi instituído

através da constituição promulgada neste ano. Enfocamos principalmente dois processos que

julgamos fundamentais para nossos objetivos de pesquisa: em primeiro lugar, o entendimento

da construção e desenvolvimento do cenário político-partidário chileno. Seguidamente a esse

esforço, procuramos também perceber as dinâmicas de organização de movimentos e grupos

inseridos em alguma medida na classe trabalhadora do país durante aproximadamente o meio

século que se segue à constituição de 1925. Ambos os campos possuíam relações intensas e

não foram por nós reconstituídos isoladamente um ao outro. Como aponta o historiador Alan



4

Angell, há uma especificidade chilena no que diz respeito ao movimento dos trabalhadores,

uma vez que se distingue dos outros países da América Latina em razão da abundância de

pequenos sindicatos e a consequente fragilidade da maioria. Como consequência, tornavam-se

muito  mais  dependentes  dos  partidos  políticos  do  que  acontecia  em  outros  países.1 Os

principais partidos marxistas do Chile, o Partido Comunista e o Partido Socialista, possuem

seu desenvolvimento bastante atrelado a esse sistema.

O regime presidencialista  adotado no Chile,  assim como em muitos  países  latino-

americanos, foi amparado no entendimento de que se desenvolveria um poder forte e estável,

capaz  de  articular  diferentes  setores  da  sociedade.  Entretanto,  como  sustenta  Thomás

Moulian2, esses regimes presidencialistas não se erigiram como tal, pois suas estruturas de

funcionamento operam a partir do elo com a maioria parlamentária. Gabriel Salazar e Julio

Pinto  chegam  mesmo  a  apontar  uma  “conspiração  neo-parlamentária”3 no  processo  de

instituição do presidencialismo. Vindo de um parlamentarismo fortemente oligárquico forjado

no século XIX, o país passa, a partir de 1925, a ter que lidar com tensões oriundas desse novo

sistema  político  –  ainda  que  este  seja  mais  uma  tentativa  de  reatualizar  os  mecanismos

oligárquicos frente à pressão popular do que um verdadeiro desenvolvimento de um sistema

totalmente  novo.  Ao  lado  disso,  as  transformações  econômicas  a  partir  desse  período

conformam o Estado chileno a partir do desenvolvimento da indústria e de novas formas de

impulsão  econômica,  caracterizando-se  mais  nitidamente  enquanto  um  Estado  nacional-

desenvolvimentista,  o qual passará por variadas  administrações até o seu esfacelamento a

partir do regime militar iniciado em 1973. Dentro dessas intensas reorganizações e dinâmicas

políticas  sob  o  presidencialismo  e  o  desenvolvimentismo  chileno,  ambos  cunhados  mais

claramente  a  partir  da  década  de  1930,  é  que  se  colocam enquanto  alternativas  reais  de

transformação social os programas socialistas da UP e do MIR.

Portanto,  neste  capítulo,  observamos  os  principais  elementos  constitutivos  dos

governos que se sucediam no poder e como os partidos e grupos de esquerda se relacionavam

com eles.  Um importante  processo verificado foi  a  hegemonia do Partido Radical.  Nesse

contexto, a partir  da década de 1930 e até o início da década de 1960, o Partido Radical

ocupou uma posição muito importante na política chilena, sendo profundamente influente e

1 ANGELL, A. Partidos políticos y movimiento obrero en Chile. México: Ediciones Era, 1974.
2 MOULIAN, T.  La forja de las ilusiones.  El sistema de partidos, 1932-1973. Santiago: Ediciones Akhilleus,
2009. 
3 PINTO, J.;  SALAZAR, G.  Historia contemporánea de Chile I:  Estado, legitimidad, ciudadania.  Santiago:
LOM Ediciones, 1999, p. 41. 
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popular,  combinando  em  um  complexo  equilíbrio  interesses  que  frequentemente  eram

conflitantes.  O caráter pendular da política radical estabeleceu por muito tempo a relação

entre os governos e os principais partidos de esquerda, constituindo um apoio variável, mas

persistente, tal como a relação foi definida pelo historiador Paul Drake.4

O fim da hegemonia  radical  está  relacionado com sua  inca.pacidade  de promover

mudanças  sociais  profundas.  As  eleições  de  1958  sinalizaram de  maneira  contundente  o

descrédito da classe política perante a população, processo que abriu caminho para a eleição

de  um presidente  que  construiu  a  sua  imagem de  modo  a  enfatizar  sua  retidão  moral  e

integridade  frente  aos  desmandos  da  classe  política:  Jorge  Alessandri.  Como  aponta  o

historiador  Luis  Vitale,  ainda  que tivesse o  respaldo dos  partidos  Conservador  e  Liberal,

Alessandri  se  apresentou  como  um  candidato  independente.5 Nesse  sentido,  trata-se  da

valorização da virtude tecnocrática em detrimento do que seria visto como uma tradição de

política partidarista degenerada. O governo alessandrista de caráter liberal e de abertura aos

investimentos privados gerou uma série de contradições e problemas econômicos. O projeto

alessandrista não poderia ser colocado em prática sem um descompasso de reajustes salariais

em relação à alta do custo de vida, além de ser fundamental o congelamento de salários na

política  de  contenção  inflacionária.  Isso  gera  uma  tensão  entre  governo  e  sociedade,

potencializada pela recuperação do movimento dos trabalhadores. O já mencionado estreito

vínculo entre partidos e sindicatos no Chile se intensifica. O Partido Socialista se aglutina a

camadas da classe média e se consolida no proletariado fabril. O Partido Comunista, por sua

vez, após sair da ilegalidade, recupera com velocidade suas fileiras sindicais. A necessidade

de reformas mais profundas era cada vez mais contundente. A experiência com Alessandri

havia  decretado  “o  fim  de  uma  era  em  que  a  política  chilena  girou  mais  em  torno  de

personalidades do que de projetos”.6 Era preciso que um projeto verdadeiramente ousado e

reformador se apresentasse. As eleições de 1964 opuseram, então, a revolución en libertad de

Eduardo Frei (da Democracia Cristã) e o projeto de Salvador Allende. A derrota de Allende e

essa  última  experiência  eleitoral  antes  de  sua  vitória  em  70  seriam  decisivas  para  a

consolidação do projeto da UP.

No segundo capítulo,  enfocamos as esquerdas  chilenas e os principais aspectos de

desenvolvimento  de  seus  respectivos  projetos  políticos.  Nesse  contexto,  observamos  a

4 DRAKE,  P.  Chile,  1930-1958.  In:  BETHELL,  L.  Historia de  América  Latina.  El  Cono sur  desde  1930.
Barcelona: Editorial Crítica, 2002. 
5 VITALE, L. Interpretación marxista de la Historia de Chile. Santiago: LOM Ediciones, v. III, 2011, p. 575.
6 WINN, P. A Revolução Chilena. São Paulo: Editora UNESP, 2010. p. 43.
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consolidação de duas grandes tendências políticas, as quais designamos, seguindo Marcelo

Casals,7 de via sistêmica e via rupturista. Dentro da esquerda chilena, sobretudo no Partido

Socialista  e  no  Partido  Comunista,  as  formulações  teóricas  acerca  das  variantes  táticas  e

estratégicas  foram  sempre  divergentes  aos  esquemas  hegemônicos  estabelecidos.  Não

obstante esse fato, as dissensões entre os projetos desses dois partidos foram paulatinamente

constituindo uma importante contradição entre eles. Mesmo essa situação não impediu que a

esquerda formasse alianças relativamente perenes. Essa relação conturbada fez eclodir dois

principais caminhos de ação contrapostos e coexistentes. Dentro de uma relação dialética, ao

mesmo  tempo  em  que  se  consolidavam  e  se  tornavam  mais  sólidos  no  contato  com  o

divergente, também sofriam um automático contrapeso na disputa pela hegemonia dentro do

ideário da esquerda chilena. Esses dois caminhos se distanciam sensivelmente não exatamente

por seus objetivos estratégicos, mas sim pelas táticas propugnadas, isto é, de modo geral o

objetivo das duas linhas de ação sempre foi o socialismo – por mais abrangente que essa

assertiva  possa  ser  –,  sendo  seus  modos  de  chegar  lá  bastante  diferentes.  O  cerne  da

divergência pode ser localizado na questão da institucionalidade e seu papel para a construção

do socialismo e da tomada de poder. Os caminhos sistêmicos adotavam a institucionalidade

como principal caminho de tomada de poder, sendo este um caminho chileno, específico e de

acordo  com  a  realidade  nacional.  Os  rupturistas,  de  outro  modo,  rechaçavam  a

institucionalidade  enquanto  meio  primordial  de  construção  do  socialismo,  inclusive

organizando movimentos de guerrilha no território chileno.

A via sistêmica foi encabeçada por uma parcela majoritária do Partido Comunista e de

alguns setores mais recuados do Partido Socialista, sobretudo os que orbitavam uma de suas

principais lideranças, Salvador Allende. Dentro das tendências ditas rupturistas estavam os

importantes setores mais radicalizados do PS e alguns grupos de esquerda que atuavam fora

dos dois partidos, embora não possam ser entendidos isoladamente. Dentre eles, o importante

Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), criado em 1965. Tal processo de reconstituição

das principais querelas teóricas e divergências práticas entre o ambiente marxista chileno foi

necessário para que pudéssemos compreender o projeto da Unidad Popular, que, em grande

medida,  constituiu-se  como  herdeiro  da  tradição  sistêmica  na  esquerda  chilena,  embora

também tenha se forjado no contato com o chamado rupturismo. Para pensarmos todos esses

processos, além da historiografia sobre o tema, buscamos analisar depoimentos, discursos e

7 CASALS, M. El alba de una revolución. Santiago. LOM Ediciones, 2009.
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escritos dos principais partidos e lideranças da esquerda, como os dirigentes Luís Corvalán,

Oscar Waiss e Raúl Ampuero, além, claro, de Salvador Allende.

Dedicamos  o  terceiro  capítulo  à  análise  do  Movimiento  Izquierda  Revolucionaria

tendo como principal fonte a revista Punto Final. O MIR, até a queda de Salvador Allende,

permaneceu  fora  da  UP,  atuando  no  sentido  de  forçar  uma  radicalização  dos  partidos

governistas.

A revista,  assim como o  próprio  MIR,  foi  fundada  em 1965,  em Santiago,  e  seu

primeiro  número  foi  publicado  no  mês  de  setembro  do  mesmo  ano.  Desde  a  primeira

publicação pretendeu ser uma revista quinzenal, intento que foi logrado somente a partir da

décima publicação, na primeira quinzena de 1966. Os nove primeiros números não foram

veiculados com uma periodicidade rígida, muito provavelmente por conta das dificuldades

com o custeio das edições. O corpo editorial era formado por intelectuais provenientes de

muitas vertentes políticas da esquerda chilena e variou bastante seu quadro com o decorrer

dos anos. O último número da revista antes de ser fechada pela junta militar foi publicado em

11 de setembro de 1973, dia exato do golpe que retirou Allende da presidência. A Punto Final

passou a ser publicada a partir de outros países da América Latina depois desse episódio, mas

de maneira esparsa. De 1965 a 1973 foram publicados 192 números da revista, obedecendo a

um tamanho médio que variava de 30 a 40 páginas, com artigos sobre política, reportagens,

denúncias, espaço para cartas dos leitores, charges e cartuns. Seu primeiro número custava um

escudo, enquanto a revista número 192 custou cinquenta. Todos os números da revista estão

disponíveis no banco eletrônico de memória da Punto Final.8

Para entendermos a revista enquanto principal difusora de ideias políticas relacionadas

ao MIR, foi  necessário pensá-la  através  de uma perspectiva que a  considerasse  enquanto

produto do trabalho de jornalistas, articulistas, redatores, intelectuais,  que a inscrevem em

uma dinâmica complexa de propagação de ideias. Para isso, utilizamos o conceito de  rede

intelectual, que seria, em uma definição preliminar, “un conjunto de personas ocupadas en la

produción  y  difusión  del  conocimiento,  que  se  comunican  en  razón  de  su  actividad

profesional, a lo largo de los años”.9 Tentando articular esse entendimento a um contexto mais

marcadamente relacionado aos projetos políticos, seguimos Carlos Maíz e Álvaro Fernández10

8 A revista está disponível no seguinte endereço:: http://www.puntofinal.cl  /. Último acesso em: 10 dez. 2017.
9 DEVÉS-VALDÉS,  E.  Introducción:  La  noción  "redes  intelectuales"  y  su  significado  para  los  estudios
eidológicos y para pensar el futuro intelectual. In: Redes Intelectuales en América Latina: Hacia la constitución
de una comunidad intelectual. Santiago: Colección Idea, 2007, p. 30.
10 MAÍZ, C.; FERNÁNDEZ, A. Redes latinoamericanas: Sociabilidad de las relaciones intelectuales. Buenos
Aires: Editorial Académica Española, 2012. 

http://www.puntofinal.cl/
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no que se refere à necessidade de uma investigação que se ancore em um método “relacional

de inter-relações”,11 através do qual a revista pudesse ser percebida em sua conexão com as

estruturas sociais, além de suas relações com autores externos, bem como com outras revistas

e periódicos.

Alguns  conceitos  vêm  contribuindo  para  o  desenvolvimento  das  análises  a  partir

dessas noções, como é o caso dos conceitos de  religación,  proposto por Susana Zanetti12 e

actor-red, desenvolvido por Bruno Latour.13 Contudo, adotamos mais propriamente o conceito

de rede intelectual, por oferecer um melhor aparato teórico para o caso da nossa pesquisa,

sobretudo pelo contexto latino-americano conturbado e dinâmico em que se insere a  Punto

Final. Desse modo, buscamos investigar de que maneira o conjunto de enunciados contido na

revista expressava as tensões que marcavam as relações dentro da esquerda chilena. Embora o

teor  “radicalizante”  estivesse  bastante  presente  na  Punto  Final,  observamos  que  a

complexidade da estrutura política chilena potencializada pelos elementos  conjunturais  do

período não nos permite definir as mensagens veiculadas pela revista através da dicotomia

convergência/divergência  com o governo da  UP,  por  exemplo,  uma vez  que  naquela  são

encontradas defesas rupturistas, mas não somente, pois também se constitui como um espaço

de propagação de solidariedades políticas estratégicas em relação a setores mais moderados

da esquerda chilena. 

Para realizarmos todo esse processo analítico, também nos preocupamos em examinar

os principais elementos constituintes do processo de criação e consolidação do MIR, além dos

principais  referenciais  teóricos  aos  quais  o  grupo  recorria  em  suas  formulações  e  na

constituição de seu projeto. Desse modo, as análises feitas no conjunto de reconstituições e

interpretações contido neste trabalho como um todo nos encaminharam para um entendimento

que  explicita  na  revista  Punto  Final  (e  no  próprio  MIR)  ao  menos  duas  dimensões

fundamentais que se comunicaram durante todo o tempo: do ponto de vista do conteúdo, foi

produto  das  tensões  políticas  do  contexto  chileno,  inscritos  em  uma  área  de  disputas  e

desenvolvimento de projetos políticos, sobretudo na tradição marxista do país. Além disso, a

dimensão que diz  respeito  à  forma,  constituindo um instrumento de denúncia,  difusão de

11 MAÍZ, C. Tramas culturales. De las determinaciones sociales a la red intelectual. In: Anos 90, Porto Alegre, v.
20, n. 37, pp.19-35, jul. 2013.
12 ZANETTI,  S.  Modernidad  y  religación:  una  perspectiva  continental  (1880-1916).  In:  América  Latina.
Palavra, literatura e cultura. San Pablo, Memorial, v. 2, 1994.
13 LATOUR, B.  Reensamblar lo social:  uma introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: Manantial,
2008.
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formulações teóricas e propagação de enunciados políticos complexos que faziam parte da

própria consolidação do programa mirista. 
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1. O ESTADO CHILENO: CLASSE POLÍTICA E SOCIEDADE (1925-1970)

Os projetos políticos, sejam eles de transformação profunda das estruturas vigentes ou

de  manutenção  do  status  quo,  não  se  esgotam no  âmbito  estritamente  político.  São,  em

essência,  sínteses  de  maior  ou  menor  complexidade  de  diferentes  leituras  acerca  das

dinâmicas  econômicas  e  sociais  de  determinada  realidade,  ao  mesmo  tempo  produtos  e

produtores de conflitos e interesses divergentes. As análises dos projetos políticos, portanto,

não podem estar dissociadas da investigação dos processos históricos aos quais se conectam,

sobretudo nos casos de grupos e part10idos que propõem a superação dos arranjos sociais

estabelecidos. Trata-se, desse modo, de um entendimento dialético das esferas sociais, em que

a política não está simplesmente subordinada à economia, e tampouco pode ser um reflexo

cultural direto da sociedade.

Essa  consideração  preliminar  traz  como  corolário  a  necessidade  de  se  entender  o

programa proposto por Salvador Allende e a  Unidad Popular, bem como aquele defendido

pelo  Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), enquanto produtos cambiantes inseridos

em uma tradição marxista de interpretação e atuação na realidade, a qual se orientou dentro do

cenário chileno de diferentes maneiras de acordo com o momento histórico. É preciso que se

compreenda a história  do Chile  para que o exame desses projetos seja sólido e capaz de

assimilar as especificidades que neles se expressam. Por certo que “entender a história do

Chile” pode denotar uma intenção impraticável em sua totalidade, uma assertiva muitíssimo

vaga e por isso mesmo dificilmente rejeitada  a priori. É preciso, contudo, explicitar quais

elementos  serão centrais  para a  nossa reconstituição histórica e  de que maneira  isso será

empreendido. As escolhas admitidas aqui são de grande importância para este trabalho como

um  todo  e  estão  relacionadas  diretamente  com  a  abordagem  que  fazemos  dos  projetos

políticos da UP e do MIR. Isso significa, a partir de nosso arcabouço teórico-metodológico,

que a delimitação temporal assumida para este capítulo privilegia determinados aspectos da

história chilena em detrimentos de outros, fato que desenvolveremos adiante. 

O emaranhado cenário político chileno do século XX é repleto de movimentações

estratégicas por parte  da classe política e  momentos  conflituosos entre  esta  e  os  diversos

setores da classe trabalhadora. Desde o final do século XIX, a questão do desenvolvimento do

país se apresentava como tema ubíquo. O ponto central desse processo se dava na correlação

entre  a  busca  por  boa parte  dos  políticos  – sobretudo os  denominados radicais  –  de  um
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equilíbrio entre os interesses urbanos e industriais que não fosse incompatível com as elites

agrárias tradicionais, e a pressão exercida pela sociedade nessas duas esferas.14 Nesse sentido,

as medidas adotadas pela classe política chilena devem ser compreendidas como respostas

dadas  a  partir  dos  resultados  dos  enfrentamentos  não  só  dos  projetos  políticos  com  a

sociedade, mas também do choque entre a classe política internamente. 

Abrem-se, portanto, pelo menos dois campos entrelaçados aos quais relegaremos mais

atenção. De um lado, a construção e as transformações do cenário político-partidário chileno

e, de outro, a organização de movimentos e grupos inseridos com maior ou menor intensidade

na classe trabalhadora. Como dito anteriormente, é fundamental que não se considere esses

campos enquanto independentes entre si, antes pelo contrário, mantêm uma conexão dinâmica

que determina, em muitos momentos, os encaminhamentos do país. No caso chileno esse elo

pode ser confirmado quando se observa que “el movimiento obrero chileno se distingue por la

abundancia de pequeños sindicatos y la consiguiente debilidad de la mayoría de ellos. Como

consecuencia se vem obligados a depender mucho más del apoyo de los partidos políticos que

en otros países”.15 Como aponta Gabriel Salazar,16 a historicidade de cada momento demanda

a apreciação das características específicas que engendraram determinadas estruturas sociais,

dentro das quais  o que ele chama de violência  político-popular se desenvolve.  É preciso,

portanto,  observar  como  essas  relações  se  dão  dentro  de  um  período  mais  nitidamente

delimitado,  pois  é  a  partir  dos  acúmulos  históricos  e  das  observações  sobre  esses

encadeamentos que a UP e o MIR produzem suas leituras e projetos, além de ser impossível

entender  satisfatoriamente a  criação e desenvolvimento desses dois grupos sem a referida

reconstituição histórica.

O  presidencialismo  instituído  em  1925  representa  a  tentativa  de  atrelar  o

desenvolvimento chileno a um sistema democrático liberal que não alterasse bruscamente a

correlação de forças políticas oriundas do sistema parlamentarista anteriormente em vigência.

Como  buscaremos  delinear,  a  UP e  o  MIR  se  enquadram em um contexto  de  crise  de

legitimidade desse sistema erigido na década de 20 e respondem a ela de maneiras diferentes.

É fundamental, portanto, que busquemos a origem desse sistema, como se relacionou com

governos distintos durante aproximadamente quatro décadas e quais foram, em linhas gerais,

suas reestruturações ao longo desse período.

14 COLLIER, S.; SATER, W. Historia de Chile 1808-1994. Madrid: Cambridge University Press, 1999, p.231.
15 ANGELL, A. op. cit., p.13. 
16 SALAZAR, G. La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”: La violencia en Chile 1947-1987
(Una perspectiva histórico popular). Santiago: LOM Ediciones, 2006.



12

A instituição de um sistema presidencialista no país está localizada formalmente na

constituição  de  1925.  Os  regimes  presidencialistas,  como  observa  Thomás  Moulian,  se

desenvolvem na América Latina sob a ilusão de constituírem um poder forte. Entretanto, de

fato não se erigem como tal, uma vez que operam a partir do elo com a maioria parlamentária.

Foi o que o autor chamou de “La forja de las ilusiones”.17 Vindo de um parlamentarismo

fortemente oligárquico forjado no século XIX, o país passa, a partir de 1925, a ter que lidar

com tensões oriundas desse novo sistema político – ainda que este seja mais uma tentativa de

reatualizar  os  mecanismos  oligárquicos  frente  à  pressão  popular  do  que  um  verdadeiro

desenvolvimento  de  um  sistema  totalmente  novo.  Ao  lado  disso,  as  transformações

econômicas a partir desse período conformam o Estado chileno a partir do desenvolvimento

da indústria e de novas formas de impulsão econômica, caracterizando-se mais nitidamente

enquanto um Estado nacional-desenvolvimentista, o qual passará por variadas administrações

até o seu esfacelamento a partir do regime militar iniciado em 1973. Dentro dessas intensas

reorganizações e dinâmicas políticas sob o presidencialismo e o desenvolvimentismo chileno,

ambos cunhados mais claramente a partir  da década de 1930, é que se colocam enquanto

alternativas  reais  de  transformação  social  os  programas  socialistas  da  UP  e  do  MIR.

Trataremos deles nos próximos capítulos.

1.1 GOVERNOS, POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO NACIONAL

A década de 1920 marca uma inflexão importante dentro do cenário político chileno.

O  sistema  parlamentarista  claramente  oligárquico  não  conseguia  contornar  as  pressões

advindas  de  setores  da  sociedade  como  movimentos  de  estudantes  e  federações  de

trabalhadores.  Muitas  foram as  manifestações  de  descontentamento  frente  ao  conjunto  de

práticas  que  conformavam  o  cada  vez  menos  sustentável  parlamentarismo.  Não  seria

descuidado acompanhar a consideração de que “las protestas nacionales (las ‘marchas del

hambre’)  desnudaron  la  ‘crisis  de  representación’  de  la  clase  política,  y  la  ‘crisis  de

legitimidad’ del Estado”.18 Nas palavras de Peter Winn, “essas demonstrações enfatizavam a

incapacidade da República Parlamentar elitista chilena de lidar com a ‘questão social’, que

17 MOULIAN, T. op. cit., passim.
18 PINTO, J.; SALAZAR, G., ibidem, p. 41.
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parecia  tão  esmagadoramente  presente  nas  ruas”.19 Apontava-se,  desse  modo,  para  a

irrevogável necessidade de uma nova constituição que, de algum modo, pudesse suturar essa

crescente fissura social. 

Não se pode deixar de observar que o caminho à constituinte foi trilhado não sem

intensas disputas e resistências das oligarquias dominantes. Além disso, algumas organizações

de  trabalhadores  articularam movimentos  de  “regeneração”  política  a  partir  das  próprias

bases, isto é, uma espécie de refundação do Estado fora da esfera política oficial. Foi o caso

dos intentos  da Liga de Acción Cívica,  defendida por Roberto Huneeus,  e  da Federación

Obrera de Chile (FOCH), liderada por Luis Recarraben,20 o qual encabeçaria, mais tarde, as

readequações dessa federação, além da transformação do Partido Operário Socialista, fundado

em  1912,  para  Partido  Comunista  do  Chile.  A  constituinte  era,  sem  dúvida,  parte

indispensável no ideário oposicionista. A questão central formulada nesse momento era a de

quem deveria convocar e coordenar esse debate constituinte e de que forma faria isso. Pinto e

Salazar resumem bem o impasse, ao observarem que 

“[...] el problema ‘histórico’ consistía en quién podía convocar, coordinar y
consumar el debate constituyente. Debían ser las ligas cívicas o los movimientos
sociales? O los proprios políticos o la ‘clase dirigente’? Había que, primero, derribar
o congelar el gobierno oligárquico? La crisis combinada de representatividad y de
legitimidad, unida a la demanda por ‘la Constituyente’, indican que la conyuntura
tenía, hacia 1920, un inconfundible carácter cívico pre-revolucionario”.21

Essa importante querela, a qual se configurou em um vazio de condução do processo

da  constituinte,  representou  uma  oportunidade  para  a  direção  demagógica  orientada  pela

classe política chilena. Deixou espaço para uma “conspiração neo-parlamentária”.22 Atrelado a

isso, enfim o velho projeto de “integração a partir de dentro” passa a ser hegemônico no país.

Isso se torna possível pelo crescente discurso de integração nacional juntamente à ideia de

nacionalismo industrial que vinham sendo colocados desde pelo menos o começo do século

no cenário político chileno. Esse processo que,  muito embora tenha sido em grande parte

forjado  pelos  movimentos  sociais,  subordina-se  à  força  dos  partidos  e  da  classe  política

nacional, “pues la tendencia general fue centrarlo no en los actores sociales que lo habían

generado, sino en los actores políticos que controlaban el Estado. Precipitándose a realizar

19 WINN, P., op. cit., p. 43.
20 PINTO, J.; SALAZAR, G. op. cit., p. 40.
21 Ibidem, p. 42.
22 Idem.
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desde  el  Estado  lo  que  la  sociedad  civil  se  proponía,  de  algún  modo,  a  realizar  por  sí

misma”.23

A pressão social assimilada e manejada pelos partidos, que conservavam a força que

acumularam no período  parlamentário,  fez  com que  as  transformações  transcorressem de

maneira menos radical do que poderia se supor, ainda que tenham sido evidentes. Em outras

palavras,  “puede  que  esto  no  haya  garantizado  el  status  quo,  pero  sí  implicaba  que  los

cambios se podían producir com mucha lentitud”.24 Nesse contexto, a partir  da década de

1930  e  até  o  início  da  década  de  1960,  o  Partido  Radical  ocupou  uma  posição  muito

importante na política chilena, sendo profundamente influente e popular, combinando em um

complexo  equilíbrio  interesses  que  frequentemente  eram  conflitantes.  Os  “presidentes

radicales estuvieron en el poder con el apoyo, variable pero persistente, tanto de socialistas

como de comunistas, lo cual tuvo consecuencias duraderas para el desarollo político de la

nación”.25 Passaremos  a  abordar  agora  os  principais  aspectos  das  presidências  radicais,  a

começar pelo governo de Pedro Aguirre Cerda. 

O programa de Pedro Aguirre Cerda tinha como premissa que o Estado promovesse

estímulos à economia, a fim de melhorar a vida dos trabalhadores rurais e urbanos, além de

um projeto de empregar a crescente classe média na burocracia estatal. Esse projeto um tanto

ousado, impediu Cerda de conseguir uma aproximação mais estreita com os setores da direita

mais conservadora, que manejava sua maioria dentro do congresso para obstruir o programa

legislativo do presidente através de diversas táticas. A criação da Corporación de Fomento de

la  Producción  (CORFO) em 1939  é  um importante  indicativo  da  relação  entre  Estado  e

economia  nesse  período.  A tarefa  imediata  da  CORFO  foi  encabeçar  e  supervisionar  o

programa de reconstrução promovido após o terremoto que atingiu o país naquele ano e, a

largo prazo, impulsionou as fontes de energia chilenas, promovendo industrialização. 

Os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial não poderiam deixar de influenciar a

política  chilena  nesse  momento,  sobretudo  no  que  se  refere  às  ações  de  socialistas  e

comunistas, cujas relações assumiram um maior grau de hostilidade por conta do pacto de não

agressão  entre  Stalin  e  Hitler.  Os  comunistas  seguiram  à  risca  as  diretivas  de  Moscou,

incentivando  greves  e  se  mostrando  mais  intransigentes,  ao  passo  que  os  socialistas

denunciavam uma guinada à direita de Cerda, ao mesmo tempo que sofriam cisões internas.

23 Ibidem, p. 152.
24 COLLIER, S.; SATER, W., op. cit., p. 211.
25 DRAKE, P., op. cit., passim.
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Não somente eles, mas “También los radicales sufrieron divisiones internas: el ala izquierda

del partido se opuso al giro de Aguirre Cerda hacia la derecha; el ala más conservadora, sin

consultar al presidente, trató de entablar una alianza com los conservadores y los liberales”.26

Essa energia centrífuga culminou na dissolução da FRAP (explicar antes o que era a

FRAP) em 1941 com a retirada formal dos socialistas da coalizão, o que forçou um rearranjo

das  forças  políticas  para  as  eleições  parlamentárias  no  mesmo  ano,  nas  quais  parte  da

esquerda e o centro promoveram uma aliança. Os comunistas, juntamente aos radicais e a

outros  grupos  de  menor  expressão  formaram  um  outro  bloco,  ao  passo  que  liberais  e

conservadores se alinharam em um terceiro. A aliança radical-comunista obteria os melhores

resultados. Toda essa dinâmica que solapava Aguirre Cerda entre a direita e a esquerda fez

com que toda medida adotada representasse uma concessão dada a algum grupo para que

pudesse ser realizada. O paradoxo dos radicais parecia se delinear cada vez mais: flutuavam

entre a direita e a esquerda em coalizões feitas com muita habilidade política, mas exatamente

por isso acabavam encontrando dificuldades  em seus governos.  A política de alianças  em

períodos  eleitorais  se  transmutava  obrigatoriamente  em  uma  política  de  concessões  no

governo.

Como candidato dos radicais – dispostos em uma coalizão com comunistas, socialistas

e liberais alessandristas, a Alianza Democrática - para as eleições presidenciais foi escolhido

Juan Antonio Ríos, oriundo da ala mais conservadora da política. Seu principal adversário foi

Carlos Ibañez, que, muito embora representasse um legado ditatorial, “[...] emergió como uno

de los  principales  contendientes  por  la  presidencia vacante”.27 A Alianza  Democrática  sai

vitoriosa, mas assim como aconteceu com a FRAP, a instável coalizão se desintegraria. 

O governo de Ríos é marcado por uma intensa luta política interna, que tem seu ápice

no ano de 1944, quando o Partido Radical exigiu do presidente que cortasse relações com a

Espanha de Franco, além de reconhecer a União Soviética e expulsar os liberais do governo, a

que  o  presidente  negaria.  “Cuando  Ríos  se  negó,  el  Partido  Radical  expulsó  a  todos  los

miembros que sirvieran en su gobierno. Ríos se había así convertido, por el momento, en un

presidente sin partido”.28 Essa instabilidade e fragilização do governo permitiu com que a

oposição obtivesse um avanço significativo. Ríos precisou renunciar em janeiro de 1946 por

26 Ibidem, p. 213.
27 Ibidem, p. 215.
28 Ibidem, p. 216.
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conta de um câncer em fase terminal. O vice, Alfredo Duhalde, ascenderia ao poder até a

transição para a presidência de Gabriel González Videla.

1.2 O FIM DA HEGEMONIA RADICAL: A TECNOCRACIA “INDEPENDENTE” DE 
JORGE ALESSANDRI

O  final  da  década  de  60  carrega  um  acúmulo  de  experiências  presidenciais  sob

comando  do Partido  Radical,  o  qual  em maior  ou  menor  medida  acabou  não  realizando

mudanças profundas na estrutura da sociedade. As eleições de 1958 sinalizaram de maneira

contundente o descrédito da classe política perante a população, processo que abriu caminho

para a eleição de um presidente que construiu a sua imagem de modo a enfatizar sua retidão

moral e integridade frente aos desmandos da classe política: Jorge Alessandri. Nesse sentido,

tanto o alessandrismo de 58 como o ibañismo de 52 buscaram se distanciar da desprestigiada

forma de governo caracterizada pela classe política até 52. Luiz Vitale observa que “aunque

tuvo el respaldo de los partidos Conservador y Liberal, [Alessandri] se presentó como um

candidato ‘independiente’”, carregando uma “imagen de un candidato ‘austero’, paternalista y

tan rico que no necessitaba robar”.29 Tal dinâmica esteve alinhada a uma estratégia eleitoral

bem desenvolvida, composta por uma “razão tática de obtenção de apoio multiclassista”.30

A adoção de uma postura independente em relação aos joguetes e acordos políticos

significou, no caso de Alessandri, uma aproximação da ala mais à direita da sociedade, que

depositava no candidato a crença de que despojaria  o governo da imoralidade política ao

conjurá-la  em  favor  de  um  gabinete  de  especialistas  em  economia.  Tratava-se,  nesse

momento,  da  valorização  da  virtude  tecnocrática  em  detrimento  da  maliciosa  política

partidarista, pois “la política era vista como el mundo obscuro de los intereses corporativistas,

mientras que la técnica era presentada como el mundo racional de toma de decisiones”.31 Essa

tática ajudou sobremaneira na vitória de Alessandri frente a Salvador Allende – este já em sua

segunda candidatura à presidência – , Eduardo Frei (PDC) e Bossary, do Partido Radical. Seu

governo seria marcado pela postura favorável ao liberalismo econômico. Como aponta Alan

Angell,  “su programa electoral  abogaba por la  reducción del  control  gubernamental  de la

economia,  con  la  supresíon  de  los  controles  de  los  precios,  los  créditos  y  las  divisas

29 VITALE, L, op. cit., p. 575. 
30 ANGELL, A. op. cit.
31 MOULIAN, T., op. cit., p. 24.
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extranjeras  [...]”.32 De  um  modo  geral,  a  política  alessandrista  consistiu  na  criação  das

condições necessárias para o desenvolvimento do setor privado dentro da economia chilena, o

que não significava, desde o início, a ausência dos investimentos públicos. O governo estava

disposto a atrair capitais e empréstimos estrangeiros por pelo menos duas razões: financiar os

gastos públicos e promover a criação de um capital nacional. Sob esse processo, “la política

económica a corto plazo de Alessandri  era una mezcla de liberalización y reflación de la

economía en la que la inversión pública interpretaba un papel importante”.33 A abertura a

investimentos estrangeiros aumentou sensivelmente a dependência chilena frente aos Estados

Unidos,  sobretudo,  que  adentrava  à  indústria  chilena  se  apropriando  não  somente  das

matérias-primas,  mas também passava a controlar em maior grau setores fundamentais  da

indústria. Era essa a principal problemática do plano de “estabilización con desarollo”34 de

Alessandri, sustentado principalmente no fomento ao desenvolvimento através do crédito às

empresas e investimentos em obras públicas, além de uma preocupação em refrear a inflação,

que se realizaria de fato apenas até 1961, quando as frequentes desvalorizações da moeda

desencadearam uma vez mais no aumento inflacionário. 

Do ponto de vista da concretude do projeto, o governo de Alessandri implementou

algumas  medidas  que,  muito  embora  acanhadas,  representaram  a  abertura  para  que  os

governos posteriores pudessem agudizar as reformas iniciadas por ele, a exemplo do processo

de reforma agrária, iniciado com muita parcimônia por Alessandri e acelerado por Eduardo

Frei, posteriormente. A Ley Agraria 15.020, promulgada pelo presidente, estabelecia que ao

menos um quarto do salário nas áreas campesinas deveria ser pago em dinheiro.35 Um avanço

retraído, mas suficiente para gerar uma forte reação dos grandes proprietários de terras.

A despeito  da  aura  independentista  de  Alessandri,  a  difícil  situação  econômica  e

política do país obrigou o presidente a estabelecer uma série de alianças. Por conta da forte

oposição de alguns setores frente aos cortes de gastos promovidos pelo presidente, observa

Rojas,  “Alessandri,  na  metade  de  seu  mandato,  foi  obrigado  a  abandonar  a  filosofia

tecnocrática e voltar à forma tradicional de governar”.36 O resultado disso foi a evasão dos

tecnocratas  do gabinete  e  a  aproximação do presidente  com os  radicais,  inflexão que foi

argutamente descrita por Angell como “fins da ilusão da administração tecnocrata”. Uma série

32 ANGELL, A. In: BETHELL, L. op. cit., p. 266.
33 Ibidem, p. 267.
34 VITALE, L. op. cit., p. 579.
35 Ibidem, p. 582.
36 ROJAS,  F.  Os economistas  chilenos:  o perfil  social  de  uma  elite  política  no  período de  1958 a  2013.
Dissertação (Mestrado), Departamento de Ciência Política, UFPR, 2014, p. 51.
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de  greves  convocadas  em  1962  e  dirigidas  pela  CUT  foram  um  contundente  sinal  do

esfacelamento da legitimidade de Alessandri perante diversos setores sociais, sem contar o

recrudescimento  das  ações  daqueles  que  já  se  colocavam  em  oposição  desde  a  sua

candidatura. De modo geral, as eleições parlamentárias que antecediam as presidenciais eram

um bom termômetro para indicar algumas tendências. Em 1963, nas eleições municipais, o

PDC avançou sensivelmente, ao passo que socialistas e comunistas também aumentaram sua

representação, mas apenas ligeiramente. Os principais efeitos da tortuosa política tocada por

Jorge Alessandri são bem resumidos neste parágrafo:

No cabe duda de que la política económica de Alessandri velaba por los intereses a
largo plazo de la elite económica, que, desde luego, se benefició de ella. Pero la
elite, por su parte, no se transformó en un sector autónomo modernizador: prefirió el
protecionismo  y  los  benefícios  de  monopolio  a  los  efectos  vigorizantes  de  la
competencia.  La  consecuencia  politica  de  esto  fue  que  el  conservadurismo
tradicional  continuó  dominando  y  la  derecha  se  mantuvo  en  una  postura
esencialmente defensiva..37

As contradições  geradas  pela  política  alessandrista  podem ser  entendidas  em pelo

menos  duas  dimensões.  A primeira  faz referência  ao liberalismo econômico adotado pelo

presidente.  A intervenção  do  Estado  para  garantir  os  processos  de  abertura  ao  capital

estrangeiro não entram em contradição com a prática liberal, que, não pode se sustentar – ao

menos  sem  uma  boa  dose  de  cinismo  –  na  ideia  de  que  a  economia  é  uma  dimensão

largamente livre das intervenções estatais. A questão que parece se apresentar conflitiva, nesse

caso,  trata  dos  interesses  da  burguesia  nacional  chilena  e  sua  indisposição  a  aceitar

passivamente  os  processos  de  abertura  ao  estrangeiro  idealizados  por  Alessandri,  que

inclusive podem ter contribuído para a fusão entre as frações da classe dominante chilena que

se desenvolve nesse período, como observa Luiz Vitale. Uma segunda esfera de embate se

localiza na relação do governo com os movimentos de trabalhadores. O projeto alessandrista

não poderia ser colocado em prática sem um descompasso de reajustes salariais em relação à

alta do custo de vida,  além de ser fundamental o congelamento de salários na política de

contenção inflacionária. Isso gera uma tensão entre governo e sociedade, potencializada pela

recuperação do movimento dos trabalhadores. O já mencionado estreito vínculo entre partidos

e sindicatos no Chile  se intensifica.  O Partido Socialista  se aglutina a camadas da classe

média e se consolida no proletariado fabril. O Partido Comunista, por sua vez, após sair da

ilegalidade, recupera com velocidade suas fileiras sindicais. 

37 ANGELL, A. In: BETHELL, L. op. cit., p. 269.
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Há que se mencionar também o impacto que o êxito da Revolução Cubana causou no

sentido  de  reanimação  política  dos  sindicatos,  além do  impulso  na  geração  de  correntes

revolucionárias  dentro  dos  partidos  de  esquerda,  sobretudo  do  Partido  Socialista,  que  se

colocavam em colisão com o reformismo. Clotario Blest, presidente da Central Unica de los

Trabajadores (CUT), defendia claramente o alinhamento dos trabalhadores à luta de Fidel

Castro, aproximando-se fortemente dos trabalhadores rurais. A organização de manifestações

– algumas delas resultando em mortes por conta da repressão policial – e greves colocou Blest

na mira do governo. Acabaria ajudando a fundar outros movimentos de caráter revolucionário

mais acentuado, a exemplo do Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), movimento ao

qual dedicaremos o terceiro capítulo. 

A  necessidade  de  reformas  mais  profundas  era  cada  vez  mais  contundente.  A

experiência com Alessandri havia decretado “o fim de uma era em que a política chilena girou

mais  em  torno  de  personalidades  do  que  de  projetos”.38 Era  preciso  que  um  projeto

verdadeiramente  ousado  e  reformador  se  apresentasse.  O enfraquecimento  da  direita  que

orbitava Alessandri acabou abrindo caminho para uma disputa entre a “revolución en libertad”

do  PDC  com  Eduardo  Frei  e  a  principal  figura  da  esquerda  em  sua  terceira  eleição

presidencial, o então senador Salvador Allende, que concorria pela Frente de Acción Popular

(FRAP),  a  qual  tinha  como intenção “ser  el  núcleo  aglutinador  de  las  fuerzas  que  están

dispuestas a luchar por un programa anti-imperialista, anti-oligárquico e antifeudal”.39

1.3 A “REVOLUÇÃO EM LIBERDADE” DE EDUARDO FREI 

 

A despeito da influência que obtinha com as classes mais abastadas, o PDC começou a

encontrar respaldo entre as camadas pobres urbanas, especialmente daqueles que não eram

alcançados pelos socialistas e comunistas, inclusive dentro de sindicatos. Além deles, uma

grande parte da classe média passou a se interessar pelo projeto democrata-cristão em virtude

da  desilusão  perante  os  radicais.  O  partido  era  marcado  pela  existência  de  correntes

divergentes que disputavam entre si a hegemonia interna. De modo geral, dispunham-se, de

um lado, a ala mais conservadora, cujas ideias predominantes visavam uma modernização do

sistema capitalista vigente ao lado do incentivo à industrialização do país. De outro lado, um

38 WINN, P. op. cit., p. 52.
39 VITALE, L. op. cit., p. 573.
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segundo grupo enfatizava a necessidade de uma redistribuição das riquezas e uma atuação

mais direcionada à organização das camadas mais pobres. Dentre outras coisas, interessava a

esse grupo a transformação profunda de questões como o sistema agrário e a concentração

econômica através da criação de formas comunitárias de propriedade. A presidência de Frei

foi uma luta constante entre estes setores. 

A política implementada por este presidente estava calcada em três eixos prioritários

de  reforma:  o  primeiro  se  relacionava  ao  que  ficou  conhecido  como  “chilenização”  do

importantíssimo setor do cobre por meio de um projeto de associação entre o Estado e as

companhias estadunidenses; a reforma agrária articulada com o fomento à sindicalização e à

organização dos meios rurais; por fim, um programa de organização dos setores populares,

que passava por uma “democratização” do movimento sindical com o intuito de quebrar a

hegemonia dos partidos marxistas nessa esfera. Todas essas complexas medidas não poderiam

ser executadas sem a diligência estatal. Nesse sentido, “el período del PDC es notable por el

impresionante  crecimiento  del  Estado  en  la  economía”.40 Isso  sinaliza  uma  diferença

importante  de  Frei  em  relação  à  política  alessandrista  de  franca  abertura  ao  capital

estrangeiro,  bem como do processo  de  captação de  investimentos  do setor  privado.  Este,

alarmado  pela  intensificação  das  reformas  redistributivas  de  Frei  diminuía  o  número  de

investimentos, o que contribuiu para uma atmosfera de acirramento das reformas, empurrando

Frei cada vez mais para a questão da nacionalização total de empresas, sobretudo no setor do

cobre. 

No que se refere à reforma agrária, alguns elementos imprimiam-lhe um marcado grau

de urgência, e alguns setores, por diferentes motivos, passaram a apoiá-la:

La iglesia católica se convirtió en partidaria de la distribución de tierras. El gobierno
estadounidense, por medio de la Alianza para el Progreso, abogaba por la reforma
como medio de contrarrestar el posible crecimiento de los movimientos guerilleros
rurales.  El  poder político de  los  terratenientes  se había visto erosionado por los
cambios sociales, demográficos y económicos. El nivel de importación de artículos
alimenticios era demasiado alto para un país con el potencial agrícola de Chile. La
tradicional  estructura  agraria  era  vista  como  um  obstáculo  para  la  producción
industrial.41

Dada a grande importância da matéria para o governo do PDC, já em 1969 a lei da

reforma agrária havia expropriado mais de 1.300 granjas, o que configurava uma extensão de

40 ANGELL, A. In: BETHELL, L. op. cit., p. 273.
41 Ibidem, p. 274.
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aproximadamente três milhões de hectares – 6% de toda a terra cultivável do país.42 Não

obstante à intensa atividade nessa esfera, a redistribuição se deu com menor celeridade do que

o esperado por Frei e pelo partido. Entretanto, os autores citados até aqui não divergem ao

apontar que isso não se deu devido a uma possível ineficiência das políticas do PDC nesse

sentido, mas sim pelas altíssimas expectativas traçadas pelo governo. Jacques Chonchol, a

cabeça por trás do projeto de reforma agrária, assim definiu os objetivos fundamentais em

uma entrevista a Alfredo Bosi, em 1994:

“As diretrizes eram as seguintes. De início, impedir que a posse da terra
continuasse a concentrar-se nas mãos dos grandes proprietários. Para tanto, o projeto
de lei limitava a superfície das propriedades. No vale central, perto de Santiago, a
área máxima que um fazendeiro poderia possuir, era a de 80 hectares irrigados. Nas
regiões onde os solos são de menor qualidade, o limite poderia avançar até 200 ou
300 hectares,  ou  até  mais.  Só  as  terras  que  excedessem esse  limite  podiam ser
adquiridas  pelo  Estado  e  redistribuídas  aos  trabalhadores  rurais.  A  limitação
apresentava muitas vantagens. Primeiro, estimulava os que conservavam a sua parte
de  terras  a  cultivá-las  mais  intensamente;  antes  da  reforma,  os  latifundiários
preferiam reinvestir o seu capital na compra de outras terras, que deixavam incultas,
mas cuja posse lhes acrescia prestígio e lhes facultava mais vantagens financeiras,
visto que a propriedade era sempre uma garantia contra a inflação. Além disso, o
grande terrateniente podia  obter  créditos  bancários  e  pagava  pouco  imposto.  E,
sobretudo, continuava a explorar a mão-de-obra barata dos camponeses sem terra”.43

Paralelamente  a  esse  processo,  uma  lei  de  1967  incentivou  a  sindicalização  dos

trabalhadores das zonas rurais e a criação de novos sindicatos. Os resultados foram de grande

importância e os números de trabalhadores pobres sindicalizados aumentou vertiginosamente.

Entretanto,  a lei  também autorizava a criação de sindicatos patronais, o que permitiu que

grandes proprietários, articulados entre si em órgãos de representação como a Confederación

Nacional  de  Empleadores  Agrícolas  de  Chile  (COSEMACH),  pudessem se  resguardar  de

alguma maneira. Desenvolvia-se, assim, um cenário turbulento que preparava trabalhadores e

patrões para as batalhas organizadas. 

A partir disso, o ímpeto reformista não pode ser mantido em toda sua intensidade. As

reformas passaram a perder contundência e as medidas eram tomadas com maior dificuldade.

Assombrado pelo  problema crônico  do Chile,  a  inflação,  Frei  implementou um plano de

arrocho salarial que atingiu tanto trabalhadores quanto patrões. A frenagem de pagamentos de

salários  considerados  muito  altos  tinha  o  objetivo  de  conter  os  picos  inflacionários,  e  o

dinheiro resgatado seria redirecionado para indústrias administradas por trabalhadores, a fim

de dinamizar a produção e o consumo. Não é difícil imaginar que essa medida, trazida à tona

42 Ibidem, p. 275.
43 BOSI, A. Jacques – Chonchol: O Chile ontem e hoje. In: Estudos Avançados, v. 8, n. 21, São Paulo, mai-ago,
1994. 
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em 1967, trouxe sérias implicações políticas a Frei. Solapado entre a pressão dos sindicatos

por um lado, e pela direita de outro, foi obrigado a abandonar o plano. O PDC percebia que

não havia angariado um apoio institucional sólido, muito embora tivesse realizado algumas

ações importantes como o aumento de benefícios e salários dos industriais. 

A relação do PDC com os  sindicatos  se  mostrava sempre atravancada.  Ainda que

tivesse atuado no sentido de aumentar o número e a importância dos sindicatos (o número de

trabalhadores urbanos sindicalizados dobrou nos seis anos de governo44), o partido buscou

controlá-los  por  meio  de  medidas  que  desagradavam  o  movimento  sindical,  tais  como

propostas  de  colocar  fim à  sindicalização obrigatória,  ou  modificar  o  sistema sindical  de

fábrica  única,  chegando  ao  ousado projeto  de  dissolver  a  CUT.  Essas  medidas  causaram

conflitos não somente perante os sindicatos – sobretudo aqueles dominados pelos partidos da

FRAP –, mas também internamente ao PDC, sendo a ala radical do partido a mais contrariada

com essas medidas. 

Essa parece ser uma contradição fundamental que instabilizou o governo de Frei: ao

fomentar o desenvolvimento dos sindicatos, fortalecê-los em locais em que antes eram muito

frágeis, o presidente perdeu gradualmente a possibilidade de manejar livremente esses setores.

O  incremento  da  autonomia  dos  instrumentos  de  luta  dos  trabalhadores  fez  com que  se

tornassem cada vez mais fortes e organizados frente ao Estado. Outro fator crucial para a

ineficiência  do PDC na tentativa  de controlar  os  sindicatos  está  relacionado aos  próprios

mecanismos  internos  do  partido,  sob  os  quais  as  alas  sindicais  não  conseguiam atuar  na

direção. Angell explicita essa importante dinâmica do partido, na qual

“No  hay  ninguna  razón  para  que  el  departamento  sindical  pueda  tener
alguna influencia dentro del partido. El Partido Demócrata Cristiano no pretende,
como el socialista o el comunista, representar, ante todo, a la clase trabajadora. Los
sindicatos no proveen los fondos del partido (como em el caso del partido laboral em
Inglaterra) y por consiguiente no pueden ejercer pressiones de tipo financiero dentro
de  él.  [...]  Los  sindicalizados  tienen  mayor  influencia  en  los  partidos  marxistas
porque constituyen uma gran parte de los miembros y del electorado, y porque los
sindicatos  tienen  mayor  importancia  para  la  estrategia  de  ambos  partidos.  Sin
embargo,  parece  que  los  dirigentes  del  Partido Demócrata  Cristiano  tienen  poca
habilidad para ganarse a los sindicalizados y a sus dirigentes,  tanto dentro como
fuera del partido”.45

Tais  processos  têm  como  consequências  um  sensível  aumento  dos  atos  de

enfrentamento dos trabalhadores. O aumento do número de greves – de 564 em 1964 para 977

em 1969 nas áreas urbanas e de apenas 3 em 1960 para 648 em 1968 nas áreas rurais46 –, a

44 ANGELL, A. In: BETHELL, L., op. cit., p. 276.
45 ANGELL, A. op. cit., p. 196.
46 ANGELL, A. In: BETHELL, L., op. cit., p. 276.
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intensificação das apropriações ilegais de fazendas e terrenos urbanos, são expressões diretas

do encadeamento das situações geradas pela hipertrofia dos sindicatos sem uma contenção

dos mesmos por parte do PDC. O contexto político instável e dinâmico agrupava elementos

que dariam gênese ao que Peter Winn chamou de “revolução vinda de baixo”, isto é, um

instinto de mudança proveniente das bases, cada vez mais organizadas e atuantes. Seria esse

um dos grandes desafios enfrentados posteriormente por Salvador Allende.47

Em meio a isso, os embates internos do partido contribuíam para instabilidade política

do governo. Em 1968 uma parte da juventude do partido articulada com Jacques Chonchol, o

principal  teórico  da  reforma  agrária,  formaram  uma  dissidência  do  PDC  para  criar  o

Movimiento  de  Acción  Popular  Unitario  (MAPU).  A  própria  fragmentação  do  partido

inviabilizou  a  projeção  de  alianças  políticas  que  refreariam  o  processo  de  instabilidade

crescente no governo, além de corroer aos poucos as possibilidades de uma manutenção do

PDC na presidência por mais um mandato. A passagem da década de 60 para a década de 70 é

marcada por uma crescente polarização social expressa nos índices crescentes de violência

(VER  SALAZAR).  O  chamado  massacre  de  Puerto  Montt  é  um  forte  símbolo  dessa

atmosfera. 

Gabriel  Salazar observa que a política de desenvolvimento de Frei,  não obstante a

semelhança com Alessandri no distanciamento dos estilos políticos das décadas anteriores a

1958,  diferencia-se  claramente  no  que  diz  respeito  às  formas  de  buscar  a  modernização

econômica do país. Diferentemente de Jorge Alessandri, Eduardo Frei embasou toda a sua

política em uma concepção estruturalista de desenvolvimento, em uma planificação nacional

claramente presente em todos os níveis do governo, a exemplo das tentativas de organização

dos trabalhadores urbanos, rurais e das camadas médias da sociedade. Para Salazar, os dois

parâmetros fundamentais para execução do projeto de Frei eram exatamente as razões para

suas  ineficácias:  o  equilíbrio  externo  do  capitalismo  mercantil-financeiro  chileno  e  a

legitimidade da democracia liberal chilena erigida a partir de 1925.48

O primeiro pilar se desmoronou por conta do estancamento da política de colaboração

desenvolvimentista  dada  pelos  Estados  Unidos  até  1967.  Sem um forte  apoio  externo,  o

modelo capitalista mercantil-financeiro de desenvolvimento não sustentaria todo o projeto de

Frei, tampouco viabilizaria a legitimidade da democracia liberal chilena, que acumulava um

irreversível descrédito a essa altura. “Esto, evidente ya a fines de 1966 y em 1967, dejó de

47 WINN, P. op. cit.
48 SALAZAR, G. op. cit.
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nuevo a la vista la incapacidad del Estado de 1925 (y de su clase politica civil) para fundar

bases  internas  sobre  las  cuales  sostener  el  desarollo  económico  y  refundar  el  sistema

político”.49

É nesse momento de aguda crise de legitimidade do sistema político forjado a partir de

1925  que  Salvador  Allende  e  a  UP tentariam  levar  a  cabo  a  chamada  via  chilena  ao

socialismo, a partir de 1970. A prometida revolução em liberdade de Frei havia se mostrado

inviável  e  limitada,  embora  muitas  das  reformas  do  PDC  nesse  período  tenham  sido

fundamentais para que Allende pudesse implementar o seu programa de reformas profundas

no país. 

49 Ibidem, p. 226.
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2. A CONSTRUÇÃO DAS VIAS SISTÊMICA E RUPTURISTA

 

O processo  de  desenvolvimento  do  que  ficou  conhecido  como  a  “via  chilena  ao

socialismo” deve ser compreendido a partir do quadro geral da política chilena no início da

segunda metade do século XX. De modo geral, a história política, social e econômica desse

período se caracteriza pelo progressivo esgotamento do modelo industrial-desenvolvimentista

chileno,  delineado  sobretudo  pelos  governos  radicais.  O  historiador  Marcelo  Casals

compreende essas formulações a partir da ideia de  planificações globais. O conceito busca

abarcar os projetos políticos que eclodem nesse momento de declínio do modelo radical de

governo, os quais participam de uma intensa disputa política a todo momento, buscando a

hegemonia no cenário nacional. Desse modo, o entendimento desses projetos ou planificações

globais – sobretudo aqueles de modificação do status quo, como a via chilena ao socialismo –

não pode ser considerado de maneira  apartada de suas tensões com outros projetos,  pois,

todos eles, “en sucesión conflictiva, se vieron condicionados y reformulados por el conflicto

con otras opciones excluyentes de desarollo social, como tambíen por su confrontación con la

realidad al momento de la aplicación”.50 

Seguindo Casals, portanto, neste capítulo buscaremos traçar os principais elementos de

constituição de uma planificação global específica, a via chilena ao socialismo, destacando as

principais influências e embates contidos nesse tão importante projeto político para a história

do Chile, da América Latina e para o próprio marxismo. 

Dentro da esquerda chilena, sobretudo no Partido Socialista e no Partido Comunista,

as formulações teóricas acerca das variantes táticas e estratégicas foram sempre divergentes

aos  esquemas  hegemônicos  estabelecidos.  Não  obstante  esse  fato,  as  dissensões  entre  os

projetos desses dois partidos foram paulatinamente constituindo uma importante contradição

entre eles. O cerne da divergência pode ser localizado na questão da institucionalidade e seu

papel para a construção do socialismo e da tomada de poder.

Mais uma vez seguindo Casals, 

se  hablará  de  izquierda  ‘sistémica’  para  referirse  a  aquellos  sectores  que
propugnaron la participación institucional como camino revolucionario adecuado a
realidad nacional. [...] por otro lado, bajo el rótulo de izquierda ‘rupturista’ todos
aquellos sectores que construyeron planes de acción tendientes a la destrucción del
orden  constitucional  como  condición  necesaria  para  la  creación  del  sistema
socialista..51

50 CASALS, M. El alba de una revolución. Santiago. LOM Ediciones, 2009. p. 07.
51 CASALS, M. op. cit., p. 10 
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A via sistêmica foi encabeçada por uma parcela majoritária do Partido Comunista e de

alguns setores mais recuados do Partido Socialista, sobretudo os que orbitavam uma de suas

principais lideranças, Salvador Allende. Dentro das tendências ditas rupturistas estavam os

importantes setores mais radicalizados do PS e alguns grupos de esquerda que atuavam fora

dos dois partidos, embora não possam ser entendidos isoladamente. Dentre eles, o importante

Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), ao qual dedicaremos o próximo capítulo.

A via chilena ao socialismo, enquanto planificação global, só pode ser entendida na

sua relação com as vias  rupturistas.  Significa dizer  que nela  se desenvolve uma essência

contraditória,  fruto de uma criação coletiva e ambígua que estará presente no governo da

Unidad Popular.  Onde se vê via  sistêmica,  sente-se a  via  rupturista.  Elas  não se formam

paralelamente para então constituírem uma contraposição, mas sim partem uma da outra, seus

desenvolvimentos são interdependentes. “No se trata, entonces, de la imposición unilateral de

un conjunto de líneas de acción, ni tampoco de la ‘victoria’ discursiva de una sensibilidad en

particular”.52

A trajetória da consolidação das linhas que culminam com a chegada ao governo de

Allende através da Unidad Popular será por nós sistematizada dessa forma: um período de

delineação das linhas, o qual designaremos de “formulações iniciais”; um momento posterior

de choque mais  aberto entre as formulações,  que chamaremos de “concorrência  criativa”;

Tentamos, com essa divisão, não engessar o complexo processo de formulação e disputa entre

as linhas, que não ocorre em etapas, antes pelo contrário, se desenvolvem concomitantemente.

 

2.1 AS FORMULAÇÕES INICIAIS (1956-1962)

O  caráter  sistêmico  assumido  pelos  comunistas  agregado  aos  setores  socialistas

favoráveis a alianças entre os dois grupos prepararam o terreno para a formação da chamada

Frente  Nacional  del  Pueblo  (FRENAP)  em  1952,  que  indicou  Salvador  Allende  como

candidato para presidência nas eleições daquele ano. O programa de governo dessa coalizão

era  perpassado  por  uma  retórica  anti-imperialista  de  independência  econômica,

nacionalização  da  produção  de  riquezas  do  país  e  de  reforma  agrária.  De  modo  geral,

constituía-se como “una profundización del programa frentepopulista de 1938, recargado de

tintes democratizantes y reformistas”.53 Allende obteve 5,5% dos votos.54 A vitória de Carlos

52 CASALS, M. op. cit., p. 13.
53 CASALS, M. op. cit., p. 25.
54 DRAKE, P. Socialismo y Populismo en Chile. Universidad Catolica de Valparaíso, 1992. p. 276.
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Ibañez suscitou uma forte retórica nos comunistas de aglutinação dos setores progressistas em

torno a um projeto anti-imperialista, um discurso de unidade amplíssima, na qual caberiam

inclusive setores radicais. Tal amplitude de alianças defendida pelos comunistas criou tensões

com vários  setores  dos  socialistas,  sobretudo  da  parte  dos  socialistas  populares.  De  fato

Aniceto Rodríguez, o secretário geral do PSP, se opôs ferozmente a essa situação: “Nosotros

creemos que el Partido Radical representa para las masas un símbolo de ineficacia burocrática

y de voracidad administrativa, y que debería ser desterrada, junto com el telar y la rueca, al

sótano de las curiosidades del pasado”.55

A experiência da FRENAP e das táticas defendidas por socialistas e comunistas após a

derrota em 1952 constitui-se enquanto cenário seminal das grandes divergências na esquerda

chilena do terceiro quarto do século XX. Sem consolidar uma aliança verdadeiramente estável

e duradoura, “el primer intento aglutinador global de la izquierda marxista de los cincuenta

había llegado a su fin abruptamente”.56 A unidade da esquerda, a partir desses acúmulos, seria

progressivamente pensada e trabalhada, não obstante as reais pressões divisionistas já nesse

momento. 

Como  já  se  apontava,  os  comunistas  seguiram sendo  os  principais  defensores  da

unidade. Mesmo depois da derrota da FRENAP o PC continuava expressando a interpretação

de que era necessário ampliar a frente, incluir as outras forças progressistas para ampliá-la

substancialmente.  Alguns  acontecimentos  contribuirão  para  uma  reaproximação  entre

comunistas  e  socialistas.  “La  represión  desencadenada  por  Ibañez  contra  uma  huelga  de

mineros del cobre y dos elecciones senatoriales extraordinarias, por Tarapacá y Valparaíso

respectivamente,  se  constituyeron  como  los  elementos  desencadenadores  de  la  unidad”.57

Criaram-se, em resposta a repressão ibañista, comitês de luta e resistência à repressão que

também  reivindicavam  a  anulação  da  chamada  “Ley  Maldita”,  que  havia  colocado  na

ilegalidade o Partido Comunista. Esses comitês tiveram uma composição ampla, incluindo

grupos radicais,  além de outros partidos  menores.  A respeito das eleições  presidenciais,  a

FRENAP apoiou os candidatos radicais, o que demonstra a tentativa geral de dar sustentação

a setores progressistas que orbitavam Luis Bossay, que estava na direção do Partido Radical.

Todos esses aspectos conjunturais propiciaram uma real aproximação da FRENAP com os

55 AMPUERO, R. La izquierda en punto muerto. Santiago, Editorial Orbe, 1969. p.55.
56 CASALS, M. op. cit., p. 27,
57 Ibidem, p. 28.



28

socialistas populares e outros grupos menores. Estava em processo nesse momento a transição

para a Frente de Acción Popular (FRAP), constituída formalmente em 1956. 

Claramente alinhados ao PC de Moscou, os comunistas chilenos haviam conseguido

estruturar  minimamente  um  importante  instrumento  de  ação  para  sua  linha  estratégica

relacionada  a  etapa  democrático-burguesa  de  avanço  ao  socialismo.  Segundo  essa

interpretação, era necessário realizar um estágio ainda incompleto na maioria dos países da

periferia  do  capitalismo,  que  seria  o  desenvolvimento  e  consolidação  de  aspectos

democratizantes. Para isso, seria fundamental que os setores revolucionários se aliassem aos

setores  descontentes  com  as  oligarquias  e  com  o  imperialismo,  ainda  que  tais  setores

pudessem representar  boa  parte  da  burguesia  nacional  chilena.  Como  já  observado,  esse

posicionamento sofrerá forte  oposição.  Dentro  da FRAP, essa oposição  se concentrará na

disputa entre as linhas de “Frente de Liberación Nacional” e “Frente de Trabajadores” no

interior da própria coalizão. De um lado, os contrários à unidade ampla acusavam a tática

unionista por representar a capitulação dos revolucionários, ao passo que os defensores da

unidade se defendiam alegando que unidade não significava subordinação.

O processo de reunificação socialista em 1957 e a revogação da Ley Maldita em 1958

marcam uma reconfiguração da esquerda chilena em diversos aspectos. A experiência frapista

e os importantes resultados obtidos nas eleições municipais de 1956 estimularam a unidade,

inclusive  nas  alas  socialistas,  ainda  que  mantivessem  suas  interpretações  a  respeito  da

burguesia chilena e das camadas médias da sociedade. 

Trata-se, portanto, “de uma concepción amplia de acción política y social”.58 De fato,

essa  conexão  com os  movimentos  de  trabalhadores  e  camadas  mais  pobres  traria  frutos

importantes  para  a  esquerda.  A obrigatoriedade  do  voto,  instituída  em 1961,  injetou  nos

grupos votantes muitos eleitores que correspondiam às áreas mais pobres de trabalhadores

urbanos  e  rurais,  o  que  favoreceu  o  crescimento  eleitoral  da  esquerda,  aumentando

sensivelmente seus resultados: de 10,5% nas eleições parlamentares de 1957 para 22,8% nas

municipais  em 1963.59 Apontava-se,  então,  para  a  autonomização  da  esquerda.  Cada  vez

menos  as  alianças  precisariam  congregar  grupos  de  centro,  o  que  propiciou  o

desenvolvimento  das  planificações  globais  da  esquerda  chilena,  tornando-se  mais  bem

delineadas e totalizantes, as quais terão a década de 60 como o seu momento de consolidação.

58 Ibidem, p. 37.
59 FÁUNDEZ, J. Izquierdas y democracia en Chile, 1932-1973. Santiago. Ediciones Bat, 1992. pp. 128-129.
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Estimulada por essas situações, a FRAP irá se apresentar nas eleições presidenciais de

1958 como alternativa para o comando do país frente aos democrata-cristãos e da direita

como um todo. Não obstante as baixas expectativas em relação aos resultados, Allende obteve

o segundo lugar nas eleições com quase 29% dos votos, atrás de Jorge Alessandri, candidato

da  direita,  com 31,6%.60 Mesmo com a  derrota,  o  saldo  desse  processo  eleitoral  foi  um

entusiasmo  dos  comunistas  em relação  à  opção  sistêmica,  bem como  das  camadas  mais

moderadas dos socialistas. Para a maioria do PS, os resultados representaram a importância

das alianças exclusivamente proletárias, menos amplas e mais excludentes no que se refere

aos radicais, sobretudo. Nesse sentido, é possível perceber a grande importância de Salvador

Allende enquanto articulador e mediador entre as tendências majoritárias. Como bem observa

Casals, “aprovechando su militancia socialista y sus múltiples puntos de encuentro com el

pensamiento comunista, Allende se erigió como el traductor de la elaboración teórica a la

acción práctica y concreta”.61

Por conta dessas significações ambíguas que o relativo êxito da FRAP gerou nesse

período,  não  compartilhamos  da  interpretação  que  observa  nesse  momento  uma  atuação

profética sobretudo dos comunistas em relação ao caminho sistêmico, que teria demonstrado

já na década de 50 a sua viabilidade e legitimidade enquanto único caminho possível, tal

como  sustenta  Carmelo  Furci.62 De  modo  geral,  entendemos  este  período  enquanto  um

momento  de  gestação  e  consolidação  das  principais  bases  de  sustentação  das  linhas  dos

partidos  marxistas,  um  período  de  formulações  seminais,  que  irão  se  contrapor  mais

fortemente na década de 60. Aproximamo-nos, pois, das posições de Leopoldo Benavides.63

além de Eduardo Rojas e Jorge Arrate, que entendem que a FRAP constituiu um “fenómeno

más  complejo  y  contradictorio,  que  hace  coexistir  una  composición  social  y  ideológica

‘estrecha’, de inspiración socialista, y una política y un programa ‘amplios’ de línea PC”.64

A partir  do  arcabouço  obtido  através  da  interpretação  da  realidade  pelas  lentes

marxistas,  sobretudo  na  década  de  50,  socialistas  e  comunistas  desenvolveram  novas

categorias de análise que atuaram nas formulações de base de suas ações políticas.  Essas

categorias, como a ideia de via pacífica, possuem origem não apenas nas relações intestinas

da política chilena, mas também da assimilação de ideias externas. 

60 CASALS, M. op. cit., p. 39.
61 Ibidem, pp. 40-41.
62 FURCI, C. El Partido Comunista de Chile y la vía al socialismo. Ariadna Ediciones, 2008. 
63 BENAVIDES, L. Comentarios en torno a un período de la historia del Partido Comunista de Chile (1950-
1970). In: VARAS, A. El Partido Comunista de Chile. Estudio multidisciplinario. Santiago, CESOC, 1989.
64 ARRATE, J; ROJAS, E. Memoria de la izquierda chilena. Santiago, Ediciones B, 2003. p. 308.
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2.2. A “REVOLUÇÃO” NO RUPTURISMO E NA TRADIÇÃO SISTÊMICA

Na perspectiva de ação dos comunistas, a mudança social seria promovida a partir das

alianças, mas sob a liderança dos trabalhadores. Como já observamos anteriormente, trata-se

de uma noção que apregoava as alianças sem a submissão do mundo popular. De modo geral,

as concepções socialistas e comunistas apresentavam muitas confluências por conta de suas

matrizes  marxistas,  sobretudo  no  campo  prático,  sendo  as  divergências,  na  realidade,

localizadas mais recorrentemente no campo conceitual. 

O que sustentamos aqui é a interpretação de que as divergências entre socialistas e

comunistas se tornam de fato contraposições na exata medida em que suas análises a respeito

da burguesia nacional eram mais bem formuladas. A atitude dos revolucionários perante a

burguesia é o que irá caracterizar as ações de cada prática política, cimentando os caminhos

de via pacífica por um lado e uma via “insurgente” por outro. 

As  formulações  mais  consistentes  da  via  pacífica  articulada  à  realidade  nacional

chilena  podem ser  encontradas  nas  sistematizações  de  Luis  Corvalán,  secretário-geral  do

Partido Comunista a partir de 1958. Para ele, seria equivocado tratar da via pacífica enquanto

sinônimo de via democrática, por alguns motivos. A chamada via violenta, segundo Corvalán,

seria  também  democrática  por  seu  próprio  caráter  objetivo  de  construção  do  poder  das

massas, ao passo que o caminho pacífico também continha em si alto teor revolucionário,

sendo as  dicotomias  entre  violento  e  pacífico,  democrático  e  insurgente,  insuficientes  do

ponto de vista teórico. 

A via pacífica, nessa perspectiva, não decorria exclusivamente das energias postas no

jogo  institucional,  uma  vez  que  seu  objetivo  maior  seria  que  o  movimento  das  massas

rompesse  com  a  legalidade.  Para  isso,  seria  necessário  um  amadurecimento  político  da

esquerda através da possibilidade de conquista do poder executivo. Nesse ponto observa-se a

ilusão  de  que  o  sistema  partidário  e  em  especial  o  poder  executivo  chileno  teriam  se

desenvolvido solidamente como o poder de direção da política nacional. Trata-se da ideia de

que 

[...] en Chile, según el análisis presentado por el Partido Comunista, lo más probable
era que el poder pudiera ser alcanzado a través de una elección presidencial, puesto
que la Constitución Política del Estado chileno es, esencialmente, presidencialista,
por lo que concede al Presidente amplios poderes y atribuiciones. De este modo,
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sitúa  el  cargo  presidencial  como el  más  importante  dentro  del  contexto  político
nacional.65

A partir pelo menos do esforço de formulação de Corvalán, a linha de ação da via

pacífica buscava adquirir  contornos marcadamente revolucionários,  a  despeito  das críticas

sofridas que a  definiam enquanto um reformismo calcado no caminho da colaboração de

classes.  A espinhosa  questão  da  importância  da  violência  no  processo  revolucionário  se

apresentava, ainda que a retórica comunista buscasse de algum modo contorná-la. Seria um

equívoco afirmar que a violência era rechaçada em absoluto pelo projeto da via pacífica. Em

realidade, a condenação estava centrada na dita “violência pela violência”, nos movimentos

radicalizados que não estavam estrategicamente ligados a um projeto maior. De todo modo,

essa  questão  foi  trabalhada  apenas  superficialmente,  não  chegando  a  constituir  objeto  de

extensas formulações acerca do papel da violência na construção do socialismo a longo prazo,

tarefa que seria de grande fôlego e que certamente traria problemas teóricos e divergências

ainda maiores dentro dos círculos marxistas.

Embasada nas importantes contribuições de Corvalán, a tese da via pacífica começou a

se desenvolver a partir de um eixo em grande medida autônomo. Ultrapassou o caráter de

simples  contraposição  à  insurgência  para  adquirir  vestes  de  uma  estratégia  sólida  de

mobilização das massas. Uma planificação global, cada vez mais. Muito embora o projeto da

via pacífica tenha sofrido importantes críticas teóricas, as mais substanciais contraposições

vieram dos exemplos e ações práticas do momento. 

No  entanto,  a  crítica  mais  imediata  aos  argumentos  de  Corvalán  vieram de  Raúl

Ampuero,  dirigente  socialista,  em  seu  artigo  “Reflexiones  sobre  la  Revolución  y  el

Socialismo”  publicado  na  revista  teórica  do  PS,  Arauco,  traz  importantes  apontamentos

analíticos em relação à situação da América Latina e as possibilidades revolucionárias dentro

dela. Para Ampuero, era a clara a inevitabilidade da utilização da violência no caminho a ser

trilhado para a revolução: 

Si el Partido desea cumplir cabalmente con su rol histórico, deberá agotar el examen
del  significado  de  la  violencia  en  el  curso  de  los  acontecimientos  chilenos.
Cualquiera que él  sea,  y ello dependerá de condiciones históricas  y sociológicas
concretas,  su presencia en nuestras  luchas políticas  parece ineludible,  y sería  un
pecado de leso optmismo el  suponerla ajena a las tradiciones de nuestras  clases
dominantes  y  una  ingenuidad  imperdonable  incurrir  en  la  idealización  de  los
instrumentos electorales.66

65 HENRÍQUEZ, A. La vía chilena hacia el socialismo: Análisis de los planteamientos teóricos esbozados por
los líderes de la Unidad Popular. In: Revista Pléyade. n.1, primeiro semestre de 2008. p. 99.
66 AMPUERO, R.  Reflexiones sobre la Revolución y el  Socialismo.  Disponível  em: http://www.socialismo-
chileno.org/apsjb/1961/1871961_ra.pdf. Último acesso em: 10 dez. 2017.
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O artigo  carregava  uma  clara  crítica  à  linha  sustentada  pela  maioria  dos  partidos

comunistas latino-americanos, sobretudo o chileno. Um tanto acuado, o PC chileno, através

de Luis Corvalán, tentará em fins de 1961 se afastar ligeiramente da noção ortodoxa da etapa

democrático-burguesa a se cumprir. A retórica comunista substituiria essa terminologia pela

ideia de uma etapa democrática, popular, anti-imperialista e antimonopolista. O caminhar de

ambas as concepções passou cada vez mais para apontar um sentido de criação das bases

materiais e sociais de transição ao socialismo, no lugar de um entendimento que localizava o

Chile em uma posição meramente intermediária do ponto de vista do processo revolucionário.

2.3 A CONCORRÊNCIA CRIATIVA (1962-1967)

Até esse momento, a despeito das não escassas divergências dentro da esquerda, as

práticas sistêmicas enquanto linha legitimada de ação não haviam sofrido derrotas fora do

plano retórico. Os períodos próximos às eleições presidenciais eram sempre marcados pelo

acirramento das  disputas  teóricas,  transformadas em prática rapidamente pela  urgência do

contexto,  o que não será diferente nas eleições de 1964, na qual  mais uma vez a prática

sistêmica  atuou  no  sentido  de  manejar  as  diversas  posições  dentro  da  esquerda  em uma

convergência estratégica temporária em torno de Salvador Allende. Por outro lado, a derrota

eleitoral deste ano contribuiria para um aumento considerável das posições de crítica à via

sistêmica através de um crescente esforço de elaboração e  fundamentação dessas críticas.

Nesse contexto, a Democracia Cristã será importante nas flutuações do jogo político, uma vez

que muitos setores irão se desprender dela e rumar à esquerda, alterando o cenário de atores

políticos nessa parte do espectro. Antes mesmo da dissensões internas, o PDC era objeto de

discussão dentro da esquerda, uma vez que existia o interesse por parte de comunistas de

alinhamento e apresentação de candidato à presidência em aliança com o Partido Democrata

Cristão, o que gerou forte oposição dos socialistas e acabou por não acontecer. 

Aglutinados  na  FRAP,  os  principais  partidos  sabiam  que  a  reiteração  da  prática

eleitoralista provocaria tensões entre os militantes. Por isso, o processo de desenvolvimento e

sustentação  dessa  campanha  presidencial  foi  marcado  pelas  diferentes  tentativas  de

legitimação da opção sistêmica, que buscavam ressaltar a compatibilidade das eleições com os

princípios revolucionários. O PS buscou enfatizar a importância e a necessidade de que os
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frapistas  legitimassem  a  violência  popular,  não  no  sentido  de  fomentar  as  tendências

rupturistas, mas sim no sentido de adornar a campanha eleitoral de um caráter revolucionário.

Em síntese,  falava-se da violência  popular  não como caminho possível  para a  tomada do

poder, mas sim como uma reação legítima dos explorados. Essa linha – um tanto rebaixada se

refletirmos sobre o processo de leninização do partido – foi amplamente adotada por Salvador

Allende em sua mediação política.

Pelo  lado  do  PC,  a  dinâmica  legitimadora  do  processo  esteve  embasada  em dois

processos. De um lado, encaminhou suas energias militantes para o pesado trabalho eleitoral.

Para isso, e aí está o segundo processo, foi necessário aprofundar ainda mais a noção da via

pacífica,  apresentando  como novidade  teórica  a  ideia  de  “mobilização  de  massas”  como

fundamento  revolucionário  dentro  do  contexto  eleitoral.  O principal  responsável  por  esse

matiz foi mais uma vez Luis Corvalán. Com as novas orientações teóricas, Corvalán atuou no

sentido de uma verdadeira ressignificação do termo, a fim de conciliar discursivamente de

algum modo as opções estratégicas dentro da esquerda. Nesse contexto, os resultados serão

ambíguos. Não obstante os esforços conciliadores, uma tendência centrífuga passaria a ter

cada vez mais força, ao mesmo tempo que a direção do PS se resguardou a acatar em grande

medida a linha propugnada pelo PC.

O XX Congresso do Partido Socialista, realizado em fevereiro de 1964 simbolizou a

sanção oficial  ao alinhamento  teórico  às  tendências  sistêmicas.  Orientou estrategicamente

seus militantes a respeito das vias ao socialismo ao mesmo tempo que iniciou um processo de

marginalização dos  grupos  que  divergiam da  direção  do partido.  Essa  dinâmica  deve  ser

entendida como a vitória de alguns setores do partido frente a outros, notadamente a vitória

das posições encabeçadas por Allende. O isolamento e a expulsão das frações divergentes

contribuem para o desenvolvimento dos grupos rupturistas que se desenvolviam fora da dupla

de partidos tradicionais marxistas, como era o caso da Vanguardia Revolucionaria Marxista

(VRM), que recebeu neste período muitos militantes socialistas expulsos do partido.

Desse modo, a campanha eleitoral absorveu um novo ímpeto sistêmico, uma vez que

suas travas internas foram reduzidas por conta da atuação rígida da direção socialista a da

expulsão dos setores mais ruidosos de desacordo. A retórica frapista passou a apresentar uma

maior coesão, afastando-se das divergências internas oriundas das interpretações em relação

aos referenciais internacionais de cada partido. “No tenemos otro norte que la felicidad de

nuestro pueblo. Queremos la justicia social, el bienestar de los chilenos, la educación y la
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cultura para todos [...] Los comunistas estamos por la ampliación del régimen democrático”,67

sustentou Corvalán um mês antes das eleições. Esse tipo de discurso amplo de mudança social

foi  bem assimilado  também pelo  PS.  Salvador  Allende  passa  então  a  ter  cada  vez  mais

influência,  uma  vez  que,  líder  da  esquerda,  foi  também  um  formulador  dessa  renovada

retórica sistêmica, agora hegemônica dentro da FRAP. Do ponto de vista do embasamento

marxista,  pode-se  mesmo  dizer  que  a  retórica  “renovada”  era  claramente  uma  retórica

“rebaixada” em relação a inúmeros pressupostos marxistas. “Yo le digo que no!”, respondeu

Allende ao questionamento que entendia o conglomerado frapista enquanto instaurador de um

governo marxista no Chile. O que estava sendo proposto era um “socialismo não refém do

marxismo”,  um  “gobierno  democrático,  nacional,  popular  y  revolucionario”.68 É  difícil,

contudo, perceber o que a retórica em pleno período eleitoral reflete da construção teórica real

do projeto. Em todo caso, como já apontaram muitos autores, esta é mais uma expressão da

grande  distância  entre  formulação  teórica  e  prática  política  da  esquerda  nesse  momento.

Paradoxalmente,  “son estas  dosis  equilibradas  de  ortodoxia  e  heterodoxia  que  es  posible

identificar em su pensamiento lo que permitió, em estas elecciones, contar con el completo

apoyo de los partidos del FRAP, propiciando a la vez una flerte convergencia estratégica”.69

A amarga derrota sofrida pela esquerda nessas eleições e a vitória de Eduardo Frei

(PDC)  dissolveram  definitivamente  as  esperanças  eleitoralistas  de  muitos  militantes,

fortalecendo  um pouco  mais  o  desenvolvimento  das  tendências  rupturistas.  O  pós-64  se

configurou como um conflito aberto entre as correntes sistêmicas e as rupturistas, estas cada

vez mais populares. A cansativamente buscada unidade da esquerda entrará em cheque por

esses  anos,  por  conta  dessa  tendência  esquerdizante,  que  irá  acometer  inclusive  setores

democrata-cristãos e radicais. 

A malograda eleição de 1964 trouxe consigo alguns refluxos estratégicos. No mesmo

ano, em dezembro, o Partido Socialista tornou pública a sua análise em relação ao processo

eleitoral,  segundo  a  qual  teria  sido  um  grande  erro  a  retórica  moderada  da  campanha

presidencial e o caráter demasiadamente sistêmico desta. Pelo lado comunista, o interior do

partido  viu  nascer  uma  fração  pró-China,  que  insistiu  na  necessidade  de  alteração  da

estratégia a partir da vitória do PDC nas eleições, que deveria centrar-se na organização de

uma insurreição armada. O cenário, portanto, era este: uma tensão que pressionava seriamente

67 “Camino de la victória”. In: Principios. n. 102, jul-ago 1964.
68 “Imagen de un líder”. In: Arauco. n. 55, ago. 1964.
69 CASALS, M. op. cit., p. 116.



35

os  partidos  tradicionais  da  esquerda  externamente,  com  os  grupamentos  de  vanguarda

insurrecional,  ao passo que frações e discrepâncias internas  aumentavam sua relevância e

capacidade  de  fazer  frente  às  direções  dos  partidos.  De  todo  modo,  a  direção  do  PC

permaneceu firme em seu rechaço a  essas  posturas  “ultraesquerdistas”,  recorrendo a uma

formulação  de  Lênin,  mal  interpretada  pelos  comunistas,  a  nosso  ver.70 As  eleições

parlamentares  de  1965  mostraram  que  o  Partido  Comunista  seguiria  chancelando  a  via

sistêmica. Uma grande energia militante foi despendida nessas eleições. A situação dentre os

socialistas, contudo, demonstrava ser mais conflitiva internamente ao partido.

A já citada tendência à radicalização que se desenvolve nesse período propiciou a

coexistência turbulenta entre uma retórica crescentemente rupturista e a já conhecida linha

sistêmica, relacionada com a figura de Raul Ampuero. As posições mais radicalizadas foram

defendidas,  entre  outros  formuladores,  por  Manuel  Espinoza  Orellana  e  Hugo Zemelman

Merino. Para Espinoza, o grande erro tático estava no fato de que durante o período eleitoral

os  socialistas  haviam deixado de ser  uma alternativa verdadeiramente revolucionária  para

constituir uma vanguarda progressista que prometia mudanças por dentro do regime e das

regras burguesas, prática que, segundo o autor, vinha sendo aplicada pelos socialistas desde a

experiência frentepopulista em 1938.71 Por sua vez, Zemelman argumentou que a crise da

esquerda tinha origem na atitude corriqueira dos partidos da esquerda de aceitação dos modos

do agir  político da cultura dominante e  do sistema burguês.  A verdadeira  alteração dessa

atitude, segundo ele, encontrava-se nas organizações de vanguarda do movimento popular,

capazes  de  não  caírem  no  emaranhado  institucional  burguês.72 As  posições  notadamente

sistêmicas dentro do PS foram sustentadas principalmente pelo já citado Raúl Ampuero e por

Pedro Moreno Sánchez. As ideias de Moreno, embora fomentassem as posições sistêmicas,

continham claras críticas à cúpula do partido, que teria se aburguesado, segundo o autor.73 

As eleições de 1965 se mostravam então como mais uma prova de fogo, sobretudo

para as linhas que depositavam esperanças no âmbito eleitoral. Ainda que tenha mantido o

70 Trata-se da brochura escrita por Lênin em 1920 intitulada  Esquerdismo: a doença infantil do comunismo.
Nesses escritos, Lênin polemiza com setores alemães e holandeses que rechaçavam por completo a atuação dos
partidos comunistas  nos parlamentos burgueses.  Os “comunistas  de esquerda”,  como os chamava Lênin de
maneira pejorativa,  desconsideravam por completo as  potencialidades propagandísticas  e  de denúncia que o
parlamento  burguês  propiciava  aos  partidos  revolucionários.  É  notória,  contudo,  a  descontextualização
promovida  pelos  comunistas  ao  longo  do  século  XX  dos  referidos  escritos,  que  possuem  interlocutores
específicos, dentro de uma polêmica específica em pleno processo revolucionário russo. 
71 “¿ Cual es el camino a seguir?” In: Arauco. n.57, out. 1964.
72 “Toma de decisiones frente al momento político”. In: Arauco. n. 60, jan. 1965. 
73 “En torno de la elección presidencial” In: Arauco. n.58, nov. 1964.
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nível de votação, a FRAP viu os democrata-cristãos triunfarem ao aumentar sensivelmente

seus representantes, o que foi sentido como uma derrota. A pressão advinda desses resultados

fizeram com que o congresso nacional do PS fosse adiantado para meados do mesmo ano.

Estava em jogo a unidade do partido. A ala mais à esquerda do partido triunfaria no adiantado

XXI  Congresso  do  Partido  Socialista,  apontando  para  a  radicalização  socialista  frente  à

moderação comunista. O congresso discutiu e aprovou uma extensa formulação redigida pelo

doravante subsecretário geral do OS, Adonis Sepúlveda,  representante da ala trotskista do

partido.  Essa  formulação  continha  uma  profunda  autocrítica  partidária,  não  somente  em

relação às eleições de 65, mas também das anteriores:

Un partido como el nuestro, con un pesado lastre de esceptismo acumulado en años
de  política  reformista,  de  escisiones  y de  luchas  intestinas  (muchas  de  ellas  sin
princípios), necesitaba una transformación política interna profunda para responder a
la nueva situación. Había que romper los hábitos pequeño-burgueses acomadaticios,
produco  de  nuestra  vida  democrático-burguesa,  para  ir  a  una  conformación
revolucionaria  de la  organización.  Sin embargo,  continuamos desenvolviéndonos,
como  um  aparato  socialdemócrata,  rutinario,  burocratizado  y  com  um  aparato
dirigente  de  arriba  abajo  socialmente  pequeño-burgués  sin  una  conformación
ideológica realmente revolucionaria..74

Sobre o que representou todo esse processo de autocrítica do PS, seria exagero afirmar

que a  via  eleitoral  teria  sido absolutamente  rechaçada,  pois  essas  novas  ponderações  “no

significaban,  en  el  corto  plazo,  un  abstencionismo  radical  y  perpetuo,  sino  más  bien  la

implementación de uma orientación revolucionaria de la participación electoral, funcional al

impuso de las masas a la lucha revolucionaria”.75

Um outro eixo de análise dos socialistas se desenvolveu em relação à leitura feita

acerca  da  Democracia  Cristã  no  poder.  Cristalizou-se  no  PS  a  posição  que  localizava  o

governo do PDC como uma jogada estratégica do capitalismo para se manter sólido no Chile,

através de uma aura reformista que, na verdade, apenas sustentava a continuação do sistema

de  privilégios  da  burguesia.  Essa  posição  teve  como  corolário  a  distância  tomada  pelos

socialistas  em  relação  a  qualquer  aliança  com o  PDC,  uma  vez  que  era  imprescindível

fomentar  a  política  de  aliança  de  classe  da  renovada  linha  estratégica  da  Frente  de

Trabajadores. 

A conformação da direção do Partido após o congresso é, pelo menos, sintomática. O

diretor geral passou a ser Aniceto Rodríguez e no comitê central não estavam nem Allende,

nem Ampuero. Muitos membros assumiram cargos na direção do partido pela primeira vez, o

74 “XXI Congreso General del Partido Socialista” In: Arauco, n.79, ago. 1966.
75 CHÉLLEN, A. Trayectoria del Socialismo. Buenos Aires, Astral, 1967. pp. 160-161.
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que significa que membros dos setores responsáveis pelas administrações anteriores estava em

reduzido número. Isso contribuiu ao processo de “leninização” do partido. 

O Partido Comunista caminhou em sentido contrário. No XIII Congresso Nacional do

Partido,  realizado em outubro de 1965, o foco das discussões saiu da questão das “vias”,

centrando-se  nas  reflexões  estratégicas  acerca  da  unidade  dos  partidos  marxistas  e  das

alianças com outras forças. Importa recordar que, a despeito das grandes alterações dentro do

PS, a aliança socialista-comunista continuava vigente. No entanto, no XXI Congresso do PS,

os socialistas deram um novo sentido para a aliança, em que a unidade não deveria impedir a

configuração  política  própria  de  cada  partido,  que  levava  à  estagnação  dos  socialistas,

segundo essa interpretação. De modo geral, o XIII Congresso comunista avaliou as eleições

de 64 positivamente e consolidou explicitamente a necessidade da aliança com os socialistas,

tratada como fundamental no caminho ao poder. Pode-se afirmar, portanto, que não obstante

as diferenças de significação, a questão da aliança entre socialistas e comunistas formava um

consenso, o que não aconteceu em relação ao tema das alianças com outras forças políticas,

sobretudo com o PDC.

Este partido também vivenciou um choque interno de forças a partir  da campanha

eleitoral  para  1964.  Um setor  oriundo  dos  sempre  ativos  grupos  estudantis  dedicou-se  a

atravancar  as  negociações  com liberais  e  conservadores,  sob  o argumento  de que  não se

poderia tornar o PDC um balcão de negócios da direita. Essa atitude lhes conferiu o apelido

de “rebeldes” dentro do partido. Essa corrente ganhará relevância nacional muito por conta

das formulações de Jacques Chonchol, citado no capítulo anterior. Em 1965 esse grupo já

gozava de certo prestígio e aspirava o controle da direção do partido. O Partido Comunista,

atento a essa tendência esquerdizante dentro do PDC, irá se aproximar desses setores. De fato,

“El PC, además, hizo un llamado general al  catolicismo nacional a apoyar al  movimiento

popular”.76

Nesse contexto de acirramento, nasce um novo grupamento político amparado em uma

forte retórica rupturista que criticava o eixo socialista-comunista. Essa força que se originou a

partir  desse  momento  aglutinará  grande  parte  da  força  insurgente  chilena.  Trata-se  do

Movimiento Izquierda Revolucionária, ao qual dedicaremos o próximo capítulo.

76 CASALS, M. op. cit., p. 139.
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3. O MOVIMIENTO IZQUIERDA REVOLUCIONARIA, A REVISTA PUNTO FINAL E

A UNIDAD POPULAR

Os  períodos  eleitorais,  como  já  vínhamos  observando,  possuíam a  capacidade  de

arrefecer as forças centrífugas no campo da esquerda, dinâmica que favorecia e chancelava as

opções sistêmicas. O nascimento da Unidad Popular representou uma importante alteração da

correlação de forças na política partidária nacional a partir de um intenso debate estratégico

entre  os  setores  frapistas.  Como  se  esperava,  o  PC continuou  enfatizando  a  sua  política

sistêmica e aliancista, ao passo que o PS manteve o rupturismo como chave de seu campo

discursivo, sendo sua prática, porém, próxima dos esforços eleitorais. A UP, enquanto novo

pacto da esquerda, não pode ser lida como um projeto fruto da vitória de uma tendência sobre

a  outra,  senão  como  uma  síntese  dinâmica  e  contraditória  das  tensões  estratégicas  da

esquerda, as quais tiveram que se adaptar a uma maior quantidade de forças componentes da

aliança. 

A contundente polarização das forças políticas em finais da década de 60 contribuiu

para uma tendência de fracionamento interno dos partidos mais de centro, em que setores

mais progressistas pressionaram com mais força as cúpulas partidárias, alguns chegando a

compor as direções, ou então descolando-se das coletividades.

No  ano  de  1969  socialistas  e  comunistas  publicaram  um  chamado  a  todos  os

movimentos sociais interessados a integrarem a nova coalizão de esquerda. Além dos radicais

e do MAPU, responderam: La Acción Popular Independiente (API), cujo principal nome era

Rafael Tarud, e o Partido Social Demócrata (PSD), presidido por Estaban Leyton. A nova

coalizão, batizada de Unidad Popular, passou a trabalhar na elaboração de seu programa de

governo e na escolha de seu candidato à presidência. Como era de se esperar, o PC cimentou

em grande parte essa aliança, atuando como mediador entre os grupamentos. O PS foi quase

que obrigado a aceitar a composição da UP por conta do profundo isolamento político em que

iria  cair  caso  não  compusesse  a  coalizão.  Como  em todas  as  situações  pré-eleitorais  do

período estudado, a retórica rupturista do socialismo perdeu grande parte de sua influência,

sendo eclipsada pelo esforço sistêmico de campanha.77

77 HELLER, C.  Política de la unidad en la izquierda chilena (1956-1970). México, El Colegio de Mexico,
1973; WALKER, I.  Del populismo al leninismo y la “Inevitabilidad del conflicto”: El Partido Socialista de
Chile (1933-1973). Santiago, CIEPLAN, n.91, 1986.
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A redação do  Programa Básico de Gobierno sintetizou as contradições estratégicas

entre as principais forças políticas da esquerda. De acordo com a nossa leitura, tal síntese não

representa o predomínio ou a vitória de uma determinada linha sobre outra, mas sim uma

mistura,  um produto teórico dinâmico entre elas.  Exatamente por esse motivo acabou por

apresentar concepções ambíguas, amplas e suscetíveis a diversas interpretações. O programa

foi  construído  a  partir  de  três  consensos  provisórios.  O primeiro  deles  fazia  referência  à

caracterização  econômico-social  do  país,  definindo  o  Chile  como  um país  capitalista,  de

sistema caduco e explorador. Segundo essa interpretação, o “Chile vive una crisis profunda

que se manifesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las

postergaciones de todo orden que sufren los obreiros, campesinos y demás capas explotadas

[...]”.78 O segundo ponto que sustentava o programa tinha relação com uma forte crítica ao

governo do PDC, uma vez  que “las  recetas  ‘reformistas’ y  ‘desarollistas’ que impulsó la

Alianza  para  el  Progreso  e  hizo  suyas  el  gobierno  de  Frei  no  han  logrado  alterar  nada

importante”.79 Por fim, o terceiro componente do programa estava centrado na denúncia do

imperialismo  estadunidense  como  principal  responsável  pelo  atraso  chileno  e  latino-

americano: “De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble

del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de sua historia”.80 O caminho a se

seguir frente a esse cenário descrito foi ligeiramente sugerido no ponto 9 do programa:

La única alternativa verdaderamente popular y,  por lo tanto, la tarea fundamental
que  el  Gobierno  del  Pueblo  tiene  ante  sí,  es  terminar  con  el  domínio  de  los
imperialistas,  de  los  monopolios,  de  la  oligarquía  terrateniente  e  iniciar  la
construción del socialismo en Chile.81

Essa  formulação  representa  muito  bem  a  dificuldade  em  traçar  um  conteúdo

programático mais profundo para a UP, uma vez que o programa foi formulado a partir dos

consensos  entre  os  grupos.  Uma  aliança  ampla,  tal  como  foi  a  UP,  produziu  análises  e

formulações igualmente amplas,  como o programa em questão.  A ambiguidade inerente a

essas formulações traria, inexoravelmente, impasses problemáticos no momento da atuação

prática da Unidad Popular. Os dois partidos marxistas tradicionais, PS e PC, interpretaram o

programa enquanto ratificação de seus postulados. De todo modo, “el Programa no era el

origen de este conjunto de inconsistencias teóricas del proyecto popular, sino más bien su

78 El Programa Basico de Gobierno de la Unidad Popular. Biblioteca Nacional de Chile, 1970. p. 03
79 Ibidem, p. 04.
80 El Programa Basico de Gobierno de la Unidad Popular. op. cit., pp. 05-06.
81 Ibidem, p. 10.
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reflejo”.82 Por esse motivo, afastamo-nos das interpretações que identificam no programa de

governo da UP como uma clara vitória da linha comunista, tal como o fazem Alonso Daire e

Claude Heller 

A vitória de Allende, candidato escolhido depois de uma árdua disputa no interior da

coalização, com pouco mais de 36% dos votos frente aos quase 35% obtidos por Alessandri

não seria o episódio final da contenda, uma vez que a constituição de 1925 instituiu a prática

de que o Congresso deveria  proclamar o vencedor entre  os dois  primeiros  colocados nas

eleições,  caso nenhum deles tivesse alcançado a maioria  absoluta  dos votos.  Isso obrigou

Allende e a UP a negociarem intensamente com os congressistas para garantir a presidência:

Mientras algunos sectores de ultraderecha comenzaban a complotar, la Democracia
Cristiana  y  la  Unidad  Popular  intentaban  llegar  a  un  acuerdo  satisfactorio  para
ratificar a Allende como Presidente de la República en el Congreso. Los primeros
pidieron a cambio del apoyo algún tipo de medida que garantizase la mantención de
las libertades democráticas, mientras que los segundos comenzaban a experimentar
las  primeras  discrepancias  en  torno  al  plan  de  acción  a  seguir.  La  directiva
democratacristiana  aprobó  la  idea  de  redactar  un  ‘Estatuto  de  Garantías
Democráticas’ que  se  incorporase  a  la  Constituición  con  la  firma  del  pacto  de
izquierda.83

O Comitê Central do PS se opôs a qualquer tentativa de negociação com a Democracia

Cristã, uma vez que somente a mobilização popular sustentaria a vitória da UP. Poucos dias

depois,  porém o partido reconsiderou o posicionamento,  cedendo frente  a necessidade do

acordo.  A redação do Estatuto,  dividida entre  a UP e os democratas  cristãos,  contemplou

questões como 

la actualización de los conceptos relativos al Estatuto Constitucional de los partidos
políticos,  la libertad de expresión,  el  derecho de reunión,  el  sistema nacional de
educación, la inviolabilidad de la correspondencia, los derechos dos trabajadores y
de sus organizaciones sindicales, la libertad ambulatoria y su régimen, los derechos
de  las  diversas  organizaciones  sociales  y  las  bases  constitucionales  de  la  fuerza
pública.84

As reformas suscitadas  pelo Estatuto tinham como objetivo garantir  que o sistema

democrático não fosse interditado pela UP a partir de mecanismos estatais. Embora possa se

questionar  se essa questão não teria  configurado uma concessão exagerada à  Democracia

Cristã, o fato é que nada do que foi redigido no Estatuto colidia com o programa de governo

da Unidad Popular. Além disso, Jorge Alessandri, segundo colocado no pleito presidencial,

defendeu que seus apoiadores legitimassem a vitória de Allende, o que deixou o caminho

82 CASALS, M. op. cit., p. 241.
83 CASALS, M. op. cit., p. 264.
84 “Proyecto  de  Reforma  Constitucional  ‘Estatuto  de  Garantías  Democráticas’,  p.  1.  Disponível  em:
http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/estatuto_de_garantias_democraticas.pdf .  Último  acesso  em:  10
dez. 2017.
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aberto para a confirmação das eleições pelo Congresso. Ainda haveria uma outra tentativa de

barrar  a  entrada  da  UP na  presidência  através  da  tentativa  de sequestro  e  assassinato  do

comandante  do  exército,  René  Schneider.  Os  setores  extremistas  da  direita  tinham como

objetivo gerar um cenário insurrecional que acabasse com a ordem constitucional, o que não

aconteceu. Allende seria oficialmente designado presidente em 24 de outubro de 1970. Era

dado o momento de a esquerda chilena aplicar o seu projeto desenvolvido durante tantos anos,

com suas potencialidades e inconsistências. 

Dentro  desse  cenário  apresentado  no  capítulo  anterior,  o  Movimiento  Izquierda

Revolucionaria,  que  surge  em  1965,  ocupou  uma  posição  importante  por  ter  sido  uma

organização de grande relevância para a esquerda chilena mesmo fora da Unidad Popular –

permaneceu  fora  da  coalizão  de  esquerda  até  a  queda  de  Salvador  Allende,  em 1973.  A

depender do momento e dos elementos conjunturais, o MIR atuava em alguns momentos mais

fortemente a partir da crítica ao reformismo da esquerda hegemônica e, em outros, adotava

um  posicionamento  próximo  a  uma  unidade  crítica  com  a  UP.  Dificilmente,  portanto,

poderíamos rotular a política mirista enquanto situação ou oposição. A dinâmica presente nos

dois casos se pautava pela “pressão radicalizante” promovida pelo MIR a partir de fora dos

círculos allendistas. Esse posicionamento, como tentamos indicar anteriormente, gerou uma

série  de  tensões  entre  os  grupos  da  esquerda  chilena.  Para  os  mais  moderados,  o  MIR

representava uma força similar aos Tupamaros, ou seja, um extremismo desmedido. 

Ainda que não se possa comparar mecanicamente esses dois grupos, o MIR de fato

nunca negou a necessidade dos levantes armados com o fim de derrubar o sistema capitalista.

O grau de complexidade da relação entre os grupos da esquerda chilena era tão alto  que

Allende chegou a possuir membros do MIR em sua guarda pessoal. Essa aproximação, longe

de constituir  um acordo programático  (já  em 1971 os  militantes  do MIR abandonaram a

escolta), possuía um caráter político-estratégico de Allende, que buscou em vários momentos

manter os miristas por perto. Pelo lado do MIR a aproximação também se dava no campo

retórico.  Acompanhamos  Maurício  Brum  em  sua  interpretação  de  que  o  MIR  nunca  se

constituiu como uma organização exatamente contrária à UP ou a Allende, mas buscava, a

partir  de fora da coalizão,  aprofundar  as mudanças  sociais.  Seria  um trabalho  com  a UP,

embora fora dela e não contra ela. Como principal instrumento de agitação e propaganda foi

criada  pelos  miristas  a  revista  Punto  Final.  Em  1970,  logo  após  a  vitória  de  Allende,
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publicaram os miristas: “si bien el programa de la UP no es idéntico al nuestro, empujaremos

y apoyaremos la realización de estas medidas”. 

A tentativa do MIR de se diferenciar constantemente como uma alternativa radical fora

da UP contribuiu, como sustenta Osvaldo Torres, para a construção de um entendimento que o

posiciona  como um grupo  completamente  avesso  a  Allende,  uma  vez  que  as  críticas  ao

governo ocuparam o primeiro plano em relação às tentativas de aproximação.85 As críticas

miristas de fato ocupavam lugares destacados, mas esse modo de definir a questão nos parece

muito insuficiente, uma leitura que hipertrofia apenas um lado do processo. Apesar de não ser

totalmente falsa, também não é verdadeira. 

Buscaremos,  neste  capítulo,  reconstituir  aspectos  importantes  da  história  do

Movimiento Izquierda Revolucionaria sobretudo no contexto de governo da UP (1970-1973),

mas  observando  suas  movimentações  desde  o  ano  de  sua  fundação.  Ao  mesmo  tempo,

analisaremos a revista Punto Final a partir de sua relevância enquanto instrumento difusor de

programas políticos e inter-relações entre dirigentes e militantes de diversos grupos, isto é,

enquanto  ponto  importante  de  uma  rede  intelectual  do  meio  político  chileno  e  latino-

americano. 

No balanço da história do MIR, consta a seguinte leitura acerca do momento histórico

no qual eclodiu o movimento: “Nuestro partido surge em uma época de crisis progresiva del

viejo patrón de acumulación y la democracia burguesa que había surgido em la década de

1930, cuyos primeros signos ya se manifestaban desde 1955 em adelante”.86 Essa concepção

foi  compartilhada por vários grupos revolucionários chilenos  a partir  da década de 1960,

incluindo trotskistas, anarquistas e independentes, além de alguns dissidentes das juventudes

do PS e do PC. Todos esses grupos de alguma forma estão na origem do MIR. Depois de

muitas reorganizações,  rachas e inclusões, em 14 e 15 de agosto de 1965 se realizou, no

centro  de  Santiago,  o  congresso  constituinte  do  Movimiento  Izquierda  Revolucionaria.87

Dentre os importantes militantes fundadores do MIR estava Clotario Blest, dirigente de longa

data da política chilena e fundador da Central Unica de Trabajadores (CUT). Blest, em 1961,

havia participado da criação do M3N (Movimiento 3 de Noviembre), cujo nome aludia à data

de um grande processo grevista de 1960. Um ano depois fundaria o MFR (Movimiento de

Fuerzas Revolucionarias). A relevância do líder sindical de orientação cristã se faria sentir no

85 TORRES, O. Democracia y Lucha armada. MIR y MLN-Tupamaros. Santiago: Pehuén, 2012.
86 SALINAS, S. Historia y contexto del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. RiL Editores: Santiago, 2013.
p. 215.
87 Ibidem, p. 218.
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congresso de fundação do MIR e em seus primeiros encaminhamentos. Além desses grupos,

destaca-se a importância da Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM) para a constituição

do nascente MIR, uma vez que foi uma das organizações que mais atuou quando incorporada. 

“No obstante, la genealogía del naciente MIR era extensa y variada. Ya en los albores

de la década del sesenta, distintas instancias políticas fueron confluyendo hasta desembocar

en  el  nacimiento  de  la  experiencia  mirista.  Entre  ellas  destacaban  el  grupo  anarquista

Libertario  ‘7  de  julio’;  el  Movimiento  Social  Progresista,  liderado  por  Julio  Stuardo,

escindido  del  Partido  Radical;  el  Movimiento  Resistencia  Antiimperialista  (MRA),

comandado  por  Luis  Reinoso,  un  ex  comunista  expulsado  por  desviaciones  militaristas.

Asimismo,  se  agregaban el  colectivo de  la  revista  Polémica,  dirigida  por  Tito Stefoni,  la

Oposición Socialista de Izquierda (OSI) de Gonzalo Villalón y Oscar Waiss,  y el  Partido

Obrero Revolucionario (POR), uno de cuyos principales líderes era Humberto Valenzuela”.88

Na verdade, essas organizações foram se aglutinando até meados de 1964 em duas

tendências  majoritárias:  os  seguidores  do  Partido  Socialista  Popular  (PSP)  e  os  que

integravam a VRM. Portanto, o programa mirista seria produto de intensas disputas políticas

internas e certamente não seria consolidado tão facilmente.

A Declaração de Princípios do MIR explicitava, já em seu primeiro ponto, que o grupo

“se organiza para ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y capas oprimidas de

Chile  que  buscan  la  emancipación  nacional  y  social.  El  MIR  se  considera  el  auténtico

heredero  de  las  tradiciones  revolucionarias  chilenas  y  el  continuador  de  la  trayectoria

socialista de Luis Emilio Recabarren, el líder del proletariado chileno. La finalidad del MIR

es el  derrocamiento del  sistema capitalista  y  su reemplazo por  un gobierno de obreros  y

campesinos,  dirigido  por  los  órganos  del  poder  proletario,  cuya  tarea  será  construir  el

socialismo  y  extinguir  gradualmente  el  Estado  hasta  llegar  a  la  sociedad  sin  clases.  La

destrucción  de  capitalismo  implica  um  enfrentamento  revolucionario  de  las  clases

antagónicas”.89

A sua  marcada  tendência  rupturista  está  fortemente  ligada,  a  nosso  ver,  com  a

avaliação contida no quinto ponto da Declaração de Principios, segundo a qual as condições

objetivas  estariam  mais  do  que  maduras  para  a  derrocada  do  sistema  capitalista.  Essa

interpretação  parece  ser  herdeira  sobretudo  das  vertentes  trotskistas  dentro  do  MIR,  que

88 AVENDANO, D.;  PALMA, M. El  Rebelde  de la  Burguesía.  La historia de Miguel  Enríquez.  Santiago:
Ediciones CESOC: p. 55. 
89 SALINAS, S. op. cit., p. 220.
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possuíram uma grande  influência  na  escrita  da  Declaração,  embora  tenham sido  isoladas

posteriormente, como apontam Maurício Brum e Osvaldo Torres.90 Mais tarde, em 1967, o

diretor da revista  Punto Final expressaria também essa avaliação: “América Latina vive un

momento maravilloso: una situación revolucionaria en todo el continente. Las condiciones

objetivas están dadas con una holgura criminal que día a día cobra sus víctimas en niños,

hombres  y  mujeres  que  se pudren  esperando que sus  conductores  lleguen a  las  primeras

posiciones  de  combate”.91 Essa  construção  faz  referência  à  distinção  lenineana  entre

condições objetivas para a revolução e as condições subjetivas. No que se refere às condições

objetivas,  Lênin sustentou que há fatores que independem da vontade dos revolucionários

para que o capitalismo entre em decadência e se abram janelas revolucionárias.92 Tais fatores

seriam: 1) Crise das cúpulas ou crise dos vértices: momento no qual as burguesias nacionais e

internacionais  entrariam  em  um  período  de  instabilidade.  De  modo  geral,  as  burguesias

cooperam entre si para a manutenção da sociedade capitalista, mas a competição e a própria

base do capital posicionam as burguesias em conflito em vários momentos; 2) Agravamento

da miséria e da pobreza a níveis estrondosos, o que levaria à terceira condição; 3) Levante

espontâneo das massas. Além disso, Lênin observa a necessidade de atuação das vanguardas

revolucionárias  no  campo  das  condições  ditas  subjetivas,  isto  é,  aquelas  relacionadas  à

organização e ao avanço coletivo da consciência dos trabalhadores. 

Ao  partir  da  avaliação  de  que  as  condições  objetivas  para  a  revolução  já  se

encontravam maduras  na  realidade  chilena,  as  tarefas  estabelecidas  para  aquele  momento

seriam relacionadas à propaganda revolucionária no sentido de aglutinar os trabalhadores. No

sexto  ponto,  há  um ponto  central  na  divergência  com o  PC,  principalmente.  O  MIR se

posiciona contrário à teoria das etapas, que estabelece a necessidade de cumprir uma etapa

democrático-burguesa de desenvolvimento no Chile. Além disso, o ponto sete apresenta um

rechaço mirista à teoria da via pacífica: “Reafirmamos el principio marxista-leninista de que

el único camino para derrocar el régimen capitalista es la insurrección popular armada”.93

Entre  1965 e  1967,  o  MIR vivencia  um período designado  por  Sergio  Salinas  de

“estruturação orgânica”.94 Nesse momento, o grupo buscava uma política mais homogênea,

além  do  aumento  de  suas  inserções  nos  setores  populares.  Esses  objetivos  não  foram

90 TORRES, O. op. cit., passim. 
91 Revista Punto Final, n. 23, p. 27.
92 LENIN, V. Que fazer? Problemas candentes do nosso movimento. São Paulo: Hucitec, 1978.
93 SALINAS, S. op. cit., p. 221.
94 Ibidem, p. 222.
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alcançados facilmente, uma vez que “en estos dos años el desarollo del MIR tuvo dificultades

por limitaciones en su cohesión ideológica, poca claridad en el plano de la estrategia y la

táctica,  insuficientes  definiciones  sobre  carácter  del  partido  y  acentuación  de  rasgos

propagandísticos que no le vinculaban más estrechamente con las masas”.95 Este momento se

caracteriza pela  disputa intensa entre  todos aqueles  setores e  vertentes  que estiveram nos

processos de formação do MIR. 

A necessidade de implementar uma atividade política mais orgânica obrigou o grupo a

intensificar os debates internos acerca de questões estratégicas importantes, o que foi feito nos

seus  congressos.  Foram discutidas  questões  como  a  ação  direta  (piquetes,  expropriações,

ocupações,  etc),  insurgência,  sujeitos  revolucionários.  A  prática,  juntamente  com  as

discussões teóricas, moldariam a política mirista. Em 1969 se realizou a primeira ação de

maior reverberação: a expropriação da sucursal Santa Elena del Banco Londres, que resultou

no acúmulo de mais de 90 mil escudos, “y a raíz de la notoriedad de las acciones, el grupo

comienza a tomar ribetes de carácter nacional”.96

Não sendo nosso principal objetivo a análise das atividades de ação direta do MIR,

enfocaremos as  reflexões  políticas  veiculadas  pelo grupo através  de seus instrumentos  de

difusão, as revistas, sobretudo a  Punto Final. A partir de 1965, o MIR começa a editar o

periódico El Rebelde e a revista teórica Estrategia. Esta, em seu primeiro número (novembro

de 1965), foi publicada com um artigo sobre a questão da revolução na América Latina de

Luis Vitale, além de um artigo de Oscar Waiss. É difícil conjecturar qual das publicações

atingiu maior reverberação na sociedade chilena. A que teve maior número de edições, foi a

Punto Final¸ o que pode ser um indicativo. 

A revista  Punto Final foi fundada em 1965, em Santiago, e seu primeiro número foi

publicado no mês de setembro do mesmo ano. Desde a primeira publicação pretendeu ser uma

revista quinzenal, intento que foi logrado somente a partir da décima publicação, na primeira

quinzena de 1966. Os nove primeiros números não foram veiculados com uma periodicidade

rígida, muito provavelmente por conta das dificuldades com o custeio das edições. Mario Diaz

e Manuel Cabieses, diretor e chefe de redação, respectivamente, financiavam a revista com os

salários que recebiam como repórteres de um outro periódico, chamado Ultima Hora. 

O  corpo  editorial  era  formado  por  intelectuais  provenientes  de  muitas  vertentes

políticas da esquerda chilena e variou bastante seu quadro com o decorrer dos anos. O último

95 Ibidem, p. 223.
96 Ibidem, p.229.
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número da revista antes de ser fechada pela junta militar foi publicado em 11 de setembro de

1973, dia exato do golpe que retirou Allende da presidência.  A  Punto Final  passou a ser

publicada a partir de outros países da América Latina depois desse episódio, mas de maneira

esparsa. De 1965 a 1973 foram publicados 192 números da revista, obedecendo a um tamanho

médio que variava de 30 a 40 páginas, com artigos sobre política, reportagens, denúncias,

espaço para cartas dos leitores, charges e cartuns. Seu primeiro número custava um escudo,

enquanto a revista número 192 custou cinquenta.

De modo geral, o periódico publicou também partes de textos clássicos do marxismo-

leninismo, além de artigos de dirigentes dos partidos socialista e comunista, além de outros

destacados intelectuais do cenário político chileno. De saída, destacamos o não hermetismo da

revista  neste  sentido.  As  primeiras  publicações  estavam  organizadas  de  modo  que  um

convidado escrevesse todos os artigos da revista de acordo com um determinado tema, sempre

político.  Sob  esse  sistema  foram organizadas  as  primeiras  nove  publicações.  A partir  da

décima, cada edição continha artigos de mais de um autor, aumentando assim a pluralidade de

concepções  veiculadas  pela  revista.  A quinta  edição  (novembro  de  1965)  foi  totalmente

destinada  a  Salvador  Allende  e  seus  julgamentos  acerca  do  primeiro  ano  de  governo  de

Eduardo Frei: “Desde hace un año la democracia cristiana gobierna en Chile [...] sembraron la

idea de una “Revolución en Libertad”. A la vuelta de un año, los resultados son discutibles.

Ediciones PUNTO FINAL – que pretende ser una tribuna abierta al pensamiento progresista

del  país  –  consideró  que nadie  mejor  que  el  senador  Salvador  Allende podía  escribir  un

ejuiciamiento del Gobierno democratacristiano”.97

A alegada intenção de  ser  uma tribuna aberta  ao  pensamento  progressista  do  país

sinaliza  alguns  aspectos  importantes,  ao  menos  em um primeiro  momento.  Mais  do  que

simplesmente um instrumento de difusão das teorias de base que compunham o arcabouço

mirista, o periódico buscou se constituir enquanto espaço de debate da esquerda chilena, não

impedindo a circulação de ideias diferentes das suas. A ideia de “pensamento progressista”,

dada  a  amplitude  do  termo,  aponta  para  uma  ampliação  do  escopo  da  revista,  indo  na

contramão  de  uma  organização  restritiva.  Diferentemente  da  Estrategia,  que  possuiu  um

caráter  um tanto  mais  direto  enquanto  meio  de  veiculação  de  teorias,  a  Punto  Final  se

constitui enquanto espaço, entrecruzamento, local onde se encontrariam diversos pensamentos

postos em disputa política. É necessário apontar, contudo, que a abertura da  Punto Final  a

97  Revista Punto Final, n. 05.
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escritos de fora das fileiras do MIR não significava um diálogo unionista simplesmente. Em

muitos  momentos,  a  revista  trouxe  para  suas  páginas  entendimentos  contrários  aos  seus

justamente para contrapô-los. Além disso, os artigos assinados apenas como “Punto Final”,

traziam duras críticas a outras organizações, de esquerda e de direita. É necessário estabelecer

marcos teóricos para se pensar a revista dentro deste contexto. Tentaremos fazer isso a seguir.

Muito já se pensou e escreveu sobre periódicos de todos os tipos e as relações que se

estabelecem em torno a  eles.  Reconstituiremos uma pequena parte  desse debate a fim de

explicitar o caminho teórico que julgamos mais pertinente e coerente com as dinâmicas da

pesquisa e as especificidades do contexto chileno e da Punto Final. 

A respeito da literatura latino-americana, não é necessário relembrar da sua profusão e

pluralidade. Muitos autores se dedicaram ao estudo das relações literárias na América Latina,

das  dinâmicas  entre  obras,  vertentes,  movimentos,  escritores.  Um  desses  autores  foi  o

mexicano  Ernesto  Mejía  Sánchez,  que  vislumbrava  no  campo  de  estudo  denominado

justamente  como  “relações  literárias”  muitas  potencialidades.98 No  lugar  de  estabelecer

análises comparativas, ele defendia um processo que relacionasse obras, autores e locais. Se

observarmos a obra de Mejía Sánchez, perceberemos que seu foco está colocado na figura do

autor. Parte do sujeito para pensar as relações. Desde os estudos literários comparativos, muita

coisa se propôs, inclusive para além de Mejía Sánchez.

Dentre  essas  contribuições  pode-se  citar  o  trabalho  de  Julia  Kristeva,  cujo

estruturalismo  teórico  a  levou  até  a  noção  de  intertextualidade,  cunhado  a  partir  de

reinterpretações  do  dialogismo  de  Bakhtin.  Gerard  Genette,  por  sua  vez,  fala  em

transtextualidade. Tais conceitos ampliam muito as engessadas análises comparativas, uma

vez  consideram  os  aspectos  sociais  do  texto,  buscando  compreender  as  determinações

estruturais do processo de produção e difusão dos escritos. Ao promoverem uma inflexão nos

estudos literários em relação à fixação pelo autor de Mejía Sánchez, esses autores correram o

risco de desconsiderar  os processos  de constituição dos próprios autores,  bem como suas

intenções e motivações. As obras ganharam, assim, quase que total autonomia em relação a

seus criadores. Como aponta Claudio Maíz,  “el  diálogo entre los discursos y no entre los

autores producirá el cambio radical de perspectiva”.99 No contexto dessa pesquisa, no qual a

98 MEJÍA SÁNCHEZ, E. Las relaciones literárias. Revista Iberoamericana, n. 62, 1966.
99 MAÍZ, C. Tramas culturales. De las determinaciones sociales a la red intelectual. Anos 90, v.20, n. 37, p.19-
35, 2013. p.21
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figura  dos  autores  é  de  forte  importância,  uma vez  que  são  dirigentes,  líderes  sindicais,

militantes influentes, não poderíamos desconsiderar os sujeitos produtores dos discursos.

O estudo da sociedade, no entanto, não começa pela análise dos indivíduos – e essa

premissa  já  constitui  uma  escolha  teórico-metodológica  importante.  Trataremos  de  uma

análise sociocêntrica e não egocêntrica.100 É preciso trabalhar na constituição de um espaço de

análise  macroestrutural  que  comporte  trajetórias  individuais.  Nas palavras  de Fitz  Ringer,

“[...] aprender a comprender un haz de textos como un todo o como un conjunto de relaciones,

y no como una suma de enunciados individuales”.101 Alguns autores como Raymond Williams

e Pierre Bourdieu promoveram avanços muito sólidos em relação a isso, não obstante o façam

de maneiras sensivelmente diferentes. 

A partir dessas considerações preliminares, amparamo-nos na utilização do conceito de

redes intelectuais, nos sentidos atribuídos a ele por Claudio Maíz, considerando também as

contribuições de Eduardo Devés-Valdés. Para este, uma rede intelectual é “un conjunto de

personas ocupadas en la producción y difusión del conocimiento, que se comunican em razón

de su actividad profesional, a lo largo de los años”.102 Devés-Valdés enfoca as relações mais

marcadamente acadêmicas nas constituições das redes. A ideia de “intelectual” possui maior

relação, nesse entendimento, com a produção formal de conhecimento. Procuramos pensar a

constituição  de  redes  no  campo  das  querelas  políticas.  Não  proporemos  uma  análise  ou

conceituação  dos  dirigente  políticos  enquanto  intelectuais  no  sentido  proposto  do  Maíz,

tampouco os consideraremos intelectuais orgânicos no sentido gramsciano. Neste momento,

operaremos  com  as  motivações  políticas  dos  autores  de  difusão  das  teorias  de  seus

agrupamentos. Estamos cientes que perdemos, nesse movimento, muitas potencialidades que

o conceito carrega. Além disso, é preciso pensar como esses debates se conectam às revistas. 

Para  Claudio  Maíz,  “la  revista  es  el  medio  privilegiado  para  la  constitución  de

redes”.103 A percepção das dinâmicas que atravessam os periódicos perpassa três dimensões:

os lugares de produção, os meios de difusão e as redes relacionais entre os intelectuais. Maíz

observa a configuração de redes intelectuais transfonteiriças ou metanacionais. Muito embora

este  seja  um caminho bastante  interessante,  pensaremos  na  constituição  de  redes  em um

100 PAREDES,  A.  Publicaciones  y  militancia  politico-religiosa  latino-americana.Las  redes  de  coautoría  de
Maurício López y de Ignacio Ellacuría en las publicaciones de la editorial Tierra Nueva (década de 1970). In:
MAIZ, C.; FERNÁNDEZ, A. Redes Latinoamericanas. 
101 RINGER, F.  El campo intelectual, la historia intelectual y la sociologia del conocimiento. Prismas, n.8,
2004.
102 DEVÉS-VALDÉS, E.  Redes intelectuales en América Latina. Instituto de Estudios Avanzados. Santiago:
2014.
103 MAIZ, C. op. cit., p. 24.
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contexto marcadamente chileno, em virtude dos nossos objetivos com esta pesquisa e com as

próprias limitações que ela apresenta no sentido temporal e de fontes.

Entendendo que as redes não se estabelecem somente por afinidade ideológica – às

vezes, pelo contrário,  o conflito teórico pode servir de conexão para as redes -,  é preciso

promover uma análise interna dos processos que constituem a revista para que seja possível

visualizar suas dinâmicas interiores e seus marcos associativos. Seria insuficiente, no entanto,

apenas isso. É necessário mapear os principais interlocutores, bem como as formas sob as

quais se realiza o diálogo. Trata-se de fazer da ideia de rede “una herramienta pero también

una metáfora  que  permite  pensar  los  fenómenos  de  la  cultura  de  modo  más  dinâmico  y

extensivo”.104 Nesse sentido,  percebemos que a  Punto Final representa uma das inúmeras

conexões conflitivas que constituem a rede política da esquerda chilena. Conexões estas que

se estabelecem a partir de consensos políticos, mas também na mesma medida por meio dos

embates  e  divergências.  As  discordâncias,  embora  afastem  a  militância  prática  das

organizações, aproxima-as no território discursivo. A crítica sempre carrega o que está sendo

criticado. Veremos como isso se dá concretamente.

A publicação de número 22 (fevereiro de 1967) trouxe um artigo chamado “No existe

anti-comunismo de izquierda”.105 Nele,  o MIR respondia diretamente aos ataques sofridos

através do periódico  El Siglo,  relacionado ao Partido Comunista,  que havia publicado um

artigo intitulado “Punto Final y e anticomunismo de izquierda”, que sustentava a ideia de

denúncia  à  Punto Final,  a qual  estaria  desmobilizando a  classe em razão de  sua  política

ultraesquerdista e anticomunista:

“En varias oportunidades el diario ‘El Siglo’ ha atacado apasionadamente a PUNTO

FINAL y especialmente a su director Manuel Cabieses, sin que se registrara nuestra reacción,

pero ante la reiteración de los ataques que culminaron con el citado artículo se nos hace un

deber entregar una respuesta, lo que hacemos en esta edición no sin antes declarar que no

rehuimos la polémica fraternal entre compañeros de la misma barricada, pero consideramos

pernicioso para el movimiento popular la intención de transformala en querella negativa”.106 

O periódico, portanto, buscava o debate aberto. Era um ponto de uma rede tensionada.

Entre  artigos  de  políticos  e  militantes  chilenos,  havia  também  textos  acerca  de

acontecimentos de outros países da América Latina, bem como a publicação de excertos de

104 Ibidem, p. 30
105 Revista Punto Final, n. 22.
106  Revista Punto Final, n. 22, p. 04.
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textos importantes para a política do MIR, a exemplo da publicação do Intelectual Militante,

de Regis Debray, intelectual francês que se tornou referência na política foquista.107 

Como buscamos apontar no capítulo anterior, uma das principais divergências entre as

chamadas vias sistêmicas e as vias rupturistas centrava-se na utilização da institucionalidade

dentro das estratégias políticas. O MIR, posicionando severamente suas críticas em relação às

eleições e à institucionalidade, não poderia deixar de explicitar suas ideias em relação a isso

na  Punto  Final.  Em um artigo  bastante  irônico  e  contundente,  chamado  “La  revolución

electoral” (março de 1967),  Jaime Faivovich criticou duramente a via eleitoral:  “Mientras

otros  pueblos  hermanos  de  América  Latina  y  del  mundo  luchan  con  las  armas  por  su

liberación, nosotros seguimos tratando de hacer la revolución en las urnas”.108 Isso culminou,

segundo a Punto Final por meio de um artigo de Manuel Espinoza Orellana na mesma edição,

em um processo desmobilizador. “Una ideologia reformista fue lentamente insuflándose en la

conciencia  de  los  trabajadores.  A ello  se  le  denomina  hoy,  ‘madurez  constitucionalista  y

democrática del pueblo chileno’”.109

Na medida em que adquiriu mais importância dentro das polêmicas da esquerda, ao

mesmo tempo que recebeu duras críticas, a  Punto Final  passou a veicular artigos e textos

mais diretos e contundentes, que atuavam no sentido de diferenciação do MIR em relação aos

outros grupos da esquerda. A vigésima quinta edição da revista, também em março de 1967,

trouxe na primeira página a transcrição de um discurso de Fidel Castro:

“Nuestra  posición  con  respecto  a  los  partidos  comunistas,  se  basará  en  principios

estrictamente  revolucionarios.  A los  partidos  que  tengan  una  línea  sin  vacilación  y  sin

claudicaciones,  los  partidos  que,  a  nuestro  juicio,  tengan  una  línea  consecuentemente

revolucionaria, los apoyaremos por encima de todo; mas los partidos que atrincherados en el

apellido  de  comunistas  o  de  marxistas,  se  creen  monopolizadores  del  sentimiento

revolucionario  –  y  lo  que  son  realmente  es  monopolizadores  del  reformismo  –  no  los

trataremos como partidos revolucionarios [...]”.110

A concordância  irrestrita  da  revista  em  relação  às  considerações  de  Fidel  Castro

revelam primeiramente a influência da Revolução Cubana no agrupamento e, além disso, uma

reivindicação de uma certa ortodoxia, no sentido de que o reformismo seria fruto de uma

degeneração do marxismo e da verdadeira luta prática. De fato estava aí o ponto central da

107  Revista Punto Final, n. 13.
108  Revista Punto Final, n. 24, p. 11.
109  Revista Punto Final, n. 24, p. 13.
110 Revista Punto Final, n. 25, p. 01. 
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divergência e o eixo de estruturação das estratégias do MIR em relação à UP, posteriormente.

Como já apontamos, a busca pela radicalização do governo da UP desde fora, fez o MIR

adotar uma retórica pendular,  na qual se alternavam momentos de críticas mais severas e

momentos de alinhamento crítico. Como observou Alberto Aggio, os miristas entendiam que

“a chegada da esquerda ao governo não resolvia o problema fundamental que toda revolução

coloca, ou seja, o controle total do poder do Estado por parte dos trabalhadores. O objetivo

proposto  por  este  grupamento  político  [...]  era  o  de  trabalhar  no  sentido  de  criar  –  via

mobilização de massas – uma alternativa de poder ao Estado burguês".111

A construção dos argumentos miristas permite observar que, para o MIR, a separação

entre  o sistemismo e o rupturismo era fortemente delineado a partir  das designações que

diferenciavam “reformistas” de “revolucionários”. Isso permanece como marca do mirismo

até o golpe de 1973. “O que se modificaria,  sobretudo após a vitória de Allende,  seria a

posição que o MIR adotaria em relação ao restante da esquerda: tentando não mais se apartar

tão claramente dela, passaria a buscar a criação de laços de proximidade com os setores mais

radicalizados da UP, na tentativa de uma ‘unidade’ de esquerda revolucionária que superasse a

fase  reformista”.112 Uma  acusação  recorrentemente  feita  pelo  MIR,  inclusive  através  da

revista,  era  de que Allende negociava demais com as oposições.  Aliás,  essa não era uma

crítica  mirista  exclusivamente,  uma vez  que  setores  mais  radicais  do  Partido  Socialista  e

alguns movimentos sociais também a realizavam. 

111 AGGIO, A. Democracia e Socialismo. A experiência chilena. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2002. p. 51
112 BRUM, M. A via rupturista: O Movimiento de Izquierda Revolucionaria e o governo de Salvador Allende
(1970-1973). p. 137.
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