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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é investigar as diversas memórias construídas sobre a 

ditadura chilena por meio da análise das narrativas historiográficas chilenas e de quatro 

filmes: Machuca (Andrés Wood, 2004), Tony Manero (Pablo Larraín, 2008), NO (Pablo 

Larraín, 2012) e Nostalgia de la Luz (Patrício Guzmán, 2012). Produzidos no Chile e 

entendidos aqui como “Lugares de Memória” por resguardarem e discutirem o golpe militar 

chileno. Analisamos a historiografia e o cinema a fim de enfatizar as diferenças nas 

concepções de verdade, reparação e justiça que guiaram suas produções. Nossa hipótese é que 

as estratégias mais adotadas nos países latino-americanos sobre as memórias da ditadura em 

períodos democráticos apresentem soluções que hierarquizam esses três elementos, fazendo 

com que um modifique o outro. Desse modo, algumas perguntas de fundo subjazem: Qual 

seria o papel da História nesse quadro? Como defender uma comissão da verdade se há pouco 

tempo vários intelectuais disseram que a verdade não existia? Como avaliar esse compromisso 

com a verdade na historiografia chilena? E como a justiça aparece? Como reparar as pessoas 

que sofreram com a ditadura? Tendo essas perguntas como premissa, buscamos efetivamente 

responder por que o tema da ditadura serve mais do que nunca de enredo na construção dos 

filmes e dos textos de História desses países. É possível mapear a experiência pessoal do 

diretor e do historiador como forma de se pensar a maneira pela qual ele aborda a experiência 

maior de uma coletividade? Esses dois caminhos refletem não apenas diferentes “maneiras de 

lembrar”, como também, segundo acreditamos, escolhas políticas distintas no que se refere à 

forma de se lidar com a violência política do passado chileno recente. Nossa pesquisa 

configura-se dentro de um cenário envolto na tensão entre a ‘memória viva’ e a ‘história 

escrita’ visando ao presente. 

 

 

Palavras-chave:Ditadura. Chile. História. Cinema. Memória. Verdade. Reparação. Justiça. 

  



  
ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate the various memories built on the Chilean 

dictatorship by analyzing the Chilean historiographical narratives and four films: "Machuca" 

(Andrés Wood, 2004), Tony Manero (Pablo Larraín, 2008), "NO" (Pablo Larraín , 2012) and 

Nostalgia de la Luz (Patricio Guzmán, 2012). Produced in Chile and understood here as 

"Memory Places" by safeguarding and discussing the Chilean military coup, we analyze the 

history and cinema seeking to emphasize the differences in conceptions of truth, justice and 

reparation that guided their productions. Our hypothesis is that the strategies most traditionally 

adopted in Latin American countries on the memories of dictatorship in democratic periods 

have been to provide solutions that rank these three elements, making one change each other. 

Thus, some background questions underlie: What is the role of history in this picture? How to 

defend a truth commission if recently many intellectuals have said that the truth does not exist? 

How to evaluate this commitment to truth in Chilean historiography? And how does justice 

appears? How to repair the people who suffered with the dictatorship? Taking these questions 

as a premise, we seek effectively to answer why the dictatorship's theme serves more than 

ever to plot the construction of movies and history texts of these countries? Is it possible to 

map the personal experience of the director and historian as a way of thinking about the 

manner in which it addresses the greatest experience of a collectivity? These two paths reflect 

not only different "ways of remembering," but also, we believe, distinct policy choices in 

regard to how to deal with political violence of the recent Chilean past. Our research is 

configured within a setting between "the tension between 'living memory' and 'written history' 

aiming the present. 
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INTRODUÇÃO 

 

Depois de um longo trajeto de ônibus na capital chilena, chegamos ao parque 

Villa Grimaldi. Era a primeira vez, desde quando comecei a ser tocada pelas memórias da 

ditadura chilena, que me encontrava diante de um antigo centro de tortura, ou, como os 

organizadores do parque denominam, Parque por la paz. Estava diante da memória viva do 

Chile. É um parque que entrelaça passado, presente e futuro. Um passado tortuoso e ainda não 

totalmente perscrutado, um presente que se pretende reparado desse passado, e um futuro 

como aposta de superação do passado via paz. 

Em meio a um grande jardim de rosas, ao caminharmos pelo parque, vemos 

placas indicativas de espaços cubiculares de dois por um metro que fazem alusão ao local 

onde as celas dos prisioneiros um dia estiveram instaladas. Também há uma piscina, a torre 

onde prisioneiros eram mantidos isolados dos restantes, a sala de arquivos, um muro com 

nomes das vítimas do regime e, finalmente, deparamo-nos com uma construção moderna: o 

Monumento Rieles, que exibe as barras de metal que eram amarradas aos corpos dos presos 

lançados ao mar. 

É difícil descrever um lugar que me impactou e que de alguma forma acabou me 

deslocando no caminho da pesquisa. Se o que me coube ao final da visita foi uma sensação de 

esvaziamento (ou o contrário?), ainda não sei responder. A visita, contudo, instigou-me a 

prosseguir em minha pesquisa de mestrado, esta nascida também de uma afetação: a memória 

da ditadura chilena contida no filme Machuca (2004), do diretor André Wood. 

Acredito que as memórias de meu avô sobre o tempo da ditadura militar 

brasileira, contadas para mim durante minha infância, nas quais ele revelava ter escondido, 

em sua casa estudantes da faculdade de economia da UFMG perseguidos pela repressão do 

regime, enquanto trabalhava como funcionário dessa universidade, talvez seja a razão 

primeira pela qual eu me interesse ainda mais sobre o tema. 

Todas as questões relacionadas a passados traumáticos, em especial as ditaduras 

militares latino-americanas, sempre me instigaram e me interessaram desde então. Apesar de 

não ter vivido esse tempo, o passado militar está mais vivo do que nunca em minhas memórias 

e em nosso presente. As memórias persistentes sobre esse passado não nos deixam esquecer 

as atrocidades e as violações cometidas naquele período. 

Sendo assim, esta dissertação surgiu com base nessas incertezas e nas minhas 

experiências, com o propósito de investigar e compreender melhor as memórias da ditadura 

militar no Chile. Em especial, dedico-me à análise e à reflexão das narrativas historiográficas 
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chilenas e de obras fílmicas do país, buscando enfatizar as diferenças entre verdade, 

reparação e justiça e como tais narrativas se articulam com esses conceitos. Para isso, 

tomamos emprestado o conceito Lugar de Memória, do historiador francês Pierre Nora 

(1984), que se define basicamente como um espaço ou qualquer objeto destinado à 

rememoração de fatos, personagens ou acontecimentos históricos. Esses lugares carregam 

simbolicamente a memória de uma sociedade ou comunidade, nos quais se empregam ou 

cristalizam as memórias de uma nação e se cruzam às memórias pessoais, de familiares ou de 

grupos distintos. Nas palavras do autor: 

 

São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional, 

simultaneamente, somente em graus diversos. [...] Os três aspectos coexistem sempre. 

[...] É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante, 

ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas simbólica por 

definição visto que caracteriza um acontecimento ou uma experiência, vividos por um 

pequeno número, para uma maioria que deles não participou. 

São lugares materiais onde a memória social se ancora e pode ser apreendida pelos 

sentidos; são lugares funcionais porque tem ou adquiriram a função de alicerçar 

memórias coletivas e são lugares simbólicos onde essa memória coletiva – vale dizer, 

essa identidade - se expressa e se revela.
1
 

 

São, portanto, lugares e espaços carregados de uma vontade de memória, ou 

como o autor afirma que tenham uma “intenção memorialista” 
2
. Desse modo, o conceito 

nos ajuda a pensar como as memórias do passado traumático chileno no presente servem mais 

do que nunca como tema a ser tratado na escrita da história e enredo na construção dos filmes 

do país. Como observa Luiz Estevam de Oliveira Fernandes: 

 

É possível pensar, então, que o texto histórico é um suporte da memória, ou como 

Pierre Nora chamou, um “lugar da memória”. Logo, tanto história quanto memória 

                                                           
1
 NORA, 1993, p. 21-22. 

2
 O conceito tem sido amplamente criticado por limitar a elaboração do passado traumático e dimensionar o 

lugar de memória, na maioria das vezes, socialmente como sendo um espaço físico. Além disso, conforme 

Nora, para que essas memórias existam, elas devem se manter, precisam repetir. Isto é, os lugares ocupariam, 

portanto, um espaço de cultuação das memórias. A historiadora Ludmila Catela (2000) critica essa noção de Nora, 

pois a entende como “estática, unitária e substantiva” e, por isso, pode deixar exclusas as vozes esquecidas e as 

memórias consideradas subversivas. Para dar conta desses lugares, a autora propõe uma noção mais dinâmica, a 

qual denomina de “territórios de memória”. Segundo Catela, esses territórios referem-se "às relações ou ao 

processo de articulação entre os diversos espaços marcados e às práticas de todos os que se envolvem no 

trabalho de produção de memórias sobre a repressão; ressalta os vínculos, a hierarquia e a reprodução de um tecido 

de lugares que potencialmente pode ser representado por um mapa. Ao mesmo tempo, as propriedades metafóricas 

do território nos leva a associar conceitos tais como conquista, litígios, deslocamentos ao longo do tempo, 

variedade de critérios de demarcação, de disputas, de legitimidades, direitos, ‘soberanias’” (CATELA, 2001, p. 208). 

Embora a crítica seja pertinente e abranja nossos objetivos da pesquisa – que são integrar e entender a articulação 

dessas diversas vozes sobre o passado militar chileno, – a referência a territórios de memória parte do pressuposto 

de que seus elementos (lugares, documentos, narrativas, histórias e outros bens materiais e imateriais) já estão 

integrados entre si, compondo e caracterizando o espaço de memorialização. No Chile, como veremos, pelo 

ordenamento diferente de cada território ou lugar de memória, consideramos melhor que cada lugar seja 

apontado separadamente. 
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lidam com vestígios do passado, com fragmentos materiais ou imateriais deixados 

pela ação humana no tempo, sendo compreensíveis apenas a partir de 

interpretações presentes. Ambas são vivas e necessitam de um grupo para fazer 

sentido. São, portanto, práticas de rememoração como ação coletiva, em constante 

ressignificação. 

A historiografia, por se entender como uma disciplina ou uma ciência, pode se desligar 

do caráter espontâneo da tradição, da memória, e criar para si uma aura de 

artificialidade que estabelece códigos próprios de conduta, de escrita, de crítica, e 

uma comunidade específica de leitores. Mas a circularidade entre história e memória 

é tanta que a primeira pode ser escrita para coadunar visões oficiais ou questioná-

las, pode criar empatia e engendrar novas memórias. Por ser fruto de seres 

humanos, está implicitamente condicionada pela memória. Logo, sem acreditar na 

divisão intransponível entre história e memória, emprestamos o conceito de “lugar 

da memória” para o texto histórico ou para qualquer outra construção ou repositório 

de afeições humanas que possa haver.
3
 

 
Com base nesse recorte, consideramos as diferentes estratégias narrativas para 

compreender como tentaram explicar as “origens” do evento e analisamos algumas das 

permanências e alterações dos significados atribuídos ao passado recente. Além desse aspecto, 

procuramos apresentar e investigar parte das dinâmicas contextuais de produção, circulação e 

apropriação desses materiais. Desse modo, buscamos pensar a relação dessas narrativas 

historiográficas e fílmicas como articuladoras da “memória coletiva” e como instrumentos que 

procuram estabelecer a verdade, a reparação e a justiça. 

Esse primeiro esqueleto levou-nos a vários questionamentos que ampliaram a 

problemática inicial e deram escopo ao trabalho pretendido. Uma das questões cruciais é saber 

como as expressões pública e privada da vivência traumática podem levar as sociedades à 

conclusão de que certos limites não podem ser ultrapassados. Nesse ponto, chegamos ao 

objetivo da pesquisa: a diferença entre os conceitos de verdade, reparação e justiça e como se 

dá a interlocução com os ditos lugares de memória chilenos elencados para análise. 

As estratégias mais comumente adotadas nos países latino-americanos a respeito 

do legado da ditadura têm sido a de apresentar soluções que hierarquizem esses três 

elementos, fazendo com que um distorça os outros. Se um golpe militar é um atentado à 

democracia, a democratização deve resultar igualmente na divulgação dos testemunhos 

capazes de reconstituir a verdade, na responsabilização penal de ditadores e torturadores 

(justiça) e na reparação dos danos sofridos pelas vítimas. Quando a reconstituição da verdade 

(e caberia ainda mencionar os constrangimentos impostos a essa reconstituição) e a adoção 

de formas limitadas de reparação são apresentadas como compensação ao fato de a justiça 

não ser feita, fica implícito que os golpes não são considerados efetivamente ilegítimos. É 

como se permitíssemos ditaduras de tempos em tempos ou, o que é igualmente perverso, 

                                                           
3
 FERNANDES, 2012, p. 19. 
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aceitássemos um cotidiano de violência equiparável ao de uma ditadura por não sabermos 

separar exatamente a ordem democrática daquela do autoritarismo de Estado. 

O processo histórico chileno que aqui apresentamos sob a denominação de 

“transição”
4 diz respeito à desmontagem dos mecanismos de exceção implantados pelo 

regime autoritário que se instalou no Chile a partir do golpe militar de 1973 e à criação de 

novas condições para o reestabelecimento do Estado Democrático de Direito no país, que 

entendemos ainda estar em construção nos dias de hoje. 

Há bastante controvérsia sobre os limites temporais desse processo de transição. 

Como analisa a ensaísta e crítica da memória oficial chilena Nelly Richard: 

 

La mera sucesión cronológica entre el antes (dictadura y transición) y el después 

(transición y postransición) describeun tempo simple que sólo deja conforme a 

la historia lineal, mientras que el tempo de la interpretación entre ya-no (pasado) y 

e todavía-no (futuro), que se nutre de la coexisténcia de lo disímil, es un tempo 

compuesto: e tempo de un presente expuesto a los saltos y desfases de una 

linealidad quebrada.
5
 

 

Desse modo, na academia muitos autores apontaram diversas razões para a 

condição de incompletude da democracia representativa do Chile. Chamam-nos a atenção, em 

especial, as análises que apontam para a reabertura política como um fruto de regras impostas 

pelos mesmos setores que foram responsáveis pela instalação e direção (embora não 

isoladamente) do regime autoritário: as cúpulas das Forças Armadas chilenas. 

Em 5 de outubro de 1988, após a vitória da Concertação
6
, que obrigou a Junta 

Militar a convocar eleições no ano seguinte e culminou com o fim do período militar chileno, 

o general Augusto Pinochet amarrou alguns “enclaves autoritários”
7 com a oposição, no texto 

da reforma constitucional aprovada em referendo em 30 de junho de 1989. Na nova 

conjuntura, o general conseguiu restringir os poderes do novo governo que seria eleito, 

com a determinação, por exemplo, do aumento de senadores nominados por ele e ainda votou 

pela restrição do período presidencial de oito anos para quatro. Pinochet foi mantido como 

chefe das Forças Armadas até 1998, quando passou a ser senador vitalício, cargo que ele 

mesmo havia criado e que lhe assegurava imunidade. 

                                                           
4
 Entendemos transição como uma mudança política de substituição de poder, no caso a passagem de um 

regime totalitário para um regime mais democrático, ou seja, a transição não é completa, ela constitui-se de 

contradições e conflitos ao fortalecimento da democracia. Tal denominação é também adotada pela crítica e 

ensaísta Nelly Richard (2010, p. 13) e pelo historiador chileno Manuel Antonio Garreton (2002, p. 11). 
5
 RICHARD, 2010, p. 15. 

6
 O partido era constituído, em sua maioria, por socialistas e democratas cristãos, além disso, esforçou-se para 

reintegrar ex-exilados como participantes do processo político e não apenas como vítimas da repressão. 
7
 GARRETON, 1992. 
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Sendo assim, apesar de o primeiro governo eleito democraticamente com a 

vitória do presidente Patricio Aylwin
8
, os militares chilenos ainda detinham um alto poder de 

barganha política. Além disso, quando ainda não se pensava no fim do regime autoritário, foi 

aprovado o texto da Lei da Anistia, promulgada em 1978, o qual concedia segurança jurídica 

àqueles que, por ventura, tivessem participado da repressão entre 1973 e 1978, os anos em 

que mais houve mortes e desaparecimentos no governo de Pinochet. No caso do Chile, diferente 

de outros países que também promulgaram a anistia ao final do regime em negociação com a 

oposição, foram os próprios militares que decidiram seu texto, criando uma “autoanistia”. 

Dessa maneira, a euforia do primeiro governo da Concertação deu lugar a uma 

postura defensiva em relação à condenação aos abusos do regime ditatorial. A Constituição 

de 1980 e a Lei de Anistia teriam atuado como um muro de proteção para o exército chileno e 

de garantia para uma gradual “democracia protegida” por meio dos diferentes dispositivos 

transitórios, garantindo, assim, alto grau de continuidade e limitações no caso de reformas 

futuras. 

É importante ressaltar, porém, que nos governos democráticos chilenos seguintes, 

diferente do caso brasileiro – que convocou sua primeira Comissão da Verdade vinte e sete 

anos depois do fim da ditadura, já no governo da presidente Dilma Rousseff –, foram criadas 

e concluídas quatro comissões e informes sobre o período. Os dados
9
 de cada um(a) são 

apresentados a seguir: 

 
- A Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, convocada por Patrício Aylwin 

em 1990, cujo objetivo foi levantar um relatório com as principais violações aos 

diretos humanos cometidos entre o período de 11 de setembro de 1973 a 11 de março 

de 1990. 

- Informe Rettig, de 1991, que após o levantamento da primeira comissão apontou um 

total de 2.279 pessoas que perderam a vida nesse período. Sendo 164 classificadas 

como vítimas de violência política e 2.115, de violações aos direitos humanos. 

- Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, criada pelo presidente 

Ricardo Lagos, em 2003, que contemplou os trabalhos das anteriores ao incorporar aos 

relatórios não apenas assassinatos, mas também os crimes de tipos de torturas e 

prisões arbitrárias. Foram colhidos mais de 35.000 depoimentos que serviram, em 

2004, inclusive para o reconhecimento para pensões de reparação. 
10

 

                                                           
8
 Liderado pelo presidente Patrício Aylwin, o governo da Concertação representou a coalizão oposicionista 

às forças conservadoras defendidas pelos militares e pela União Democrática Independente. A primeira 

iniciativa do presidente para rever os crimes da ditadura foi a criação da Comissão Nacional de Verdade e 

Reconciliação, sob a tutela do juiz Raul Retting. O resultado das investigações foi divulgado em relatório, em 

1991, responsabilizando os militares por mais de 2 mil mortes. A resposta foi imediata: “As forças Armadas 

chilenas não veem razão para pedir perdão diante do que foi feito em sua missão patriótica”, contestavam os 

militares em declaração oficial. Cf. AGGIO In: FICO, 2008, p. 77-94. 
9
 Os dados foram retirados do Programa de Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

Gobierno de Chile. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 
10

 Em 2010, o candidato eleito foi o presidente Sebastian Piñera do partido da UDI, contrário aos outros 

governantes da Concertação. Naquele ano, Piñera retirou da internet o relatório coletado da época de Lagos. 

Entretanto, após fortes pressões nacionais e internacionais o documento foi realocado. 
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- Comisión Valech 2, entregue pela presidente Michelle Bachelet, em 2010, que 

reconheceu outros 30 novos casos de desaparecidos e 9.795 prisioneiros políticos e 

torturados. 

 

As Comissões da Verdade chilenas, nesse sentido, são mais um esforço, no 

sentido de sanar as pendências traumáticas com a revelação das circunstâncias em que se 

deram as violações de direitos humanos e da identificação, se não dos responsáveis 

individuais, das instâncias e dos mecanismos que, dentro do Estado e da sociedade chilena, 

levaram a cabo a repressão e basicamente se restringiram à reconstituição testemunhal e ao 

objeto de reparação por meio de aparatos da Justiça. 

Embora compreendamos que haja um esforço por parte desses governos em 

trazer, revelar e julgar as atrocidades cometidas durante o regime militar chileno, sobretudo se 

compararmos com o caso brasileiro, a luta pelos direitos humanos ainda está presente e as 

feridas desse passado violento ainda estão abertas. Nossa hipótese é que, ao tratar dos casos que 

aconteceram, essas comissões não deram conta de esgotar o debate sobre o que foi o regime 

militar e quanto ele ainda está presente na sociedade chilena atual. 

Ao isolar no passado a experiência da violência política – trazendo à tona os 

dados daqueles que sofreram com a tortura, as prisões, e, em seus casos mais graves, a morte –, 

fez-se coro ao discurso do esquecimento do governo Pinochet, nos mesmos moldes da anistia, 

que pretende deixar no passado o contexto violento vivido, por mais paradoxal que seja 

afirmá-lo ao tratarmos das ações judiciais e de reparação às vítimas. Ou como alude Richard: 

 

Por un lado, la transición chilena oficializó un discurso de la memoria que, a través 

del consenso y la reconciliación, privilegió narrativas suturadoras y apaciguadoras 

para que las voces incomodantes de la queja, la confrontación y la impugnación, no 

desajustaran la prudente búsqueda de equilibrios entre pasado y presente que controló 

la política institucional. Por otro lado, la épica militante de las luchas antidictatoriales 

emblematizó la figura de la víctima levantando una totalización identitaria que no 

admite desencajes del libreto político-ideológico que sostiene heroicamente su 

compromiso con la monumentalidad del recuerdo combatiente.
11

 

 
Para a escritora chilena, existem muitas linhas descontínuas e elaborações de 

memórias que se modificam a todo momento, que revisitam e reinventam “el bloque estático 

de una representación homogénea de la historia y de sus víctimas.”
12 Nesse sentido, a 

provocação da autora é interessante porque nos leva à disputa pela construção desse passado 

que se dá no momento da transição política: anistia ou julgamento do passado implica em quê? 

Tais conflitos expressam um exercício de controle da memória que se depreende em como a 

nação narra seu passado. Como podemos, dentro dessa infinidade de “guerras e batalhas 

                                                           
11

 RICHARD, 2010. 
12

 Ibidem, p. 72. 
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de memórias”, rastrear a identidade fragmentada da sociedade chilena e construir um novo 

sentido ao passado chileno? Nossa proposta é que, com base na compreensão e 

problematização dos tipos de memórias produzidas pelos textos dos historiadores chilenos e 

pelo cinema do país, poderemos encontrar melhoras alternativas acerca desse paradoxo e algo 

mais próximo de um “acerto de contas” com esse passado ainda vivo. 

Diante disso, qual seria então o papel da História nesse quadro? Duas questões 

podem ser mencionadas. A primeira é que o debate sobre o significado da democratização faz 

com que os historiadores tenham de lidar com as consequências derivadas das mudanças 

epistemológicas das últimas décadas – por exemplo, o giro linguístico. Como defender uma 

Comissão da Verdade se até outro dia diversos intelectuais diziam que a verdade não existe 

em si ou que é relativa? Esse é um ponto decisivo para a nossa dissertação: a luta política em 

torno da democracia suscita questões sobre a função da História enquanto lugar possível para 

a construção de uma verdade sólida para que haja justiça e reparação do trauma individual e 

coletivo. 

Uma segunda questão envolve a relação entre memória e história. De que maneira 

a história, entendida como campo historiográfico, relaciona-se ao registro experiencial, com a 

faculdade de lembrar e com a sistematização do que foi lembrado (os lugares da memória)? 

Em linhas gerais, podemos dizer que a história, como tentamos demonstrar, explorando os 

potenciais da capacidade de lembrar, tem cada vez mais incorporado às suas fontes o registro 

experiencial. De forma geral, esses conceitos são perpassados pelo nosso principal problema: a 

distinção entre memória e história; por outro, pela relação entre verdade, reparação e justiça e 

de que forma aparecem nesses textos. 

Uma distinção possível entre a história e a memória seria entendendo a primeira 

como trabalho historiográfico que produz relatos sobre o passado, principalmente textos 

escritos; e a segunda como a prática social que elabora as recordações conforme as vivências 

individuais ou coletivas. Como observa Fernandes, “a Memória
13 em boa parte da 
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 Há inúmeras discussões sobre Memória e História. Para um mapeamento do tema, recomendamos os autores: 

Halbwachs, Pollak, Nora, Rousso, Ricouer, Todorov, Caruth, La Capra. Nesses estudos, há certa prevalência 

de direcionamento à questão da “sociologia da memória”, desde o trabalho pioneiro de Maurice Halbwachs 

(2004 [1950]), no livro A memória coletiva (1949), que cunhou o termo que deu título a sua obra e influenciou 

uma série de estudos que, como ele, separavam Memória de História. Não se confundem nem se 

complementam para a investigação de Michael Pollak (1990 e 1993) sobre a memória das experiências limites, 

a influência de uma história de memória, que é reconhecido principalmente em pesquisa realizada por Pierre 

Nora (1984-1992) e Henry Rousso (1987), entre outros historiadores. Também compreende uma filosofia de 

ensino que analisa a dialética da memória, entre a memória e o esquecimento, o status da memória, ou 

características da consciência histórica, por Paul Ricouer “memórias feridas” (2000) e os dilemas ligados ao 

"abuso" e "excessos" da memória (TODOROV, 1995). Além de uma linha de trabalho focada na noção de 

"trauma" com a pesquisa feita por psicanalistas, para historiadores e cientistas sociais (CARUTH, 1996; LA 
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historiografia sobre o assunto, aparece sempre como um estágio anterior, menos crítico do 

que a História”. Esse tipo de raciocínio, como salienta o autor, “impossibilita o diálogo 

profícuo entre ambas as formas de ler o passado”.
14

 

Se considerarmos que, para que a História aconteça, a memória coletiva precisa 

morrer, ou seja, perder sua ligação com a memória que ainda está viva, como alude o autor, 

não haveria muita possibilidade de associar essas abordagens do passado. Nas palavras de 

Fernandes: 

 

uma vez inscrita em algum suporte, a História gera Memória no momento em que seus 

leitores dialogam com ela, produzindo novas Memórias. Também é possível pensar 

que os historiadores escrevem História imbuídos de muitas Memórias, que podem ser 

escrutinadas, mas nem sempre contornadas.
15

 

 

Desse modo, podemos pensar que a escrita da história pode servir como suporte à 

Memória, ou como Nora denominou um “Lugar da Memória” e vice versa. Não partilhamos, 

portanto, da ideia de a memória ser antagonicamente separada da História, pois ambas têm um 

substrato comum, sua relação com o passado. Sendo assim, nossas análises acerca dos textos 

históricos decorreram dentro dessas pontuações. 

Além disso, para além das técnicas convencionais da história, tentamos trabalhar 

outros elementos do passado chileno fora da academia. Nesse sentido, a investigação 

histórica sobre os usos do passado perpassa pela análise de outros “lugares de memórias”, 

como jornais, sites, materiais didáticos, museus, memoriais, e nossa segunda fonte principal, 

os quatro filmes chilenos produzidos nos anos 2000: Machuca (Andrés Wood, 2004), Tony 

Manero (Pablo Larraín, 2008), NO (Pablo Larraín, 2012) e Nostalgia de la Luz (Patrício 

Guzmán, 2012). Os longas-metragens serão mais bem apresentados no capítulo 3 e 4. 

É importante mencionar, nesse ponto, embora não seja objetivo desta dissertação 

esgotar as discussões a respeito do debate entre história e cinema, que um dos aspectos mais 

discutidos na relação entre esses campos é aquele que entende o filme como documento 

histórico. Essa noção do cinema como fonte histórica iniciou-se a partir da década de 1970, 

com a Nova História francesa. Naquele momento, o historiador Marc Ferro, em sua obra 

                                                                                                                                                                                      
CAPRA, 2009; entre outros). Sendo assim, a palavra “memória” pode significar o registro psíquico e corporal 

de experiências passadas, a faculdade de lembrar (como na expressão “dever de memória”, isto é, o dever 

de valer-se dessa faculdade com o intuito de impedir o esquecimento de algo) e a sistematização do que foi 

lembrado (algo que se aproxima dos chamados lugares de memória). Articulando os três significados, pode-se 

dizer que os lugares de memória consistem em suportes e representações tendencialmente institucionalizados, 

nos quais a memória como registro experiencial foi organizada com a mobilização da memória como faculdade 

de lembrar. 
14

 FERNANDES, 2012, p. 23. 
15

 Ibidem, p. 24. 
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Cinema e História, postulou que, por meio da “operação histórica”, o cinema poderia ser 

incorporado como objeto da historiografia.  

Nessa linha, em hipótese apresentada por Francisco das Chagas Fernandes Júnior: 

“[...] a fundação do cinema como objeto historiográfico deu-se pela exclusão do debate direto 

com os estudos do cinema e com a história do cinema”
16

. Para Fernandes Júnior, formaram-se 

dois tipos de discussões: a primeira, que enxergou o cinema como um objeto com um fim em 

si mesmo e suas relações com as teorias do cinema; e a segunda, pensando os filmes como 

fonte para analisar a sociedade. Essa nova possibilidade de se pensar as obras fílmicas sob 

uma perspectiva dos estudos históricos recebeu um conjunto de críticas no tocante à ênfase 

dada às imagens, como se elas por si só bastassem como discurso. Essas críticas se deram 

sob o fato de muitos estudos sobre o cinema, até então, pensarem apenas (ou com muita 

ênfase) numa abordagem estética, como se a captação de imagens fosse feita de forma neutra e 

objetiva, sem levar em consideração as intenções de quem as produziu. 

Também houve estudos baseados nas teorias de Ferro que criaram o que se 

convencionou chamar de proposta sociológica. Grosso modo, são estudos que se propunham a 

considerar os filmes como reflexo das sociedades e dos objetos que retratavam. Pensar dessa 

forma implicava dizer que o filme (assim como outras obras de arte ou da indústria) eram 

frutos da época e das pessoas que os produziram. Inaugurando um campo bastante 

interessante, essa perspectiva tornou possível analisar as produções fílmicas para além de 

seus aspectos estéticos, trabalhando valores, intencionalidades e até mesmo ideologias que os 

filmes carregavam. 

Contrapondo-se à perspectiva meramente estética, temos os trabalhos de Pierre 

Sorlin. Os escritos de Ferro são baseados em filmes históricos e também trazem proposições 

frente à proposta sociológica. O autor lembra que os filmes devem ser compreendidos e suas 

especificidades, entendendo a relação da produção com o período que ele deseja representar e, 

principalmente, com seu presente. Para o estudioso, o importante não seria definir o que o 

filme pretende dizer, mas o que diz e como diz. Como mencionado por Junior: “[...] 

divergentes em alguns pontos, as propostas de Marc Ferro e Pierre Sorlin convergiam na 

centralização do filme como objeto central de uma dupla preocupação: película como 

documento ou como representação da história”
17

. 

Como trabalham Lima e Fernandes: 
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17
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A questão central que se coloca para o historiador que trabalha com a imagem 

cinematográfica diz respeito exatamente a este ponto: o que a imagem reflete ou 

instaura? Ela é a expressão da realidade ou é uma representação? Qual é o grau 

possível de manipulação da imagem? Ou, até mesmo, qual o grau de ligação de um 

discurso fílmico com a noção de realidade? É importante reafirmar que o filme, assim 

como as produções históricas, é uma interpretação de um tema. Julgar um filme 

somente pela fidelidade ou pela reconstituição fidedigna à época é considerar que ele 

pode revelar uma suposta verdade histórica.
18

 

 
 

O embasamento da nossa dissertação configura-se dentro de um conjunto que 

discute relações mais amplas entre cinema e história. A questão da recepção do filme não 

será ponto de discussão neste trabalho, visto que nos interessa mais compreendê-lo em suas 

condições de produção e de produção de discurso. Concordamos com Maria Helena Capelato 

ao definir o filme como documento de discussão de uma época e seu estatuto como objeto da 

cultura que encena o passado e expressa o presente.
19 Podemos dizer, então, que o filme, 

como obra de arte, faz mais do que retratar o real, ele o reinventa, como obra de arte. 

Sendo assim, acreditamos que essas modalidades, no caso específico do cinema, 

conquistaram um grande espaço na escrita e na representação do passado militar do Chile e, 

além disso, configuram um esforço de tornar a história mais acessível ao público mais 

restrito da produção historiográfica. 

Para alcançar o cumprimento dessa tarefa, iniciamos nosso trabalho procurando 

situar melhor historicamente o tipo de transição política efetuada. Como observamos, o 

processo político de transição precisou obedecer a limites bastante rígidos, que restringiam o 

grau de autonomia da sociedade na reformulação e na  recondução da nova democracia do 

país. Na contextualização do Capítulo 1, tentamos cruzar os entraves institucionais amarrados 

ainda na ditadura para que a transição ocorresse de maneira gradual e mantivesse um poder de 

decisão política dos militares com a manutenção da política de esquecimento do passado 

pelos governos democráticos chilenos, que optaram pelo discurso da reconciliação e do 

apaziguamento. 

Nosso objetivo foi expor o ambiente político e social permitindo que as feridas 

abertas do passado se mantivessem e abrissem espaço para a elaboração de novas memórias 

que dessem conta do acontecido. Também no primeiro capítulo, a fim de compreender as 

diversas interpretações que marcam as narrativas de memórias chilenas do passado militar no 

presente, buscamos elucidar melhor os três conceitos-chaves e fundamentais para o 

entendimento do posicionamento dos “lugares de memória” como um espaço de luta e como 
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eles se relacionam: verdade, reparação e justiça. Verificamos que há, nas diversas formas de 

se elaborar o passado, um esgotamento das formas de representação. Também existe um forte 

apelo social de que esse passado seja dito e representado, ou melhor, de que a verdade venha à 

tona para que haja uma possível justiça e um projeto de reparação aceitável. 

O Capítulo 2 pretende mostrar, em primeiro lugar, os relatos produzidos por 

integrantes das esquerdas e organizações de direitos humanos acerca da luta armada e da 

repressão. Inicialmente, expomos brevemente os contextos históricos que envolvem a 

“experiência chilena” e fazemos uma apresentação inicial de alguns autores que aparecerão 

posteriormente, nesse mesmo capítulo, retomados e mais bem esmiuçados.  

Em seguida, propomos analisar alguns postulados das narrativas historiográficas 

chilenas do período de 1970 até 2015, através de três ciclos interpretativos que consideramos 

decisórios nas mudanças de paradigmas para as interpretações dos textos escritos. São eles: o 

golpe de 1973 que impôs a censura prévia aos textos dos historiadores na época e, inclusive, a 

detenção e o exílio de alguns deles; a detenção de Pinochet em Londres e as publicações 

advindas desse ocorrido, que são os artigos do historiador conservador Gonzalo Vial e o 

Manifesto dos Historiadores de 1999, sob a coordenação de Gabriel Salazar; e, por último, a 

vitória da Concertação e sua versão equilibrada do golpe, contribuindo para novos 

questionamentos acerca do próprio golpe e as indagações sobre o papel da história na condição 

de lugar possível de estabelecer uma verdade decisória para uma justiça e a reparação desse 

passado. Foi necessário selecionar uma reduzida amostra de autores da imensa produção 

existente nessa área, o que fizemos enfatizando aquilo que se relacionava mais diretamente 

com os objetivos principais: demonstrar como o dever e o trabalho de memória estão 

presentes em suas narrativas, especialmente no que diz respeito à abordagem estrutural, ao 

enfoque sobre a verdade, à função social da história e à justiça. A ideia é pensar a produção 

historiográfica chilena em quatro etapas, nas quais buscamos destacar os principais autores de 

cada recorte proposto, bem como seus lugares de produção. 

No Capítulo 3, apresentamos o nosso segundo lugar de memória: o cinema. Para a 

introdução dessa narrativa, dedicamo-nos a uma breve análise de filmes que, em outros 

contextos, trataram de passados traumáticos e de certa forma lidaram com os mesmos 

questionamentos em relação à verdade, à reparação e à justiça. A produção fílmica abordada 

refere-se às películas sobre os acontecimentos e horrores da Primeira e Segunda Guerra 

Mundiais. A discussão em torno da representação desse passado sensível toca questões 

referentes à ética e ao dever de memória que são correlatas aos filmes sobre ditadura. 

Na sequência, tal qual fizemos um recorte interpretativo, apresentamos um 
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panorama geral do cinema chileno das três fases que circunscrevem o golpe (o antes, o durante 

e o depois). Expomos, também, trechos das entrevistas dos diretores dos filmes escolhidos para 

nossas pesquisas. Procuramos pensar como as produções fílmicas de cada diretor podem ou 

não promover um efeito catártico coletivo ou individual e ser, ao mesmo tempo, uma projeção 

das memórias individuais desses diretores no presente. 

Para esse capítulo e o Capítulo 4, usamos os postulados do filósofo francês Paul 

Ricoeur (Tempo e narrativa
20

) e da historiadora argentina Beatriz Sarlo (Tempo passado
21

) que 

chamam a atenção para o entrecruzamento entre a história e a ficção. A hipótese proposta pelo 

filósofo afirma que se “a ficção é quase histórica, tanto quanto a história é quase fictícia”
22 no 

momento da leitura, o pacto entre o telespectador ou leitor e o autor encerra a “crença de que 

os acontecimentos relatados”, de alguma forma, acabem pertencendo ao passado da voz que 

narra. 

Para Ricoeur, a ficção se assemelharia, portanto, à história por lidar com 

acontecimentos irreais como se fossem fatos passados, isso por meio de uma voz 

narrativa, tanto quanto a história se assemelha à ficção, por relatar acontecimentos reais, 

completados em sua passadidade, pela intuitividade e vivacidade, criadas pela presença 

narrativa. 

Sarlo, referindo-se às considerações de Paul Ricoeur, acerca das narrativas de 

ficção sobre o holocausto, lembra-nos que o autor chama a atenção para o fato de aqueles 

registros serem uma exceção sobre os quais é complicado (quase impróprio) exercer o método 

historiográfico, pois se tratam de experiências extraordinárias, que não podem ser 

comparadas a outras. Na tentativa de aplicar essas considerações de Ricoeur sobre o 

holocausto aos depoimentos das vítimas das ditaduras militares do Cone Sul, Sarlo defende 

que a crítica ao testemunho apenas ficaria impedida ao passo que essas declarações se limitem 

ao horror (no caso, da tortura e da ameaça concreta de morte), tendo em vista que não há 

termos de comparação para tais realidades. 

Portanto, nesse caso, o testemunho tanto na história e em outros lugares de 

memórias apresentam-se “[...] como instrumentos de verdade [...]”, para libertar “[...] os 

direitos reprimidos que devem se libertar [...]”
23 e se manifestam em diferentes formas de 

função memorialística. No tocante ao testemunho em diferentes produções, a autora descreve 

que [...] “nas últimas décadas, a história se aproximou da memória e aprendeu a interrogá-la; a 
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expansão das ‘histórias orais’ e das micro-histórias é suficiente para provar que esse tipo de 

testemunho obteve uma acolhida tanto acadêmica como midiática”.
24

 

Por fim, no Capítulo 4, procuramos dissecar as narrativas fílmicas estudadas. Para 

a seleção dos filmes, foi feito um levantamento da produção do país que focalizasse o regime 

de Pinochet. Estabelecemos três critérios para a escolha final. Além do período em que foram 

feitos (privilegiando os mais recentes), consideramos a grande repercussão dentro dos 

festivais de cinema internacionais e a aceitação ou não do grande público. 

Grosso modo, o primeiro filme analisado, Machuca, enreda a sua narrativa sobre 

a ditadura sob o olhar infantil; o segundo, Tony Manero, apresenta o cenário de alienação 

cultural diante do regime por meio do sonho do personagem principal Raul em se tornar o 

lendário John Travolta, astro do filme norte americano Os embalos de sábado à noite. O 

longa-metragem NO traz à tona a memória do período da convocação do plebiscito de 1988 

para decidir a permanência ou não do governo de Pinochet. A trama apresenta um 

publicitário que foi capaz de criar uma campanha consistente que ajudou o país a se ver 

livre do regime militar, ao mesmo tempo em que fez isso anulando a necessidade de encarar 

o passado e de reconhecer as violações de direitos humanos cometidos durante a ditadura, 

prefigurando o que estava por vir nos governos posteriores ao golpe e suas políticas de 

reconciliação. Por último, o documentário Nostalgia de La Luz tem como cenário o deserto 

do Atacama, onde ocorrem as pesquisas da astronomia procurando vida extraterrestre e a 

busca pela memória do passado da ditadura com as histórias dos desaparecidos políticos, 

procurados por um grupo de mulheres. 

Em nosso trabalho, procuramos apontar os momentos nos quais as narrativas 

fílmicas selecionadas se articulam com as noções de verdade, reparação e justiça. A 

construção de uma ligação entre a memória e o cinema abre um vasto campo de exploração. 

Podemos aplicar nossa análise com base em diferentes abordagens, como enfatizar o papel do 

cinema (como um empreendedor da memória), ou destacar a sua eficácia como suporte 

para eventos passados espalhados entre as gerações mais jovens (como veículo de 

transmissão) ou, ainda, ainda pesquisar seu papel como um construtor de sentidos por meio de 

imagens, sons e palavras (como cenário de memória). É importante afirmar que o filme, assim 

como as produções históricas, é uma interpretação de um tema. Julgar um filme somente pela 

fidelidade ou pela reconstituição fidedigna à época é considerar que ele pode (ou que deve) 

revelar uma suposta verdade histórica. O embasamento do nosso trabalho configura-se dentro 
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de um conjunto que discute relações mais amplas. O filme inserido em seu presente também 

representa um novo sentido dado ao passado. Serve, portanto, como fonte, estabelecendo uma 

ponte entre aquilo que já foi e o presente, possibilitando um novo sentido.
25

 

O objetivo foi compreender as transformações dos diferentes lugares de fala 

sobre a ditadura militar chilena, ou seja, como as interpretações sobre o regime modificaram-

se desde a primeira fase que antecede o golpe e o período democrático no qual o Chile ainda 

está inserido. Os textos históricos e as narrativas fílmicas, além de exporem com crueza a 

permanência das feridas abertas pela repressão e não cicatrizadas em virtude do modelo de 

transição baseado no esquecimento e na conciliação, trazem à tona a questão da verdade, 

reparação e justiça. Há, em nosso entender, uma insistência em mostrar que a violência não 

“tratada” tende sempre a se manifestar de forma novamente violenta. Eleger para discussão “o 

passado que ainda dói no presente” é inteiramente cabível tanto à linguagem fílmica como à 

acadêmica, malgrado as diferenças epistêmicas entre elas. Nesse sentido, ambas lançam 

discussão sobre o que foi e o que significou o regime militar para o presente, problematizando 

a memória sobre aquele contexto e ensejando reflexão. 

Por fim, este trabalho pretende inovar no recorte do objeto de pesquisa, pois a 

intenção é demonstrar que a análise das permanências e descontinuidades da elaboração de 

memórias dessas narrativas, ou desses “lugares de memórias”, podem despertar para algo que 

a historiografia ou o cinema ainda não se atentaram. 
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Capítulo 1: A transição à democracia no Chile: uma abertura negociada 

 

Procuramos, neste primeiro capítulo, situar historicamente o processo de 

redemocratização do Chile após o fim do regime militar (1973-1988). Nossos objetivos são 

reunir e problematizar informações sobre o tipo de transição efetuado no país e avaliar como 

os conceitos verdade, reparação e justiça aparecem nesse processo. 

 

1.1 Para que recordar se o passado divide o país? 

 

Figura 1 – Polêmica da retirada do termo “ditadura” dos livros escolares 

chilenos 

 
Fonte: Página do blog O Jornaleiro

26
 

 

No dia 9 de dezembro de 2011, o Conselho Nacional de Educação (CNE) do 

Chile decidiu eliminar dos textos escolares a expressão “ditadura” para se referir ao governo 

de Augusto Pinochet, como explicitado na Figura 1, que mostra uma charge publicada na 

internet.
27 A decisão provocou divisões dentro do governo de Sebastián Piñera e gerou um 

intenso debate envolvendo políticos e intelectuais sobre esse passado controverso. Segundo o 

presidente da Comissão de Educação, senador Jaime Quintana, em entrevista concedida ao 

periódico La Nación, as mudanças "tinham como objetivo imprimir uma visão direitista 

da sociedade chilena". Para o deputado do Partido Comunista Hugo Gutiérrez, a proposta foi 

uma tentativa de “brincar com a história e com aqueles que sentiram na pele a ditadura de 
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Pinochet
28

. A resposta oferecida pelo governo de Sebastián Piñera enxergou a medida 

como “um esforço técnico e profissional do Ministério da Educação de dar uma versão 

equilibrada da história do Chile”, segundo afirmou o deputado e ex-ministro de Pinochet, 

Alberto Cardemil
29

.  

Os processos de transições ocorridos no Cone Sul após a queda dos regimes 

autoritários do século XX apresentam momentos de abertura e confronto para a memória 

desses países. Os regimes militares ocorreram a partir de 1954, no Paraguai com o regime do 

general Stroessner; dez anos depois, houve os golpes na Bolívia e no Brasil. Em 1973, 

sucederam-se as ditaduras no Chile e no Uruguai, e, três anos depois, na Argentina. A cada 

aniversário desses golpes, as sociedades dos diversos países manifestam-se de formas 

distintas, mostrando-se a favor ou contra esse passado. Um dos pontos centrais no período de 

transição democrática, iniciado na década de 1980, foi o estabelecimento de medidas que 

pudessem “recuperar as sociedades”, isto é, tentar anular internamente os confrontos entre 

civis e militares após o fim dos golpes. 

Embora cada país tenha implantado políticas diferenciadas no que tange à 

condução da memória e à averiguação judicial do passado, a preocupação central era o 

reestabelecimento da “reconciliação nacional”. Ao mesmo tempo em que houve um conjunto 

de medidas jurídicas sancionadas para resolver as questões de violações de direitos humanos, 

houve certa preocupação dos Estados em separar esse passado do presente e conduzir uma 

nova política no futuro. Porém, como observou a historiadora argentina Ludmila Catela: “essa 

forma de encarar o passado fundamentava-se tanto na necessidade da consolidação 

democrática quanto no estabelecimento de um novo diálogo da sociedade com os militares 

que deixavam o poder.”
30

 

Nesse sentido, “brincar com a história” pressupõe a capacidade da história em 

revelar uma verdade incontestável daquele passado. Embora possível e indispensável à 

superação do sofrimento vivido, bem como à elucidação acerca das violações contra os 

direitos civis cometidos pelo Estado, as narrativas delineadas não se apresentam como um 

material pacífico, consensual e estável. Assim, a defesa de uma “versão equilibrada da 

história do Chile” feita pelo deputado Alberto Cardemil revela-se uma operação política sem 
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consistência justamente porque imparcialidade (a capacidade de recuperar as diversas 

perspectivas pelas quais um mesmo objeto do mundo é concebido) não é nem objetividade, 

nem equilíbrio. 

Desse modo, passados 41 anos do golpe militar, o Chile reformula e discute sua 

base política de governo, em meio a conflitos de memória e identidade nacional, ou seja, 

entre as diferentes memórias em batalha, inclusive dentro dos projetos do Estado chileno. 

A charge e a nota publicada pelo Jornal La Nación em janeiro de 2013 (FIGURA 

1) é o que podemos aproximar de uma definição de um passado que ainda está se inscrevendo 

em um campo de batalhas de interpretações e lutas de sentidos. Em outras palavras, a 

experiência ditatorial chilena pode ser definida como um passado que “ainda dói”
31

, ainda 

tem estreita conexão com o mundo em que vivemos e atuamos. A iniciativa, que atingiria 

alunos do primeiro ao sexto ano, acabou sendo abortada após a repercussão negativa na mídia 

(inclusive internacional), mas é mais uma demonstração de que mudanças são, 

frequentemente, acompanhadas por revisões na história nacional e se estendem para além dos 

muros de decisões políticas. Por isso, mudar uma palavra ganha repercussão tão forte no país 

de origem e naqueles que tiveram experiência similar. 

Detalhando um pouco mais o quadro político chileno, a historiadora Nashla Dahas 

chama a atenção para o que ela denomina de “singularidade chilena”, na qual as eleições 

chilenas frequentemente apresentam um quadro de votação acirrado, com diferenças muito 

pequenas entre os votos recebidos pelos candidatos. Como formula: 

 

Nessas condições, a vitória nunca assegura uma posição confortável, ou se torna 

garantia de estabilidade, cria-se uma sociedade de inimigos. A população não 

consegue se reconhecer em uma única história. Talvez por isso haja tanta pressa em 

esquecer o passado, em reconciliar o inconciliável. São partes com identidades 

distintas, próprias, que não aceitam ser enquadradas em um discurso comum. Assim, 

a cada eleição estabelecem-se vencidos e vencedores, e qualquer política oficial de 

memória terá um custo social e um preço histórico
32

. 
 
 

Trata-se, por um lado, de nomear a tortura e o assassinato de uma geração, de 

encontrar formas consensuais para explicar disputas ideológicas, radicalização política e 

experiências limite individuais e coletivas. Por outro lado, há a necessidade de se estabelecer 

a ordem, criar um pacto de estabilidade política e convivência social, tal como os sucessivos 

governos concertacionistas
33

, de centro-esquerda, tentaram fazer ao longo dos últimos 20 

anos. 
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Adentrando um pouco mais sobre a política desses governos, como demonstramos na 

Introdução, os períodos finais da ditadura militar chilena expressam o quanto a transição 

abertura para a democracia foi gradualmente planejada e conciliada aos interesses dos 

militares. O decreto-lei de anistia, promulgado em abril de 1978, convocado para tentar 

legitimar o caráter democrático do regime de Pinochet, beneficiou os responsáveis por 

violações de direitos humanos cometidas entre 11 de setembro de 1973 (data do golpe 

militar) e abril de 1978, fazendo com que os processos judiciais nos anos de abertura 

ficassem amarrados. O perdão foi estendido: “a todas as pessoas que, em qualidade de 

autores, cúmplices ou encobridores que incorreram em delitos, durante a vigência da 

situação de Estado de Sítio, compreendida entre o 11 de setembro de 1973 a 10 de março de 

1978”
34

. 

Assim, o decreto-lei, aprovado ainda no governo de Pinochet, longe de expressar um 

suposto “acordo político” resultante de “amplo debate”, revelava muito da correlação de 

forças políticas existente no Chile. O texto atendia à necessidade do regime de se 

autoproteger da responsabilidade criminal pelas violações empreendidas, e, sobretudo, pela 

responsabilidade política do regime autoritário. 

Dessa forma, vai se desenhando uma “estratégia de inimputabilidade”. Essa 

inimputabilidade passa por perdoar juridicamente todos os envolvidos – reconhecendo 

implicitamente a participação e a existência de crimes de Estado – antes que se julgue o 

crime. Logo, em não havendo julgamento, de que serve esmiuçar o passado? Resta, pois, 

esquecê-lo diante de uma orientação para o futuro. 

Dez anos depois, em de outubro de 1988, Pinochet, tentando legitimar seu governo 

frente às pressões internas (de grupos clamando o fim da ditadura) e internacionais, convocou 

um plebiscito que propunha a prorrogação de seu governo por mais oito anos. Após a 

consulta, Pinochet perdeu e se viu obrigado a iniciar a transição para abertura política chilena. 

Embora tenha sido derrotado, as reformas constitucionais, aprovadas no plebiscito de30 de 

julho de 1989, não extinguiram do texto a existência de senadores biônicos e cargos 

vitalícios da constituição de 1980. A negociação para as alterações no texto chileno foi 

intermediada entre a direita – expressa pela aliança da Renovación Nacional, e governo, 

representado pelo Ministro do Interior (Carlos Cáceres) – e a oposição política, vencedora 

do plebiscito de 1988 – representada pela coalização da Concertação na figura de 

Patricio Aylwin. Além disso, apesar das negociações, Augusto Pinochet e a Junta de 
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Governo nem sempre respeitaram os acordos estabelecidos: “a Lei sobre o Congresso, que 

proíbe o governo civil de investigar sobre as violações dos Direitos Humanos e qualquer 

outro assunto sob o regime militar”, como afirma Manuel Garretón, “foi imposta sem 

consultas.”
35

 

Analisando a matéria de jornal da época encontrada em uma seção de arquivos do 

jornal espanhol EL PAÍS, o documento oferece algumas pistas sobre os parâmetros da nova lei 

aprovada pela Junta Militar acerca das eleições e como foi o processo de retorno à democracia 

representativa, que não ocorria há dezesseis anos. Permitia-se o voto a: 

 
[...] 8,2 millones de chilenos, mayores de 18 años, que no tengan antecedentes de 

conductas terroristas en lucha de clases, podrán formalizar su derecho a voto. La masa 

de electores representa el 68% de la población total de Chile, calculada en 12 millones 

de acuerdo al censo de 1982. De eso selectores, sólo 3,65 millones han votado alguna 

vez en su vida. Este hecho, calificado de "histórico" por el ministro del Interior, 

Ricardo García, constituye la primera cristalización de uno de los capítulos de las 

leyes políticas aprobadas no pasado por el régimen militar, en el marco de lo que ha 

denominado “normalización institucional” [...]
36

 

 

Acreditava-se que as eleições poderiam ser anuladas pela Junta Militar, mas 

Pinochet respeitou o resultado e negociou sua saída com algumas condições que mantivesse 

sua influência sob a condução do país. Todo o processo de transição foi negociado com a 

oposição e serviu para restringir os poderes dos novos governos vitoriosos após sua derrota. 

Com a reforma, o general continuou como comandante das Forças Armadas e com o poder de 

designar senadores no congresso, além dos membros do Tribunal Constitucional eleitos pelo 

Conselho de Segurança Nacional do país. Com o triunfo do “não”, foram realizadas as 

eleições no dia 14 de dezembro de 1980, no qual disputavam os candidatos à presidência: 

Hernán Buchi candidato oficial pela União Democrática Independente (UDI) e Patricio 

Aylwin da frente oposicionista Concertação de partidos pela democracia (CPPD), composta 

por socialistas, além de integrantes do partido da Democracia Cristã. 

Após uma disputa acirrada, Aylwin foi o candidato vitorioso com 55,2% dos 

votos válidos, tornando-se, assim, no primeiro presidente democrático em 17 anos. Com a 

vitória da democracia, o clima nas ruas de Santiago era de euforia, incerteza e esperança. Como 

interpreta a historiadora Fabiana Fedrigo: 

 

A recuperação do ambiente democrático despontava nas ruas e refletia-se na corrida 

da cidadania para efetivar seu registro eleitoral, dando mostras de que, mais uma vez, 
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a sociedade civil respondia positivamente e acreditava na ação encabeçada pela 

oposição política.
37

 

A primeira iniciativa do governo para rever os crimes da ditadura foi a criação da 

Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação sob a tutela do juiz Raul Retting. As 

organizações de direitos humanos do país ofereceram amplo apoio ao trabalho da comissão, 

diferentemente das Forças Armadas e dos carabineros – polícia chilena – que pouco 

colaboraram ou prestaram depoimentos. Além disso, muitos dos oficiais, segundo 

informações do relatório final da comissão, já haviam deixado de ocupar o posto das Forças 

Armadas.  

Os trabalhos da comissão duraram nove meses e investigaram as mortes e 

desaparecimentos entre os anos de1973 e 1990, cujo resultado consistiu em diversas 

recomendações de punições jurídicas, a publicação de um relatório (1991) e um pedido 

público de desculpas à nação pelo atual presidente, responsabilizando os militares por mais de 

2 mil mortes. Para conduzir as investigações, Aylwin partiu da premissa de que a Lei da 

Anistia impedia que os casos fossem tratados pela justiça, mas não que fossem investigados. 

Segundo a historiadora Nashla Dahás, em artigo publicado em 2012, sobre os processos de 

“acertos de contas” durante a transição chilena no governo de Aylwin: 

 
O Informe obteve um êxito social evidente e foi publicado como livro e em 

suplementos de um periódico nacional. No entanto, a direita e os militares não 

pediram perdão pelos crimes, embora não pudessem mais negar, como era de costume 

desde 1973, a repressão que havia se estabelecido.
38

 

 

Após, a inauguração do primeiro relatório e a investigação do período, como já 

mencionado na Introdução, houve mais quatro comissões sob o comando de outros governos 

da Concertação vitoriosos nas eleições seguintes. Apesar do empenho em buscar expor os 

crimes e as cometidas no período, percebemos certo esforço das “políticas concertacionistas” 

em tratar a violência política como um tema do passado, procurando mostrar uma nítida 

ruptura entre passado e presente. Como demonstra Catela, a questão dos desaparecidos e dos 

crimes da ditadura voltou à agenda no Chile de forma impactante em fins de 1998 quando houve 

o pedido de extradição de Pinochet, em viagem em Londres pelo juiz espanhol Baltazar Garzón, 

sob acusação de responsabilidade pela violência cometida contra cidadãos espanhóis residentes 

no Chile durante a ditadura. 

A detenção de Pinochet em Londres, em 1998, incendiou a discussão pública e 

provocou um efeito de deslocamento da questão de ordem nacional para além da fronteira. 
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Com o “acontecimento-Pinochet”, as histórias do golpe militar e as reportagens dos protestos 

nas ruas inundaram os canais da imprensa chilena. Isso provocou a invasão do passado no 

presente e gerou um efeito de discussão política e reavaliação dos processos de justiça até 

então empregados, bem como mostrou aqueles que corroboravam com a política de Pinochet 

e defendiam sua liberdade. 

A onda de protestos, a crescente concentração de renda no país que manteve a 

política neoliberal de Pinochet e o desgaste da coalização da Concertação, principalmente sua 

ineficiência em resolver os entraves autoritários legados da ditadura, demonstraram que a 

democracia consensual vigente era completamente frágil. A liberação de Pinochet logo depois 

de sua prisão renovou a sensação de impotência dos cidadãos. Aqueles que foram vitimados 

com a violência ou aqueles que se transformaram em assassinos, torturadores, ficaram com 

uma “sensação de irrealidade”, uma vez que a justiça e a reparação não lhe são cabíveis. 

Em linhas gerais, a política desempenhada pelo governo da Concertação resultou 

em um processo além da garantia de prerrogativas e de impunidade. Ele foi capaz, pelo 

menos até certo ponto, de impedir que a liberalização trouxesse de volta elementos da 

realidade política que o regime de 1973 buscara exorcizar; todavia, acabou por reforçar uma 

medida que o governo anterior executou que é tentar diluir os conflitos ideológicos dos 

partidos políticos, em busca da estabilidade no poder. 

 

1.2 O dever de memória entre: a verdade, a reparação e a justiça 

 

Diante desse cenário, verifica-se, portanto, que existe no Chile uma crise ética 

contemporânea e uma banalização da violência frente às violações contra a vida cometidas 

naquele período. A naturalização da tortura pode ser um sintoma de projeção da frustração ou 

o resultado de um apelo social. Desse modo, a anistia, a política do esquecimento e a 

reconciliação como o único caminho possível resultam na perpetuação de um passado 

autoritário que não aconteceria no presente. 

 

O panorama apresentado é interessante porque nos leva à disputa pela construção 

desse passado que se dá no momento da transição política: anistia ou julgamento do passado 

implicava o quê? É possível recuperar a verdade desse passado ou repará-lo? Como defender 

uma comissão da verdade se há pouco tempo vários intelectuais disseram que a verdade não 

existia? E como a justiça aparece? Como reparar as pessoas que sofreram com a ditadura? 

Como reconhecer que uma ditadura é um desvio da norma e não a norma da nossa História? 
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Delinear as guerras de memórias e estudar os discursos então elaborados pode ser 

uma estratégia válida para a melhor compreensão das amarras políticas em que se viu 

enredada a transição para a democracia e pode nos ajudar a entender qual seria o papel dos 

lugares de memórias elencados: História e Cinema chilenos nesse quadro. 

De tal forma, na busca de compreender as diversas interpretações que marcam as 

narrativas de memórias chilenas do passado militar no presente, somos confrontados por três 

conceitos fundamentais para entender o posicionamento dos “lugares de memória” como um 

espaço de luta e como eles se relacionam: verdade, reparação e justiça. 

Para encaminhar a discussão, compete-nos estabelecer alguns parâmetros sobre o que 

consiste dizer “o que é a verdade”, quais seriam as formas de justiça e reparações possíveis 

para o confronto com esse passado sensível. Longe de um conceito de verdade ingênuo 

como um saber constitutivo factual, tentaremos sublinhar as derivações desse conceito no 

cenário apresentado e sua evocação constante no cumprimento de “dever de memória” desse 

passado. Vale ressaltar que a discussão sobre a verdade possui um campo de estudos muito 

vasto e por isso discutiremos dentro do cenário específico apresentado. 

Nosso debate sobre a verdade está inter-relacionado a problemas relativos aos 

usos da memória e às diferentes historicidades que o tema ganha com o chamado giro-

linguístico na historiografia desde a década de 1970. O compromisso com a verdade ganha 

relevância dentro das questões relacionadas aos passados sensíveis, ao lugar dos testemunhos, 

aos arquivos da repressão e às demandas sociais e desafios da judicialização que caracterizam 

a história recente. Podemos dizer que tal mudança está ligada à reflexão sobre o holocausto e 

constituiu-se num campo fértil para a discussão sobre o problema da representabilidade. O 

fenômeno provoca uma reflexão acerca de sua singularidade: o genocídio transita na fronteira 

da experiência traumática e do discurso, isto é, entre algo que deve e não pode ser dito, 

colocando em pauta não os limites da representação, mas o empreendimento da escrita da 

história e seu entendimento sobre a verdade. 

Uma consulta aos dicionários de língua portuguesa já proporciona elementos 

interessantes e esclarecedores a respeito. O significado do verbete aponta vários campos de 

significação. Destacam-se dois estreitamente interligados: por um lado, a “particularidade 

atribuída ao que está em conformidade com os fatos e/ou com a realidade: a verdade de uma 

questão”; e por outro, “diz-se da representação que é exatamente igual ao seu modelo: a 

verdade de uma pintura”. Fica evidente que a apreensão da verdade é algo que nos é dado 

como a “realidade”, daquilo que é real, mas também como aquilo que é verdadeiro é o que 

expressa o real: o tema é tratado com a eterna controvérsia da "mimese”. 
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Ora, como apreender aquilo que é inapreensível? Como tornar real o que não 

consegue representar? Como a verdade pode nos aproximar de um passado que ainda está se 

inscrevendo no presente? E, ainda, como chegar a essa verdade? Nesse momento, 

verificamos, de um lado, o esgotamento das formas de representação e, por outro, um forte 

apelo social de que esse passado seja dito e representado, ou melhor, a verdade venha à tona. 

A questão é como articular esses dois extremos, sendo o primeiro interno, o que 

nos é dado, e o segundo externo, aquilo que nos é representado. Como assinala Giorgio 

Agamben: 

 
O cerne do testemunho linguístico no Campo Grande – Auschwitz – privilegia a 

exceção à norma, arriscando-se na deriva do fechamento da passagem entre o real e o 

possível. Este paradoxo só seria resolvido em um tempo que não é nem o da História, 

nem o da eternidade.
39

 
 

 
O ex-prisioneiro de Auschwitz e escritor Primo Levi, conhecido por sua obra 

sobre o holocausto, partilha sua experiência individual em seu livro. O autor diz que ‘as 

verdadeiras testemunhas’ são aquelas que viveram a experiência do extermínio até ao fim, 

assim, o testemunho real já não pode ser mais apreendido porque as pessoas que viveram 

o trauma radicalmente morreram. Nesse caso, o sobrevivente não poderia oferecer um 

testemunho próximo do real, pois não experimentou a situação limite. 

A condição do testemunho, no caso do sobrevivente, não seria, nesse sentido, em 

sua totalidade válida, seu depoimento é por aproximação e não por sua experiência completa. 

Pensando nesse paradoxo e tentando aparar as arestas da impossibilidade de testemunho real, 

recurso defendido pelos negacionistas do Shoah, Agamben procura responder a esse 

problema analisando a estrutura do ato de testemunhar. Para o autor, a efetivação do 

testemunho real não seria possível – isso é claro –, mas esse depoimento já carrega uma 

potência para dizer o não dizível.
40

 

Retomando os conceitos de Maurice Halbwachs (1990) sobre a dinâmica entre a 

memória do indivíduo e a memória coletiva, tecer um diálogo entre os mecanismos do 

trauma e do esquecimento é de fundamental importância para a memória coletiva. A 

memória individual nunca existe de maneira isolada e estática, pois os registros 

experienciais, embora possam ser repetitivos, são também o tempo todo atualizados; ela é 

modificada a cada instante pela chegada de novas experiências. As memórias coletivas 

seriam experiências partilhadas que vão se constituindo em um mundo comum, mas elas 
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sempre estarão abertas para ambivalências. O “sentimento de unidade”, que é evidenciado no 

processo de construção da memória, traz à tona a consciência de que temos de pertencer, 

simultaneamente, a diversos ambientes.
41

 

Aqui podemos fazer uma crítica à intenção e à postura reconciliadora da 

Concertação: se há acordo quanto a não responsabilização de ditadores e torturadores é 

porque não há democracia de fato. A defesa de uma versão equilibrada da história do passado 

militar do Chile é inconsistente, as feridas abertas individuais ou coletivas impõem limites a 

essas propostas apaziguadoras. A narrativa dessas memórias individuais é o que pode ajudar a 

matizar esses discursos fundados no processo de redemocratização da transição chilena. 

Mateus Pereira, ao refletir como (re)escrever a História do Brasil nos tempos de 

hoje, discute sobre a virada linguística como um convite para nós historiadores produzirmos 

conhecimento “entre”, “através” e “além” das disciplinas e das espacialidades possíveis para a 

escrita de uma história que não seja essencialista. Assim, Pereira afirma: 

 

[...] pensar sobre representações do passado no presente, sobre a transmissão, 

recepção e, também, sobre as funções sociais da história, como ética de 

responsabilidade para o presente, é, assim, uma busca de “possibilidades perdidas”/ 

“futuros do passado”, a fim de construirmos outras histórias. Pensar sobre a história 

e fazer história deveria ser antes de tudo uma busca para construirmos outras 

histórias para nosso tempo.
42

 
 
 

Nesse sentido, o autor defende e reitera a participação incontestável sobre o papel 

ou o lugar dos historiadores no processo. Entretanto, é necessário cautela: temos que ter 

cuidado com a defesa de uma instrumentalização da história pela demanda social e dar 

atenção ao problema entre a função do saber histórico e a história como função social, 

justamente quando estamos tratando de passados traumáticos. 

A fim de compreender um pouco sobre os avanços da responsabilização dos 

agentes público, ou seja, sobre o termo justiça de transição, buscamos algumas referências do 

Direito que tratassem a respeito do tema, uma vez que ele pouco ou nada tem sido 

problematizado na historiografia em si. Valendo-se das considerações do jurista Paul Van Zyl, 

podemos dividir os processos de Justiça de Transição em quatro pilares: a reparação das 

vítimas pelo Estado; a responsabilização dos agentes públicos que cometeram crimes de lesa 

humanidade; a garantia do direito à memória e à verdade; a reforma das instituições 

responsáveis pela manutenção das violações.
43
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Sendo assim, entendemos a Justiça de Transição, hoje, como um modelo 

intrinsecamente ligado à reparação às vítimas e pela busca da verdade, principalmente diante 

da realidade dos desaparecidos. A verdade compõe-se como “valor absoluto e irrenunciável” 

para a composição desses processos.
44

 

A punição dos crimes da ditadura latino-americana está ligada à consolidação do 

Tribunal Penal Internacional dos Direitos Humanos, evocando, inclusive, outras experiências, 

tais como a Comissão Verdade e Reconciliação na África do Sul, criada para investigar as 

atrocidades cometidas durante o Apartheid, assim como os julgamentos penais da Segunda 

Guerra Mundial. Como vimos, esse processo de “justiça” ocorre no Chile de forma gradual por 

meio da criação de comissões da verdade. 

Como apresentamos, um dado interessante sobre o processo de condenação dos 

culpados e da prisão de Pinochet é que ela obedecia a um mandado de busca internacional com 

fins de extradição para Espanha, devido aos casos de denúncias de familiares de espanhóis 

desaparecidos no país americano. Foi a primeira vez no continente sul-americano que a 

aplicação da pena de responsabilização de caráter penal partiu de uma peça jurídica externa. 

Em outros países, como Uruguai e Argentina, os processos judiciais ocorreram por elementos 

jurídicos endógenos. O que não aconteceu no Brasil, onde a Lei da Anistia segue irrevogável. 

Desse ponto de vista, a jurisprudência adotada no Chile pode ser considerada uma vitória do 

ponto de vista jurídico, pois entende que a violação de direitos humanos sobrepõe-se à 

soberania nacional como um direito universal. Sobre esse processo, Catela avalia que: “ao 

acatarem o pedido de extradição, as autoridades internacionais deram uma demonstração de 

que a questão dos direitos humanos passava agora para uma esfera internacional que pretendia 

se sobrepor aos poderes nacionais” 45

. 

Além disso, a prisão de Pinochet, embora o ditador nunca tenha de fato prestado 

contas com à justiça por alegar falta capacidade mental, desencadeou a movimentação política 

no país e o envolvimento maior da população civil na questão. 

Nesse ponto, encontramos algo interessante: os sistemas de judicialização 

cumprem suafunção de transmitir o significado daquelas experiências e de punir os 

criminosos. Certamente, os mecanismos judiciais conseguem reparar o indivíduo, seja no 

sentido de danos materiais e seja por meio do próprio reconhecimento da atrocidade vivida. 

Entretanto, há algo mais denso e profundo nisso tudo: as forças das lembranças do 

passado e a repetição inconsciente se interconectam com uma trama múltipla no presente. 
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Rememorar, punir ou trazer à tona a verdade nem sempre significam o fim da neurose, do 

trauma em si. Talvez possamos pensar em outro tipo de reparação que pudesse alcançar uma 

reparação no âmbito coletivo, que se estenda além dos tribunais. Para isso, buscaremos 

compreender como a história e os textos historiadores e o cinema podem ajudar a explorar 

novos caminhos capazes de conduzir um novo sentido ao passado e contribuir 

significativamente para a formação de uma construção na qual os indivíduos se reconheçam e 

consigam fazer as pazes com o passado. 

Além disso, os filmes, em especial, devem ser pensados como lugares importantes 

que possam ajudar a gerir e elaborar experiências traumáticas ou dolorosas ligadas às 

situações de violência e repressão ditatorial. Em outras palavras, considerar o filme como uma 

função quase terapêutica, de catarse, ao reconhecer que o passado existe e ainda permanece 

vivo. Sem esse esclarecimento, o sofrimento gerado pela ausência de sentido, o próprio 

passado em si, não pode passar. 
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Capítulo 2: Escrever o passado, pensar o presente: historiadores e a batalha pela 

memória da ditadura militar chilena 

 

Os objetivos fundamentais deste capítulo é problematizar as principais obras 

escritas por historiadores chilenos sobre o período da ditadura militar e identificar os 

desdobramentos teórico-metodológicos que essa experiência deixou na escrita da História 

naquele país. 

Na primeira parte do capítulo, oferecemos uma contextualização com nossa leitura 

dos eventos que levaram ao golpe, de forma a fazer um quadro mais claro sobre 

acontecimentos mencionados por historiadores analisados nos itens seguintes. Mencionaremos 

trabalhos que serão, posteriormente, neste mesmo capítulo, retomados e mais bem 

esmiuçados. 

Logo em seguida, estudamos três ciclos que consideramos marcos interpretativos 

importantes para as mudanças metodológicas da historiografia chilena: a ditadura militar, a 

detenção de Pinochet em Londres e, por último, a vitória da Concertação e sua versão 

equilibrada do golpe. 

O eixo de análise, portanto, é discutir como o dever e o trabalho de memória 

estão presentes em suas narrativas, especialmente no que diz respeito à abordagem estrutural, 

ao enfoque sobre a verdade, à função social da história e à justiça. Para isso, pensamos a 

produção historiográfica chilena em quatro etapas, nas quais buscamos destacar os principais 

autores de cada recorte proposto, bem como seus lugares de produção. 
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2.1 Os desafios da Unidad Popular: breve contextualização dos grupos 

políticos da experiência chilena de 1970 a 1973 

 

“Porque esta vez no si trata  

De cambiar un presidente  

Será el pueblo que construya  

Un Chile bien diferente”
46

 

 
 

Em 4 de novembro de 1970, o governo da Unidad Popular (UP)
47

 chegou ao poder 

com a eleição do presidente Salvador Allende Gossens. Após uma eleição apertada, marcada 

pela polaridade ideológica entre esquerda, centro e direita, as eleições chilenas daquele ano 

apontaram para uma mudança radical nas estruturas sociais e políticas do país. Allende 

conquistou o primeiro lugar com 36,2% dos votos, contra 34.9% de Jorge Alessandri, o 

candidato da direita, e 27.8% do terceiro candidato, Radomiro Tomic, do Partido Democrata 

Cristão. As duas últimas eleições realizadas em 1958 e 1964 apresentaram resultados similares, 

cada corrente política recebeu cerca de 30% dos votos, configurando-se, assim, em uma 

espécie de empate técnico. Essa alternância política ficou conhecida como “rotación de los 

tercios”
48

, representando a triangularização ou triangulação rotacional dos três principais 

partidos no poder nos últimos anos. 

Allende, que já havia tentado nas duas últimas eleições ser presidente da 

República, foi recebido com muita festa nas ruas, principalmente pelos setores da esquerda. 

Em homenagem à sua vitória, o grupo Inti-Illimani gravou uma música no mesmo ano 

retratando o entusiasmo do momento. Dessa vez, não se tratava apenas da mudança de um 

presidente no poder, mas era a primeira vez que um presidente socialista chegava ao poder 

pela via democrática na América Latina. 

Enquanto esteve no poder, Allende provocou algumas mudanças na economia 

chilena, nacionalizou os bancos, avançou no projeto de redistribuição de terras com a reforma 

agrária e tornou nacional parte das minas de cobre que estavam sob o domínio de indústrias 

estrangeiras. 

Essas medidas enquadravam-se dentro de seu projeto político conhecido como “via 
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chilena para o socialismo”, programa que previa a transição ao socialismo no país de forma 

pacífica e com a garantia das normas constitucionais já estabelecidas, isto é, prescindia do 

emprego da força militar para a concretização do seu plano. Como podemos observar no 

Programa básico de gobierno da Unidad Popular firmado pelo grupo político antes de sua 

eleição: 

 

El Gobierno Popular garantizara el ejercicio de os derechos democráticos y respectará 

las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de consciencia, de 

palabra, de prensa y de reunion, la involabilidad del domicilio y 1os derechos de 

sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los 

limitan actualmente las clases dominantes. El Gobierno Popular será pluripartidista.
49

 

 
Para compreender tal período, historiadores chilenos dos anos 1990 teceram 

algumas interpretações sobre o insucesso da experiência da Unidad Popular como via para o 

socialismo. Conforme ponderou o sociólogo e cientista político Tomás Moulian
50

, a via 

chilena não pode ser caracterizada como uma revolução socialista completa, embora tenha 

sido experimentada dentro do clima controverso de todas as revoluções, pois as medidas 

políticas socialistas implementadas transitavam nas margens institucionais do Estado burguês e 

na defesa da manutenção legalista do governo. Do ponto de vista político, para Moulian
51

, o 

governo Allende enfrentou grandes problemas devido às regras da eleição do congresso, o 

Parlamento em exercício na época havia sido eleito em 1969, e sua maioria não representava as 

medidas políticas da UP. 

Sendo assim, os conflitos sociais durante o governo de Salvador Allende foram 

marcados inteiramente pela intervenção incisiva dos partidos políticos, como observou o 

historiador brasileiro Alberto Aggio, em texto publicado no ano de 2002 após o fim da ditadura 

chilena: 

 

A cada conjuntura, visando acumular forças para a viabilização de suas estratégias e 

projetos, estes partidos atuaram no sentido de influir nas deliberações do governo ou 

na dinâmica social, procurando a cada passo a definição do curso da luta política. [...] 

A dinâmica social influiu, certamente, sobre o comportamento dos partidos, 

acentuando, em alguns casos, posturas dirigistas e gerando também fenômenos sociais 

que extrapolaram o controle dos partidos.
52

 

 

Devemos lembrar que a experiência chilena se deu dentro do contexto 

internacional da Guerra Fria, disputada ideologicamente entre os países vencedores da 

Segunda Guerra: Estados Unidos e União Soviética. Tal cenário fez com que os EUA 
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mudassem seu comportamento em relação ao restante do mundo, sobretudo à América Latina, 

uma de suas principais áreas de influência. Naquele momento, a noção norte-americana de 

"segurança nacional" passa a incorporar a ideia de guerra total e permanente entre socialismo 

e capitalismo, que teria espaço em todos os lugares do mundo. Cada avanço do socialismo, não 

importava onde acontecesse, seria um golpe contra o Estado e o modo de vida norte-

americanos e, por essa razão, deveria ser impedido a qualquer custo
53

. 

Nesse mesmo caminho sobre o uso e a articulação do governo e de forças 

militares, a historiadora Verônica Valdívia, doutora em Estudos Latino-americanos da 

Universidad de Santiago de Chile
54

, reconhece que houve uma política militar articulada entre 

governo e Forças Armadas, contrariando as interpretações que supunham o fracasso de 

Allende justamente pela falta de diálogo com o exército. Apesar de discordar do projeto de 

implantação do socialismo, parte do exército estaria disposto a enfrentar a influência e as 

imposições da Doutrina de Segurança Nacional americana. Havia, dentro das Forças 

Armadas, tendências nacionalistas de cunho “anti-imperialista” que ajudaram o governo a ter 

um espaço de diálogo com os militares como um todo. Desse modo, para a estudiosa, tal 

medida foi importante para os primeiros anos de governo da Unidad Popular e esteve 

fundamentalmente sustentada em três pilares: na manutenção da subordinação militar ao 

comando civil, no projeto de integração e modernização do exército para realizar as tarefas de 

desenvolvimento nacional e no papel conciliatório no processo de transição política pelo qual 

o país passava. Como reforça Moulian: “la unidad popular no usa violencia política ni busca 

destruir los aparatos armados y navegaba en los márgenes formales del estado representativo 

liberal, cuyos límites usa con elasticidad pero no viola”.
55

 

Com efeito, a questão institucional poderia até certo momento estar assegurada 

pelas forças nacionais do exército. Entretanto, a política de levar o socialismo à sociedade 

chilena pela via legal, como vimos pelos textos de Moulian e Aggio, não foi suficiente para 

afastar a ideia de um golpe revolucionário ou seu forjamento para justificar as medidas que 

a oposição tomou para enfraquecer o governo. Como apontaram os autores, Allende buscava 

maximizar seus projetos dentro do congresso, porém não detinha as forças necessárias dentro 

da casa e encontrava forte resistência dos grupos da Democracia Cristã e os partidos de 

direita, os quais não se reconheciam dentro dessas novas práticas políticas igualitárias. Esses 

embates ocasionaram um enfraquecimento político muito forte do governo. 
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Nesse mesmo sentido, Valdívia pondera que a via chilena ao socialismo era uma 

proposta de fazer a transição ao socialismo, evitando a violência física e o autoritarismo, mas 

que não previa a eliminação de todo o conflito político-ideológico, que fatalmente aconteceria 

no processo de conversão ao socialismo
56

. A situação de poder do governo da UP dentro do 

sistema político da época não permitia projetar a realização de um programa importante de 

reformas, tampouco dar o primeiro passo para uma transição sem ampliar significativamente 

as alianças políticas. 

Tanto Moulian (2005) como Valdívia (2005) viram a não resolução dos conflitos 

ideológicos partidários e sociais como um saldo responsável para o enfraquecimento e a 

impossibilidade da transição ao socialismo completo. Nesse ponto, indagamos: Isso teria 

sido possível? O que seria ou teria sido o socialismo completo? Por ora, ainda não temos 

indícios de seu funcionamento em sua totalidade. Talvez uma explicação mais ponderada seja 

pensar o fim da experiência chilena para além da destruição da exaltada e reconhecida tradição 

de estabilidade institucional do Chile e da lógica da inevitabilidade do golpe de 1973. A 

experiência chilena deve ser rememorada e interpretada em seus múltiplos significados. 

Dando sequência aos contornos históricos do período, aliado ao cenário de 

oposição militar ao governo Allende, cresceu também a mobilização da sociedade civil pró 

e contra o governo. Dentro dos grupos de oposição, concentrava-se a direita representada 

pelo Partido Nacional e por alguns movimentos sociais, como o Patria y Libertad e o Poder 

Femenino. Esses grupos estavam ligados às camadas latifundiárias, aos médios empresários e 

às elites industriais do país, os quais enxergavam na política de Allende um entrave ao 

desenvolvimento saudável da economia e ao fortalecimento de seus negócios. 

Para abalar as decisões adotadas pelo governo chileno, várias medidas foram 

articuladas por esses setores que, em parte, foram financiadas pelo governo norte-americano, 

o qual enxergava tais propostas uma ameaça aos planos de influência e propagação das 

ideias do capitalismo na América Latina. Sendo assim, financiamento e incitações a greves 

em setores estratégicos para o abastecimento e o funcionamento estrutural do país 

tornaram-se frequentes nos anos do governo Allende, a saber: a paralisação dos 

caminhoneiros em 1972; a interrupção do funcionamento de um terço do transporte coletivo e 

a declaração de greve indeterminada do setor; a promoção de sucessivas crises de 

abastecimento com a retirada feita pelos comerciantes de insumos básicos da alimentação, 

provocando o crescimento do mercado negro; e outras medidas que pudessem prejudicar e 
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cercar os projetos da Unidad Popular. 

Além do suporte do capital estrangeiro e do bloqueio econômico informal do 

governo estadunidense, esses grupos contavam, ainda, com o apoio de amplos setores da 

mídia, a qual ajudava a disseminar sua insatisfação em seus noticiários. Nesse período, os 

jornais impressos demonstravam claramente sua opção política. Para se ter uma referência 

sobre a influência da mídia no cenário político da época, a autora Elisa Borges, em sua tese 

sobre o período da Unidad Popular apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, coletou e classificou a tiragem dos jornais impressos em 1970 no Chile. A autora 

apresentou os seguintes números: 

- Jornais ligados à direita: El Mercurio com 160 mil exemplares diários; Tribuna, 

125 mil; La Tercera, 190 mil; La Segunda,60 mil; 

- Jornais ligados à esquerda: Clarín com 190 mil; Las noticias de Ultima Hora, 25 

mil; El Siglo, 20 mil; La Nacion, 25 mil.
57

 

Analisando os dados organizados pela historiadora, os diários de oposição ao 

governo ao todo somavam 540.000 exemplares, o dobro dos jornais que apoiavam o governo. 

A esse número, deve-se agregar o efeito multiplicador de três leitores por periódico, segundo a 

autora. 

Todavia, o que teria aguçado mais a imagem negativa da Unidad Popular, 

segundo o historiador Mario Garcés – que será melhor exposto quando for tratarmos da 

historiografia produzida durante a ditadura –, foi a situação de “crise social” criada pelo 

desabastecimento no final do governo, o que causou grande impacto para o governo de 

esquerda. Nas palavras do autor: 

 
La escasez y las “colas” configuran tanto como las expropiaciones – algo así como la 

mirada de sentido común negativa de la Unidad Popular. En el discurso de los voceros 

de la dictadura, reiterando una y otra vez en 17 años el desabastecimiento era la 

expresión misma del caos y del desgobierno.
58

 

 
Foi em 1972, durante a greve de outubro, quando a mobilização dos sindicatos 

patronais e das empresas obteve seu maior êxito e atingiu o seu ápice de organização. A 

oposição conseguiu paralisar quase todo o centro de vendas de Santiago e de outras cidades 

do Chile. Vários produtos básicos da alimentação diária, como café, leite e farinha, 

desaparecem das prateleiras. Aqueles que conseguiam obtê-los enfrentavam longas filas e 

pagavam um preço muito alto ou recorriam ao mercado negro. 
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De acordo com Valdívia, seria nesse momento que a política de conciliação com 

os militares, articulada por Allende, sucumbiu à reestruturação da oposição. Daquele fim de 

ano em diante, os demais poderes do Estado – Judiciário e Legislativo – aliaram-se aos 

projetos da oposição, e o governo não teve como evitar a presença das Forças Armadas na luta 

política, provocando o cisma em sua doutrina de não usar força militar para levar a cabo seu 

projeto. 

 
La convergencia de los grupos opositores y la grave amenaza que significó el paro de 

octubre significó la llegada de los militares a los núcleos del conflicto político con la 

oposición: su arma económica (el desabastecimiento) y la existencia de grupos 

supuestamente armados.
59

 
 

Tentando apartar a crise e manter o seu projeto, o governo Allende incentiva a 

criação das Juntas de Abastacimiento y Precios (JAP)
60

. Pensadas originalmente como 

comitês de organização dos bairros mais populares, as JAPs foram essenciais na 

desaceleração da crise de insumos básicos. Com o apoio dos comerciantes dos bairros, 

formaram-se núcleos que cuidavam da organização, compra e distribuição de suprimentos aos 

bairros mais pobres. As medidas acabaram criando canais de fortalecimento da esquerda, 

assegurando o mínimo de subsistência às comunidades afetadas pela crise e propiciando a 

formação de fortes grupos que lutavam para a manutenção do governo eleito. Assim como “el 

paro de octubre” foi decisivo para oposição, esse cenário foi um choque e representou um 

momento chave para a articulação política entre Unidad Popular, os grupos que apoiavam o 

governo, os partidos de esquerda e, sobretudo, as “bases populares”
61

. 

Nesse sentindo, no campo dos favoráveis ao governo, o sujeito histórico protagonista, de 

acordo com Mário Garcés, foi o “movimiento dos pobladores”. Como veremos ao longo 

deste capítulo, pelas perspectivas da Nova História Social, o autor aponta os setores 

populares como um dos principais atores sociais urbanos da segunda metade do século XX no 

Chile. Segundo Garcés, o movimento abrangeu dois aspectos históricos: “o movimiento obrero 

chileno”, que emergiu do campo da produção e do trabalho nas fábricas e, um segundo, o 

“movimiento dos pobladores” como movimento dos populares na luta pela posse de territórios 

no espaço urbano, que agiam por meio de ocupação de terrenos para pressionar o governo. Nas 
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palavras do autor, ambos os movimentos tinham em comum a base popular e “também se 

dão conta das dificuldades das maiorias populares para assegurar sua sobrevivência social”
62

. 

Assim, o historiador afirma que: 

 
Las relaciones entre la izquierda y los pobladores tenían, a la altura de los setenta, por 

cierto, algo de historia, tensiones, apoyos recíprocos, lecturas políticas no siempre 

muy elaboradas. Por ejemplo, el Partido Comunista fue siempre un aliado delas 

movilizaciones de los pobladores (prácticamente estuvo presente en la mayoría de las 

tomas más emblemáticas entre 1946 y 1970). Sin embargo, para el PC el sujeto de la 

revolución era la clase obrera, y en consecuencia le tomó tiempo para elaborar una 

visión política específica acerca del papel del movimiento poblacional.  
 

O protagonismo dos “pobladores” tanto da cidade como do campo ocupara 

lugar de destaque no espaço público e representava uma força consistente durante as 

mobilizações nos principais municípios chilenos. Ainda sobre a luta dos trabalhadores no 

processo de condução ao socialismo chileno, o historiador Franck Gaudichaud
63

 identifica a 

articulação entre movimento operário, sindicatos e governo na condução de uma espécie de 

contrarrevolução. O autor assinala que tais movimentos oscilavam entre períodos de 

autonomia e dependência em relação às instituições do Estado e arfavam quanto à escolha de 

alianças partidárias. Desse modo, a Unidad Popular e os conjuntos de esquerda, aos poucos, 

foram se distanciando em seus projetos, também havia setores de posição cambiante que 

oscilavam seu apoio à Allende ou às decisões da direita, fazendo com que adireita ganhasse 

cada vez mais força e homogeneidade em suas decisões. 

Gaudichaud problematiza as leituras dicotômicas que dividem o Chile do período 

entre trabalhadores e burgueses, esquerda e direita, entre outros. Entretanto, o autor reafirma 

as vozes e as decisões divergentes do “poder popular” no período: 

 
La historia del poder popular [...] necesita salir de la mitología: no fueron ni “soviets 

a la chilena”, ni un peligroso ejército paralelo tal como intentó hacer creer la dictadura. 

Lo que si lograron, fue constituirse en gérmenes de una sociedad futura en plena 

construcción [...]
64

. 
 

Porém, as forças de mobilização, os “pobladores” e outros grupos de apoio ao 

presidente não puderam suportar os problemas maiores de produção e de distribuição por muito 

tempo. Mais uma vez, com o avanço de greves e com a impotência do governo alijado dos 

Poderes Judiciário e Legislativo, dos militares e dos setores empresariais, o cenário facilitou 

uma atitude mais violenta da oposição com a aparição de grupos paramilitares nas ruas de 
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Santiago, como a Brigada “Rolando Matus” e os grupos nacionalistas do “Patria y Libertad”, 

tornando cada vez mais as ruas chilenas um espaço semelhante ao de uma guerra civil. 

O país restava ainda como um dos países da América do Sul a não sofrer um 

golpe militar; todavia, essa opção aparecia cada vez mais como a saída possível nas pautas da 

oposição e dos grupos militares que conspiravam para a tomada do poder. A luta pela 

distribuição, a convergência dos opositores e a grave ameaça que significou a chegada do 

exército na resolução do conflito da greve de outubro fizeram com que o presidente eleito 

Salvador Allende ficasse cercado e fosse deposto sob o comando do general Augusto 

Pinochet. 

Em 11 de setembro de 1973, a via chilena para o socialismo, depois de mil dias 

no governo, encontrou sua derrota. Seu fim não foi somente o término de um processo 

pacífico institucional de reforma social, mas também marcou o esgotamento dos modelos 

políticos e culturais da política de esquerda chilena. Significou, ainda, um corte profundo nas 

formas de pensar a história do tempo presente no Chile, como veremos nos próximos itens. 

 

2.2 O golpe de 1973: mudanças de interpretação e sentidos na historiografia chilena até 

1990 

 

O contexto ora apresentado, conhecido como a “experiência chilena”, marcou não 

somente a história da vida política do país como também a historiografia do período. 

Principalmente o seu desfecho. O desenlace da Unidad Popular provocou efeitos diretos 

sobre a historiografia chilena. Instigou a reflexão sobre o papel da história e, principalmente, 

implicou o questionamento sobre qual deveria ser sua função diante de tais acontecimentos. 

O governo de Pinochet adotou uma postura forte e determinante no tocante às reações 

contrárias ao seu governo logo após o golpe. A rapidez da Junta Militar evidenciava 

que, embora não definido, nos primeiros momentos, se o caráter da ditadura que se 

instalava era refundador ou restaurador, a atitude golpista vinha por em xeque a atuação 

política dos partidos. Podemos dizer que essas ações ditatoriais no Chile induziram a um 

governo apolítico, que se apoiava na justificativa de manter a unidade nacional e a ordem no 

país. Para garantir essas medidas, o governo utilizou suas instituições (o exército nacional e a 

polícia), criando os grupos militares de repressão e extermínio e a Dirección de Inteligencia 

Nacional (Dina), uma comissão especializada para atuar em investigações e prisões dos 

inimigos do regime e prevenir as “ações comunistas”. 

A geração de historiadores da década de 1970 passou por uma crise de 
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paradigmas que teve como consequência central o banimento de seus principais intelectuais 

pelo regime militar de Augusto Pinochet. A partir de 1975, os pensadores exilados iniciaram, 

em seus trabalhos teóricos, uma etapa de reflexão a respeito da história chilena. Tais 

estudiosos começaram um percurso de avaliação sobre alguns pontos-chaves da história 

política do Chile, como a experiência da Unidade Popular de Salvador Allende, a definição e 

a profundidade da ruptura alcançada pela ditadura militar e a busca por alternativas viáveis 

para a situação política que era vivenciada naquele momento. 

Como assinalou o historiador Gabriel Salazar, sobre quem trataremos mais à 

frente, a história se converteu em “un inesperado polo de convergencia intelectual y de 

reagrupación cultural, y al mismo tiempo, en una matriz de la cual surgieron diversos grupos 

de investigadores e instancias de reproducción común”.
65

 

Diante da nova conjuntura e destituídos de muitos de seus parâmetros históricos e 

sociais, os historiadores chilenos foram obrigados a experimentar um período de atualização e 

autoexame dos caminhos percorridos na disciplina. Embora possamos marcar outros eventos 

de natureza violenta na história do Chile, foi a primeira vez ao longo do século XX, que 

houve um estado militar autoritário no poder, reconfigurando toda a vida política e as linhas 

de pensamentos sociais do país. A quebra imposta pela ditadura foi profunda, fazendo com 

que as novas interpretações históricas frequentemente estabelecessem o antes e depois do 

golpe para entender como esse acontecimento teria sido possível. 

Nesse sentido, inaugurava-se , naquele período, novas propostas
66 para a 

construção da memória do período, das quais destacamos as três principais: a primeira seria 

a historiografia oficial, isso é, legitimada pelo governo militar, basicamente seus princípios 

foram calcados pelas ideias nacionalistas conservadores do começo do século XX. Como 

exemplo, citamos o trabalho do historiador da Universidade Católica, Mario Góngorra, que 

se converteu a princípio em um dos pilares ideológicos do regime de Pinochet. Em 1976, 

recebeu o Prêmio Nacional de História
67

, pelo Ministério da Educação, por elaborar uma 

história nacional e produzir textos que dessem conta de resolver os problemas históricos 

pelos quais o Chile passava. Como mostra a declaração do ministro da Educação, contra-

almirante Arturo Trancoso Daroch, publicada no periódico Las ultimas Noticias, em 1976, 

sobre o reconhecimento do historiador: “ sus estudos acerca de la Historia Nacional son 
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usados em centros universitários extranjeros: algunos son modelos de una aproximación 

nueva de los problemas históricos nacionales em el acontecer de um horizonte próprio de la 

historia universal”
68

. 

Apesar de, inicialmente, justificar e acreditar ser necessário o controle da política 

do país pelos militares, aos poucos, Gongórra começou a se distanciar do governo ao 

compreender que a normalização democrática não ocorreria como imaginava. Em sua obra 

Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX69, publicada em 

1981, Góngorra tentou identificar os problemas ou motivos que levaram ao fim do governo de 

Allende e atribuiu à incompetência e ao dever basilar do Estado de formar (negligenciado por 

Allende), ao mesmo tempo em que adverteu sobre o perigo das políticas comunistas. No 

mesmo trabalho, o autor ainda alertava, mesmo que discretamente, acerca dos problemas que a 

política neoliberal do regime militar de Pinochet poderiam trazer ao país. Dessa maneira, 

apesar de algumas ressalvas, Góngorra legitimava os novos rumos políticos do país e 

compreendia que a instalação da Junta Militar seria um “remédio” necessário à “saúde” do 

país.
70

 

Para o pesquisador, a via chilena nunca teria operado dentro dos limites legais da 

democracia, pois era totalmente paradoxal e inconcebível ter democracia e socialismo em um 

mesmo modelo político, uma vez que o fim único da UP seria, de acordo com o historiador, 

estabelecer a ditadura do proletariado no país. Desse modo, pensando em Góngorra como 

representante de uma historiografia mais conservadora, o que deveria prevalecer no momento 

seria a formulação de uma história oficial que priorizasse em seus textos a justificativa e a 

defesa do reestabelecimento da ordem no Chile. Essa vertente também deveria apoiar a nova 

política econômica liberal e ensejar o combate ao marxismo, de tal modo que se elucidasse que 

a opção pelo golpe militar fora a escolha justa e necessária para por o país em seus rumos. 

Dessa geração inicial, apresentamos com mais detalhes as principais teses do 

historiador Gonzalo Vial Correa
71

. Representante de um nacionalismo mais doutrinário, o 

historiador foi apoiador ativo da instalação e da legitimação dos militares no poder. 

Participou, por exemplo, da elaboração do “Libro Blanco”
72

, escrito e publicado pela 

Secretaria Geral de governo. Nessa obra,Vial ajudou a fundamentar uma suposta teoria a 
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respeito da existência de um “Plano Zeta” que teria seria planejado por Allende para derrubar 

as Forças Armadas Chilenas. O historiador ocupou o cargo de ministro da Educação em 1978, 

durante um breve período de oito meses. Vial decidiu sair do governo devido ao antagonismo 

que tinha com grupos nacionalistas laicos próximos ao general Pinochet.
73

 

Em uma perspectiva mais acadêmica e que pudesse ajudar a fundamentar e 

revelar a ‘verdade oficial’ sobre o governo da Unidad Popular, Vial iniciou, em 1981, a 

edição de sua coleção História de Chile. Em seis volumes, o ex-ministro procurou mapear as 

origens da crise chilena durante o período de 1891-1973. Sua principal tese era que a ruptura 

política ocorreu devido à privação da unidade nacional, condição para a manutenção e o 

equilíbrio do país. Para o autor, a unidade nacional deve ser entendida como “um sistema de 

valores fundamentais único”, como teria ocorrido, segundo o autor, na propagação e na 

expansão do “catolicismo de raiz hispânica”, o que permitiu unir o Chile em uma só 

nação. Como reitera o autor: “[...] un país no puede vivir sin la unidad nacional. Si la pierde 

andará tumbos hasta que la recomponga “sobre las antiguas o sobre nuevas bases, como 

requisito indispensable para volver a tomar su tranco histórico”.
74

 

Ou seja, na avaliação de Gonzalo Vial, o Chile encontrava-se numa decadência 

profunda por ter perdido sua unidade nacional antes mesmo de Allende chegar ao poder; por 

isso, era urgente encontrar um “novo rumo histórico”, sob antigas ou novas bases, ainda que 

fosse sob aspectos “injustos ou dolorosos”. Em “Decadência, consenso, y unidad 

nacional”, artigo publicado em 1984
75

, acusado de pensar a sociedade chilena sob uma 

perspectiva reducionista e religiosa, o autor se defende e tenta mostrar que sua ideia não era 

vincular uma nova unidade nacional aos caminhos do fenômeno do catolicismo hispânico, 

como muitos teriam analisado, mas lhe parece claro que, apesar de tudo, a unidade nacional 

no futuro ocorreria cerceada de fortes valores “cristãos, de tradição católica e éticos”.
76

 

Nesse sentido, a interligação desses conceitos supõe basicamente o que ele 

denomina de “el consenso”, que representa a reunião de um conjunto de ideias universais 

sobre temas básicos que poderiam ser partilhados pela maioria dos chilenos. Tais valores 

deveriam ser intocáveis para garantir, de fato, a dita unidade. Compondo, assim, um fundo 

quase natural no qual coubessem “projetos históricos distintos em uma unidade nacional”. 

Sobre o conceito do ‘consenso’, Vial o define nos seguintes termos: 
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[...] Son ideas de patria, de nacionalidad, de tradición histórica y cultural, de familia, 

de educación, de propiedad, de juridicidad, de inalienables derechos de la persona 

humana y de las minorías, etc. Ideas que el tiempo, las razas progenitoras, la cultura, 

la Historia, han entretejido con el ser de Chile y con la idiosincrasia de los chilenos, 

de tal modo que no puede desarraigarlas ninguna ley, ninguna ideologia, ninguna 

revolucion. . . son ya nuestra naturaleza.
77

 

 

A ideia de unidade nacional e os “consensos” como chave para explicar tudo 

foram, em geral, o embasamento teórico do autor e se enquadravam em um projeto de uma 

história global e universal que pudesse abarcar e conferir todos os sentidos da sociedade 

chilena naquele momento. 

Em suma, como podemos avaliar, essa interpretação esteve muito presente nos 

textos dos historiadores ou de outros intelectuais da época que procuraram legitimar o regime 

militar como a única saída para a desorganização que assolava o país. A vitória dos militares 

no poder representava a salvação e a reintegração da moral e da unidade do povo chileno. Ou, 

como apresenta Pinto, uma simbologia do regime que poderia ser análoga ao que representou 

o ano de 1973 para a história chilena seria 1810, o ano da independência do país. Isto é, a 

restauração da ordem pelos militares teria significado, para alguns historiadores, um segundo 

marco de fundação nacional. 

Não é por acaso que o ex-ministro e intelectual Diego Portales, conhecido 

comoorganizador da República chilena e por seus ideais políticos de defesa de um governo 

forte, centralizador e, por vezes, autoritário a fim de manter a ordem e a unidade do país, 

converteu-se em referências obrigatórias para os textos desses historiadores. IDe acordo com 

Pinto, isso fez com que as interpretações históricas nas primeiras décadas do golpe voltassem 

a consagrar a “escuela nacionalista-conservadora” do início do século XX em caráter 

hegemônico e oficial.
78

 

Em uma vertente diferente, mas ainda não de oposição radical ao que representou a 

“via chilena no poder”, temos os trabalhos dos historiadores da dita “escola estruturalista”79 

representada pelos historiadores Jorge Pinto Rodriguez (1981), Rolando Mellafe (1988) e 

Eduardo Cavieres (1988). Eles trabalharam detidamente nas investigações demográficas da 

estrutura de classes e, principalmente, sobre o funcionamento das esferas econômicas e das 

instituições chilenas após o golpe. Destacamos as análises de Sergio Villalobos sobre o 

período. Contrário às ideias do governo da Unidad Popular, o historiador, após o novo regime 
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instaurado, obteve mais espaço na academia, que estivera durante algum tempo destinada 

mais aos trabalhos “esquerdistas”, segundo o mesmo. 

Para Villalobos, o passado tem que ser entendido dentro de sua totalidade, assim 

como afirmara Vial, não seria possível ter uma compreensão clara do que foi o golpe se o 

enfoque estiver apenas repercutido durante a quebra pela ditadura. Sendo assim, o objeto de 

estudo da pesquisa histórica deveria se redefinir para incluir “grandes processos” e as “áreas 

mais profundas do evento”. Defensor de uma “história total”, supostamente a mesma desenhada 

pelo historiador francês Fernand Braudel (1958), na Escola dos Annales, Villalobos apontava a 

“nação” chilena como verdadeira protagonista de sua História. Como define em sua introdução 

na obra Historia del Pueblo chileno
80

, a respeito do ofício do historiador: 

 
Una y otra vez el hombre incursiona en el pasado buscando respuesta a los 

problemas que le inquietan. Cada época es ruptura de horizontes y conquista de 

cumbres ignoradas, desde cuyas alturas se contempla la historia con perspectiva 

diferente. Nuevas alturas significan mayor visión y nuevas interrogantes, que 

enfrentan al hombre consigo mismo y le llevan, en desesperante esfuerzo, a indagar 

en los viejos tiempos el sentido de su trayectoria, porque ésa es su única experiencia. 

El presente es siempre inabarcable e incierto y el futuro no es más que una esperanza 

surgida entre temores.
81

 
 

Podemos dizer que o esforço de atualização dentro desses grupos de historiadores 

possuía, em primeiro lugar, um sentido ou quase um dever de legitimar a ordem 

econômica, política e social conforme perspectivas de grandes estruturas ao tratar e investigar 

os acontecimentos da experiência da ditadura com grande rigor metodológico, buscando a 

explicação para ele sua existência. Entretanto, o avançar da permanência militar no poder e o 

fortalecimento ‘estatal’ da ditadura levaram esses historiadores a assumirem outro discurso, 

até mesmo de oposição e denúncia do caráter centralizador e repressor do regime. 

É interessante pensar que as diferentes interpretações apresentadas até o momento 

buscam um tipo de caráter nacional que possa caracterizar a história chilena. É como se 

encontrar um tipo de história com vocação nacional pudesse fazer com que houvesse uma 

história capaz de dar conta das diversas identidades chilenas e das histórias mais profundas do 

país. 

Como não poderia deixar de ser, a discussão acerca do fim do “socialismo a la 

chilena” e da interrupção da democracia, marcado pelo seu trágico desfecho com a tomada 

pelas Forças Armadas do Palácio La Moneda, ocupou lugar central e decisivo nos textos dos 

historiadores da época. Como demonstra Julio Pinto Vallejos: 
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[...] es fácil deducir lo que todo significó el golpe de 73 en materia de legitimación 

social y social política de la disciplina, en la que números importantes de chilenas y 

chilenos vieron un instrumento privilegiado de búsqueda de sentido durante una 

etapa tan convulsionada e interpelada por sus propias rupturas.
82

 

 

Nesse sentido, o pilar de construção teórica das duas correntes foi elaborado, em 

certo consenso, pela busca da verdade. Assim, entender e mostrar como tudo aconteceu se 

torna indispensável ao saber histórico. 

Em campos opostos do que foi apresentado, teríamos o nascimento de uma “nova 

história social”. Contrária à primeira corrente e, inicialmente, de propensões “esquerdistas”, 

os historiadores desse grupo se viram, muitas vezes, obrigados a trabalhar na clandestinidade 

ou acabaram experimentando as prisões, as torturas e o exílio. Com uma proposta de 

recuperar e desenvolver as histórias locais chilenas e as lutas populares, a oficina “Nueva 

Historia” tinha como um de seus principais postulados a necessidade de analisar os processos 

econômicos e sociais desde uma perspectiva cultural “desde abajo y “desde de dentro”. A 

ideia era inaugurar uma disciplina que atravessasse as fronteiras da dimensão acadêmica, o que 

será melhor apresentada no próximo tópico. 

 

2.2.1 Os de afuera e os de dentro: Novas perspectivas da Nueva Historia chilena 

 

Seguindo o recorte interpretativo da historiografia na ditadura e sobre o que 

representou a ruptura na disciplina após 1973, temos, ainda, a reinauguração dos trabalhos dos 

historiadores de orientação mais próxima à esquerda ou daqueles que se opunham frontalmente 

ao novo regime político de Pinochet. A maioria das investigações históricas desses intelectuais 

abordou grupos específicos, como a história dos sindicatos, o movimento operário, ou as 

poblaciones, fruto da proposta metodológica de recuperação da memória popular. Ou, 

conforme entendiam os autores, esses grupos representavam a maioria que lutou a favor da 

via chilena ao socialismo e que tentava se reorganizar após o golpe instaurado. Muitos 

historiadores ligados a essa linha de investigação tiveram que operar na clandestinidade 

devido à repressão imposta pelo regime. 

Dessa época inicial, destacamos os autores Eduardo Devés, Ximena Cruzat e Luis 

Emilio Recabarren, os quais se dedicaram a investigar as origens do movimento obrero e do 

pensamento socialista chileno. Uma das obras mais debatidas e comentadas do período foi Los 

que van a morir te saludan, de Devés. O trabalho foi publicado em 1988 e narra a história do 

massacre ocorrido em 1907 na Escola Santa María Iquinique
83

. Ainda que essa batalha do 
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início do século XX não tenha ligação direta com as explicações sobre a origem do golpe de 

1973 ou com sua denúncia, o trabalho de Eduardo Devés inaugurou um novo caminho 

metodológico ao incorporar a história dos operários do norte salitreiro. O autor rompe com 

uma narrativa de eixo vocacional da nação e mostra dissensões, rupturas, vozes sufocadas e 

rebeldes. O Chile não era uno e foi forçado a fórceps para sê-lo. 

Mesmo demonstrando ser possível exercer e propor novas avaliações ao curso da 

disciplina de dentro do próprio Chile, o grupo de exilados era muito maior e desenvolvia 

propostas análogas no exterior. Ao estabelecerem contato com outras possibilidades de linhas 

teóricas na Europa, muitos historiadores incorporaram novas formas para compreender a 

história do país. Houve, predominantemente, a incorporação de debates da Escola dos Annales 

e da historiografia marxista que vinha sendo desenvolvida após o fim da Segunda Guerra. 

Como avaliou a historiadora brasileira Adriana Vidal Costa em análise sobre o 

impacto do exílio aos historiadores na América Latina durante a ditadura: 

 
Os exílios criam e intensificam redes de comunicação entre intelectuais e ampliam o 

conhecimento das singularidades de cada região. A história da América Latina tem 

sido, desde o século XIX, marcada pelo exílio, seja ele forçado ou voluntário, seja 

para países do Continente Americano ou para a Europa.
84

 

 

É válido recordar também que o estudo dos movimentos populares no Chile já 

ocorria com força com base nos trabalhos durante as décadas de 1950, 1960 e início dos anos 

1970 pelos historiadores marxistas clássicos, como Julio César Jobet, Marcelo Segall, Hernán 

Ramírez Necochea, Jorge Barría Serón e Enrique Reyes. Apesar de suas diferenças quanto à 

escolha de seus objetos de estudo, esses historiadores adotaram a teoria marxista como marco 

teórico para suas análises e referência para pensar o papel da história, facultando um lugar 

central ao proletariado mineiro e industrial. 

Como comentou o historiador Sergio Grez a respeito da incorporação dessas 

novas análises: “El rechazo a la ‘interpretación alucinantemente estructuralista’ de los 

procesos históricos, ha llevado a algunos historiadores sociales a postular (sino en la teoría, al 

menos en los hechos) una historia de ‘los de abajo’”.
85

 

Sendo assim, no contexto da ditadura militar, foi formada a oficina Nueva 

História, pela Associação de Historiadores Chilenos, no ano de 1980, em Londres. A 

instituição reuniu historiadores chilenos que atuaram no exílio, tais como: Leonardo León, Luis 

Ortega e Gabriel Salazar, por intermédio de outros colaboradores que permaneceram no Chile, 
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como os historiadores Pedro Milos, Mário Garcés e outros estudiosos da Universidade Católica 

chilena, que editaram e publicaram a revista Nova História entre os períodos de 1981 a 1989, 

convertendo-se, como bem assinalou Pinto, em um verdadeiro espaço entre “los de afuera” e 

“los de dentro”
86

. 

Podemos dizer que, entre 1973 e os anos iniciais da década seguinte, a primeira 

geração de historiadores consistiu em recordar o passado recente da UP, no sentido de 

autocrítica política e de busca das razões da derrota. Esses grupos ocuparam um lugar 

“fundacional” para a elaboração dos anos seguintes da Nova História, ou como Gabriel 

Salazar sintetiza: 

 
 […] en el Reino Unido, un grupo de historiadores exiliados (encabezados por 

Leonardo León, Luis Ortega y el que suscribe) intentaron, desde 1981, echar las 

bases de una “nueva historia”, que superara las limitaciones de la historiografía 

conservadora, marxista y academicista, tanto en lo que se refiere a su relación con 

los enfoques y métodos de las ciencias sociales, al modo de construir los conceptos 

y al enfoque teórico, a su inserción activa en los debates contemporáneos, como 

también a su capacidad de integrar las preguntas de la base social. Esta orientación 

permitió ensanchar el horizonte temático (se incluyó el problema del desarrollo 

industrial, el movimiento histórico de las etnias indígenas, la crítica histórica de las 

teorías del desarrollo y la dependencia, etc.), incorporar un panel más variado de 

metodologías, incrementar la capacidad crítica de la disciplina e incorporar 

numerosos cientistas sociales de la comunidad internacional al trabajo de 

reconstrucción del pensamiento histórico y político latinoamericano.
87

 

 

A nova corrente historiográfica, então, teria nascido na chamada “geração de 

1985”, tendo como marco o importante o processo de luta e organização popular – as 

protestas
88 – contra a ditadura. Isso facilitou a circulação e a recepção dos novos caminhos da 

historiografia chilena, trilhando um roteiro desde a busca dos culpados (primeira etapa) à 

reconciliação (segunda etapa). 

Uma das grandes referências dessa redefinição da historiografia chilena, já citado 

diversas vezes ao longo deste texto, é o historiador Gabriel Salazar Vergara, ex-integrante do 

MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) entre 1970 e 1973. Após o golpe, ele foi 

preso e conduzido ao centro de detenção Villa Grimaldi; mais tarde, em 1976, foi exilado para o 

Reino Unido, onde se formou doutor na Universidade de Hull e ajudou a fundar o grupo da 

Nueva Historia Social. 

Como mencionado, em 1985, com o enfraquecimento da ditadura de Pinochet 
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devido às “protestas” e por meio das pressões internacionais, Salazar conseguiu regressar ao 

Chile, e sua tese de doutorado Labradores, Peones y Proletarios
89

 foi publicada no país no 

mesmo ano. O trabalho apresenta as principais ideias dessa nova proposta de uma “ciência do 

povo” ou como intitula a “nova história social”. 

Rompendo com a linha de pensamento teleológico e linear da história, Salazar 

baseia-se na convicção de que a sociedade popular deve ser estudada como se apresenta 

naturalmente e não por meio de sua dimensão política. Para compreender em sua essência 

o pensamento e o comportamento dessa sociedade, devem ser observados aspectos da vida 

cotidiana desses peones e proletários.  

O autor tenta privilegiar, então, seu olhar para as condições de vida desses grupos 

ao analisar suas relações sociais, culturais e outros elementos que pudessem ir além das 

estruturas econômicas que circundavam essas comunidades.
90

 

Embora Salazar reconhecesse as “teorias de classes populares” da escola 

marxista, o golpe de 1973 acabou colocando em xeque as velhas tendências teóricas 

marxistas, que atribuíam uma evolução quase natural do pensamento político do movimento 

popular que culminasse em sua vitória com a instauração do socialismo. Logicamente, com o 

golpe e o enfraquecimento da esquerda, obrigatoriamente, houve um reposicionamento da 

história popular na historiografia, como explica o estudioso em sua tese: 

 

[...] la ruptura histórica de 1973 quebró la espina dorsal de varias tendencias históricas 

que habían cobijado el desarrollo del primer movimiento popular chileno. Eso implicó 

la modificación del basamento fundamental sobre el que se construyeron los sistemas 

teóricos de la fase 1948-73. Hoy, las clases populares parecen reclamar no sólo la 

renovación del impulso científico inaugurado por J. C. Jobet en 1948, sino también la 

apertura de los esquemas de análisis que, un tanto rígidamente, habían prevalecido 

durante esa fase.
91

 

 

Dessa forma, a “sociedade popular” deveria ser estudada como se apresentava 

“naturalmente”, desde sua formação (época colonial) e na crise do século XIX, dentro de seus 

espaços internos de convivência; abandonando, por ora, as “causas estruturais” e fixando a 

análise em sua própria “experiência social”. Conforme o autor salienta: 

 
desarrollar la ciencia 'del pueblo' puede ser un objetivo más complejo y mutante de lo 

que parece a primera vista. Así, por ejemplo, si se adopta mecánicamente el 

materialismo histórico, puede ocurrir -como ha ocurrido- que, por dar curso forzoso a 

determinados procedimientos metodológicos, se conduzca la investigación por un 

camino lateral al planeado originalmente. Tal ocurre cuando, pongamos por caso, al 

intentar reducir la multiplicidad real-concreta a un número manejable de categorías 

simples y abstractas, se desechan conceptos concretos o inclusivos (como 'clases 
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populares' o 'pueblo') para trabajar solo los que son esenciales o unívocos (como 

'proletariado industrial' o 'clase' para sí). O cuando, por dar plena vigencia al 

imperativo gemelo de totalización analítica, se diluye la historia existencial de las 

masas populares en la historia esencial del capitalismo nacional o internacional.
92

 

 

Alinhado às novas propostas da nova história, o historiador Sergio Grez, 

contemporâneo de Salazar e também exilado político na época, corrobora a importância da obra 

do autor, porém, critica o alijamento da discussão política e dos efeitos políticos da nação 

sobre o sujeito nos textos de Salazar. 

 

Sin reducir lo social o los movimientos sociales a sus manifestaciones y 

representaciones políticas, la política y lo político pueden ser el campo por excelencia 

en el que sujetos colectivos que sólo han tenido existencia sociológica (como el 

artesanado del siglo XIX o la clase obrera de comienzos del siglo XX), devienen 

sujetos históricos en búsqueda de identidad y autonomía. Esto es posible porque la 

política no es sólo ni principalmente el terreno contaminado por las influencias de la 

elite y del Estado; la política es por antonomasia un campo privilegiado de 

decantación y defensa de los intereses de las clases y grupos sociales.
93

 

 

Desse modo, na tentativa de subverter a lógica da subjugação do povo ao Capital e 

resgatar a historicidade do “sujeito popular”, Salazar rejeita a ideia de uma “unidade 

histórica” e muito menos a possibilidade de uma “unidade nacional” como aquela descrita e 

defendida por Gonzalo Vial. Ainda que para o autor: 

 
la historicidad del 'pueblo-nación' consiste en la auto-manifestación del 'espíritu 

nacional', el ámbito de su resonancia no es el espacio interior mismo de la nación, sino 

aquel donde se proyectan otros pueblos-naciones: el de la historia universal. Pues la 

historia nacional es, en ultimo análisis, extravertida. Si el individuo está trascendido 

por el desenvolvimiento del 'espíritu nacional', éste lo está, a su vez, por "el sentido" 

de la historia universal.
94

 ( 
 

Apesar de o estudioso não fazer uma crítica teórica dos conceitos de “povo” e 

“nação”, ele os entende como referenciais estáveis. O primeiro seria um sujeito histórico 

indivisível. Em outras palavras, não existiria um “povo mais consciente e outro menos 

consciente”. Já “nação” seria um coletivo social diferenciado, que tem consciência própria; 

nesse sentido, a utilização do seu termo alude a um sentimento comum de identidade. 

O encontro e a investigação da vida popular estariam, assim, resgatando a 

historicidade e “somando as massas populares”, sem excluí-las do processo e, ainda, 

possibilitando uma maior “verdade” sobre esses sujeitos históricos. De modo geral, o 

programa da “nova história social chilena” deveria ir ao encontro da historicidade dos diversos 

grupos e das classes que se inter-relacionam na sociedade chilena, em especial aquelas que 

ficaram, por muito tempo, alijadas da história, o que seria o espectro popular. A ideia seria 
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fazer uma história “desde de abajo” que abarcasse não apenas os líderes ideológicos do 

conjunto popular, mas também desse atenção maior às especificidades do sujeito. Essa nova 

forma de pensar a história, representada pela obra de Salazar em nosso trabalho, caracteriza-se 

uma boa síntese do que foi a proposta fundamental desse grupo. 

Por fim, o período militar representou, para a historiografia chilena, uma 

experiência ambivalente. Entre os grupos mais conservadores, vimos um esforço por parte dos 

historiadores em entender as origens do golpe e, até mesmo, em justificar as ações da 

Junta Militar como a única saída possível para o país naquele momento, reunidos nos textos de 

Mario Góngorra e Gonzalo Vial. Por outro lado, acompanhamos as perspectivas da “nova 

história chilena” com base nos textos do fundador Gabriel Salazar. Essa corrente buscou 

“restaurar o conjunto dos setores explorados e oprimidos” no centro da perspectiva 

historiográfica. Segundo os historiadores dessa linha, a história deveria ser “liberada” da 

hegemonia das estruturas e dos “aprioris” ideológicos; manifestando, assim, a necessidade de 

una “historia desde abajo” e “ampliação da visão sobre o desenvolvimento do movimento 

popular no Chile”.
95

 

Com base em tais paradigmas, podemos observar alguns desdobramentos de 

natureza política e metodológica para a historiografia do período. A primeira observação diz 

respeito às leituras produzidas após o fim da experiência chilena que se organizaram, 

conforme o historiador Alberto Aggio, por meio de recortes interpretativos. No primeiro 

momento, os textos estiveram concentrados em definir o que foi a revolução de Allende. As 

abordagens dos historiadores também estiveram fortemente marcadas pela polaridade 

ideológica; por isso. eram comuns réplicas e tomadas de posições políticas nos textos
96

. 

Como observa Aggio sobre os narradores do golpe: 

 
[...] na tentativa de avaliar o que havia ocorrido objetivou-se sempre construir uma 

interpretação global e definitiva, mantendo todavia, como fio condutor, as estratégias, 

categorias, valores e linguagens formulados pelos protagonistas daquela experiência 

histórica.
97

 

 

A historiografia no período atua, portanto, como “instrumento de câmbio”, e sua 

proposta metodológica seria resgatar as origens do evento e entender como isso teria sido 

possível no país. A história opera sob o signo da revolução política do período. 

 

2.3 Batalhas pelas memórias do passado militar chileno na historiografia: 1990 - 2015 
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Com o término do governo Pinochet e a recuperação da democracia decidida em 

plebiscito em 1988 (como apresentado no Capítulo 1), inaugurou-se um novo período para a 

historiografia chilena. Com o fim da censura e da repressão àqueles que se opunham ao 

regime, muitos historiadores que ainda estavam no exílio puderam voltar e, ao lado de seus 

colegas também livres de operar na clandestinidade, recuperaram seus espaços de debate e 

reflexão fechados ao longo de dezessete anos de regime. 

O novo ciclo permitiu, então, não apenas o aprofundamento das propostas 

metodológicas que já estavam sendo realizadas durante o período, como também abriu espaço 

para a realização de um balanço historiográfico daquilo que foi produzido. Desse modo, narrar 

abertamente sobre o que significou a experiência da ditadura chilena resultou na produção de 

novas abordagens históricas além da incorporação de novas perspectivas teóricas. 

Nesse aporte, um dos efeitos na disciplina foi a intensa valorização da memória 

nas pesquisas. Mais do que uma simples ferramenta, após o estado de exceção pelo qual 

passou o Chile, a memória tornou-se um laço fundamental à história por assegurar a 

continuidade temporal de uma experiência. Segundo a crítica literária argentina Beatriz Sarlo
98

, 

estamos falando do que se chamou nos anos 1970 e 1980 de giro linguístico ou guinada 

subjetiva. Essa perspectiva reivindica o esfacelamento do passado trazido pelas “operações de 

apagamento” das correntes pós-modernas contemporâneas (que, paradoxalmente, trazem em 

si um afã preservacionaista). No caso chileno, a ideia de uma “retórica testemunhal” tornou-

se, assim, um dos eixos centrais das discussões historiográficas ou das ciências nesse período. 

Ou seja, no contexto do fim das ditaduras latino-americanas, a lembrança e os 

testemunhos se transformaram em fonte para a restauração de laços sociais e comunitários, 

como definiu o pensador francês Paul Ricouer. A memória em última instância seria a única 

guardiã de algo que “efetivamente ocorreu no tempo”, fragmentada e pluralizada, se aproxima 

da história pela sua “ambição de veracidade”.
99

 

Nas catástrofes históricas como os genocídios ou as exclusões em massa como o 

Apartheid, a memória do trauma aparece como uma busca de compromisso entre o trabalho de 

memória individual e outro construído pela memória coletiva e/ou da sociedade. Como Sarlo 

nos lembra, o testemunho apresenta-se “[...] como instrumentos de verdade [...]”, para libertar 
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“[...] os direitos reprimidos que devem se libertar [...]”
100

. 

Desse modo, termos a razão pelas quais conceitos como “memória coletiva, 

enquadramentos, lugares da memória, esquecimento e testemunha já se tornaram lugares-

comuns”, mas que são constantemente demandados. Por sua vez, ainda segundo Sarlo, junto à 

demanda por esse tipo de narrativas, surgiram “[...] novas exigências e métodos que tendem à 

escuta sistemática dos “discursos de memória”
101

. 

A chamada “guinada subjetiva” seria, portanto, um ponto de inflexão na teoria e na 

metodologia das ciências humanas em geral. Nesse contexto, a historiografia assume o papel 

de dar o suporte necessário para a busca de um passado que, para muitos, não foi 

experimentado. Constrói-se, assim, como definiu Grez a respeito dos textos históricos chilenos 

pós-ditadura, um conjunto de “verdades mínimas” sobre o passado.
102

 

No quadro de reabertura política, desenhou-se um cenário de constantes disputas 

de memória sobre o passado militar chileno que denominamos, ao longo de nosso trabalho, 

como batalha de memórias. Como exemplificou Steve Stern em seu livro Luchando por 

mentes y Corazones: las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet: 

 

La “batalla de la memoria” nos permite ver un aspecto adicional de la vida chilena 

que es sutil pero central: el hacer y deshacer de la legitimidad política y cultural, aun 

cuando reine un violento gobierno del terror. En la lucha por las mentes y corazones 

de Chile, la cuestión de la memoria se volvió estratégica – política, moral y 

existencialmente – tanto durante como después de la dictadura. Así “la memoria” que 

en los años 80 se cristalizaba como una idea cultural clave, una nueva palabra 

importante y un campo de batalla arroja una nueva luz sobre la era total de la dictadura 

y de la democracia restrictiva, desdelos años 1970 hasta principios de la década 

2000.
103

 

 

Esse campo conflitivo de memórias nos convida a ir além de dicotomias do antes e 

depois da ditadura militar. Nas palavras de Stern: 

 

trazar las luchas políticas de la memoria nos invita a considerar no solamente la 

distancia y las tensiones entre las perspectivas de arriba hacia abajo y desde abajo, 

sino también las dinámicas interactivas más sutiles al interior de una historia de 

violencia y represión.
104

 

 

Com um esforço coletivo e reforçando o processo de recuperação dos espaços, os 

historiadores da oficina “Nova história social” tiveram uma nova projeção com o fim da 

ditadura militar. Como exemplo, temos os trabalhos de Salazar com o texto Violencia 
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política popular en las "grandes alamedas". Santiago de Chile. 1947-1987, de 1990, no qual 

o autor analisa a violência política popular em um período que se estende de 1947 até o fim 

da ditadura, e o texto La historia desde abajo y desde dentro (2003). Citamos também, 

dentro desse grupo, os livros de Julio Pinto – Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera –, 

e de Sergio Grez – De la regeneración del pueblo a la huelga general – sobre a história 

econômica e social dos mineiros da mina de sal do norte chileno, ambos de 1998. Em uma 

perspectiva diferente, mas buscando resgatar a historicidade do sujeito popular, citamos os 

trabalhos da historiadora Maria Angélica Illanes em sua obra Azote, salario y ley 

Disciplinamiento de la mano de obra em la minería de Atacama (1817-1850), de 1990.  

A autora circunscreve a história do “movimento obrero” demonstrando uma 

lógica invertida com a “la lucha de los trabajadores por impedir justamente su proletarización, 

es decir, por evitar, la perdida de sus espacios de autonomia laboral y existencial”
105

. Ela 

reflete sobre a ideia do sujeito popular como sujeito social e acerca dos múltiplos significados 

que tem recebido ao longo dos anos na Nova história social. Para a pesquisadora, durante o 

período da Unidad Popular, a ideia era de povo na condição de corpo social que se 

transformou em sujeito ativo do processo de mudança, articulando-se com a política popular 

desenvolvida pelo governo. Ou como descreve “El cuerpo nuestro de cada dia: el pueblo 

como experiência emancipatoria en tiempos de la Unidad Popular”, representada, portanto, 

num duplo sentido: o “ético-cultural” e o “político-prático”. 

De tal modo, o projeto de construção de uma ciência popular abraçado por 

Salazar continua, mas busca ampliar a história de “bajo pueblo”, optando pela categoria ou 

conceito de “ciudadano”, ou seja, daquele que luta por sua soberania, mas que esteve alijado 

do poder. A extensão desse conceito demonstra um esforço para abarcar uma sociedade e uma 

história mais completa ou, como melhor apresenta Illanes, o projeto de “baja ciudadania”: 

 

se expresa en la negativa a su proletarización económica y política y… en su 

resistencia al privilegio de clase… No tanto el ‘desdén’ del pueblo, sino la insolencia, 

la gallardía, el rostro alzado frente a frente y el desprecio del pueblo respecto a una 

clase que pretende construir sus privilegios sobre sus espaldas. Tanto su instinto como 

su conciencia ‘igualitaria’ ha sido y es el proyecto del ciudadano chileno.
106

 

 

Em uma mesma compreensão, os historiadores da organização ECO (Educación y 

comunicación), coordenada por Mario Garcés, trouxeram para a historiografia a história do 

movimento de popular. Com o fim da ditadura, incursionaram em um novo caminho 

metodológico ao incorporarem em suas investigações as histórias de vida e histórias locais 
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dos “pobladores”, elaboradas com base na memória coletiva, e aos moldes de um caminho 

ainda pouco utilizado, a história oral. Como exemplo, temos Garcés em suas obras Tomando 

su sitio: el movimento de pobladores de Santiago, 1957 -1970, de 2002, e Historia de la 

Comuna de Huechuraba. Memoria y oralidad popular urbana, de 1997, nas quais incorpora e 

delimita a história do movimento popular chileno seguindo os relatos de vida dos 

pobladores. 

Com os depoimentos, o historiador consegue retratar as condições da classe 

trabalhadora fora do campo da produção e mais em seu universo de luta cotidiana, 

demonstrando, por exemplo, as estratégias adotadas dos pobladores para pressionar os governos 

no atendimento às suas reivindicações. 

Em suma, como explicou Salazar, diante dos acontecimentos da ditadura e 

ocasionalmente do silêncio do período, o historiador precisa – não somente pela qualidade de 

cidadão, mas como profissional – orientar os atores sociais para que possam fundamentar 

eficazmente suas decisões históricas sobre o presente e o futuro. Isto é, “el historiador tiene que 

vérselas, además, comun futuro que está construyendo junto a “los actores sociales y la 

ciudadanía”, al ejecutar “lavoluntad histórica (soberana) de la sociedad (o la mayor parte de 

ella)” produciendo hechoshistóricos “para el tiempo presente/futuro”.
107

 

A disciplina traçada por tais historiadores pode ser entendida aqui como um devir 

a sociedade, reconhecendo que tais “cidadãos” e o historiador podem em conjunto “produzir 

conhecimentos”, além de “produzir feitos e processos históricos”
108

. O objetivo final, no 

entanto, não seria publicar verdades narrativas ou explicativas, mas colaborar “en la 

construcción de un poder social y cultural (popular o ciudadano)” com a capacidade não 

apenas para desfazer o modelo que domina na sociedade, mas também para propor outro e 

instalá-lo, por fim. 

Denota-se, assim, que a perspectiva “desde abajo” continua muito presente nessas 

publicações no período pós-ditadura e se converte durante décadas em uma linha estabelecida e 

cada vez mais seguida na academia. Ainda que a noção apareça mais detalhada ao incorporar os 

setores populares pela distribuição de poder, parece contraditório por negar a historicidade aos 

setores “detentores do poder”. 

Em outra linha, o historiador Alfredo Jocely-Holt, em seu primeiro livro La 

independência de Chile
109

, pulicado em 1992 e apresentado como sua tese em Oxford, realiza 

uma espécie de crítica à visão da nova história social e aposta nos modelos da primeira 
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historiografia chilena (Vicuña Mackenna, Barros Arana, Amunátegui) para explicar as rupturas 

da história chilena. Privilegiando seu interesse pelo o que denomina de “elite dirigente 

tradicional”, Holt acredita que esses grupos têm historicamente desenvolvido elementos 

recorrentes no debate nacional como a ordem e o poder. Essas abordagens são mais enfáticas 

em sua obra El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica, de 1997. Em suas 

palavras: “La sociedad tradicional persistió, no así la forma como se siguió legitimando dicha 

sociedad”
110

. 

Para o autor, a nova história de Salazar apresenta uma estrutura precária ao 

desvencilhar-se das “memórias dos grandes feitos” e, ao mesmo tempo, reivindicava o retorno 

do gênero ensaístico: 

 

La mejor historiografía en este país – la liberal del siglo XIX (Amunátegui, Vicuña 

Mackenna y muchos otros) y la conservadora en el XX – (Edwards y Góngora) 

produjo ensayos históricos y de esta forma influyó ampliamente en la sociedad. Lo 

mío, a lo más, pretende devolver a la historia el género que le ha sido siempre propio, 

para que vuelva a provocar y hacer pensar. 
 

Como analisa a historiadora Sofia Correa
111 ao comparar os dois historiadores e 

sua metodologia: “si Salazar escribe desde la inmersión en la historicidad del pueblo, Jocelyn-

Holt lo hace desde su inmersión en el mito y la poesia”
112

.Segundo Correa: “al contrario de 

como suele ser presentada en la historiografía social – no versa sobre hechos, sino acerca del 

sentido o significado de esos hechos”
113

. Entretanto, como demonstra a autora, ambos 

consideram que a produção historiográfica deve se expandir a amplos setores da sociedade 

chilena, entendendo a história como urgência vital para o período de transição no qual o país 

se encontrava. Assim descreve: 

 

Comparten, pues, una común perspectiva historicista. Asícomo también la necesidad 

de dar sentido como historiadores, dar sentidos al presente desde elpasado, en el juego 

indisoluble de los tres tiempos históricos. Tienen en común la concepción de lahistoria 

como una disciplina humanizadora. La historia, para ellos, es una vocación, una forma 

devida, no un oficio que podría haber sido cualquier otro en vez.
114

 

 
Essa breve revisão sobre algumas obras pós-ditadura não dá conta (e nem é nosso 

objetivo) de apresentar todos os textos publicados nessa época. Porém, poderíamos dizer, com 

base nos autores e nas obras citadas, que os anos iniciais de transição chilena catalisou alguns 

textos incubados durante o período militar e provocou novas linhas teóricas, como os textos 
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de Jocelyn-Holt. Assim, o fim do período militar reanimou o debate sobre a disciplina e 

restituiu a fala de muitos textos silenciados. 

Entretanto, como demonstram os historiadores Julio Pinto Vallejos e María Luna 

Argudín em uma revisão sobre a historiografia chilena, para além dos espaços das editoras e 

das universidades – onde estava se defendendo a recuperação das memórias individuais e 

coletivas para tentar entender o período –, não ocorreram de tal forma na sociedade chilena.
115

 

Como advertiram os historiadores, parte da sociedade chilena, ainda sob os efeitos 

do golpe e temerosa de perder a recém-restaurada democracia, prefiriu esquecer para não 

reanimar esses fantasmas do passado. Ou seja, nas palavras dos autores: “concordaban en la 

conveniencia de dejar atrás un pasado plagado de divisiones para concentrarse en las tareas 

pendientes de la reconciliación y la modernización, estigmatizando a quienes sí insistían en la 

necesidad”
116

. Assim, uma atmosfera de triunfalismo e complacência atravessou o país durante 

a maior parte da década de 1990, fomentada pela normalização institucional e, em parte, pelo 

crescimento econômico, resignando o lugar do debate e da pesquisa aos espaços da 

universidade e às vítimas sobreviventes. 

 

2.3.1 Narrar para agir: Manifesto dos Historiadores e a batalha pela memória 

 

Como vimos no primeiro capítulo, para além das fronteiras da História, a 

transição chilena oficializou um discurso da memória do consenso e da reconciliação. 

Privilegiou, portanto, narrativas apaziguadoras que mantivessem o equilíbrio institucional 

restaurado, fomentando um silêncio quanto as atrocidades cometidas naquele período para 

superar o passado e seguir em frente. 

Ocorre que as relações que entrelaçam memória e direitos humanos; memória e 

verdade; memória e justiça; e memória e reparação se manifestaram durante esses anos da 

transição chilena com progressos, retrocessos e contratempos. Com o avançar dos anos 

1990, diferentemente do ocorrido entre 1989 e 1990, o cenário político social chileno 

começou a mudar, como apontam Alberto Aggio e Gonzalo Cáceres Quiero. Segundo os 

autores, apesar das vitórias da Concertação nos anos seguintes, com as eleições de Patricio 

Aylwin e Ricardo Lagos e da relativa euforia pela reconquista da democracia, “o mal-estar 

                                                           
115

 Concordamos com a proposição dos dois autores e tendemos a pensar, embora não tenhamos conseguido reunir 

provas suficientes de circulação e venda de livros das duas gerações de historiadores até agora apresentadas, que: 

os historiadores oficiais e “os de abajo” eram leitura de massa. Os de agora são para consumo interno, o que tem a 

ver com um movimento maior de distância entre academia e sociedade. 
116

 PINTO; ARGUDÍN, 2006. 



65  

dos cidadãos alcançou um ponto culminante entre 1998 e 1999”
117 com o desencadeamento 

da crise asiática sobre o conjunto das massas populares e das classes médias. Esse processo 

que combinou com a sensação de frustação devido à persistência dos enclaves autoritários 

na constituição chilena, além da “falta de uma nova definição para o papel dirigente do 

Estado” e das “instituições que fortaleçam os atores sociais, a cidadania e a sociedade 

civil.”
118

 

Nessa esteira, o discurso reconciliador da memória institucional foi interrompido e 

desviado, mais de uma vez, pelas vozes das vítimas do regime ou por aqueles que se 

atreveram a questionar a imputabilidade dos criminosos da época em detrimento de uma 

homogeneização social do Estado. 

Convencidos dos problemas de ordem traumática de não trabalhar a memória do 

regime militar pelo governo e dispostos a combater o que denominavam de “ansia del olvido”, 

historiadores, coordenados pelos professores Mario Garcés, Pedro Milos Myriam Olguín e 

Julio Pinto, organizaram um grupo de trabalho interdisciplinar durante três meses para discutir 

sobre o tema da memória e o exercício da reflexão coletiva no Chile da transição de combate a 

amnésia do período. Ao final, reuniram-se em um seminário, Memoria para el nuevo siglo, 

com a participação das principais universidades do país, em 1998. Em 2000, organizaram o 

livro de mesmo nome, compilando as principais reflexões teóricas do grupo. Sobre a 

convocatória e o encontro, Vallejos faz um balanço: 

 

No son pocos los sectores de la sociedad chilena que se acercan al fin de siglo 

atravesados por una especie de ansia de olvido. Alimenta ese impulso, por una 

parte, la cercanía de tiempos traumáticos, y la permanencia de heridas sin 

cicatrizar. Para algunos, los golpeados y los derrotados, el olvido conjura el temor 

de que los traumas vuelvan a repetirse. Para otros, los causantes o cómplices de 

dichos traumas, el olvido permite seguir dilatando la negativa a reconocer errores y 

asumir responsabilidades. Para todos, en fin, el olvido – aunque sólo sea simulado 

– permite soportar las angustias de un equilibrio evidentemente inestable, en la 

esperanza de que el tiempo se encargará por sí solo de ir enterrando los dolores y 

diluyendo los rencores.
119

 

 
Porém, em 1998, para além das fronteiras da academia, um acontecimento 

histórico tirou quase todo país do estado de latência e adentrou a arena pública de discussões 

sobre o passado chileno: a detenção de Pinochet, em Londres. No final daquele ano, ao pedir a 

extradição do ex-ditador Augusto Pinochet, que esteva em viagem à Inglaterra, o juiz 

espanhol Baltazar Garzón trouxe de volta ao debate a questão dos desaparecidos e dos crimes 
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ocorridos ao longo da ditadura chilena. O juiz responsabilizou Pinochet pela violência 

cometida contra cidadãos espanhóis residentes no Chile durante a ditadura. Mesmo diante 

dos questionamentos dos advogados do ex-ditador, as autoridades internacionais deixaram 

claro que a questão dos direitos humanos não poderia ser discutida apenas em âmbito 

nacional. 

O evento despertou não apenas as vozes reprimidas, como também grupos de 

segmentos médios e populares insatisfeitos com a política adotada pelo Concertação, 

sobretudo no que tange a não resolução dos entraves autoritários herdados do governo militar 

e as fortes crises econômicas no país. Com o “acontecimento-Pinochet”, a história do golpe 

militar e as imagens de desaparecidos inundaram os canais da imprensa chilena. Todo esse 

cenário evidenciou as linhas tensões asiladas pela política de consenso e demonstrou o quão 

frágil era essa política de reconciliação, desencadeando reações nas ruas e uma pressão por um 

acerto de contas justo com o passado. 

Em resposta, o próprio ex-ditador redigiu uma carta aos chilenos com vistas a 

reinstalar a versão oficial que serviu para legitimar o golpe durante os vinte anos no poder. A 

tentativa era revigorar, mais uma vez, as teses que justificaram a ditadura como dever de 

união nacional frente à ameaça marxista. O golpe teria sido, assim, segundo o ex-general, a 

“última reserva moral de la nación”, como argumentou: 

 
[...] Las Fuerzas Armadas y de Orden no destruyeron una democracia ejemplar, ni 

interrumpieron un proceso de desarrollo y de bienestar, ni era Chile en ese momento 

un modelo de libertad y de justicia. Todo se había destruido y los hombres de armas 

actuamos como reserva moral de un país que se desintegraba, en manos de quienes lo 

querían someter a la órbita soviética.
120

 

 

Esses discursos acabaram reavivando as leituras do golpe, suas origens e 

consequências. O jornal La Segunda
121

, por exemplo, publicou uma série de fascículos do 

historiador Gonzalo Vial referidos ao período conturbado de 1964-1973, apresentando teses 

cujas conclusões serviam à justificação histórica das ações pinochetistas. Essa retomada e 

tentativa de legitimar novamente as ações do período ditatorial, destinada a impor novamente 

uma “verdade histórica oficial”, desencadeou uma resposta equivalente no meio historiográfico. 

Foi nesse contexto que, em 1999, um grupo de onze historiadores
122

, encabeçados 
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por Gabriel Salazar, decidiu publicar um Manifesto
123 trazendo à luz novos aspectos da 

época da repressão militar. O documento foi concebido como uma ampla iniciativa que 

incluía a tarefa de “indagar, escrever e promover iniciativas de recuperação da memória 

popular”, ou seja, próxima do exercício da história social tão comentada ao longo do trabalho. 

Nas páginas do Manifesto ficaram impressas não apenas as versões produzidas pelos 

historiadores acerca de seus embates com as visões de direita de Pinochet e os historiadores 

ditos conservadores, no caso específico Gonzalo Vial, mas também inúmeras formulações 

sobre história e política. O documento serve como indicativo daquilo que o campo intelectual 

da historiografia chilena pensava acerca do dever da história e do ofício do historiador, além 

de questionar a política de memória do Estado. 

Como mencionado anteriormente, a sua publicação gerou um campo fecundo para 

o debate intelectual no Chile. Embora o texto não seja o mais indicado para representar as 

teses acadêmicas da historiografia chilena, mesmo que esses historiadores partilhem diversos 

elementos semelhantes em sua escrita, consideramos o Manifesto como um documento 

importante que guarda muito das propostas de historiografia do período. Precisamos manter 

em mente que o manifesto é uma interpretação desses intelectuais desde seu lugar como 

cidadãos e, portanto, questionadores dos deveres público e de seu lugar como 

profissionais.Lemos o documento primeiro como um manifesto, como deve ser, respeitando a 

sua linguagem imperativa e subjetiva para chamar a atenção; e, em segundo, como um lugar 

de memória que carrega sentidos sobre o período da Unidade Popular e o regime militar. 

Logo, ele serve como fonte importante para compreender o clima do debate da historiografia 

recente do Chile. 

Seu texto foi amplamente divulgado na imprensa e recebeu grande quantidade de 

adesões de historiadores tanto do Chile como de outros países. Entre eles, pesquisadores norte- 

americanos que replicaram o conteúdo do manifesto e, ainda, redigiram uma carta de apoio
124 

publicada no jornal El Siglo, nos dias 2 e 8 de abril de 1999. Em setembro do mesmo ano, 

o manifesto e os principais pronunciamentos que foram elaborados no período foram 

publicados em formato de livro de bolso. De certo modo, temos um texto que transita entre o 

conteúdo “científico” e o “político” e assim deve ser compreendido. 

Começando a análise pelas perspectivas do historiador Gonzalo Vial e as 
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repercussões geradas a partir de sua réplica ao texto do Manifesto. A violenta ação do golpe 

de setembro foi lida como “gesta nacional” necessária para impedir as crises e os perigos 

ideológicos dos anos 1970, entendidos por Vial como fruto das “planificações globais” ou 

“ações globais do guevarismo”. 

Isto é, para o historiador, não cabia à história vincular a crise dos anos 1970 e 

acontecimentos históricos do passado mais distantes, porque a experiência do regime militar 

teria se limitado apenas ao período de 1960-1973 e, devido ao momento caótico instaurado, a 

ditadura foi a responsável pelo sucesso da recondução a uma democracia segura e estável. As 

extrapolações do governo, como as violações e os crimes cometidos contra os direitos 

humanos, deveriam ser analisados separadamente.
125

 

Sobre esse conjunto de percepções, os historiadores do Manifesto rebatem: 

 

[…] las tesis históricas de Gonzalo Vial se refieren al periodo que permite explicar (y 

justificar) el Golpe de Estado de 1973, y están arregladas de modo de atribuir, a los 

afectados por este golpe (las facciones que implementaban ‘planificaciones globales’ 

y las que desestimaron la vía electoral-parlamentaria), la responsabilidad 

‘provocativa’ de la crisis, por haber creado las condiciones de inestabilidad, ilegalidad 

y violencia que hicieron ineludible y necesaria la acción militar.
126

 

[..] la lógica de la manipulación histórica es la misma en el caso de la Carta del ex- 

general Pinochet y en el caso de los Fascículos del historiador Vial, pues coinciden 

plenamente en: la reducción del proceso histórico al período en que es posible 

justificar el Golpe de 1973; el silenciamiento de los procesos históricos estructurales 

y de la correspondiente responsabilidad de la oligarquía acumulada; la atribución de 

la crisis política de 1973 a la implementación de las reformas económicas y sociales; 

la ineludible y moralista intervención armada de los militares, y el acallamiento de los 

excesos faccionales cometidos por el gobierno militar después de 1973.
127

 

 

Em síntese, para tais historiadores, não parecia viável “hacer historia política 

prescindiendo de la historia económica y social” ou prescindir dos “procesos soterrados y de 

larga duración”. Assim, Vial estaria anulando os processos históricos estruturais da sociedade 

chilena e maquiando as responsabilidades da oligarquia e do imperialismo. O historiador 

Leonardo León aponta a “historiografia oficial” e a “historiografia conservadora” de Vial 

culpada por omitir “la historicidad de mapuches, desterrados, exiliados, bandoleros, sacrílegos 

y blasfemos, rotos insolentes e inquilinos arrogantes, libertinas y malévolas”
128

. 

Segundo o autor, ao privilegiar narrar a história “de la gente decente”, a 

historiografia conservadora deixou de lado “el lado oscuro y subterráneo de nuestros 
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procesos formativos”
129

; portanto, longe de elevar o debate para a construção de uma 

sociedade verdadeiramente democrática. Para León, os historiadores possuem o dever ético de 

investigar a trajetória histórica de uma nação “que ha basado su estabilidad en la represión y 

marginalización de una parte importante de su población”, ou seja, escrever a história sob a 

perspectiva de “baja cidadania”. Como direciona o autor: “[..] debemos evitar que alguna vez 

vuelva nuevamente a correr la sangre de chilenos por nuestras calles. Y…también [evitar] que 

se intente transformar en héroes a criminales”
130

. 

No tocante a essa proposta metodológica de recuperação da memória popular e 

sua reposição política, os autores deduzem sobre o passado da historiografía chilena: 

“lamentamos que en Chile actual las clases dirigentes están deduciendo la soberanía del texto 

constitucional de 1980, sin importar si esté fue producto soberano de una informada decisión 

popular, o de una imposición faccional de los poderes fácticos.”
131

 

Nesse trecho, notamos certos esquemas teóricos universais, principalmente no que 

toca a atribuição do papel da história e acerca da questão da soberania nacional: “nuestro 

parecer es que la cuestión de la soberanía y de los derechos humanos es la materia última, 

esencial, de que trata la Historia”
132

. 

Portanto, o direito à soberania apresenta-se como um direito humano primordial, e 

cabe aos historiadores a tarefa de pesquisar os seus processos de conquista. A história seria, 

assim, não apenas o exercício dessa soberania, como a revalidação desses direitos. Essa 

dedução seria, a nosso ver, um modelo de intepretação geral. 

Desse modo, o Manifesto incluiu a defesa de um projeto de reparação e dever de 

memória às vozes silenciadas pela opressão nos diferentes tempos históricos do Chile. Como 

aludem: 

 
[…] que la memoria social podía ser una manera muy importante de resistir 

culturalmente a la verdad oficial. Esa verdad arrogante y acrítica, y sin derecho a 

réplica de los vencidos, que se proclamaba diariamente por los medios de 

comunicación, controlados o dirigidos por adherentes o funcionarios del régimen 

militar. La historia, admitimos entonces, no era sólo el texto propuesto por el 

historiador, sino también memoria y oralidad, memoria e identidad, que de modo 

particular preservan los grupos populares en nuestro país. En efecto, através de 

nuestras propuestas metodológicas las personas que participaban de los talleres, 

podían reconocerse con historia […]
133

. 

 

Com a análise do trecho, podemos perceber uma “vontade de verdade” sobre o 
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estabelecimento do passado, aliado ao resgate de uma memória social. Seria um espaço de 

atividades voltadas para a função política de dever da memória, capazes de consolidar uma 

“réplica dos vencidos”. Uma segunda preocupação do documento estaria ligada à função 

social da história e sua capacidade de fornecer um novo sentido para o passado e o futuro, 

como descrevem: 

 
La historia no se solo pasado, sino también, y principalmente, presente y futuro. La 

historia es proyección. Es la construcción social de la realidad futura. El más 

importante de los derechos humanos consiste en respectar la capacidad de los 

ciudadanos para producir por si mismos la realidad futura que necesitan. No reconocer 

eses derecho, usurpar o adulterar ese derecho, es imponer, por sobretodo, no la verdad, 

sino la mentira histórica. Es vaciar la verdadera reserva moral de la humanidad.12
 

 

Por fim, o texto do Manifesto inaugurou uma nova discussão que traz respostas 

para os questionamentos sobre a função da História e o dever de produzir resultados 

substanciais para o cidadão chileno e, ainda, discutiu o ofício do historiador e sua relação com 

a verdade. 

 

2.3.2 A função social da história e sua relação com a verdade, memória e justiça 

 

Uma das características da história do século XX ou das primeiras décadas do 

XXI é que estaríamos vivendo uma obsessão pela rememoração do passado e, ao mesmo 

tempo, a ausência ou elisão de memória coletiva. Tal conformação se distinguiria, de acordo 

com Reinhart Koselleck, por um alijamento crescente, quase uma ruptura, entre o espaço de 

experiência e o horizonte de expectativa, cujo resultado seria a suspensão do tempo histórico.
134

 

Essa experiência moderna de um presente que não passa, inapreensível e 

praticamente imóvel é definida por François Hartog como regime de historicidade 

“presentista” ou de “presentismo”
135

. Como já mencionado no tópico 2.3, as contestações 

sobre o período pós-guerra na Europa integram esse redesenho do campo historiográfico, 

representando, assim, uma série de debates que tem pautado a agenda dos historiadores há três 

décadas: o direito e o dever de memória; o testemunho como instrumento heurístico e 

representante moral do discurso histórico; e os limites da representação da história e sua 

relação com a verdade e justiça nesses termos de experiências traumáticas. Para Sergio Grez, 

essa descontinuidade na pós-modernidade europeia ecoa semelhantemente nos países latino-

americanos após a queda das ditaduras militares, o que seria representado pelos seguintes 

termos: 
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la carencia de conciencia acerca de las raíces históricas de los grupos humanos; la 

sensación de estar viviendo un presente de tiempo muy corto, fugaz e inmediatista, y, 

correlativamente con ello, una incapacidad casi patológica de los individuos por 

proyectarse hacia el futuro más allá de su rol como consumidores.
136

 

 

Como ressalta Sarlo, “lembrar foi uma atividade de restauração dos laços sociais e 

comunitários perdidos no exílio ou destruídos pela violência de Estado”
137

. Posto isso, o 

acontecimento do holocausto e seus julgamentos instituiu um modelo para aqueles que, por 

meio de suas memórias, denunciaram os crimes praticados nas ditaduras da América Latina. 

Desse modo, o fim de regimes autoritários e a criação de Comissões da Verdade nos países 

latino-americanos comprovam que alguns dos ideais e conceitos produzidos há séculos pela 

Europa continuam vivos. Ao mesmo tempo, apresentam, nesses países, uma necessidade 

social de recordar e redescobrir o passado coletivo, exigindo um conhecimento histórico 

diferente sobre a sociedade chilena contemporânea. 

A luta política em torno da democracia reposicionou um tema caro para caro para 

os historiadores chilenos no que diz respeito ao debate sobre o compromisso com a verdade e 

o que fazer com essa verdade.Procurando adequar os relatos de memórias individuais à 

veracidade histórica, o historiador elabora uma reflexão sobre a própria temporalidade. Em 

outras palavras, como afirma Paul Ricouer, “o trabalho da história se entende como uma 

projeção, do nível da economia das pulsões ao nível do trabalho intelectual dessa dupla tarefa 

que consiste na lembrança e no esquecimento”
138

. 

Assim com as querelas dos desaparecidos do período militar reativadas com a 

volta do Pinochet ao cenário público e à política de esquecimento engendrada pelo governo 

da Concertação, a historiografia chilena dominante nos anos 1990 e início de 2000, como 

observa Vallejos em sua reflexão sobre a historiografia chilena, apresenta um interesse geral em 

publicar “histórias de sínteses gerais” ou de “intenção interpretativa”. Como exemplo, as obras 

Historia general de Chile
139

, por Alfredo Jocelyn-Holt, e os cinco volumes de Gabriel 

Salazar e Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile
140

. Sobre essa última consideramos o 

parágrafo da introdução geral uma boa síntese das aspirações dessa historiografia: 

 
Esta Historia Contemporánea [...]Como material básico para la historia que, 

responsablemente, debemos construir. Problemas que persisten a través de muchos 

hechos y situaciones. Problemas de arrastre que ni la dirigencia representativa ni la 
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ciudadanía soberana han podido (o no hemos podido) resolver. Problemas que, a la 

larga, terminan siendo una carga histórica creciente que rodea, aplasta y frustra la 

vida, sobre todo, del ciudadano corriente. Porque –¿alguien piensa lo contrario? – 

la carga histórica más pesada del país la sostiene y absorbe la "mayoría inferior" de 

la sociedad civil. La que, por ello, está permanentemente forzada a repasar y repensar 

la historia, bajo todo su espesor objetivo y sobre toda su profundidad subjetiva, para 

seguir produciendo no sólo su vida y su futuro, sino también el futuro de la sociedad. 

Los héroes son estrellas fugaces que brillan más o brillan menos, la efigie de los 

estadistas puede recortar apenas el plano de una plaza, o todo el horizonte del 

pasado, pero es el ciudadano corriente el que, en la alta densidad de su anonimato, 

"vive" y "conoce" la historia según todas las urgencias de la humanidad.
141

 

 

Como indicam os autores, mais que “narrar” o passado chileno, propõem-se a 

trabalhar os seus problemas históricos. Desse modo, Salazar tem defendido no campo 

historiográfico a construção de uma ampla e nova história social do Chile que faça mais do 

que narrar e analisar os acontecimentos, mas se comprometa a trabalhar os problemas históricos 

que a sociedade não resolveu, que permanecem "em torno de nós, não só como legados do 

passado, mas, especialmente como desafios, desafios e tarefas para as novas gerações"
142

. 

Em artigo
143 publicado em 2007 para o livro Balance Historiográfico Chileno

144
, de 

Luis Mussy
145

, Salazar faz suas considerações sobre tal historiografia chilena. Sua percepção 

é que apesar de a “Historia (o Memoria) oficial” de Chile ter tido maior espaço nas últimas 

décadas, a historiografia dos perdedores estaria em uma situação promissora, pois possui 

uma nova proposta epistemológica capaz de superar a dialética dos vencedores e vencidos. 

Sua nova característica mais peculiar, afirma o autor, “es que trabaja en los tres tiempos y por 

tanto recoge y se deja interpelar por la memoria popular como fuente de producción de 

conocimiento, y de producción de hechos históricos, en los tiempos del presente y futuro.”
146 

Ou visto por outro ângulo, “la sociedad es dueña de la historia”, “la sociedad es lahistoria 

misma”.
147

 

É desse ponto, então, que se deriva que o trabalho do historiador precisa lidar com 

esses três tempos e, simultaneamente, com a sociedade como sujeito. 1Tem que decifrar o 

passado, colocar à prova seus acontecimentos e, sobretudo, trazer à tona seus sentidos 

projetados para o presente. Ou seja, a função social da história deve atuar em duas frentes: 

como instrumento de produção historiográfica e de produção histórica; e, assim, “colaborar en 
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la construcción de un poder social y cultural (popular o ciudadano) con la capacidade 

necesaria no sólo para deshacerse del modelo de sociedad que domina, sino también para 

proponer otro modelo, y para construir su propia verdad histórica)”.
148

 

Esse novo caminho epistemológico da História Social mantém a memória popular 

como fonte de produção e conhecimento, mas também a compreende como fonte de produção 

de eventos históricos nos tempos presente, passado e futuro. Resultando, portanto, na 

justificativa da centralidade que a memória ganhou no trabalho historiográfico desse período. 

Como observa Correa, em análise dessa nova proposta metodológica: 

 
De allí su interdisciplinariedad, pues la sistematización de esta demanda cognitiva la 

ha hecho la Historia Social junto con la sociología, la psicología social y comunitaria, 

la educación popular, el trabajo social. Lo que se propone, entonces, es un nuevo 

paradigma cognitivo” que se construye sobre “la interacción, la intersubjetividad y la 

autoeducación. […] Podría decirse que es el paradigma cognitivo de un movimiento 

social en formación ydesarrollo.” Es el paradigma cognitivo de los perdedores.
149

 

 

Segundo o discurso desses autores, nos últimos anos, a história ocupou um novo 

lugar no Chile. Além de dar sentido ao passado, o trabalho do historiador guarda uma relação 

ativa com o presente e se põe a serviço de oferecer respostas às perguntas que o passado 

impõe no presente. 

Como em toda batalha, os ecos da ditadura miliar no presente com as 

publicações de Vial e do Manifesto, por exemplo, e as políticas de reconciliação do Chile 

atual desencadearam um cenário de lutas e respostas na historiografia chilena. Novas questões 

acerca da função da história e qual seu papel nesse quadro foram exaustivamente debatidas 

nos últimos anos e ajudaram a configurar um novo sentido sobre o passado recente.  
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Capítulo 3: O passado sensível pelas lentes do Cinema 

 

Neste capítulo, abordaremos o cinema com temática bastante comum no século XX: a 

estratégia discursiva de montar filmes com base no tema da violência política com o objetivo de 

denunciar e revelar violação de direitos humanos cometida em eventos históricos, 

principalmente no período pós Segunda Guerra Mundial. A experiência traumática de passados 

sensíveis como algo irrepresentável é um dos aspectos mais discutidos acerca de obras fílmicas 

que tratam do holocausto ou das ditaduras latino- americanas do século XX. 

Para a discussão, apresentamos os debates que se originaram da produção fílmica 

sobre a Segunda Guerra Mundial e como os seus desdobramentos influenciaram novos 

modos de se pensar Cinema. Citamos como exemplo o neorrealismo italiano de 1950, que 

frutificou em diversas partes do mundo, inclusive no novo Cinema latino-americano. 

Na segunda parte do capítulo, propomos traçar um panorama geral do Cinema latino-

americano e, em especial, o chileno: apresentando como os cineastas do país, com a publicação 

de um Manifesto, pensaram o Cinema pela experiência popular chilena, durante a ditadura e, num 

terceiro momento, com o retorno da democracia. 

Por último, debatemos o entrecruzamento entre história e cinema e como o trauma 

pessoal passa a ser a metonímia (muitas vezes autobiográfica) daquilo que é visto como um 

trauma coletivo conforme a análise de trechos de entrevistas dos diretores dos filmes escolhidos 

para nossa dissertação. 

 

3.1 Considerações sobre trauma, justiça e verdade no Cinema 

 

“Le sang a caillé, les bouches se sont tues...  

les blocks ne sont plus 

visités que par une caméra...”
150

 

 

Noite e Neblina, documentário de 1955, do escritor e poeta francês Jean Cayrol
151

, 

dirigido por Alain Resnais, tem como tema os acontecimentos do holocausto e os campos de 

extermínio nazistas. O filme começa mostrando uma pradaria, um lugar bucólico como tantos 

outros sítios. A normalidade da vida atravessando um dia. Mas, segundos depois, em um 

movimento de grua, a câmera desce e nos dá a imagem da cerca, enquanto a narração nos 

confirma que até uma paisagem como aquelas pode nos levar a um campo de concentração. Em 

meio à normalidade das coisas da vida, constroem-se campos de extermínio e, após o fim do 

martírio, nada mais existe, pode existir ou ser lembrado da forma como foi. Resta apenas a 

câmera ou olhar dos que ficaram. 
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O escritor Cayrol opta por narrar o documentário em versos. A escolha pelo discurso 

lírico pode ser compreendida como problema de avaliação sobre a melhor forma para descrever 

os fatos ocorridos que se configuram no espaço entre a “fronteira da experiência e do discurso” e 

a “impossibilidade de representação”. Paradoxalmente, as imagens da vida nos campos nazistas 

funcionam como testemunho e não permitem ao espectador espaços vazios acerca do que 

aconteceu nesses lugares. O cenário de discussão e avaliação do pós-guerra é, em especial, sobre 

o holocausto e o espectro da bomba atômica. Tais temas direcionaram inúmeras obras fílmicas 

com narrativas de condenação da Segunda Guerra e de alerta da iminência de outra guerra 

nuclear. 

A experiência do holocausto ou das mazelas da guerra apresenta-se como um 

fenômeno irrepresentável devido à dor e ao trauma das vítimas envolvidas estarem ainda muito 

incrustados no presente. Porém, constitui-se como um dos acontecimentos mais representados 

no cinema do século XX ou em outras formas de linguagens sejam elas históricas ou não, 

desencadeando, assim, uma discussão a respeito dos limites entre ficção, história e memória. 

O holocausto coloca para reflexão do historiador, sob a perspectiva de Paul Ricouer, 

“a exemplaridade de uma situação em que não seriam desvendados apenas os limites da 

representação sob suas formas narrativas e retóricas, mas todo o empreendimento de escrita da 

história”152. O historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen, a respeito do passado traumático da guerra e 

de suas representações, esclarece que, como experiência-limite, o holocausto serve para reforçar 

uma qualidade genérica da interpretação que torna presente o passado, como exemplo do lado 

sombrio da história, das trevas do sentido histórico, do caráter ruinoso do prolongamento 

temporal do passado até o presente.
153 A vivência da Shoah, como defende Rüsen, representa uma 

qualidade da experiência na relação temporal entre passado e presente, a ser devidamente levada 

em conta por um tipo apropriado de constituição narrativa de sentido
154

. 

Esse problema remete ao posicionamento do filósofo alemão Theodor W. Adorno, 

um dos integrantes da chamada Escola de Frankfurt do século XX. O autor reprova a 

representabilidade inconsciente do holocausto, como frisa em sua obra Crítica cultural e 

sociedade: “escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o 

conhecimento de que porque hoje se tornou possível escrever poemas”
155

. Para Adorno, toda 

linguagem conceitual realiza alguma forma de “violência cognitiva”, isto é, nenhuma seria 

capaz de conformar integralmente as palavras aos objetos e aos sentimentos tais como eles são. 

O que para Adorno significa criar uma contradição do "não-idêntico". 

Mais do que uma questão de verossimilhança, a representação proibida, ou que 

aluda a mímese, pode implicar a dor feita para governar e ser intocada. Portanto, de acordo com 

o Adorno, o que permanece vigente no regime representativo é a separação entre a razão das 
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ficções e dos fatos empíricos. Uma acusação que também pode pairar sobre a suposta 

irrepresentabilidade dos fatos é o aspecto literário de sua origem construtiva, que está ligada à 

linguagem, mas pode estar fora do que comumente chamamos de discurso, mas no silêncio. Não 

obstante, a linguagem pode ainda estar projetada em um plano para além do discurso, 

comunicativamente falando, pois a dependência do espaço de sua pronúncia com o momento 

gerador não está garantida. A autonomia do discurso seria, então, mais um risco à representação 

do que passou? E o que decide um ambiente exclusivo para a representação? 

Como uma solução a essa carência da linguagem, Adorno valoriza a linguagem 

artística como alternativa, a qual, segundo o autor, conseguiria expressar as irracionalidades, as 

contradições e os limites dos sujeitos, sem abusar de conceitos. Como interpretou o professor de 

Filosofia Douglas Garcia Júnior em artigo sobre a temática da representatividade do sofrimento 

por Adorno, a Filosofia deve renunciar à concepção de verdade fundamentada na ideia de uma 

representabilidade plena do real, em prol de uma noção de verdade segundo a qual o real é 

aquilo que o pensamento deixa fora de seus conceitos. Como entende Garcia: “é por isso que a 

metafísica, em Adorno, só é possível na reflexão da opacidade da esfera material, do 

sofrimento físico, do impulso, como momentos constituintes da subjetividade e do 

pensamento”
156

. 

Desse modo, o Cinema se insere no espaço público como forma de se opor ao 

esquecimento daquilo que aconteceu e, em nossa compreensão, ajuda a elaborar novos sentidos 

a esse passado como lugar de memória. O material cinematográfico documental sobre passados 

traumáticos parece tão volumoso quanto aqueles produzidos por historiadores, o que pode 

importar pouco, já que ambos estarão inseridos em um simulacro que nos apontará perdas, 

ou para alguns, traição; em que a nudez dos fatos deveria ser suficiente. 

Da mesma maneira que há uma exigência ou um desejo inculcado de dever de 

memória no qual tudo deveria ser documentado para não ser mais esquecido, a enxurrada de 

filmes e documentários produzidos enquanto ainda havia tropas aliadas em solo combatente, por 

exemplo, poderia significar também um abuso de uma memória e um paradoxo. Como avaliou o 

historiador Francisco Teixeira da Silva, o encontro entre as grandes guerras, tanto a primeira 

quanto a segunda, e o Cinema no século XX teve uma estreita relação desde suas origens: 

 

[...] ora sob a forma de cinejornal – poucas vezes diferenciado da propaganda política de 

cunho nacionalista – ora como ficção, celebrando o heroísmo nacional e a tragédia 

grandiosa da guerra. Algumas vezes, o cinema assumiu, de modo claro, um papel 

fortemente pacifista, de combate e denúncia contra a guerra, pensada enquanto 

irrazão.
157

 

 

Na visão do autor, coube ao cinema italiano, contudo, introduzir o gênero filme 

histórico, no qual as produções sobre a guerra emergiriam com suas maiores características. 

Desde suas origens, o Cinema italiano apresentou-se, segundo constata o historiador francês e 
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crítico de Cinema Pierre Sorlin, como um subtexto da cultura e da política contemporânea. Isso 

teria ocorrido em dois momentos distintos, de acordo com Sorlin: nos meandros da Primeira 

Guerra Mundial, ao trazer o passado glorioso do Império Romano tentando justificar ou 

mobilizar a opinião pública a favor de uma nova política de expansão imperialista aos moldes do 

fascismo na época.
158 Já no final da Segunda Guerra, o filme Roma Città Aperta, de 1945, 

dirigido Roberto Rosselini, reconfigurou a aliança histórica antifascista, unindo nacionalistas, 

católicos e comunistas, e inaugurou uma nova linguagem “despojada, dura e, contudo, permeada 

pela alegria simples de viver”
159

, denominando um novo estilo de fazer cinema que ficou 

conhecido como neorrealismo italiano. O movimento possuía forte apelo de cunho social e uso 

da imagem da vida cotidiano do homem comum, contrapondo-se ao cinema de entretenimento 

que aparecia forte no cinema hollywoodiano, por exemplo. 

Mais do que a inauguração de um novo padrão estético, ocupou uma posição de 

reação ao cinema vigente, que mostrava a sociedade como vítima do fascismo. Para os 

seguidores da nova vanguarda cinematográfica, o Cinema deveria se ocupar do registro 

contemporâneo à sua época de produção, da vida das pessoas comuns e poderia, assim, servir 

para se expurgar ou se libertar do regime fascista. A intenção dos cineastas ao se 

comprometerem com “o retrato da verdade” era exibir os problemas para que fossem resolvidos. 

O movimento do neorrealismo italiano e suas interpretações indiretas sobre os 

traumas da guerra, apesar de ter apresentado vida breve, sem ter se fundado como escola, 

frutificou em diversas partes do mundo. O estilo alimentou as origens dos chamados Novos 

Cinemas, a começar pela Nouvelle Vague francesa dos anos 1950 e 1960, sendo ressignificado 

nos cinemas da América Latina, como no Nuevo Cine chileno, Nuevo Cine argentino e no 

Cinema Novo brasileiro. Como defende Stefania Parigi
160

, estudiosa do neorrealismo italiano, o 

estilo impulsionou novas propostas cinematográficas no continente latino-americano e ainda 

persiste por muito tempo como um modelo em décadas seguintes: 

 

[...] cheio de ressonâncias e de calor, que evoca ao mesmo tempo um período histórico 

excepcional, uma estética destinada a não exaurir-se no arco do pós-guerra italiano, e 

um imaginário de gênero, reciclável e até exportável, típico daquele ‘cinema del 

sotosviluppo’ que, mesmo que em âmbitos e épocas diferentes caracteriza, por 

exemplo, os episódios esteticamente mais significativos do cinema bengalês dos anos 

1950, latino-americano dos anos 1960 ou iraniano dos últimos 20 anos.
161

 

 

O modelo de cinema nascido do pós-guerra italiano, em particular seu modo de 

produção que se resume, grosseiramente falando, em fazer cinema com poucos recursos, tendo o 
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homem comum e sua realidade como centro temático, funciona como fonte de inspiração para 

cineastas chilenos na década de 1960 e, ao mesmo tempo, como veremos no tópico seguinte do 

capítulo, ecoa também de forma semelhante no cinema pós-ditadura nos finais das décadas de 

1980 e início dos anos 2000. 

Debruçando rapidamente sobre o contexto histórico pós-guerra fria, após o fim da 

URSS, em 1991, e reestabelecidas as democracias na América Latina, as temáticas da II Guerra 

Mundial retornaram ao cinema, ao passo que os cinemas da América Latina se incursionam a 

representar o período traumático de suas ditaduras. Nesses países, a lenta consolidação da 

democracia, nas décadas de 1980 e 1990, permitiu a instauração de debates a respeito dos 

problemas herdados pela ordem militar anterior em várias esferas da sociedade, entre eles, o 

Cinema. 

Nesse sentido, a produção cinematográfica sobre as ditaduras latino-americanas, em 

especial na Argentina, no Brasil e no Chile, tornou-se campo privilegiado, levantando questões 

tanto em documentários como em filmes. Devido à sua grande recorrência, proporcionou uma 

diversidade de olhares e de diferentes formas de representação, nas quais é privilegiada a 

revelação das injustiças e dos crimes cometidos daquela época. 

A frequência do assunto no Cinema revela a dificuldade de solucionar o cenário 

traumático deixado pela violência do passado autoritário e a necessidade de debatê-lo 

abertamente. Para o historiador chileno Eduardo Devés, tratar do passado militar chileno é 

articular a memória da ditadura a outras formas de violência e morte que se repercutem no 

presente da sociedade chilena e nos outros países da América Latina que sofreram com o 

governo de juntas militares. Como Devés adverte: 

 

[...] la memoria de la dictadura puede permitirnos pensar mejor el amplio problema de 

la violencia, flagelo de nuestras sociedades, 3 veces mayor que el promedio mundial, y 

principal amenaza en la percepción de la gente [...] Una legislación demasiado blanda y 

un aparato jurídico y policial ineficiente para detener esta violencia son “agentes 

provocadores” al servicio del filo-fascismo.
162

 

 

Porém, para o historiador, a história seria o lugar correto e quase exclusivo para 

tratar e elaborar o passado, no sentido em que produz verdades “adequadas” e possui métodos 

eficientes para tratar do tema. Segundo o autor, a função da história é trazer novos 

esclarecimentos sobre as memórias reveladas, revisar as versões da memória coletiva, 

complementar as versões (parceladas) da memória e denunciar as (falsidades) da memória. 

Como assinala: 

 
Yo afirmo la diferencia entre pasado y relato-acerca-del-pasado, entre historiografía y 

literatura y entre descubrimiento e invención. De este modo, quiero descubrir lo que 

ocurrió en el pasado y no inventarlo y quiero hacer un relato adecuado, historiográfico, 

basado en los descubrimientos y no escribir una novela. Habrá personas que pensarán 

que estoy simplificando las cosas pero no es así.
163
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Nesse ponto, discordamos do autor, por acreditarmos que não há certamente, entre a 

História e o Cinema, uma hierarquização em termos de qualidade ou veracidade do que é 

produzido acerca dessas memórias, nas várias formas de leitura e de usos do passado. A própria 

memória do holocausto ou dos traumas da ditaduras latino-americanas mostra uma 

impossibilidade de retratá-la nas duas esferas. Entretanto, considerar o dever ético de sustentar a 

memória por razões mais que históricas e políticas, implicando uma evolução para o sentido de 

justiça da humanidade, é premissa de difícil refutação. E, para isso, o material artístico ou não 

de seus registros são ferramentas indispensáveis. 

Sob a forma de livros de historiadores ou em produções audiovisuais (cinema e 

televisão), esses dois caminhos refletem não apenas diferentes “maneiras de lembrar”, mas 

também, segundo acreditamos, escolhas políticas semelhantes e distintas no que se refere à 

forma de se lidar com a violência política do passado chileno recente. Apesar da vitória político- 

institucional do modelo de anistia fundado no esquecimento e na conciliação, algumas obras 

cinematográficas vieram a público expressar o mal-estar, a sensação de não-resolução ou a 

recusa em deixar o passado simplesmente para trás. Fundamentados, muitas vezes, na proposta 

de fazer memória, justiça e reparação. 

Como aludiu Teixeira da Silva: 

 
Se a interdisciplinaridade não inclui o uso da expressão artística como fonte histórica do 

período retratado, percebe-se em cada uma delas fontes históricas valiosas do 

período em que foram produzidas. É como na sentença de Christian Delage onde todo 

cinema seria história do tempo presente. Há uma grande flexibilidade nessa sentença; 

sendo uma sentença de sujeitos infinitos. Música, pintura, escultura, literatura, são 

histórias do tempo presente. Sem falarmos da própria historiografia, pois a escrita da 

história é história do tempo presente, se não é unicamente é também.
164

 

 

Sempre haverá uma maneira de contar uma história, a mais dolorida que seja, 

mesmo que sua casca fique mais à frente na narrativa e suas memórias mais profundas 

continuem enraizadas. Seja no Cinema, seja na academia, acreditamos que o passado é 

reconstruído com finalidade, intencionalidade e sob determinados projetos políticos. Além 

disso, existem outras questões para se pensar o efeito extático do trauma, que tende a eludir o 

discurso e a própria narrativa, com a possibilidade de ser expiado catarticamente ou por meio de 

reflexão longa e exaustiva, porém, pode não ser redimido, ao menos para quem sofreu o trauma. 

A descrença ou a impossibilidade, diante da narrativa, de recontar algo quase 

impossível de ser recontado (se pensarmos que quem viveu o trauma em sua experiência última 

não está mais aqui, como o escritor Primo Levi provoca acerca dos mortos do holocausto) impõe 

outro olhar sobre essas histórias que intentam contornar o trauma pela escrita ou pelo 

Cinema. A necessidade da sobrevivência impõe aos narradores, historiadores e cineastas uma 

forma de trazer à tona os testemunhos e reconstruir um novo sentido conforme memórias 

esparsas. Sendo assim, a historiografia pode ser catártica como a arte? Talvez. É algo para se 
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pensar. 

No contexto pós-ditatorial, os filmes se articulam enquanto “[...] discursos da 

memória [...]”
165

. Logo, um filme como documento não pode ser analisado de forma isolada; ele 

deve ser confrontado com o processo criativo, o campo cultural e as condições sociais de sua 

produção. Pensando na noção de lugar de produção do historiador Michel de Certeau, no 

próximo tópico, propomos atentarmos-nos mais às questões do nosso objeto de pesquisa 

tentando traçar um pequeno panorama histórico do cinema chileno e seu lugar de produção. 

 

3.2 Panorama histórico do cinema chileno em 1960-2015 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, uma nova cultura cinematográfica se consagrou, 

ao mesmo tempo em que a produção norte-americana aumentou sua circulação e supremacia, 

um novo período se inaugurou para o cinema europeu, em especial na Itália e na França. Na 

América Latina, temos os primeiros passos para a consolidação do Novo Cinema Latino-

americano. O termo “novo cinema”, cunhado na década de 1950, correspondia aos cinemas 

nacionais que buscavam uma nova linguagem em contraponto ao modelo norte-americano 

apresentado por Hollywood. 

Como vimos no tópico anterior, o neorrealismo italiano
166 frutificou em diversas 

partesdo mundo. Sua relação estreita com o humanismo e de denúncia ao facismo, influenciou o 

Novo Cinema na América Latina, que também passou a denunciar a situação econômica, 

social, política e cultural de seus países. Também passaram a empregar as novas propostas 

relativas aos modos de produção com poucos recursos e uso de equipamentos leves para 

filmagens externas e estilo documental. O diretor registrava a realidade do cidadão comum 

por meio de sua subjetividade individual. 

Naquele momento, houve uma abertura de vários espaços para discutir o cinema 

local, com a criação de cineclubes, publicações de revistas e instauração de cinematecas. Os 

cineclubes no Chile foram cultivados e fundados principalmente em Santiago. Como descreveu 

o historiador francês Antoine de Baecque e ex-diretor dos Cahiers du Cinéma
167

 sobre os 

cineclubes nas décadas de 1950 e 1960: 

 

En los cine-clubes se ven películas, muchas películas, también se habla de ellas; se 

presenta a los realizadores, en persona o a través de las primeras filmografías serias 

que atraviesan las revistas y las numerosas fichas publicadas por las instituciones 

cinéfilas que intentan combatir una sed insaciable de conocimiento.
168

 

 

                                                           
165

 SARLO, 2007, p. 57-59. 
166

 Para uma revisão detalhada sobre o Neorrealismo e a Nouvelle Vague francesa, ver artigo: AUGUSTO, I. R. 

Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São Paulo, v. 31, n. 2, p. 139-163, jul./dez. 2008. Disponível 

em: <http://www.portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/revistaintercom/article/viewFile/173/166>. Acesso 

em: 23 jul. 2015. 
167

 Revista francesa sobre crítica do Cinema, fundada em 1951 por membros de cineclubes dos diretores de Cinema 

em Paris, continha traços do debate que construiu um novo protagonismo do Cinema no ambiente cultural francês. 
168

 BAECQUE, 2011, p. 13. 

http://www.portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/revistaintercom/article/viewFile/173/166%3e.


81  

Esses espaços, como compreendeu De Baecque, foram pontas de lança para uma 

nova “cultura do cinema”, interligada à produção de filmes e com redes ativas de cineclubes, 

festivais e as universidades. Junto a essas aspirações, iniciou-se também, nos países latino-

americanos, a discussão de um cinema estatal que pautasse mais sobre temas regionais e, ao 

mesmo tempo, tivesse um embasamento político capaz de tratar das novas questões sociais e 

políticas desses locais.
169

 

Para isso, foram criadas instituições estatais como o ICAIC (Instituto Cubano de 

Arte e Industria Cinematográficos), em Cuba, que se transformou em um centro de referência 

importante na América Latina e impulsionou, por exemplo, a implantação e a renovação dos 

institutos de cinema na Argentina, com o Instituto Nacional de Cinema, e no Brasil, com a 

Embrafilme, como empresas estatais. No caso do Chile, podemos acompanhar, mesmo que 

timidamente em relação aos outros países citados, a renovação da Chile Films, criada em 1942, 

pela Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), pertencente ao Ministério do governo 

chileno que aspirava expandir as produções chilenas para além do país. É nesse período também 

que ocorreu uma proliferação de festivais de cinema, como o Festival de Cinema de Viña del 

Mar em março de 1967, conhecido como Primeiro Encontro Latino-americano. Muitos analisam 

o encontro como o local de nascimento oficial do movimento do Nuevo Cine Latino- 

americano. 

Na ocasião, foram reunidos cineastas de sete países do continente: Chile, Brasil, 

Cuba, Venezuela, Uruguai, México, Peru e Bolívia. Entre os diretores chilenos presentes, 

estavam Aldo Francia junto a Miguel Littin, Helvio Soto, Raúl Ruiz, Patricio Guzmán, Pedro 

Chaskel, José Román, Luis Cornejo, Alvaro Ramírez, Héctor Ríos e Douglas Hübner. O festival 

foi marcado por propostas de maior conscientização política no cinema e que assumissem uma 

função de denúncia ao imperialismo norte-americano. Além disso, os cineastas propunham que 

o novo cine fosse reconhecido como uma unidade latino-americana. Como aparece definido nos 

seguintes termos em documento assinado durante o V Festival de Viña Del Mar
170

: 

 
a) Exibir e confrontar obras experimentais que elevem o cinema como arte; 
 

b) Investigar novas formas de linguagem cinematográfica através da latinidade 

autêntica baseada na problemática do homem e da raça, fazendo com que ele, 

enquanto sujeito, redescubra suas raízes e incorpore-as; 

 

c) Reunir representantes do cinema latino-americano de diferentes atividades e 

manifestações com a finalidade de trocar experiências e possibilitar a união de uma 

força comum. 
 

 

Sendo assim, os festivais e os cineclubes tornaram-se pontos de encontro 

importantes para a discussão sobre caminhos estéticos e políticos que o cinema deveria assumir 

nos países da América Latina. Como resume o cineasta chileno Raúl Ruiz sobre os eventos da 

época no Chile: 
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En los Cine Club de Santiago se hablaba mucho de la Nueva Ola, se discutían los 

travellings, qué se yo, era gente muy culta, pero casi ninguno de ellos hizo después 

cine. El de Viña, en cambio, era algo más que un Cine-Club. Lo primero que hicieron 

fue organizar un festival; primero dos o tres festivales de cine aficionado y luego un 

Festival de Cine propiamente, un Festival de Cine independiente, el primero que se 

hacía en América Latina. [...] Y así, con algo tan elemental, cambiaron prácticamente la 

historia del cine latino-americano.
171

 

 

A segunda edição do festival, em 1969, denominado “Segundo Festival de Cinema 

Latino- americano”, trouxe novas questões sobre a estética e a linguagem do Cinema. Nessa 

versão, o evento recebeu um número significativo de estudantes envolvidos nos movimentos 

revolucionários e anticolonialistas que imperavam na época. Aberto dessa vez a longas 

metragens, o festival contou com mais de 100 filmes, mais que o dobro da edição anterior, e 

impulsionou o entrecruzamento de diferentes formas de pensar o cinema no continente. 

Influenciados pelos acontecimentos históricos da Revolução Cubana, em 1969, os 

cineastas apresentaram seus filmes e discutiram o uso do cinema como instrumento de luta. 

Enxergando na produção audiovisual um meio capaz de denunciar as questões sociais mal 

resolvidas dos países ex-colônias e o reconhecimento de um elo comum (identidade) entre todos 

os países da América Latina. 

A expressão “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, atribuída ao cineasta 

brasileiro Glauber Rocha, tornou-se ícone e inspirou um cinema de poucos recursos e 

comprometido com as questões sociais. Para o diretor de documentários chileno Patricio 

Guzmán
172

, a mensagem política no Cinema deveria estar ainda mais ligada às questões 

revolucionárias de combate à desigualdade social: “yo veía la cámara como un fusil, como un 

arma de combate”.
173 Não por acaso, o material gráfico do festival daquele ano referencia essa 

nova proposta de um cinema ligado à militância política ou como “arma de combate” por 

Guzmán. 

Como podemos observar na Figura 2, o cartaz do segundo festival de Vinã del Mar 

faz uma analogia a um revólver. A imagem mostra um cinegrafista com o olho na mira de uma 

câmera e parece estar apontando para o espectador. Com a mão esquerda, o operador segura 

firmemente a câmera como se estivesse engatilhando a arma. Além disso, o cartaz representa o 

período pelo qual Cuba atravessava, como sendo a primeira República socialista da América 

Latina e seu cinema, que também estava alinhado e contribuía para a legitimação do projeto 

revolucionário. 
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Figura 2 – Cartaz do Segundo Festival de Cinema de Vinã del Mar de 1969 

 
Fonte: Arquivo memória chilena 

                       Hospedado no site: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article html 

 

Em 1970, um ano após o festival, o Chile elegeu pela primeira vez um candidato 

da Unidad Popular, o presidente socialista Salvador Allende. Durante os anos de seu governo, o 

Cinema chileno recebeu um grande incentivo do Estado, o que contribuiu para um aumento 

considerável de produções na época. 

No período, um grupo de cineastas chilenos, durante a campanha presidencial de 

Salvador Allende, publicou um manifesto, em 7 de dezembro, no jornal El siglo, definindo os 

princípios estéticos e políticos do Cinema, conhecido como o Manifiesto de los Cineastas de la 

Unidad Popular. A sua autoria é tradicionalmente atribuída ao diretor chileno Miguel Littín, 

reconhecido pelo filme O chacal de Nahueltoro, de 1969, em que deixou clara sua posição 

política e seu apoio ao novo governo. Littín teve um papel importante na trajetória do cinema 

do país. Foi funcionário do Canal Nacional de Chile de televisão, no início dos anos 1960, e 

nomeado diretor da Chile Films em 1971, pelo presidente Allende, permanecendo no cargo 

apenas por dez meses. Para o diretor, um novo cinema surgia alimentado “por tempos de 

mudanças, tempos de revolução social, tempos de sonhos forjados escrupulosamente na lucidez 

do combate”.
174

 

No manifesto, os diretores defenderam a atribuição de um papel social ao Cinema e 

sua responsabilidade na condução do país ao socialismo. O documento não determinava 

nenhuma proposta estética, assim como também não definia caminhos para roteiro ou conteúdo 

dos filmes. Ele partia das seguintes premissas, como podemos observar nos trechos em 

destaque:  

 

[...]CINEASTAS CHILENOS: es el momento de emprender juntos con nuestro 
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pueblo, la gran tarea de la liberación nacional y de la construcción del socialismo. [...] 

Contra una cultura anémica y neocolonizada, pasto de consumo de una élite pequeño 

burguesa decadente y estéril, levantemos nuestra voluntad de construir juntos e 

inmersos en el pueblo, una cultura auténticamente NACIONAL y por consiguiente, 

REVOLUCIONARIA. 

Por lo tanto declaramos que: 

[...] antes de cineastas, somos hombres comprometidos con el fenómeno político y 

social de nuestro pueblo y con su gran tarea: la construcción del socialismo.
175

 

 
Nessa perspectiva, tais cineastas defendiam a “via chilena para o socialismo” em 

suas narrativas fílmicas. Para que essas produções alcançassem com maior facilidade e em maior 

número a sociedade, foram criadas, durante a presidência de Littin na produtora Chile Films, os 

“talleres” (oficinas) para incentivar a formação de novos produtores audiovisuais e facilitar 

também o processo de distribuição e exibição em salas de cinema que, em sua maioria, estavam 

estatizadas à época. Assim, a Chile Films, como definiu Mouesca, converteu-se na porta-voz da 

Unidade Popular (UP) frente à maciça propaganda de oposição dos outros meios de 

comunicação privados. Produções como Venceremos, de Peter Chaskel; Crónica del Salitre, de 

Angelina Vásquez; El primer año e La respuesta de octubre, de Patrício Guzmán; reproduziram 

nas telas alguns dos principais debates que envolveram e impossibilitaram a continuidade da 

UP. 

A missão desses cineastas era utilizar o cinema como instrumento de mudança 

social, pretendiam dar conta dos processos históricos em questão vividos no país, assim como 

auxiliar a nova intervenção política popular. Nesse sentido, como afirma a estudiosa Susana 

Vellegia sobre o novo Cinema chileno, a missão desses “vanguardistas” foi mostrar novos 

personagens como: 

 

el de los hambrientos y oprimidos del subcontinente, cuyas fisonomías, valores 

yprácticas irrumpen en las pantallas, plasmando la miseria material que los destruye, 

de sus causas e impulsores, así como el enorme potencial liberador que subyace a sus 

culturas y luchas, negadas e imperceptibles por los colonizadores de turno176. 

 

Em suma, a proliferação de festivais, encontros e debates sobre Cinema nas 

universidades chilenas e a revitalização do Chile Films contribuíram para um momento de 

produção intensa no país. 

Em 1973, com a queda do governo Salvador Allende e a ascensão de Pinochet, a 

ditadura militar também atingiu o Cinema chileno. Assim como a historiografia apresentada no 

capítulo dois, o Cinema chileno durante o período da ditadura militar, em sua maioria, esteve 

destinado à clandestinidade devido à forte repressão do governo Pinochet. Muitos cineastas se 

exilaram e continuaram seus trabalhos nos países a que se destinaram, a maioria no continente 

europeu. 

Com o novo regime, as produções cinematográficas e outras manifestações 

culturais deveriam obedecer a um novo padrão determinado pela Junta Militar. Basicamente, o 

preceito era valorizar a busca por uma unidade nacional em seus conteúdos, que deveriam ser 
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destituídos de qualquer manifestação contrária ao governo em seus discursos. Após dois anos no 

poder, foi publicado um decreto, a Política cultural del gobierno de Chile, de número 679, de 

1975, que definia que: 

 

“el arte no podrá estar más comprometido con ideologías políticas”, al tiempo que se 

propone definir el “deber ser” nacional, confiriendo a la cultura la misión de crear 

“anticuerpos” contra el marxismo para “extirpar de raíz y para siempre los focos de 

infección que se desarrollaron y puedan desarrollarse sobre el cuerpo moral de nuestra 

patria.
177

 

 
Por esse motivo, para o governo da ditadura, embasado na Doutrina de Segurança 

Nacional já comentada no capítulo anterior, a arte não poderia estar comprometida com 

ideologias políticas e, principalmente, não deveria estar contaminada pelos ideais comunistas. 

Para isso, uma atmosfera de medo e perseguição foi criada a fim de garantir a tal ordem social 

como entendiam e calar os discursos contrários ao regime. 

Muitos cineastas e técnicos desse grupo foram perseguidos, torturados, alguns 

assassinados ou tiveram como destino o exílio. O diretor Miguel Littin
178

 radicou- se no México 

e regressou ao país somente em 1985. Como descreveu o diretor de cinema boliviano Jorge 

Sanjinés: 

 

En Latinoamérica, se perseguía a los cineastas contestatarios, se los buscaba para 

exiliarlos, para encarcelarlos, para torturarlos, para matarlos. Dictaduras 

latinoamericanas, con policías y militares entrenados en escuelas norteamericanas, 

asesoradas por agentes gringos, se ocupaban de impedir que ese cine revolucionario se 

difundiera, que esos cineastas proliferasen, que esas películas se comentaran, que esos 

materiales se pudieran procesar. Son conocidas las peripecias y sufrimientos – incluido 

el asesinato de um camarógrafo – de los realizadores de La Batalla de Chile, es 

conocido el secuestro y desaparición del cineasta argentino Raymundo Gleizer.
179

 

 

Para Jacqueline Mouesca, tal como ocorreu na historiografia chilena, o evento 

dividiu o Cinema chileno em dois: el cine de interior e el cine del exilio
180

. A produção no 

exterior, segundo a autora, como é possível imaginar, foi de forte conotação política e de 

denúncia frente aos crimes cometidos pela ditadura. Como podemos observar nos seguintes 

títulos: 

 

Hitler/Pinochet y La revolución no la para nadie (RDA, 1976, Juan Farías, seud.); La 

historia es nuestra y la hacen los pueblos (RDA, 1975, Alvaro Ramírez); Pinochet: 

fascista, asesino, traidor, agente del imperialismo (Suecia, 1974, Sergio Castilla); La 

canción no muere generales (Suecia, 1975, Claudio Sapiaín); Cuando el pueblo se 

despierta (Francia, 1973);Nombre de guerra: Miguel Henríquez (Cuba, 1975); A los 

pueblos del mundo (Estados Unidos, 1975). 
181

 

 

Configurou-se, assim, em um Cinema de caráter panfletário e que privilegiou o 

gênero documental, entre os quais, destacamos a trilogia La batalla de Chile (Patricio Guzmán, 

                                                           
177

 JORDAN, 2007, p. 89 apud JORDAN, 2009. 
178

 Em 1985, Miguel Littin regressou clandestinamente ao Chile para realizar o filme Ata Geral do Chile, no qual 

denuncia os abusos da ditadura. O fato foi narrado em livro por Gabriel García Márquez em A aventura de Miguel 

Littin, clandestino no Chile (1986). 
179

 SANJINÈS, 2002. 
180

 MOUESCA, 1988. 
181

 Esses dados foram retirados do site: http://www.cinechile.cl/cronologia. Acesso em: 17 maio 2015. 

http://www.cinechile.cl/cronologia


86  

1975); La insurrección de la burguesia (Patricio Guzmán, 1975); e El golpe de Estado 

(Patricio Guzmán, 1975); e El poder popular (Patricio Guzmán, 1979), editado em Cuba; e, 

ainda, Acta general de Chile (Miguel Littín, 1986), filmado clandestinamente no país e também 

editado em Cuba e França, em 1986. Como constata Mouesca
182

, uma grande quantidade de 

filmes no período da ditadura, entre 1973 e 1985, foi realizada no exílio, totalizando em mais 

de 170 filmes. Essas produções foram possíveis somente devido ao grande apoio dos países 

nos quais estiveram instalados durante o exílio. 

Sobre o gênero da ficção, a película que ganhou destaque foi Llueve sobre Santiago 

(Helvio Soto, 1976), montada na França e Bulgária. O filme retrata os momentos finais do 

governo de Allende e o golpe. O longa foi exibido em mais de 50 países, exceto no Chile. 

Em um panorama geral, podemos dizer que a produção cinematográfica da época da ditadura 

ocupou um lugar de resistência e combate a memória da ditadura militar chilena, mais no exílio 

do que dentro do país. O Cinema chileno ecoou o golpe do general Pinochet e se 

manifestou por meio de filmes e documentários de grande relevância para manter a memória 

viva. 

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelo desmontar da Guerra Fria e das 

ditaduras latino-americanas. No Chile, o fim do regime ocorreu em 1988. Esses acontecimentos 

reverberaram por todo o continente, atingindo e influenciando a cultura na América Latina. 

Junto aos processos de avanço e revitalização das instituições democráticas, a nova situação 

levou a uma reorganização das funções do Estado e da sociedade. 

A nova formatação política e social trouxe à tona antigas discussões do Novo 

Cinema Latino-americano, mas as retomou com novas formas de linguagem e, logicamente, com 

novas formas de distribuição e recepção. Considerando os aspectos técnicos, o Cinema e a 

produção audiovisual ganharam maior mobilidade e capacidade de divulgação com novas 

tecnologias. Com a criação das câmeras de vídeo, VHS (Video Home System) e digital, o custo 

das produções fílmicas se reduziu e, além disso, os espaços para assistir filmes, como cineclubes 

e drive in, deram lugar para cinemas do tipo multiplex em centro comerciais e pela internet por 

canais de assinaturas. Isso modificou, ainda, os círculos de socialização, que passaram a ser, 

inclusive, mais individuais. 

A estabilização em termos políticos – ausência de censura, retorno de exilados, 

ações voltadas para a cultura e a diversão – na pós-ditadura oferece esse novo impulso à 

produção de filmes. Os novos cineastas, de maneira geral, contaram com recursos advindos de 

leis de incentivo à cultura e com o fortalecimento de coproduções entre diversos países, 

tornando-se prática de comum de fomento e maior divulgação nos países coproduzidos. Ou seja, 

a nova leva cinematográfica teve mais ferramentas de produção e de difusão de seus filmes e 

maior liberdade de expressão com o fim do hiato na produção cinematográfica latino-
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americana devido às ditaduras. 

No Chile, em especial, com a vitória do candidato eleito, Patricio Aylwin, após o 

término da ditadura, a produção cinematográfica do país ganhou grande impulso com o fim da 

censura e o retorno de cineastas exilados. Além disso, fortaleceu-se com novos projetos de lei 

de fomento à produção audiovisual, que previam verbas específicas para Cinema. Em 1992
183

, 

por exemplo, foi criada, juntamente ao Conselho Nacional de Cultura e Artes, sob a Lei 

Nº 19.891, a Fondart (Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes)
184

, agência 

governamental do governo chileno que prevê o financiamento público para projetos dedicados à 

promoção da arte e da cultura. 

Além desse cenário, o reestabelecimento do cinema nacional acompanhou de perto a 

expansão e o fortalecimento da televisão. Com o aumento das redes televisas, o mercado de 

produção de peças publicitárias se proliferou, favorecendo o aumento do número de produtoras 

de audiovisual privadas.
185 Como salienta a autora Sandra Regina Lima Pinheiro, sobre a 

situação do cinema latino-americano na década de 1990: “com o advento de uma nova 

perspectiva do mercado audiovisual o Estado deixa de ter um papel direto no mercado e desta 

forma, o efeito imediato em eliminar ou privatizar empresas estatais e reduzir o controle estatal 

foi uma contração da indústria”
186

. 

Nesse contexto, como afirma a autora, “organizações multinacionais, como a 

Motion Picture Association (MPA), associaram-se às indústrias nacionais na América Latina, 

para a produção de filmes latinos e a venda de produtos de entretenimento do mercado norte-

americano nos países latinos”
187

. Contribuíram, assim, para uma produção cinematográfica de 

natureza transacional de coprodução e de estímulo de novas narrativas e estilos. 

Entretanto, em relação aos filmes produzidos durante a década de 1960, houve uma 

redução considerável no número de espectadores nas salas de cinemas chilenos. De acordo com 

dados apresentados pelos jornalistas Soledad Gutiérrez e Andrés Real, em artigo publicado no 

jornal El mercúrio, em 1967
188

, o público chegou ao auge de mais de 74 milhões. Como 

observam os autores: “en esos tiempos, cuando Chile tenía 9 millones de habitantes, el promedio 

era de 8 visitas anuales al cine por persona. Hoy, al comparar, la situación es dramática: en 

2007, 11.455.550 personas fueron al cine y el promedio es de 0,7 visitas per cápita al año.”
189 

Em 2004, um dos anos de maior êxito para as salas chilenas, data de lançamento de Machuca, 
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um dos filmes que mais atraiu espectadores para o cinema chileno, tal número não superou os 12 

milhões de ingressos. 

Sendo assim, apesar da reabertura do processo político e do fim da censura, o 

Cinema chileno ainda encontrou problemas no campo de distribuição se comparado à indústria 

norte-americana e outras. A maioria dos filmes chilenos que chegou a outros países permaneceu 

restrita a circuitos fechados em festivais de gênero ou ficou em cartaz em salas de cinemas 

especiais destinadas a produções para além dos circuitos “comerciais”. 

Sobre a nova geração de diretores e temáticas abordadas nos filmes, o Cinema 

chileno do final dos anos 1980 e início dos anos 2000 possui muitas produções que questionam 

o período militar direta e indiretamente com as obras: Hijos de la guerra fria (Gonzalo 

Justiniano, 1985), La estación de regresso (Leonardo Knocking , 1987), Imagen latente (Pablo 

Pelerman, 1987), La frontera (Ricardo Larraín,1991), e Amnesia (Gonzálo Justiniano, 1994). Em 

2004, esse número pulou para oito produções: o diretor Patrício Guzmán apresentouo 

documentário Salvador Allende; foram lançados Machuca (Andrés Wood, 2004), Dawson 

Isla 10 (Miguel Littín, 2009), Tony Manero (Pablo Larraín, 2008), Post Mortem (Pablo 

Larraín, 2010) e No (Pablo Larraín, 2012), além dos documentários Mi vida com Carlos (German 

Berger, 2010) e Nostalgia de La luz (Patricio Guzmán, 2010). Desse modo, as mudanças 

políticas e culturais geraram uma explosão na produção cinematográfica, que passou a produzir 

cerca de 160 filmes e 230 documetários entre os anos 2000 e 2009, por exemplo. As temáticas 

dessas produções foram diversificadas, como Cláudia Bossay apresenta, os filmes que refletem 

ou trazem o contexto traumático da ditadura somam 15% dessa produção
190

. 

Em suma, de um modo mais explícito ou não, o regime militar foi uma referência 

básica do Cinema dos anos 2000, pelo qual se questionou, inclusive, o lugar de produção e o 

próprio processo de transição chilena, expressando críticas diretas à política de acertos de contas 

nos governos seguintes ao fim da ditadura. Como descreve Fabián Núñez, professor do 

Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense: 

 

é comum a presença de temas como o confronto dos que permaneceram no país com os 

exilados que retornam; o resgate da memória, seja pela busca de pais ou irmãos 

desaparecidos ou pela lembrança amarga da tortura; a falta de diálogo e a discordância de 

ideais políticos entre gerações, sobretudo entre pais e filhos; o processo de 

superação de personagens sofridos, em geral, ao desenvolver um mecanismo de 

autoconhecimento.
191 

 

Segundo o diretor de Machuca, Andrés Wood, a dificuldade em abordar o governo 

Allende e o golpe de 1973 deve-se “ao preconceito com o cinema relacionado com esses anos 

ou com política”, bem como a “uma espécie de autocensura, por ser um tema difícil e que até 

hoje divide ao meio o país”
192

. 
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Como veremos no próximo tópico, os filmes escolhidos para esta dissertação foram 

produzidos conforme as memórias da época da ditadura dos diretores. Tais memórias 

elaboradas nas películas florescem sob a tensão entre dois sentidos que lhe são constitutivos: a 

recordação e a imaginação. Os filmes atuam como um meio de acesso ao passado por meio dos 

testemunhos de seus diretores e da pesquisa histórica para a produção fílmica. Para além da 

reprodução desse passado, como defendemos, os filmes não apenas rememoram o tempo da 

ditadura, como também têm a capacidade de recriá-lo, imputando-lhe elementos novos. Uma 

hipótese ainda não muito discutida conceitualmente, mas que sustentamos ao longo deste 

trabalho, refere-se à possibilidade de pensar os filmes como lugares capazes de provocar o 

efeito catártico e de reelaborar o trauma. Nesse sentido, no próximo tópico, propomos tecer 

algumas respostas no tocante à junção da história e da ficção e à relação do Cinema com o 

testemunho. 

 

3.3 O Cinema como testemunho da ditadura militar chilena: o encontro entre história e 

ficção 

 

A força que o tema da ditadura demonstrou ter na produção cinematográfica chilena 

no período da transição foi grande. Com o passar dos anos, multiplicaram-se os filmes sobre a 

censura, os desaparecidos, a militância política e a recondução do país à democracia. Como 

vimos, o uso e, em alguns casos, o abuso do Cinema com vistas à representação de passados de 

violência política, como a experiência do holocausto, configuraram-se um procedimento comum 

e muito utilizado no Cinema pós Segunda Guerra Mundial. 

A “impossibilidade” de representar o passado traumático trouxe a discussão para a 

separação abissal entre a representação e a experiência do acontecimento traumático. A 

extensão de quem viveu os horrores dos campos nazistas ou das torturas das ditaduras latino-

americanas talvez jamais atinja suficiência em qualquer reconstrução histórica e nos filmes. Além 

disso, as vozes que poderiam comunicar sobre o horror estão emudecidas, de acordo com Primo 

Levi
193

, para sempre caladas pela morte física e pela ausência de um testemunho em sua 

experiência última.
194

 

A montagem de uma película dessa natureza, em que está entrelaçada a 

experiência pessoal e a experiência histórica, estará sempre na mira de analistas éticos. Talvez 

Devés tenha razão ao criticar as historietas produzidas sobre tais passados, justamente porque a 

dor individual é imensurável para o outro, além de intransferível, ao mesmo tempo, perpassa a 

memória coletiva. 

Pensando no nosso objeto, a pergunta a se fazer não é como o filme representa a 
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ditadura, mas qual o papel dessa representação. Por que o tema da ditadura serve mais do que 

nunca de enredo na construção desses filmes? É possível mapear a experiência pessoal do 

diretor como forma de se pensar a maneira pela qual ele aborda a experiência maior de uma 

coletividade? 

Em Tempo e narrativa, Ricoeur trata da relação hermenêutica entre o tempo e as 

narrativas, esse vínculo aparece em diferentes formas em narrativas históricas e da literatura. No 

capítulo “O entrecruzamento da história e da ficção”, que nos interessa mais para o nosso 

debate, o autor inicia afirmando que a “história e a ficção trabalham com um mesmo material: o 

ato de leitura a refigurar o tempo”.
195 Isso significa, para Ricouer, que o ato de fazer a 

leitura e interpretar é um momento essencial, tanto na produção historiográfica como na 

literatura ou em outras obras de ficção, por exemplo. Sendo esse ato o elo responsável pela 

“efetuação do texto”, pela demonstração concreta de uma intencionalidade da representação que 

tem como base a refiguração do tempo, comum aos dois campos: história e ficção. 

A fim de explicar melhor sua assertiva, o filósofo analisa as ocorrências de 

“ficcionalização da história ou na história”, uma vez que o imaginário é atrelado, muitas vezes, 

às considerações do que pode ter acontecido. Para Ricouer, isso não diminui e nem invalida o 

tom realista das pesquisas. Pelo contrário, o que deveria ocorrer não seria a eliminação desse 

preenchimento de lacunas pelo imaginário, mas sim o aceitar de certa configuração do tempo nas 

considerações históricas. Sobre tal operação, o autor compreende que a história “reinscreve o 

tempo da narrativa no tempo do universo”
196. 

Ricouer ainda expõe a ideia de “rastro”: leituras históricas ou de ficção que seriam 

uma espécie de fenômeno no qual se detecta a passagem de coisas que não se pode ver, mas que 

certamente existem em uma dada categoria de tempo/ espaço. Isto é, “a coisa presente [...] vale 

por uma coisa passada”
197

, configurando também um operador intelectual do tempo, que busca 

preencher as lacunas do conhecimento pelo imaginário. 

Assim como o rastro precisa do imaginário para lhe conferir sentido, alguns 

historiadores procuram, por meio dele, tecer ou reconstruir verdades históricas. É nesse contexto 

que o autor defende a proximidade entre a história e a ficção: a “função representativa da 

imaginação histórica se aproxima mais uma vez do ato de se afigurar [...]”
198

. 

O entrecruzamento entre história e ficção – ambas as matrizes de pensamento 

apelam às interposições imaginárias na refiguração do tempo – justificaria, por exemplo, os 

empréstimos adotados da História pelo Cinema ou do Cinema pela História, pois os modos de 

discurso apresentados, por vezes, são semelhantes. Desse modo, podemos pensar que a hipótese 

sugerida por Ricouer é a de que se “a ficção é quase histórica, tanto quanto a história é quase 
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fictícia”
199

, no momento da leitura e da interpretação, o pacto entre leitor e autor encerra a 

“crença de que os acontecimentos relatados”, de alguma forma, acabem pertencendo ao passado 

da voz que narra. 

A escritora e crítica literária argentina Beatriz Sarlo
200 nos lembra, em sua obra 

Tempopassado: cultura da memória e guinada subjetiva, que o testemunho é outro fator em 

comum entre as diversas formas de narrativas sobre o passado, mais precisamente sobre os 

passados sensíveis. A autora, referindo-se às considerações de Paul Ricoeur sobre os 

testemunhos do holocausto, aponta que o filósofo chama a atenção para o fato de aqueles 

registros serem uma exceção sobre os quais é complicado (quase impróprio) exercer o método 

historiográfico, pois se tratam de experiências extraordinárias, que não podem ser comparadas a 

outras. Na tentativa de aplicar essas considerações de Ricoeur sobre o holocausto ao caso dos 

depoimentos das vítimas das ditaduras militares do Cone Sul, Sarlo defende que a crítica ao 

testemunho somente ficaria impedida à medida que estes se limitem ao horror (no caso, da tortura 

e da ameaça concreta de morte), tendo em vista que não há termos de comparação para essas 

realidades. 

Portanto, nesse caso, o testemunho na história e em outros lugares de memórias 

apresenta-se “[...] como instrumentos de verdade [...]”, para libertar “[...] os direitos reprimidos 

que devem se libertar [...]”
201

 e se manifesta em diferentes formas de função memorialística. 

Sobre o testemunho em diferentes produções, a autora descreve que [...] “nas últimas décadas, a 

história se aproximou da memória e aprendeu a interrogá-la; a expansão das ‘histórias orais’ e 

das micro-histórias é suficiente para provar que esse tipo de testemunho obteve uma acolhida 

tanto acadêmica como midiática”
202

. 

Porém, como a autora avalia, as “escutas” dessas memórias “[...] não se deve basear na 

memória uma epistemologia ingênua” e “[...] não há equivalência entre o direito de lembrar e a 

afirmação de uma verdade da lembrança”. A crítica incide num certo regime de verdade, na 

trajetória política do mundo contemporâneo sob a ótica do totalitarismo do século XX ou das 

ditaduras latino-americanas, nos quais há uma grande valorização dos testemunhos em 

primeira pessoa. Ao passo que os depoimentos avançam e recuam no tempo, indo além do 

momento da violência sofrida, tornam-se passíveis de escrutínio, tendo em vista que seu 

potencial de reconstrução histórica pode ser mensurado por meio de sua inclusão em um 

conjunto mais amplo de fontes
203

. Ou seja, como reforçamos ao longo de nosso texto, esse 

momento de transição à democracia produziu uma espécie de ruptura ou lacuna entre passado 

e futuro e, ao mesmo tempo, um acréscimo de discursos de memórias sobre o período. Todavia, 
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esse cenário de dever de memória versus o abuso de memória sobre ele acabou por criar um 

lugar de não acesso ao passado. 

Segundo Sarlo, esse passado estaria dissolvido em uma série de visões e 

interpretações pautadas nas parcialidades de cada um de seus narradores e na carência de fontes 

disponíveis devido à complexidade do tema. Assim, a memória se julgaria capaz de retomar o 

pretérito com base em lembranças e subjetividades, relacionando-se com a literatura, as artes, os 

estudos culturais e/ou Cinema. 

 

 

3.3.1 Memórias: entre o passado, presente e futuro dos diretores de cinema chileno 

 

 

Ao levar em consideração as proposições de Ricouer e Sarlo, voltamos à pergunta 

do início deste tópico: é possível mapear a experiência pessoal do diretor como forma de se 

pensar a maneira pela qual ele aborda a experiência maior de uma coletividade? Analisando 

alguns trechos de entrevistas dos diretores dos filmes escolhidos para nossa dissertação 

encontramos algumas respostas. 

Baseado em uma lembrança da infância de quando ainda possuía oito anos, o diretor 

chileno Andrés Wood produziu, em 2004, Machuca. O filme, que será melhor analisado no 

capítulo seguinte, narra a história da amizade entre dois meninos de classes sociais distintas, 

Gonzalo e Machuca, que se aproximam em uma escola particular no Chile, após as novas ações 

do diretor do colégio Padre Mc. Enroe, que, inspirado pelas ideias de cunho social de Salvador 

Allende, concedeu bolsas de estudos a alunos mais pobres. Como o diretor do filme recorda: 

 
El 11 de septiembre de 1973 yo tenía 8 años y, de cuarenta compañeros de curso, al 

menos quince vivían en los poblados chabolistas de la ribera del río Mapocho, a la 

salida de mi colegio. Estos niños habían entrado en el establecimiento educacional por la 

iniciativa del director, un sacerdote norteamericano de ideas progresistas. Fue una 

experiencia enriquecedora, a veces tormentosa y cruel pero también maravillosa; llena de 

contradicciones, como las que se vivían en el país. Fue un corto período de tiempo que 

nos marcó profundamente a todos (alumnos integrados y no integrados), ya que reunió 

a dos mundos que estuvieron y han estado completamente separados en la historia 

de Chile. 

[...] 
Me parecía que hacer esta película era algo absolutamente necesario, por un lado, 

porque nadie ha tocado la pérdida de la democracia en Chile bajo esta perspectiva. 

Aquí son los niños quienes miran, no juzgan ni emiten juicios. Son testigos de los 

hechos que sucedieron. Eso le da mucha libertad y verdad al relato. Y en ese sentido, la 

narración no está centrada en la filiación política y ni siquiera social. Son todos seres 

humanos, con sus grandezas y sus miserias. Por otro lado, es la primera película acerca 

de ese período hecha por un director que vivió la dictadura en Chile y, además, el primer 

director chileno de esta generación (entre treinta y cuarenta años) que tocaría este tema. 

Esto no tiene en sí mismo mayor valor, pero creo que abre la posibilidad de una nueva 

mirada a esos intensos años.
204

 

 

É interessante comentar que o olhar "infantil" não deixa de ser uma lembrança 

                                                           
204

 WOOD, Andrés. Disponível em: http://www.abcguionistas.com/noticias/articulos/escribe-andres-wood- 

machuca-con-melancolia-y-entusiasmo.html Acesso em 27 de junho de 2015 

http://www.abcguionistas.com/noticias/articulos/escribe-andres-wood-machuca-con-melancolia-y-entusiasmo.html
http://www.abcguionistas.com/noticias/articulos/escribe-andres-wood-machuca-con-melancolia-y-entusiasmo.html
http://www.abcguionistas.com/noticias/articulos/escribe-andres-wood-machuca-con-melancolia-y-entusiasmo.html


93  

adulta do diretor e, nesse sentido, o filme possui uma dimensão autobiográfica e conta com o 

testemunho vivo da época retratada. É nessa reconstrução das memórias de infância que Wood 

produz interpretações da sociedade chilena e contribui na formação de um imaginário da 

sociedade chilena nos tempos da ditadura. De suas lembranças como criança e adulto, Wood 

explica sua escolha pelos anos do regime militar chileno em sua película: 

 

 
Para mim interessa a memória. Faço cinema por isso. É a primeira faísca da minha 

vontade de fazer cinema, e os filmes que tenho feito partem de alguma lembrança 

Acho que os chilenos sem geral e os cineastas em particular temos uma dívida com a 

memória. E sobretudo com todos os anos do governo de Allende e os primeiros da 

ditadura. 

 [...] 

A desvalorização é o grande legado da ditadura. Perdeu se o respeito à vida. Não se 

respeitou não somente pelas mortes, mas porque todo o país foi cúmplice de tudo. A 

memória é tão frágil que de repente aparece gente dizendo ‘nós não sabíamos’ ou ‘era a 

única coisa que podíamos fazer para que ocorresse a transição’. Negociaram-se 

coisas que, olhando-se da juventude, eram inegociáveis. Os maus não pagaram e isso 

para uma nação é muito duro.
205

 

 
Assim como Wood, o diretor do documentário Nostalgia de La Luz, de 2010, 

Patricio Guzmán também viveu o período da ditadura e possui vasta filmografia sobre o tema. 

Mas, diferente de Wood, Guzmán já era cineasta na época e utilizou o Cinema inclusive para 

questionar o período em que vivia. No primeiro ano do governo Salvador Allende, estreou seu 

primeiro documental, El primer año (1971), sobre início do governo do presidente; nos anos 

seguintes, produziu a trilogia documental (já citada ao longo deste capítulo) La batalla de Chile. 

Por causa desse documentário, ficou detido durante quinze dias no estádio 

nacional pelas forças armadas do novo governo, mas conseguiu ir embora do país e levou 

consigo sua obra. Anos mais tarde, com ajuda de outros cineastas no exílio, finalizou seus três 

capítulos. La batalla de Chile é considerado por muitos críticos como um dos melhores 

documentários chilenos de todos os tempos. Ganhou seis prêmios na Europa e na América 

Latina e foi lançado nos cinemas de 35 países
206

. Ao ser indagado em entrevista sobre a 

motivação e a repercussão do documentário, Guzmán ressalvou que: 

 
Cuando eres joven y tienes la suerte de hacer una película de cierta repercusión, no 

sabes lo que ha pasado. Cuando eres viejo empiezas a entender un poco. Ayer y hoy, la 

gente me hace sentir demasiado el peso de La batalla de Chile. - Yo creo que La 

Batalla es una película irrepetible. Tuve la oportunidad de encontrarme frente a una 

situación única y la filmé con ganas. Nunca más se va ha repetir eso.
207

 

 

É interessante notar que, nesse caso, o documentário é testemunho direto daquela 

época, e o diretor, apesar de ter consciência de seu trabalho, pois vive dentro de seu tempo, não 

obstinadamente produzia uma memória militante ou uma memória que questionasse tudo o que 

estava acontecendo à sua volta; “o presente” ou “tempo histórico da ditadura” ocorria em seu 

entorno e tampouco ele poderia prever que tipo de memória sua obra produziria no futuro. 
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Já em Nostalgia de La Luz, documento de nossa pesquisa, o diretor vive outro 

momento. Pelas suas memórias sobre o tempo da ditadura e seu presente, a democracia 

reinstaurada, ele apresenta um grupo de mulheres que buscam, no deserto do Atacama, os restos 

de seus familiares desaparecidos durante a ditadura. No mesmo deserto também funcionam 

alguns dos maiores observatórios astronômicos do mundo, onde os astrônomos miram os astros 

e tratam de decifrar o mesmo que as mulheres: o passado. Como atesta o diretor acerca das 

películas documentais chilenas sobre o período nos anos da nova democracia: “hoy día algunos 

han cambiado, poco, mucho o bastante. Pero no quedan rastros del ’directo’ en estado puro y el 

’realismo’ documental se ha enriquecido con innumerables opiniones subjetivas.”
208

 

Já o cineasta chileno Pablo Larraín, diferente dos anteriores, possui poucas 

memórias do período, apenas lembranças narradas pelos seus pais. Larraín é filho do senador 

Hernán Larraín, do UDI, e de Magdalena Matte, ex-ministra de Vivienda e Urbanismo no 

governo de Sebastián Piñera (2010-2014). Os dois integraram o governo de oposição aos 

governos da Concertação e, portanto, de ideologias contrárias àquelas defendidas pelo seu filho 

em seus filmes sobre a questão dos direitos humanos no Chile e à posição da direita no processo 

da instauração da ditadura no país. 

O diretor produziu três filmes com o tema da ditadura: Post Mortem (2010), Tony 

Manero (2008) e NO (2012), sendo os dois últimos objetos de estudo desta dissertação. Apesar 

de não trazerem vivências explícitas sobre sua infância ou adolescência durante o período da 

ditadura como os diretores anteriores, indagado pelos motivos que o levaram a discutir temas 

de correntes políticas dos pais dele, o diretor resume sua vivência: 

 
Mi papá se hace senador en 1994, el mismo año en que salí del colegio. Y yo me fui de 

la casa en 1998. Cuando mi papá ya llevaba un par de años de senador, se me hizo muy 

pesada la convivencia con su figura. Me mandé a cambiar. No por él. Personalmente, 

yo tenía una relación increíble con él y es una persona que me ha educado con mucha 

libertad. Siempre me he preguntado qué pasaría con alguien que viniese del mundo de 

la izquierda dura y tuviese un hijo de derecha. ¿Cómo lo administraría? ¿Sería capaz de 

entregarle esa libertad? En mi casa nunca he tenido un problema por mis ideas. Siento 

que mi padre tiene cierta fascinación por que en su familia haya voces diversas y que 

él haya sido el responsable de educar a esa familia de esa manera, en la que cada uno 

piensa como quiere. Eso me parece difícil. Si uno de mis hijos, dando vuelta a la 

tortilla, termina siendo una persona de derecha, me sería muy difícil poder convivir con 

eso.
209

 

 [...] 
El hecho de que yo filmé películas sobre dictaduras como una forma de reinterpretar 

las historias que yo escuchaba de mi padre es un hecho mucho menos consciente. No es 

algo que yo haya estructurado para poder explicar mi comportamiento o poder estar más 

tranquilo. Para mí, el cine no ha sido un Hamlet. No lo he pensado como un lugar para 

poder expiar y resolver temas pendientes con mi padre y su historia. Ha sido 

muchísimo más espontáneo. No digo que no haya sido así, pero Hamlet habla con el 

fantasma de su padre. Y el fantasma de mi padre es un fantasma de carne y hueso. Que 

está ahí, presente.
210

 

 

Os filmes que têm aspectos autobiográficos são, portanto, a reelaboração de um 
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discurso sobre o passado e uma releitura que busca dar sentido a um trauma social e político por 

meio da experiência pessoal dos diretores. Desse modo, podemos pensar a dimensão 

autobiográfica de cada filme ancorado no debate entre o dever de dizer a verdade e seu limite. Os 

filmes constroem formas de analisar o passado que ressaltam aspectos e silenciam outros, 

baseados, em parte, nas vivências que os diretores afirmam guiar algumas de suas escolhas 

narrativas. Com isso, não afirmamos que filmes apagam certos aspectos ou que silenciam 

outros. Mais detidamente, como alerta Tzvetan Todorov, “[...] a memória não se opõe 

absolutamente ao esquecimento. Os dois termos contrastantes são o apagamento (o 

esquecimento) e a conservação; a memória é, sempre e necessariamente, uma interação entre 

os dois”, o testemunho é uma extensão das memórias desses diretores, apresentadas nas narrativas 

de seus filmes.
211

 

Além dos aspectos autobiográficos, é recorrente no discurso desses diretores a 

afirmação de um compromisso em trazer um pouco de verdade sobre o que teria acontecido no 

passado, revelando um compromisso de sua produção ao dever de memória sobre o que ocorreu. 

Pablo Larraín, ao ser indagado sobre o que teria motivado a incursionar suas produções 

cinematográficas com a temática da ditadura, em entrevista para o jornal chileno La Tercera 

de em 20 de janeiro de 2013, relatou que: 

 
Me he hecho muchas preguntas al hacer estas películas (Tony Manero, Post Mortem y 

No) y las respuestas que tengo son muy pocas. O ninguna. Me pregunto ¿qué pasó?, 

¿cómo logramos hacernos tanto daño?, ¿cómo estructuramos una sociedad sostenida en 

un resentimiento tan profundo entre interese y clases…? Mi trabajo no está instalado a 

partir de certezas. Tiene que ver más con intentar hallar pequeñas cosas que se 

articulen y den una idea desde la ficción, porque yo no hago documentales ni tampoco 

trozos que tengan un rol historiográfico. La formación a retazos que tuve, cuando 

finalmente logre organizarla y darle un sentido, la pude estructurar a partir más del 

desosiego y la perplejidad que de la certeza. Desde la idea de hacer preguntas y no 

esperar respuestas. Cuando hay una respuesta, entonces ya no me interesa. Porque 

contestar algo es llenar los espacios que uno espera que no estén llenos.
212

 

 

É interessante notar que Larraín tenta se distanciar do discurso da reprodução do 

passado daquele que apresenta a ditadura como tal – a mimese – ou do “rol historiográfico”, 

como diz. Mas nos dá pista sobre como o tempo histórico se apresenta em sua narrativa quando 

explicita suas indagações sobre o período retratado no trecho: “me pregunto ¿qué pasó? ¿cómo 

logramos hacernos tanto daño? ¿cómo estructuramos una sociedad sostenida en un resentimiento 

tan profundo entre interessa? y clases”. Aqui, a ênfase vai para uma memória que tem sua 

permanência, no presente, de questões pendentes do passado violento (as sequelas da tortura, a 

impunidade dos torturadores, os corpos desaparecidos, etc.) que ainda estruturam uma 

sociedade dividida e violenta. 

Trata-se, nesse caso, de uma produção que dialoga ou, pelo menos, preocupa-se com 

as questões do presente. Nesse sentido, o passado se apresenta como um fenômeno móvel na fala 

do diretor, transitando entre a memória do que se passou e a memória viva arraigada no 
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presente. Ainda sobre os motivos que o teriam levado a representar o passado militar em suas 

películas, Larraín discorre na mesma entrevista: 

 
Algo que siempre ha estado en pugna en mí es esta idea que hay en Chile de cosmetizar el 

pasado, de idealizarlo, de meterlo dentro de una cristalería y que eso esté 

orgánicamente estructurado en una memoria. Y yo siento que la memoria, en general, es 

mucho más desordenada y caótica, y que los recuerdos se van organizando a partir de 

cómo uno quiere que sea el presente. O cómo uno quiere que se recuerde eso. Tal vez 

ahí está lo que produce fricción entre mi trabajo y algunas personas.
213

 

 
De maneira semelhante, Guzmán enxerga que os documentários podem ser a saída 

para a memória enclausurada desse passado, como sentencia em muitas entrevistas: “un país sin 

cine documental es como una familia sin álbum de fotografías”
214

. Para o diretor, as produções 

cinematográficas que dialogam com o tema da ditadura militar chilena: 

 
son muy valiosos para el conjunto de la sociedad, sin duda alguna, a condición que 

utilicen las reflexiones singulares, el lenguaje poético, las metáforas, sin caer en los 

estereotipos que utilizan casi todos los filmes sobre los derechos humanos.
215

 
 

Para Guzmán, tal qual para Larraín, trazer o passado para o presente pelos filmes 

pode ajudar a sociedade a lidar com seu passado histórico (sobretudo, quando este é 

potencialmente traumático ou simplesmente constrangedor). As produções fílmicas podem 

expressar não apenas pistas sobre o que aconteceu, como também, em certa medida, escancarar 

os caminhos sociais e políticos que estão sendo trilhados pela sociedade no presente e no futuro. 

Disto decorre rejeitar que um determinado enfoque do passado corresponde, em parte, a 

descartar certas soluções no futuro. Em entrevista concedida para o portal Cinechile, que reúne 

as principais obras e história do Cinema chileno, realizada por Antonella Estévez e Patricio 

López, em outubro de 2011, Guzmán dá mais detalhes sobre sua película e como o tempo 

histórico é concebido em sua obra: 

 
[...] un arqueólogo puede mirar 10 mil años atrás, puede tocar los restos de una momia, un 

astrónomo llega a mirar un millón de años atrás y sin embargo los niños chilenos no 

leen en textos escolares lo que pasó aquí hace 30 años, y esa gran paradoja me llamó la 

atención. Hay un sector chileno que mira desde muy lejos y lo que está muy cerca, no 

se quiere ver porque no sabemos discutir lo conflictivo, se queda aparcado y cada vez 

que hay algo importante la brecha ideológica vuelve a aparecer, por ejemplo ahora con 

los estudiantes. Cuando se habla de educación aparece la brecha ideológica, es decir, 

unos quieren que la educación sea totalmente privada y otros quieren que sea del 

gobierno, cuesta llegar a un acuerdo que sea de los dos, que sería lo lógico y en esa 

brecha todavía estamos desde el golpe de estado. Esto quiere decir que la transición no 

ha terminado, que la Concertação no hizo bien lo que tenía que hacer y por eso lo que 

nos queda a los artistas, pintores, músicos es seguir hablando de nuestra realidad para 

reconciliarnos, porque si eso no llega el país pierde energía. la película porque la gente 

tiene miedo del pasado. Chile es un país que no se responsabiliza de sus actos.
216

 

 
Em suma, cabe-nos refletir sobre o papel desempenhado pelo Cinema quando 

contempla os processos sociais traumáticos. As narrativas cinematográficas e as intenções dos 
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diretores oferecem novas soluções sobre um passado ainda vivo e que dói no presente. Algumas 

conclusões podem ser feitas com base no trecho de entrevista supracitado. No filme Machuca, 

percebemos um Chile dividido ideologicamente entre o bajo Pueblo e a elite chilena, semelhante 

àquele apresentado pela historiografia de esquerda logo após o fim do golpe. E que foi unificado, 

à fórceps, à bala, com mais violência pela ditadura militar, para tentar anular os confrontos 

políticos e legitimar seu poder como sendo restaurador. No filme de Wood, o diálogo com o 

presente fica claro na ideia de que o passado ainda dói. 

Em Tony Manero e No, o diretor Larraín deixa claro que não se trata de uma 

experiência efetivamente biográfica, mas ele pretende que os filmes causem ou provenham de 

questões atuais, de incertezas. Sobre um passado incerto (“que pasó?”), existe uma sociedade 

violenta, igualmente incerta. Por último, no documentário de Guzmán, Nostalgia de la Luz, há o 

dado de que ele faz um tipo de história. Sente-se mais historiador que os outros, no sentido de 

que produz verdade (ainda que com subjetividades e sem o realismo). 

Em suma, todos os filmes são derivados da vontade de reparar o presente pensando o 

passado. Há uma vontade de justiça que pode advir da memória do fato ou do incômodo do 

presente, que é vazio do fato (“que pasó?”). As produções sobre a ditadura, assim, não se 

limitam apenas a narrar o passado, mas uma experiência que ainda está em curso no presente. 

As cenas são entrecortadas por diferentes tempos históricos que rechaçam essa linearidade da 

narrativa fílmica e fazem com que se construa uma ponte entre o presente e o passado. 

Recusam-se a fornecer um “atestado de óbito” ao seu passado, porque, segundo Guzmán, ele 

está mais vivo do que nunca, e os documentários podem ajudar a sociedade a enfrentá-lo. 

Esse tipo de narrativa pode distinguir, por exemplo, dentro do conjunto, algumas 

obras fílmicas sobre passados traumáticos e como testemunho que optam por enfocar a violência 

política como uma realidade encapsulada em um tempo distante, devidamente superado pela 

“redemocratização”. Uma época com a qual rompemos, e que nos cabe apenas conhecer e 

ensinar, como exemplo, para que não se repita. Logo, seguem uma lógica de que o passado não 

deve ser esquecido jamais e precisa ser rememorado para que nunca mais aconteça. Na verdade, 

os diretores reinventam ao usar os signos de forma ampla e aberta. Quando afirmamos que os 

filmes usam metáforas e que alguns personagens e situações são retratados de forma alegórica, 

precisamos lembrar que essas são figuras de linguagem que combinam diferentes signos em 

expressões que solicitam um universo semântico amplo para que se estabeleça seu significado, 

proporcionando ao leitor/espectador um leque muito mais amplo de possibilidades de 

entendimento e de leitura do que simplesmente pensar o filme como retrato, fuga ou reflexo da 

realidade. As memórias de passados sensíveis tratam-se, portanto, de um diálogo político que 

responde a uma questão há muito tempo recorrente, cujos propósitos e estruturas variam e 

geram diferentes pontos de vista nas obras com estruturas narrativas, opções estéticas e 

implicações ideológicas bastante distintas. 
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Capítulo 4 A ditadura militar chilena pelas lentes do Cinema 

 

A proposta, neste capítulo, é analisar quatro filmes que representam a ditadura 

militar do Chile. Eles não são, obviamente, as únicas produções sobre o tema, mas nos 

parecem exemplares e os critérios de escolha adotados obedeceram a questões relativas à 

acessibilidade e à repercussão, uma vez que se tratam de obras premiadas em mostras e 

festivais internacionais. 

Os quatro filmes abordam diferentes períodos da ditadura: Machuca (Andrés 

Wood, 2004) e Tony Manero (Pablo Larraín, 2008) estruturam sua narrativa sob a perspectiva 

do golpe. O primeiro trata do contexto político anterior à tomada do poder pela Junta Militar; e 

o segundo, mesmo que indiretamente, mostra as mudanças sociais e políticas já com Pinochet 

no poder. O filme NO (Pablo Larraín, 2012) apresenta os momentos finais do regime com a 

convocação do plebiscito, em 1988, para decidir a permanência do regime militar. Por último, 

o documentário Nostalgia de la Luz (Patrício Guzmán, 2010) retrata vestígios do passado 

ditatorial chileno no deserto do Atacama, abordando a memória da repressão. 

O que se procurar evidenciar aqui é a tentativa de entender uma função pública do 

filme, pensando suas intenções de dever de memória, como também trazer a verdade à tona e, 

ao mesmo tempo, compreendê-lo para além do contexto político social no qual está inserido. 

Para isso, apresentaremos a narrativa fílmica de cada um e como esses filmes se articulam com 

a verdade, a reparação e a justiça. O potencial crítico e analítico de cada obra não obedece a 

metodologias específicas, o que explica a razão cada filme ser analisado separadamente em 

sua especificidade. 

 

Narração: política, estética e enredo dos filmes 

 

4.1 Machuca: reelaboração do golpe sob o olhar infantil 

 

Machuca é um filme chileno com coprodução dos países Espanha, França e 

Inglaterra, dirigido por Andrés Wood e lançado em 2004. Sua estreia oficial contou com a 

presença oficial do presidente do Chile, Ricardo Lagos
217 e seu gabinete, incluindo, assim, a 

nova agenda do governo da Concertação nos novos ritos civis de memória
218

. O longa recebeu 
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várias indicações de prêmios, com destaque a de melhor filme no festival de cinema de 

Bogotá e no Festival de Cine de Viña del Mar. Além disso, obteve grande circulação nacional 

e internacional, sendo bem recebido em países como Estados Unidos, Japão, Canadá e no 

restante da América Latina e concorreu a prêmios no Festival de Cannes, em 2004
219

. 

Como vimos no capítulo anterior, a história do filme é baseada em uma 

experiência vivida pelo próprio diretor. Assim como o personagem principal, Gonzalo Infante, 

Wood estudou em um colégio de classe média alta e foi colega de sala de alguns alunos com 

baixos recursos agraciados com bolsas de estudos no período do governo de Salvador Allende. 

A estrutura narrativa do filme ocorre de maneira linear, com informações sobre 

o tempo histórico que situam o espectador logo no início da película, no ano de 1973. Em 

seguida, apresenta as novas medidas de cunho socialista de Allende e, por fim, descreve o 

golpe militar. Sua história transcorre em Santiago, durante os últimos dias de governo de 

Salvador Allende e os primeiros de Augusto Pinochet. 

O diretor traz a ideia da memória do regime militar sob o ponto de vista de três 

crianças: Gonzalo, Silvana e Pedro. O filme é narrado em primeira pessoa e versa sobre a 

história de Gonzalo, criança ruiva de nove anos, com traços europeus, que estuda num 

colégio católico de classe média alta. Saint Patrick’s é destinado apenas a crianças do sexo 

masculino, e o seu sistema educacional é baseado em um modelo norte-americano de ensino. 

A família de Gonzalo passa por problemas conjugais: sua mãe, Maria Luiza 

Infante, possui um amante com o qual se encontra quase todas as tardes, levando consigo 

Gonzalo. Em troca de seu silêncio sobre a relação extraconjugal com sua mãe, o amante 

oferece presentes à criança e artigos de consumo difíceis de serem encontrados no novo 

momento econômico do país. 

Durante o governo de Salvador Allende no Chile, Padre McEnroe, diretor do 

colégio de Gonzalo, coloca em prática uma experiência nova: distribui bolsas a alguns alunos 

carentes, moradores de comunidades ilegais, conhecidas por poblaciones, no entorno de 

Santiago. A prática se inseria na nova política de cunho socialista do novo presidente. 
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Durante seu governo, foi designado ao Ministério da Educação, em média, 20% do orçamento 

nacional para as novas medidas de projetos educacionais. De acordo com os dados 

apresentados por Aníbal Palma Fourcade, subsecretário e ministro de Educación Pública, 

respectivamente, durante o regime do presidente: 

 
En las escuelas de educación básica, se aseguró matrícula para el 100% de los niños 

en la edad correspondiente, los que recibían atención médica gratuita, desayuno y 

almuerzo escolar. En la educación media, también se dio satisfacción a la demanda de 

ingreso en términos que, en proporción a la población del país, nunca se había 

registrado un mayor número de jóvenes cursando estudios en esta rama de la 

enseñanza. Paralelamente, se incentivó el funcionamiento de cursos de alfabetización 

y perfeccionamiento de adultos. El número de alumnos adultos no universitarios subió 

de 126.776 en 1970 a 593.698 en 1973. Es decir, en menos de tres años se sextuplicó 

el número de esos alumnos.
220

 

 

É esse o contexto retratado no filme, mote para a personagem Pedro Machuca 

parar na mesma sala de aula de Gonzalo. Logo em seguida, por causa de uma briga, eles se 

tornam amigos. Pedro Machuca é um desses garotos moradores de uma comunidade ilegal, 

típico chileno descendente de indígenas. Sua família possui baixa renda, seu pai é alcoólatra e 

parece viver de trabalhos informais; sua mãe cuida das tarefas do lar e de seu irmão mais 

novo, um bebê de colo. 

Machuca vê em Gonzalo um companheiro pouco preocupado com a diferença 

social que os separa. Do mesmo modo, Gonzalo, menino solitário e que testemunha as 

infidelidades conjugais da própria mãe, encontra uma nova amizade e o apoio para sua 

solidão. Gonzalo carrega Machuca para todo lugar e lhe apresenta tudo aquilo a que tem 

acesso com o dinheiro. Seu pai consegue, pelo mercado negro, ter acesso a artigos que estão 

fora das prateleiras do comércio devido à crise; além disso, o menino possui uma coleção de 

gibis que ganhou do amante de sua mãe. Tudo isso parece um sonho para Machuca, que vive 

uma vida mais simples e longe dos luxos e da fartura de alimentos da casa de Gonzalo. Por 

sua vez, Machuca mostra ao colega todo o companheirismo e a dedicação que, diferentemente 

dos bens materiais, o dinheiro não pode comprar. 

Na población, Gonzalo depara-se com um mundo totalmente diferente do seu. A 

casa de Pedro Machuca não possui os serviços básicos necessários como na casa de Infante. 

Não há, por exemplo, um banheiro adequado, a comida não é farta, os cômodos são todos 

conjugados e seu espaço para brincar é a rua. Apesar desse ambiente menos abastecido de 

bens materiais – mas no qual os programas sociais como o da distribuição de leite estão nos 
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cartazes da parede
221 –, Gonzalo se vê atraído pelo mundo de Machuca, pois, nele, o menino 

possui amigos. Uma das amigas de Pedro Machuca é Silvana, filha de um vendedor ambulante. 

Seu pai a leva com Pedro para as ruas a fim de ajudar na venda de cigarros e bandeirinhas dos 

dois partidos políticos do país, ora entre os grupos de direita, ora entre os grupos de esquerda. 

É com Silvana, que Infante e Machuca descobrem os mistérios do mundo 

adolescente. A amizade do trio se fortalece nas vendas de bandeirolas nas manifestações e nos 

beijos banhados a leite condensado que Silvana troca com os dois meninos à beira do rio. Se, 

para Pedro, esses beijos são expressões de sua nascente curiosidade sexual; para Gonzalo, 

eles têm o sabor de uma primeira paixão, que começa a ser correspondida pela altiva Silvana. 

Ao mesmo tempo em que Silvana os aproxima, tornando-se objeto de desejo dos 

dois amigos, é também um dos motivos para que a amizade entre os dois estremeça, uma vez 

que a garota assume uma posição de contestação política, bem diferente dos meninos, e 

polarize-os numa espécie de triângulo amoroso. Ao longo do filme, vemos que ela apoia o 

governo de Allende, ao deixar explícita, nas passeatas, por exemplo, a diferença que separa 

Gonzalo dela e de Pedro. 

Ao contrário de Silvana e com o olhar inocente de uma criança, o que ocorre com 

Gonzalo também acontece com Machuca: o mundo do amigo o atrai. Gonzalo tem conforto 

financeiro, uma casa materialmente bem estruturada, muitos brinquedos, roupas caras, um 

quarto só para ele. Entretanto, apesar dessa aparente dualidade entre os dois mundos 

apresentada pelo diretor, ao longo da película, descobrimos que ambos possuem famílias 

desestruturadas e são mais parecidos do que supõem de início. E é essa semelhança que 

sutilmente os une. 

Em meio a todas as descobertas, a cidade de Santiago parece estar em caos, 

devido ao grande número de manifestações pelas ruas. Em 1970, quando Allende assumiu 

o governo, o país vivia uma grave crise nacional: do papel integrador e redistributivo do 

Estado e da economia, em virtude da longa e custosa transição a uma nova fase da 

industrialização substitutiva. Crise também do sistema político, em decorrência de um 

processo acentuado de ideologização e polarização que havia atingido sua maior fragmentação 

político-eleitoral no período governamental anterior, comandado por Eduardo Frei, presidente 

eleito pela Democracia Cristã, em 1964
222

. 

Os fatores que geraram as crises e as manifestações, principalmente a crise de 
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outubro, e que intensificaram a criação de vários Cordones Industriales estavam presentes no 

período anterior ao da associação dos trabalhadores à política do governo. Por meio das ações 

coordenadas da direita e com apoio da classe média e do governo norte-americano, as crises 

aprofundaram-se com a radicalização desses processos e se caracterizaram pela evidência de 

sujeitos sociais e de movimentos de base de diversas matrizes.
223

 

Essa é a perspectiva que o diretor mostra quando Pedro e Silvana levam Gonzalo 

para participar de passeatas. Nesses momentos, há uma representação simétrica entre os 

interesses dos grupos de direita e de esquerda, demonstrando o confronto da família burguesa 

com as famílias menos abastadas e seus conflitos político-ideológicos. O professor de Cinema 

Tzvi Tal, em artigo publicado em 2012
224

, tece comentários sobre os filmes Machuca e Tony 

Manero e como estes tratam a memória do passado militar. Segundo Tal, “el discurso 

hegemónico se manifiesta en este film politizando la memoria, pero infantilizando la 

historia, al mismo tiempo que idealiza a los pobres pero representa el punto de vista de la 

clase media”.
225 Desse modo, para o autor, o filme não dá conta de explicar as gravidades 

dessas rebeliões e tampouco de tratar com profundidade as brechas ideológico-políticas. 

Concordamos com o autor que, pensando o filme como documento e lugar possível de narrar 

acontecimentos históricos, pode encenar o passado e possuir seu estatuto como objeto da 

cultura.  

Porém, diferente de Tal, não nos interessa que o Cinema dê conta da realidade 

como se fosse um documentário ou um livro de história. Como afirmamos na Introdução, 

nossa premissa é outra, acreditamos que os filmes também oferecem uma reflexão sobre uma 

época por meio da veiculação de valores, projetos e intencionalidades, servindo ao 

historiador como fonte histórica não sobre o tema que retrata, mas sobre o período em que 

foi feito. Logo, procuramos entender como eles processam a mesma época, mas com o 

compromisso que tem como obras de arte, produtos de um pacto não com a verdade histórica, 

mas com a verdade de sua própria narrativa. 

A crise chilena e os conflitos sociais parecem querer tomar o centro da narrativa, 

mas, na realidade, a passeata é o lugar onde os meninos pobres tiravam parte do sustento da 

família, vendendo bandeirinhas e cigarros aos manifestantes. Infante fica apreensivo nesse 

universo de manifestações e pouco entende o que cada um manifesta.: a questão social e 

política do Chile eram problemas menores diante de suas descobertas, inseguranças e visão de 
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mundo. Em um jogo de espelhos, a passeata torna-se meio para o desenvolvimento da trama 

de amizade dos personagens; o enredo pessoal fica permeado por adversidades contextuais, 

como a pobreza, as manifestações políticas, etc. 

Nesse cenário, começaram os primeiros choques de diferenças sociais entre 

Gonzalo, Machuca e Silvana. À medida que o filme avança, o país divide-se cada vez mais 

entre os partidários e adeptos de Salvador Allende. O pai de Gonzalo é simpatizante de 

Allende, enquanto a mãe protesta contra a carestia e se relaciona com um homem bem mais 

velho, rico e reacionário. O universo da escola e da adolescência, já marcado pelo conflito, 

passa a ter confrontos maiores entre os rapazes pobres e os ricos. 

As tensões continuam, e temos como desfecho o golpe militar que muda todo o 

cotidiano da vida dos três meninos. Após o golpe, os militares assumem a direção do colégio 

Saint Patricks e expulsam os alunos que tinham sido agraciados com a bolsa de estudos. Nesse 

momento, não fica claro para onde são levados, mas são pequenas pistas das implicações 

sofridas pelas famílias dos apoiadores do presidente deposto Salvador Allende. A intervenção 

militar na escola pressupõe que a “ordem” foi restabelecida, e acompanhamos o delineamento 

de um discurso duro e autoritário na chegado ao colégio. A violência está presente na 

intervenção escolar, nas falas dos militares, nas atitudes, nas novas normas, nos cabelos 

cortados, na marcante cena em que o velho diretor “dessacraliza” as hóstias, na capela, diante 

de um padre de direita que rezava missa. 

A favela onde Silvana e Machuca moram é invadida pelos militares que 

intimidam e prendem a maioria de seus moradores, todos são tratados como bandidos. 

Silvana, ao tentar defender o pai de ser preso por vender artigos ilegais, é assassinada por um 

soldado na frente de Gonzalo e Machuca, que ficam atônitos com toda situação. Os olhos dos 

dois meninos cruzam-se, em plano/contra campo. 

Interpelado por um soldado, Infante, apavorado em ser preso também, 

imediatamente diz que não pertence àquele lugar e pede para que o soldado verifique sua 

aparência. O soldado o mira de cima a baixo e observa que suas roupas e sapatos não se 

enquadram com as pessoas que moram no local. Ao ser liberado, a câmera corta para o rosto de 

Machuca, que observa o amigo em silêncio e o vê indo embora (dando realidade à “profecia” 

que seu pai dissera antes: ricos e pobres nunca serão amigos. Seu destino será limpar a privada 

dele. Espécie de golpe realista a utopia social que se tentava criar). 

Na sequência final, com o golpe já instaurado, Gonzalo percebe que a vida 

continuava igual em alguns aspectos. Sua mãe se junta a seu amante, enquanto seu pai não 

retorna mais de sua viagem a Roma, parecendo, assim, ter se autoexilado. Ao sair de casa, ele 
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vai novamente ao bairro pobre, onde se divertia com Pedro e Silvana. Nada mais restou, além 

das latas vazias de leite condensado, e onde se viam casas, apenas cinzas. Em primeiro plano, 

vemos o rosto de Gonzalo, com lágrimas nos olhos. Depois, em outro plano, seu vulto afasta-

se e se dissolve na imagem. O que Gonzalo vê o transforma para o resto da vida e o obriga a 

viver com os traumas do passado, ou seja, com o peso de sua própria sobrevivência. 

 

4.2 Tony Manero: reelaboração do golpe do ponto de vista especular 

 

A segunda obra escolhida para análise, Tony Manero, de Pablo Larraín, foi 

produzida em 2008 e coproduzida no Brasil e no Chile. O longa-metragem recebeu 

diversos prêmios, entre eles o de melhor filme no Festival de Cinema de Santiago do Chile, 

em 2009. Assim como Machuca, também foi exibido e concorreu a prêmios no prestigiado 

Festival de Cannes. A composição do espaço fílmico ambienta-se durante a ditadura militar 

chilena, em 1978, mas, neste, o regime de Pinochet aparece mais em segundo plano e não é 

tão estruturante dentro da narrativa como em Machuca. 

O seu enfoque gira em torno da obsessão do personagem principal, Raúl Peralta, 

em se tornar Tony Manero, personagem do filme americano Os Embalos de Sábado à Noite, 

interpretado por John Travolta, em 1977. Raúl é um homem na faixa dos cinquenta anos que 

mora em uma simples pensão, onde dança todas as noites em um palco improvisado as 

coreografias de seu ídolo John Travolta. 

Para aperfeiçoar sua transformação, o personagem tinge seu cabelo de preto para 

parecer mais jovem, manda costurar o figurino idêntico ao do filme e vai ao cinema quase 

todas as tardes para assistir o longa. Enquanto a película é exibida, Raúl Peralta decora e 

repete todos os gestos do personagem, essa prática faz parte do seu treinamento para um 

concurso de TV a fim de selecionar o “Tony Manero chileno”. 

Esse concurso torna-se a meta de vida de Raúl. O protagonista encontra a 

oportunidade para provar a si mesmo e para todos que é o personagem norte-americano e, por 

isso, julga-se melhor do que os outros. Para alcançar o objetivo, ele não mede esforços, sua 

meta transforma-se em obsessão, levando-o a cometer uma série de crimes. 

Sua primeira atrocidade é empreendida contra uma vizinha viúva que se sustenta 

pela pensão da Força Aérea. Ao avistar de sua janela a senhora sendo assaltada, Raúl a ajuda a 

se livrar dos contraventores, mas, em seguida, ao conhecer a casa da viúva, olha ao seu redor, 

examinando para ver se encontra algum objeto de valor que possa servir para a reforma do 

piso da pensão. Senta-se ao lado da senhora, e começam a assistir à televisão. Em certo 
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momento, a mulher afirma: “el coronel Pinochet tiene ojos azules”, aludindo à sua desatenção 

tanto sobre violência externa do Estado como a violência íntima da vida de Raúl, que rouba 

sua televisão a cores, agredindo-a violentamente até a morte. 

Após o roubo, Peralta troca a televisão em um ferro velho por tijolos de vidro para 

concluir a reforma do piso de sua casa de espetáculos, onde faz suas apresentações. No caminho 

até o ferro velho, percebemos alguns sons de latidos e sirenes que provocam um cenário de 

conflito, obrigando-o a se esconder durante alguns minutos. Esses ruídos e a forma como o 

enfoque da câmera é direcionado criam uma atmosfera de tensão e a sensação de estar sendo 

constantemente vigiado. Essa montagem se repete com frequência em outras cenas, na maioria 

das vezes, nos momentos nos quais o protagonista pratica alguma contravenção que rompe 

com as determinações do sistema legal da Junta Militar. Todas essas ações são cometidas por 

Raúl, sem que ele demonstre qualquer tipo de emoção ou arrependimento e, a partir daí, 

comete crimes semelhantes, tornando-se um assassino em série. 

As pessoas que se relacionam com o personagem são os inquilinos da pensão onde 

mora: ele namora Cony, moradora do mesmo domicílio, e sente atração por sua filha Pauli. 

Convive também com a dona da pensão e com Gregório Salina, namorado de Pauli. As 

pessoas do seu círculo o respeitam e o idolatram, embora o motivo dessa veneração fique em 

suspense. Todos à sua volta tentam lhe ajudar na realização de seu número de dança com 

perfeição, apesar de Raúl não demonstrar ter afeto por ninguém. Ele está tomado por um 

vazio tanto cultural como emocional em sua vida, que o afasta de todas as suas relações 

pessoais. Diante de tudo isso, o protagonista trata as pessoas com indiferença, elas servem 

como meio para atingir seus interesses e são expostas à brutalização quando necessário. 

O desejo de ser Tony Manero não é o de ser o personagem por completo. Ele 

pensa no Tony do glamour e da dança, sem se preocupar com os problemas sociais que o 

personagem original vivia no filme Embalos do Sábado à Noite. Raúl é fascinado apenas 

pela juventude e pelo sucesso com as mulheres que o “verdadeiro Tony” possuía. 

À primeira vista, pode até parecer que não há nada em comum entre Tony 

Manero, o original, e Tony Manero, o imitador, mas o elo de união entre os dois é o tema do 

filme: a falta de perspectiva. As “noites de sábado” representavam a única oportunidade de 

brilhar, tanto para o personagem de Travolta, um filho de latinos pouco alfabetizado, cujo 

futuro rescende a fracasso, como para Raúl, que vivia um Chile ditatorial e repressivo. 

O entorno de Raúl é composto por pessoas igualmente desfavorecidas pela crise 

socioeconômica chilena. Uma classe média empobrecida, assolada pela inflação e pela 

repressão político-cultural. Até mesmo a tentativa do casal Goyo e Cony, que também viviam 
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na pensão, de exercer uma atividade de luta contra o regime termina sem sucesso, ficando 

implícito que os dois acabam presos. Todas essas ações aparecem em segundo plano, quase 

silenciadas, na clandestinidade a que o discurso oficial lhes reservava. 

Em 1977, o ano de lançamento de Os Embalos de Sábado à Noite, o Chile já 

passava por quase quatro anos imerso na ditadura do general Augusto Pinochet, que impôs 

uma grande censura a todos os meios de expressão, abrindo espaço apenas para filmes 

americanos, em especial musicais. Podemos dizer que o longa denuncia como o próprio 

Cinema tornou-se um veículo de propagandas que serviram para afastar a possibilidade de 

reflexão crítica, reduzindo- se à tentativa de alimentar as pessoas de ilusões e aprisioná-las em 

um mundo fantástico distante da realidade. 

A forte censura da época também é revelada de forma quase subjetiva nas 

primeiras sequências do filme, quando Raúl vai ao canal televiso, para participar do festival, e a 

produtora do canal instrui os participantes do concurso da semana a não “falar mal do governo 

e fazer piada sujas” durante a apresentação. 

O diretor opta por deixar a repressão militar da ditadura aparecer em 

meandros, em segundo plano, mas, ao mesmo tempo, indica que ela intervém diretamente na 

vida das pessoas. Se o contexto fosse outro, Raúl seria diferente? Talvez; pois, o vazio cultural 

não é fruto apenas de sua psicose, mas também advém da manipulação e do controle dos 

meios de comunicação do Chile. Isso explicaria, em parte, a escolha do Tony Manero de John 

Travolta como ferramenta de construção do personagem central; além de mostrar a perda 

gradativa de identidade sociocultural, o filme denuncia a decadência social na qual viviam os 

personagens. 

Sendo assim, apesar de a ditadura ter um papel secundário na narrativa, seus 

efeitos são centrais: as imagens e as associações aparecem como uma sombra, refletindo a 

condição de vigilância constante do Estado às violações que pudessem desacreditar o regime, 

ao mesmo tempo em que é inerte frente aos crimes cometidos por Raúl. O regime militar, 

mesmo não visível, aparece no filme todo: vemos seus efeitos sem ver seus perpetradores, seu 

poder sendo reproduzido nas relações e na apatia sombria do protagonista diante do mundo à 

sua volta. 

Tony Manero, nesse sentido, é uma metáfora da violência, da ditadura e dos 

políticos da oposição, por meio da vida de um homem, em plena era Pinochet no final dos 

anos 1970. É uma história da alienação, do vazio cultural e político. A narrativa combina 

elementos de forma simples, que têm a ver com o que aconteceu no Chile em relação à 

importação de modelos estrangeiros para sua cultura. 
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4.3 NO 

 

Em 1988, após 15 anos de ditadura, Pinochet enfrentou fortes pressões 

internacionais para legitimar o regime democraticamente, obrigando-o a anunciar um 

plebiscito para que o povo votasse “Sí” ou “No” pela sua permanência no poder por mais oito 

anos. Durante 27 dias, foram realizadas propagandas eleitorais de ambas posições políticas, 

com 15 minutos diários de TV para cada opção. Isso representou um marco na história do 

Chile, afinal a ditadura militar chilena foi radicalmente antipartidária e recuperava, nesse 

momento, um ambiente (ou ao menos um respiro) mais “democrático” dentro do próprio 

regime. Com o plebiscito 1988, pelas ruas de Santiago predominava a euforia, a incerteza e a 

esperança. Com o triunfo do “não”, conforme previsto pela Constituição, foram convocadas 

eleições democráticas para presidente e, assim, encerrou-se o período da ditadura e começou 

o período tido como transitório para a democracia. 

Esse é o cenário histórico do filme No. Seu roteiro foi baseado na peça El plebiscito, 

do escritor chileno de origem croata Antonio Skármeta, autor do livro que resultou no 

longa-metragem O carteiro e o poeta
226 (1994). Skármeta fugiu com o cineasta Raoul Ruiz 

após o golpe em seu país e se exilou na Alemanha ocidental, tornando-se professor na 

Academia de Cinema e Televisão de Berlim. A adaptação de Larraín, assim como as 

produções chilenas anteriores, recebeu importantes prêmios nacionais e internacionais e se 

configurou como o primeiro filme chileno a ser indicado ao Oscar, em 2013. 

O longa completa a tríade do diretor sobre a representação da ditadura militar 

chilena: o já citado Tony Manero (2008) e Post Morten (2010), que narra a vida de um 

funcionário de necrotério logo depois do golpe de 1973 e de sua vizinha, uma dançarina 

ligada a grupos de militância. 

Apesar da aparente ordem cronológica da trilogia, o que se segue nessas 

produções não é uma trilogia orgânica, com o passado da ditadura estruturalmente 

organizado. A memória do passado do golpe é representada por Larraín, em geral, de maneira 

desorganizada e caótica. Nos dois filmes, Tony Manero e NO, temos a perspectiva de 

protagonistas apolíticos, mais preocupados com a defesa de seu sistema particular de 

interesses e que, no entanto, veem-se, de uma maneira ou outra, pressionados pelas mutações 

políticas do país. 
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Em geral, a política também é trazida para o centro narrativo de No e encadeia 

uma discussão sobre lembrar o passado pelas flexões do presente. O começo da narrativa se 

dá no momento em que os remanescentes da esquerda chilena requisitam a participação do 

jovem publicitário René Saavedra para a campanha em favor do voto “não”, que significou o 

fim da permanência de Pinochet no poder. A solicitação foi motivada pelo fato de René ser 

filho de um e ter sido criado fora do país. Sendo, portanto, uma pessoa que teve sua vida 

afetada pelo golpe de 11 de setembro de 1973. Em 1988, é convidado a integrar a campanha 

do “não”. Inicialmente, Saavedra recusa, mas acaba aceitando com a condição de reavaliar o 

material até então produzido pelos opositores do regime e ter liberdade no processo de 

criação. 

Os primeiros vídeos produzidos pelo grupo opositor baseavam-se na exposição 

dos instrumentos de repressão que a ditadura utilizava: violência, tortura, assassinatos, 

condenação ao exílio ou a mudez de quem quer que discordasse do regime ditatorial. Com o 

material em mãos, Saavedra nota que o apelo ao dever de memória e exposição de toda 

atrocidade cometida pelo regime não funcionariam e poderiam amedrontar a parcela da 

sociedade civil temerosa pela volta de um governo aos moldes de Allende. 

Para comprovar suas hipóteses, o publicitário faz o teste com o seu filho de 9 

anos, o qual parece ignorar as imagens da campanha sobre a verdade do passado chileno com 

as encenações de torturas e depoimentos de pessoas atingidas diretamente pelo regime. 

Testa, ainda, com sua empregada, que, ao ser interrogada pela possibilidade de mudança de 

governo e modelo político do país, afirma preferir a estabilidade adquirida durante o período 

de Pinochet e, por isso, tampouco importava a ela a mudança para um outro regime. A 

violência, apesar de escancarada, aparece invisível para os olhos desses dois personagens: a 

família de Saavedra prosperou com a política econômica dos anos de Pinochet, deixando o 

publicitário com estabilidade financeira. 

O estilo de vida adotado pelo publicitário é um dos motivos que teria levado à 

sua separação com Verônica, sua ex-esposa, que se opunha às escolhas e à apatia política do 

ex-marido. Ela discordava das polícias de Pinochet e era atenta às violações e aos crimes do 

regime, decidindo atuar na militância política contra o regime militar. 

Em outros termos, há uma inversão de valores muito clara desenhada pelo filme, 

no espelhamento entre nação-família: há imbricações da esfera pública com a esfera privada 

no espaço familiar. Pelos meios repressivos da ditadura, os assuntos públicos sobrepõem-se ao 

domínio familiar. O discurso da ditadur,a inicialmente, consiste em salvaguardar os valores 

morais da tradição e da família, mas, como demonstra o diretor, isso é dissolvido no universo 



109  

particular das famílias. 

Ao contrário do que sugere as cenas iniciais o filme, em uma visão escatológica 

comum, na qual primeiroo herói adia o chamado para o dever, mas depois o atende e “salva a 

pátria”, Larraín tenta demonstrar o oposto: o estilo de vida do protagonista é pautado pelo 

consumismo e, ao adentrar a campanha, vê possibilidades de reestabelecer seu casamento e se 

afirmar cada vez mais profissionalmente, disputando seu ego com Lucho, publicitário 

responsável pela campanha do “sim” e com outros diretores de comerciais. Ou seja, não é pelo 

dever de uma responsabilidade social que o publicitário aceita fazer a campanha pelo fim da 

ditadura. Tampouco está a serviço apenas de “salvar sua pátria”. Na verdade, ele está cada 

vez mais sozinho e isolado, expatriado dentro do próprio país e em sua casa. Sua vida não 

lhe traz o conforto que esperava, e sua segurança está nas memórias da infância, como o 

diretor deixa claro por meio do recurso de flashbacks ao longo do filme, aludindo aos tempos 

de criança de Saavedra. 

A campanha do “não” era uma espécie de propaganda de “refrigerantes da Coca-

Cola”, como o próprio Saavedra defende, com atores jovens que trajavam roupas muitas 

coloridas, jingles e diversas coreografias. O logotipo da Concertação era um arco-íris, que 

representava a união de todas as cores de partidos políticos, opositores ou não, A ideia era 

que, juntos democraticamente, vislumbrariam um futuro melhor ao Chile. A propaganda 

eleitoral ainda preservou alguns depoimentos de torturados e de mães que tiveram seus filhos 

perdidos, mas o enfoque principal era destacar as características positivas, ou seja, passar uma 

imagem de um futuro distante do período do terror da ditadura, mas ressaltando que o triunfo 

do “não” não implicaria o retorno da política socialista de Salvador Allende. 

Já a campanha do “sim” detinha uma estratégia diferente, procurava ressaltar a 

crise durante o período da Unidad Popular, destacando os progressos econômicos do governo, 

ao mesmo tempo em que apresentava um Pinochet mais carismático. A maioria do grupo 

acreditava muito na vitória, e a campanha deixava isso claro. Diante disso, se os grupos 

opositores discordavam da campanha de Saavedra em relação ao quase apagamento e ao 

esvaziamento de sentido sobre o passado de torturas, temerosos da vitória do “sim”, alguns se 

deixaram seduzir e se tornaram favoráveis à campanha do publicitário chileno. 

Ao final do filme, percebemos René Saavedra atônito com a vitória da campanha, 

sua conquista dissolve-se em meio à multidão. Depois ele vai para casa com seu filho: sua 

vida permanece a mesma, seu trabalho continua a ser o de glamourizar mercadorias. Sua 

lógica de marketing funciona, o que ele conseguiu e replicou na campanha é que acima da 

política, intuitivamente, a mobilização dos sentimentos, da “alegria”, é capaz de instigar fortes 
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reações políticas. O clima da campanha parece se espraiar da TV para as ruas e para os 

produtores da própria campanha. 

 

4.4 Nostalgia de la Luz 

 

Por último, apresentamos o documentário Nostalgia de la Luz, de Patricio 

Guzmán, de 2012. Trata-se uma coprodução entre França, Alemanha e Chile;enfrentou 

problemas de financiamento para a produção, chegou a ser rejeitado por quinze canais de 

televisão da Europa e teve dificuldade de inserção no seu país de origem. Apesar desses 

problemas iniciais, assim que foi lançado, o documentário recebeu boas críticas e teve grande 

repercussão em festivais nacionais e internacionais. Estreou em 2010 na Sélection Officielle de 

Cannes e foi premiado como melhor documentário europeu de 2010, pela Europen Film 

Academy. 

Para o diretor, seu trabalho é sobre memória, como o próprio define ao final do 

filme. Segundo Guzmán: “a memória tem uma força de gravidade, ela sempre nos atrai. Os 

que têm memória são capazes de viver no frágil tempo presente, os que não a têm não vivem 

em nenhuma parte”
227

. Como comentou a professora de História Elisa Dutra, em artigo sobre 

memória e o documentário de Guzmán: 

 

Essa frase tem a capacidade de sintetizar três linhas mestras que orientam o 

documentário em questão: a similaridade entre a força da memória e a força 

gravitacional, uma definindo a condição humana e a outra responsável pela mecânica 

do universo; o tempo, como elemento de ligação entre os homens e o universo, e 

matéria da memória; o tempo e a memória como condição da história humana.
228

 
 

Com o intuito de mostrar o passado, o diretor escolheu o deserto de Atacama que, 

para ele, constitui-se um grande livro aberto de memórias e de história. Em seu território 

majoritariamente árido, protegidas da corrosão do tempo, dispõem-se camadas geológicas, 

rochas, objetos das civilizações pré-colombianas, como pinturas rupestres, múmias e animais 

petrificados que servem como ligação com o passado chileno. O espaço também continha 

restos de cadáveres dos operários das minas de sal e de soldados mortos do século XIX 

envolvidos nas disputas das minas de salitre, que atingiram povos das fronteiras do Chile, 

Peru e Bolívia. E, por último, ponto de entrecruzamento do documentário, pedaços de corpos 

de presos políticos torturados e aniquilados pela ditadura de Pinochet, abandonados na aridez 

do Atacama para que não houvesse rastros de tais atrocidades. Nas palavras de Guzmán: 
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El desierto es un enorme espacio intemporal compuesto de sal y viento. Es un pedazo 

de Marte sobre la Tierra. Todo está inmóvil, sin embargo la superficie está llena de 

huellas misteriosas. Hay aldeas construidas hace mil años. También hay trenes 

mineros del siglo XIX abandonados en la arena. Hay cúpulas que parecen naves 

espaciales enterradas donde viven los astrónomos. Hay huesos por todas partes. La 

Vía Láctea –en las noches – es tan deslumbrante que produce sombras en el suelo.
229

 

 

Além da imensidão do solo árido utilizado para escavações e pesquisas, a 

transparência do céu, limpo de nuvens, também permite importantes pesquisas astronômicas. 

Com o espaço aéreo e território favorável, o deserto conta com os maiores e mais avançados 

observatórios, com modernos telescópios e aparelhos utilizados por pesquisadores do mundo 

todo, em busca de explicações sobre os cosmos, as estrelas e a origem do universo. 

Sendo assim, são por essas três vias que Guzmán propõe um exercício metafórico 

relacionando as pesquisas astronômicas, as arqueológicas e as memórias da ditadura. O 

primeiro seria o olhar para o alto, cujo passado atravessa o presente na forma de lembranças 

pela luz; o segundo, voltar-se para o nível do solo, onde arqueólogos, com suas escavações, 

rastreiam pistas e evidências sobre a existência de outras formas de cultura e vida; e, terceiro, 

a busca desesperada das mulheres, conhecidas por Calamas, que procuram pelos restos de 

seus familiares (presos políticos) no deserto. 

O documentário transita em diversas temporalidades. Para o astrônomo, por 

exemplo, o único tempo real é o passado, uma vez que a luz visível das estrelas demora 

muitos anos até chegar à Terra; por isso, sempre o foco está no que já passou. Como Gaspar
230 

observa no documentário, uma das questões mais importantes que os astrônomos perseguem, 

“de onde viemo” se mescla com a cultura humana em geral. Assim questionam os 

astrônomos “o presente não existe a não ser como uma ilusão”, pois não se vê nada no instante 

em que se vê, “tudo que vemos nos chega com atraso, através da luz”.
231

 

De tal modo, essa atividade é análoga a dos historiadores, arqueólogos e mulheres 

que miram o passado para estabelecer um diálogo com o presente e o futuro; ainda que estes 

estudem ou procurem um passado mais próximo, restrito ao tempo da história dos homens, e 

os astrônomos, o mais longínquo, imerso no tempo do universo. Dessa maneira, o 

documentário sobrepõe as três buscas pelo passado como partes complementares de uma 

mesma memória. Nas palavras do diretor: “ante la incertidumbre del porvenir, el pasado nos 

habla”
232

. 
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A estrutura narrativa do documentário intercala depoimentos dos grupos: 

astrônomos, arqueólogos e mulheres e, ainda, contempla os depoimentos de ex-presos 

políticos do deserto do Atacama. Por fim, temos um narrador em primeira pessoa que é o 

próprio diretor do filme, Guzmán, quem costura todas as vozes e acrescenta suas memórias 

aos relatos dos personagens escolhidos para o documentário. 

Nesse sentido, a condução do documentário é construída com os fragmentos da 

realidade subjetiva de cada personagem. Miguel, sobrevivente de um dos campos de 

concentração
233 da época da ditadura e identificado no documentário como arquiteto da 

memória, conta, por exemplo, que ele e seus companheiros observavam as estrelas em busca 

de esperança e liberdade. Ao mesmo tempo em que Lautaro, o arqueólogo, indaga-se sobre o 

porquê de tanto zelo com os rastros pré-colombianos e o pouco esforço de vários setores do 

Estado em recordar os mortos do regime militar. Victoria e Violeta, mulheres à procura de 

seus parentes, falam de astronomia e de sua vontade de que os telescópios, por um momento, 

fossem direcionados não para o céu, mas para a terra, na esperança de que suas potentes lentes 

encontrem algum rastro de seus familiares. 

A sobreposição ocorre também na montagem das sequências fílmicas nas quais 

são expostos os ossos humanos e a superfície da lua, ambos com texturas porosas semelhantes 

e brancas; ou, ainda, o espaço celestial e as bolinhas de gude que o diretor brincava quando 

criança. Todos os personagens são apresentados em sua busca incessante pelo passado, seja ele 

doloroso ou não, mas como passados de extrema importância em serem lembrados. Como 

avalia Claudia Lapouble: 

 
Todos esses personagens parecem convergir e encontrar seu lugar na última pessoa 

apresentada no filme, a jovem astrônoma filha de ex-presos políticos assassinados 

pelo governo militar. Em seu relato ela conta que apesar de carregar as marcas do 

assassinato dos pais, ao que se refere como um “pequeno defeito de fabricação”, ela 

vê no infinito do cosmos que estuda uma válvula de escape, uma sensação de 

libertação dessas marcas causadas pela morte trágica dos pais, que não está apenas 

nela, mas em tantos outros chilenos iguais a ela.
234

 

  

Não se coloca mais um inimigo contra quem lutar, mas uma chamada a 

responsabilidade para todos. Não se deve esquecer os mortos. Estes devem ser, assim como as 

múmias e as relíquias arqueológicas, cuidadosamente preservados, para que a memória os 

salve de serem engolidos pelo deserto. Como avalia Dutra: 
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Nesse esforço de aproximação não faltam, no documentário, depoimentos que, 

embora autorizados pelo exercício e a prática no interior dos domínios científicos da 

astronomia e da arqueologia, emprestam sua voz menos por razões científicas e mais 

pela empatia com a reflexão filosófica proposta pelo realizador do documentário, para 

quem “a memória é a coisa mais importante da vida. É o olhar do universo, o olhar da 

história, a mesma coisa que faz a teologia, a geologia, e as mulheres que buscam 

corpos”.
235

 

 

A procura pelos restos dos corpos das vítimas do regime militar e as origens de 

suas mortes, o entendimento sobre a origem do Universo por meio dasconstelações e o estudo 

sistemático sobre das várias culturas dos povos que viveram naquele deserto se congregam em 

uma mesma “nostalgia da luz”. Essa seria uma saudade do passado, servindo como metáfora da 

origem da vida, da busca de uma verdade e do dever de memória de resgatar o passado. Os 

astrônomos e os arqueólogos são confrontados não apenas, como ressalta Paul Ricouer, com 

“a experiência viva da memória, mas também com a especulação multimilenar sobre a ordem 

do tempo”
236

, a exemplo dos historiadores. 

O deserto de Atacama é como uma caixa de memórias, onde, pelas condições 

climáticas e de seu solo árido, consegue-se resguardar vestígios de diversos passados até 

então recalcados e escondidos, mas que persistem em vir à tona. No caso do documentário, a 

narrativa, assim como na História, é também expressão de uma articulação entre o passado e 

o presente, tal como memória de conflitos, disputas, interpretações. Afinal, “o que 

particulariza a história é o movimento, o trânsito constante entre passado e presente, e entre os 

diferentes momentos do passado.”
237

. 

Os testemunhos Luis e Miguel, ex-presos políticos, são relatos de resistência. 

Durante o tempo no qual esteve preso, Luis teve aulas clandestinas de astronomia e explica 

que isso, talvez, tenha sido o motivo de sua sobrevivência por manter sua vontade de viver. 

Miguel conta como suas memórias o ajudaram a manter vivos os espaços das prisões e, por 

isso, tornavam possível redesenhá-las após o fim de seu encarceramento. O relato dos 

sobreviventes do campo são os testemunhos daqueles que escaparam. 

Assim como os testemunhos dos ex-presos políticos, a força dos relatos de 

Valentina e das mulheres de Calama, mesmo das que não experimentaram o terror das prisões, 

é importante de se notar, pois refletem o testemunho da ausência. Vick, por exemplo, 

emociona-se ao descrever como conseguiu, a partir dos fragmentos, descobrir como o irmão 

teria sido morto. Acompanhamos também a procura incessante de Violeta pelos restos do 

marido e de Valentina que narra a reelaboração de uma nova história. Para ela, não existiu um 
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momento antes, com seus pais, e outro, sem os pais; sua memória não os registrou vivos. O 

que lhe restou são as lembranças, os avós e a própria astronomia, que a ajudaram a superar a 

dor. As lembranças rememoradas no documentário, em sua construção narrativa, aparecem 

como elementos de uma batalha de memória constante entre o dever de lembrar e o direito de 

esquecer o passado no presente. 

 

4.1 Machuca: noções de verdade e injustiça 

 

Como vimos, os filmes apresentados conduzem suas narrativas centrados nos 

aspectos das mudanças psicológicas de seus personagens e do contexto à sua volta. Todos os 

elementos de transformação no cotidiano dos personagens são fortes e indicam traumas 

marcantes, sejam eles fictícios ou não. Além disso, percebemos intenções de cada produção 

em tratar o passado chileno de modo que ele repercuta no presente para poder trazer um 

pouco da verdade do que aconteceu no período e talvez conseguir uma justa memória das 

vítimas. Nesse sentido, oferecer uma espécie de reparação pelo trauma daqueles que foram 

diretamente ou indiretamente prejudicados. 

Sobre o primeiro filme e com base no Capítulo 3, vale lembrar que o diretor 

Andrés Wood fez escolhas e justificativas que o levaram a trabalhar com uma memória 

próxima daquela da historiografia da esquerda, que seria a de destacar o protagonismo das 

camadas populares durante o período da Unidad Popular. Evidenciando, assim, como essa 

classe foi prejudicada com as novas imposições da Junta Militar, bem como o olhar inocente 

de seu protagonista pode servir como alter ego de suas próprias experiências pessoais. 

Machuca revela as experiências de transição para adolescência de Gonzalo e como 

sua vida é alterada pela mudança de processo social no país. Ao longo do filme, 

acompanhamos uma transformação no menino: Gonzalo tem consciência de sua condição 

econômica e de como ela pode lhe dar mais possibilidades de escolhas, mas, ao mesmo 

tempo, parece não ter consciência política, conforme destacamos no tópico 4.1. 

Quando é obrigado a se posicionar sobre o que se passa ao seu redor, no momento 

em que se desentende com Silvana e Pedro, Gonzalo reproduz o discurso de sua mãe e chama 

os mais desfavorecidos de “plebe”. No caso de Pedro Machuca, não vemos uma 

transformação visível ou uma posição mais altiva, há apenas uma demonstração de mágoa 

sobre o novo tratamento do amigo. 

Ao contrário dos dois meninos, Silvana se posiciona politicamente e parece 

assumir um ressentimento de classe que Allende tenta sanar em seu governo. Por isso, ela 
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demonstra estar mais inclinada aos defensores de Allende. Esse posicionamento aparece em 

todo o filme e, inclusive, seu desgosto faz com que, em vários momentos, questione a nova 

amizade com o garoto Gonzalo. No final, sua voz é interrompida ao ser assassinada ao tentar 

defender o pai de ser preso. 

Nesse sentido, os protagonistas são crianças que não entendem, pela inocência do 

olhar infantil, o que está acontecendo politicamente no Chile. Ainda que Silvana tenha alguma 

consciência de um contexto maior do que as mudanças em seu cotidiano imediato; e Pedro 

Machuca e Gonzalo Infante sintam as alterações que geram incertezas diante das novas 

situações que lhes são definidas. Por detrás desse quadro, há uma discussão filosófica de 

fundo, há o questionamento do poder de agência dessas crianças diante da conjuntura do 

golpe, de algo que não pudesse ser evitado ou mudado. As crianças no filme de Wood 

aparecem tal como em muitas discussões, como agentes históricos presos à contingência que 

lhes é oferecida. 

As angústias infantis dos meninos fundem-se às incertezas do contexto: suas vidas 

tiveram seus horizontes expandidos, por um lado (conheceram novas pessoas e mudaram 

os círculos de sociabilidade), e limitados ou desestabilizados, por outro (o mundo conhecido 

esfacela-se e as relações pessoais diluídas passam a ser metáfora de um mundo que se dissolve 

frente à nova realidade trazida pelo golpe militar). Suas vidas são, de novo, um microcosmo 

do mundo que os cerca. O encerramento da película pode exemplificar essa incompletude: as 

cenas finais deixam em aberto o futuro de Gonzalo e do Chile. 

Em todo o filme, parece haver uma intenção em revelar uma verdade de como e 

por que o golpe teria acontecido e quais os agentes históricos teriam sido os mais afetados no 

processo.No caso, o diretor oferece grande destaque às pessoas que moram nas 

poblaciones, como as famílias de Machuca e Silvana. O grande ponto em evidência em várias 

cenas do filme é a dicotomia: de classes, entre a direita e a esquerda, do pobre e do rico 

representados em suas diferentes formas. É como se o golpe militar pudesse ser considerado 

uma causalidade “social”, ministrado pelas forças de oposição ao governo Allende, que se 

insurgem contra as classes sociais menos abastadas fazendo com que haja o afastamento dos 

amigos Machuca e Gonzalo. A separação dos meninos é prova de que as contingências 

mudam e, diante dessas alterações, o poder de ação desses personagens é afetado. 

Os diálogos entre os personagens, sejam eles adultos ou crianças, são importantes 

para compreendermos o conflito principal da obra que são os embates das classes sociais 

chilenas envolvidas, divergentes quanto aos novos rumos políticos do país. Há um momento 

do filme em que o pai de Machuca, que é alcoólatra, ao ser apresentado a Gonzalo por seu 
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filho, sentencia: 

 

Sabe onde vai estar o seu amigo daqui a 5 anos? Começando a universidade. E você 

vai estar limpando banheiros. Em 10 anos, ele vai estar trabalhando na empresa do 

pai. E você continuará limpando banheiros. E, em 15 anos, ele vai ser dono da 

empresa do pai. E você? Adivinhe. Vai continuar limpando banheiros. E ele nem se 

lembrará de seu nome. 
 

Em sequência, Silvana completa o discurso dizendo que bêbados e crianças não 

mentem, revelando, assim, que os mundos em que vivem são muito diferentes e se 

antagonizam. Seria como se não houvesse como suprimir esse confronto, porque um mundo 

(o abastado), para se manter, precisa da dominação do outro (o desprovido). Por outro lado, 

quando Silvana compara bêbados a crianças, a segunda parte da equação equipara os três 

amigos: são as três crianças. 

Os diálogos aparecem como divisores das diferentes posições ideológicas que 

havia na sociedade chilena. Muitos pais abastados, que pagavam pela educação dos filhos no 

colégio de Gonzalo, manifestavam seu desagrado pela mistura entre as classes defendida pelo 

Padre McEnroe; ao mesmo tempo em que havia pais simpatizantes das novas políticas, além 

daqueles que acreditavam veemente no socialismo como uma saída ao país. Na sequência da 

reunião do diretor com os pais dos alunos descontentes e temerosos com os novos rumos da 

escola, há, nos diálogos, todas essas tensões entre as posições: 

 
- Meu filho está sendo agredido por estes outros novos. 

- Estão misturando-os [os filhos] com gente que não tem porque conhecer. 

- Vá o senhor, Padre comunista, fora! 

- Queremos uma educação igualitária e profundamente democrática para nossos 

filhos. ]O pai de Gonzalo ao tentar a conciliação.] 

- De alguma forma, somos todos responsáveis pelo que está acontecendo. [A mãe de 

Gonzalo, Maria Luiza, também se posiciona.] 

- Qual é a ideia de misturar as peras com as maçãs? 
 

Numa realidade injusta e desigual, como a instaurada no Chile de 1973 e 

destacada pelo filme, é provável que a profecia do pai de Pedro Machuca e a análise de Silvana 

se realizassem e que Gonzalo e Pedro seguissem trajetórias extremamente distintas na vida. 

Nesse sentido, ao longo de várias sequências da película, fica evidente o crescimento do 

conflito entre as classes sociais e sua influência direta na mudança do regime democrático 

para autoritário, antecipando, inclusive, a ruptura definitiva dos amigos. 

A nova moral do regime inverte os valores. Gonzalo representa a relação da 

sociedade em lidar com o trauma e a perda de sua inocência com a invasão direta do regime 

militar em sua vida. O garoto precisa aprender a lidar com o trauma que lhe foi imposto com a 

dissolução da amizade com Machuca, após sua expulsão do colégio, e a morte de Silvana 
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testemunhada por ele. Além disso, perde seu referencial de família com a ida de seu pai para a 

Europa e a ocupação do amante da mãe na figura de seu pai, uma vez que Maria Luiza o assume 

publicamente. 

Diante disso, a violência é um instrumento de representação de cunho 

paradoxal, visto que temos dois cenários: inicialmente, somos levados a pensar que Pedro 

Machuca e Gonzalo Infante se comportam como espectadores da história, por serem 

crianças. Porém, o que vemos são duas crianças sendo atravessadas pela violência 

diretamente e conscientes de que os mundos nos quais cada um vive nunca irão se tocar a 

partir do novo contexto instaurado. Ao contrário de uma memória da violência política como 

uma realidade encapsulada em um tempo distante, devidamente superado pela 

“redemocratização”, o diretor de Machuca opta em apresentar o cenário daquilo que 

aconteceu, mas que ainda faz doer aquele passado no presente do espectador. 

De acordo com o historiador francês Pierre Sorlin
238

, ao explicar a relação entre 

presente e passado do Cinema, “o filme histórico ancora-se no presente, por meio da tríade 

produção-distribuição-exibição, e no passado, por meio de datas, eventos, personagens que 

marcam o tema dos filmes.”
239 Ou, como avalia Ricouer, a história do tempo presente situa-se 

em uma “outra fronteira, aquela onde esbarram uma na outra a palavra das testemunhas ainda 

vivas e a escrita em que já se recolheram os rastros documentários dos acontecimentos 

considerados”
240

. 

O uso de materiais documentais, como imagens da época de Salvador Allende 

visitando a antiga União Soviética, de figurinos, da presença de jornais e revistas, que 

demostram diferentes posições da sociedade e a agitação social no Chile, oferecem 

confiabilidade histórica ao filme. O figurino, por exemplo, é utilizado para evidenciar a luta 

social que acontecia naquele período histórico, bem como para definir certos personagens. O 

pulôver rasgado de Pedro, que acompanha o menino durante toda a película, bem como o 

uniforme impecável do colégio, roupas e tênis de marca de Gonzalo escancaram a 

desigualdade socioeconômica (e os mundos de aparência que os separam) entre os meninos. O 

diretor mistura personagens fictícios e “reais” para redesenhar a época, levando o espectador a 

aceitar a ficção como se ela fosse também um registro do real. Machuca oferece uma 

reconstrução nostálgica do passado traumático mediante uma estética realista. Como aponta 

Tzvi Tal a respeito da montagem do filme: 
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El montaje concatena escenas construyendo un eje narrativo lineal de fácil 

comprensión, sin recurrir a efectos de “montaje dialéctico”, historias paralelas o 

metáforas construidas con planos inconexos con la narrativa: el uso simbólico de 

imágenes está motivado por el avance de la peripecia; la banda de sonido acompaña 

las imágenes en forma mayormente sincrónica. El realismo es un estilo que produce 

imágenes de acuerdo a convenciones de representación en que los espectadores 

reconocen el mundo real.
241

 

 

Para o autor, o efeito do realismo cinematográfico ideológico atribui às imagens 

um caráter ontológico de “verdade histórica”, baseada no discurso hegemônico da cultura 

respectiva. Sendo assim, por meio de letreiros explicativos, imagens de arquivo e recortes 

de jornal, o espectador vai sendo guiado para uma partição da realidade em blocos de tempo: 

1) regime democrático, 2) golpe militar e 3) ditadura. A ditadura aparece, assim, em 

Machuca, como um interregno na trajetória de uma sociedade “democrática”, cujo governo foi 

derrubado por um "golpe de Estado militar". 

Podemos dizer, em certa medida, que o filme de Wood constrói um discurso 

reparador, com a busca da “verdade”, representada pelo personagem Machuca numa alegoria 

das poblaciones, comunidades que sofreram grande repressão por parte do regime. 

Ressalta, assim, o próprio protagonismo popular: experiências de classe e movimentos 

sociais na construção do socialismo chileno, que por muito tempo, após o golpe, continuaram 

alijados dos discursos históricos. 

 

4.2.2 O cerco do passado e presente: justiça e violência no presente em Tony 

Manero 

 

A representação fílmica da ditadura em Tony Manero, de Larraín, assim como 

Machuca, oferece-nos a oportunidade de apreciar a complexidade das elaborações de 

memória na sociedade pós-traumática chilena. O argumento desenvolvido no filme diz 

respeito aos vários tipos de violência presentes no regime. Há uma denúncia direta da 

violência privada da vida de Raúl e indireta da violência de Estado. Mesmo que os métodos 

de repressão, as prisões e os incessantes interrogatórios não apareçam diretamente na 

película, as imagens e os sons que remetem a esses acontecimentos dão o contorno 

verossímil daquilo que aconteceu na época. 

O filme foi produzido em estilo documental, que recorda o cinema político do 

período de Salvado Allende, com movimentos de câmeras instáveis e aspecto de pouca 

iluminação. A fotografia prioriza as perspectivas subjetivas, com mais closes no protagonista e 
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com os fundos e os cenários desfocados. A ideia, segundo Larraín, era criar a concepção de 

uma estética com tom melancólico, reforçando esse efeito não apenas nos planos das imagens, 

mas também imprimindo um ritmo lento à narrativa, com poucos diálogos dos personagens. 

Tony Manero serve como uma metáfora da perda de identidade do indivíduo e da 

sociedade, que, após a ditadura, começa a importar modelos econômicos e culturais dos 

Estados Unidos. Além disso, ao deixar em planos adjacentes as representações do regime, 

vemos o passado como um território incerto e uma sociedade igualmente violenta. Como 

comenta o historiador Tzvi Tal sobre o filme: 

 
El film es una alegoría a los cambios impuestos a la cultura popular que había 

florecido en la era del ascenso de las masas y el gobierno de Allende. El régimen 

militar anuló dicha cultura popular, instaurando el mercado de productos de 

entretenimiento dominados por la norteamericanización de los contenidos y géneros. 

Esa orientación siguió vigente durante la globalización y la transición a la democracia, 

manifestándose en rasgos estéticos y culturales que no son exclusivos de los Estados 

Unidos, pero que encuentran en él un representante ejemplar. Esta reconstrucción de 

la moral y la ética es resistida en los textos culturales chilenos contemporáneos por 

una tendencia a enfocar en personajes perversos que simbolizan la identificación con 

la estructuración simbólica del mundo neoliberal.
242

 

 

Essa homogeneização da cultura norte-americana pode ser percebida na sequência 

na qual Raúl, ao se inscrever para participar do concurso de TV que escolherá o dublê de 

Tony Manero, encontra um grande número de candidatos com a mesma expectativa de se 

tornarem o sósia do personagem de John Travolta. Esse momento gera grande frustação em 

Peralta, em sua luta incessante pelo direito à individualidade para conseguir ser o Tony 

Manero chileno, uma vez que isso parece ser anulado com o aparecimento de outras 

pessoas dispostas a trilhar o mesmo caminho e conquistar o mesmo sonho. 

Para conseguir o que tanto queria e reafirmar sua individualidade e soberania 

frente aos seus pares, o protagonista comete atos perversos. O diretor constrói, paralelamente, 

duas linhas narrativas que dialogaram durante todo o filme: a violência do indivíduo e a 

violência do sistema da Junta Militar. A obra, portanto, não se configura apenas como uma 

metáfora de um psicopata individualizado, mas também escancara parte da sociedade que 

mergulha nessa nova cultura, ao mesmo tempo em que havia exílio, torturas e notícias de pessoas 

desaparecidas. 

Como interpretou o historiador chileno Eduardo Devés-Valdés, a ditadura chilena 

apostou na homogeneidade intelectual e política, no servilismo e na negação do pensamento 

livre. Investiu na importação de modelos culturais e na falta de transparência tanto como no 
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negligenciar a história, a memória e na completa anulação dos movimentos sociais.
243 O 

filme de Larraín, nesse sentido, possui efeito reparador ao testemunhar e dividir a 

responsabilidade das atrocidades do golpe com parte da sociedade civil, expondo o prejuízo da 

violência, da vigilância e do estado de alerta constantes. 

No artigo “O Preço de uma Reconciliação Extorquida”, Jeanne Marie 

Gagnebin
244

 elabora uma análise a respeito das formas de se esquecer. Para ela, a imposição 

do esquecimento, como uma forma de ignorar um fato, acaba por impor uma única forma de 

lembrar e, assim, essa memória vai lutar para retornar. Porém, isso não significa que os fatos 

não devam ser esclarecidos. Pelo contrário, provoca uma lembrança constante e incita a 

repetição de novas formas de exclusão e atrocidades em quaisquer regimes políticos. Maria 

Rita Kehl, em “Tortura e Sintoma Social” (2008)
245

, compartilha da mesma ideia: deixar 

os sintomas sociais não tratados pode promover uma ampliação da “barbárie”. Além disso, 

engendraria um inconsciente coletivamente sustentado. 

Para fazer essa análise, Kehl discute as consequências causadas pela falta de 

punição dos torturadores da ditadura militar no Brasil. Aqui, os opositores do regime militar 

que “[...] vivem em um universo paralelo, à parte não em função da radicalidade da dor e da 

despersonalização que experimentaram, mas também porque as práticas infames dos 

torturadores nunca foram reconhecidas e reparadas publicamente”.
246

 

Desse modo, aqueles que foram vitimizados com a violência ou aqueles que se 

transformaram em assassinos, torturadores, ficam com uma “sensação de irrealidade”, 

segundo Kehl, uma vez que são marcados pela indiferença pelos que não se predispõem a 

testemunhar o trauma. A promoção da Anistia recalcou a responsabilidade não apenas do 

corpo institucional, como também retirou a responsabilidade daqueles que se tornaram 

cúmplices ao se calarem frente às atrocidades cometidas, que não somente aceitaram a 

existência da tortura como acham que esta seria um mal necessário. Ela somente existe porque 

nós a admitimos. Verifica-se, portanto, que há uma crise ética contemporânea e uma 

banalização da violência, ou seja, a naturalização da tortura pode ser um sintoma de projeção 

da frustração ou o resultado de um apelo social. 

Tony Manero constrói uma memória sobre a ditadura que trata a violência para 

além do conjunto das questões políticas. Como provoca Devés: 
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La experiencia de la dictadura y la memoria de la dictadura han llevado a valorizar la 

democracia. Pero muchas veces esta valorización se focalizó sólo en lo político. 

Tradicionalmente, en el medio intelectual, hemos sido poco capaces de proyectar esto 

más allá, en primer lugar, porque a la clase política e intelectual el problema de la 

violencia como conjunto, le preocupa menos que la violencia política, que ha sufrido 

de modo más directo y que le permite contarse una historia de heroísmo. 

[...] 
La violencia de la delincuencia, la violencia del crimen organizado, la violencia 

intrafamiliar, la violencia del secuestro, la violencia del sicariato, la violencia del 

narcotráfico son asuntos poco sufridos por la intelectualidad y poco heroicos y se trata, 

por tanto, de una violencia que no somos capaces de articular con la violencia 

política.
247

 

 

A proposta do autor é salientar e assumir a memória da ditadura articulada a 

outras formas de violência e morte que repercutem no presente. Como salienta, o problema da 

violência nos países latino-americanos é de enorme grandeza. Na América Latina, segundo 

dados fornecidos pelo próprio autor, calcula-se 150 mil mortes violentas por ano
248

, o que 

significa um nível de violência equivalente ao de uma guerra civil, com uma taxa de 

homicídios três vezes superior à média mundial. 

Uma população submetida a estes níveis de violência, ressalta o historiador, não 

pode conservar uma memória da ditadura como um período excepcional de violência e dor, 

porque tanto o passado como o presente estão cobertos de morte, violência e dor muito 

parecidos. As memórias sobre a ditadura se diluem em uma representação de mortes violentas; 

por outro lado, há uma memória que justifica a violência como necessária para manutenção 

de um tempo de ordem. E desse tipo de memória decorre vários problemas sintomáticos, como 

Devés questiona: 

 

Y entonces aparece la mentalidad filo-fascista: ¿para qué queremos democracia, si 

ésta no es capaz de darnos seguridad? Esta mentalidad filo-fascista se hace la peor 

enemiga de un pensamiento democrático y progresista, pues tiende a privilegiar la 

seguridad por sobre la libertad, porque se siente incapaz de gestionar su propia libertad 

y su propia democracia. Llamo mentalidad filo-fascista aquella que imagina el 

autoritarismo como solución de los problemas y que atribuye las causas a algún sector, 

socio-étnico, que puede servir de chivo expiatorio.
249

 

 

Podemos dizer que embora o filme de Larraín seja cheio de incertezas, contendo 

mais perguntas do que respostas, ele é próprio de alguém que não acredita em narrar o 

passado, mas sim uma experiência que ainda está em curso no presente. A película é 

entrecortada por mudanças de rumo e de ritmo que soam como estratégias para rechaçar a 

linearidade dessas ditas memórias acerca do discurso da violência em prol da manutenção 
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da ordem. O filme consegue produzir uma atmosfera que manifesta oposição política não 

apenas ao regime, mas também à nova etapa social e política do presente. 

 

4.2.3 As meias verdades do filme NO 

 

O filme NO, também do diretor Pablo Larraín, tem como objeto a campanha pelo 

“Não” para o plebiscito de 1988, que decidiria pela permanência ou não do governo do 

general Augusto Pinochet. Durante o regime, o recurso do plebiscito foi diversas vezes 

utilizado. Em 1978, por exemplo, houve a chamada Consulta Nacional para saber se os 

cidadãos apoiavam ou rechaçavam a legitimidade do governo no poder. A opção “Sí” ganhou 

por uma ampla margem. Em 1980, houve outro, para aprovação de uma nova Constituição que 

previa um novo mandato para o general de oito anos sem restrições. 

Segundo Enrique Cañas
250

, por meio desses plebiscitos, Pinochet alavancou a sua 

autoridade institucional, criando uma imagem de presidente “libremente elegido” pelos 

cidadãos chilenos. Porém, como alude Cañas, o terceiro plebiscito possuía um caráter diferente. 

Era a primeira campanha “livre” na qual foi concedido à oposição um espaço na televisão de 

15 minutos, durante três semanas antes da votação, e um espaço de 15 minutos para a campanha 

do “sim”, fortalecendo a construção de uma ideia de democracia do governo. 

Nesse sentido, a representação fílmica da campanha revela algumas características 

do governo e da oposição que preconizavam o encaminhamento para a reconciliação e para a 

moderação política. Como repete o personagem Saavedra diversas vezes ao longo da trama, a 

campanha pelo “NO” mirava não apenas o presente, mas também o futuro. Em seus spots de 

campanha, o publicitário incorporou uma mensagem mais “positivista”, cortando, por exemplo, 

as imagens de denúncia de violações de direitos humanos durante o regime e rompendo com o 

passado de Salvador Allende como uma estratégia para aproximar o público jovem. 

Como ressaltamos no tópico sobre o enredo do filme, a campanha do “não” parecia 

peças publicitárias de refrigerantes, com atores jovens que trajavam roupas muito coloridas, 

jingles e diversas coreografias para a marcha da “alegria”. O propósito era passar a ideia de 

um futuro distante do período de terror da ditadura, mas ressaltando, ainda, que o triunfo do 

“não” não implicaria a volta aos moldes do governo socialista de Salvador Allende. A 

estratégia do “sim” procurava ressaltar a crise durante o período da Unidad Popular, 

destacando os progressos econômicos do governo, ao mesmo tempo em que apresentava um 

Pinochet mais carismático. Os rumos da campanha do “sim” já apontavam como certo o caminho 
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a vitória. Para os políticos do governo, a conquista já era quase vista como certa, o que deixava 

os grupos opositores com receio e temerosos de uma nova manipulação nos resultados. Sendo 

assim, enquanto a campanha do “no”, cujo eixo foi a promessa de alegria, a campanha do “si” 

foi baseada na ênfase do progresso econômico, da produtividade material, da manutenção dos 

valores “tradicionais”. Ou seja, uma aposta na promessa de um futuro. A outra na certeza de 

um presente que superou o passado. 

Nesse sentido, se no primeiro momento os militantes políticos de esquerda e 

alguns opositores foram resistentes ao tipo de roupagem da campanha, aos poucos, eles foram 

arrebatados. Como comenta Imaculada Kangussu: 

 
Se, num primeiro momento, a antiga esquerda fica chocada com a aparente frivolidade 

da proposta, na sequência, com raras exceções, será por ela seduzida: impossível 

resistir à leveza, graça, humor das imagens que manipulam os conhecimentos de 

psicologia, semiótica, gestalt e outros mais, relativos ao efeito que formas, cores e 

sons provocam na psique – sobretudo quando esta manipulação é a favor da verdade 

histórica.
251

 

 

Diante disso, se, em um dado momento, a esquerda discorda do esvaziamento 

daquele passado de torturas, na continuidade das cenas, alguns se deixam seduzir e se tornam 

favoráveis à manipulação psicológica que apontava para o fim do regime. Isso gera um 

questionamento importante acerca da legitimidade da campanha: o passado violento e 

sombrio, uma vez vestido com ritmos, jingles, humor, deixava espaço para que a verdade 

pudesse ser verdadeira? Aos olhos de alguns, Saavedra “vendeu” o “não” como um “produto” 

qualquer do mercado, ou ao mercado. A indagação fica em aberto e se entrelaça às disputas 

de memória, como um acontecimento do passado, mas marcado pelas mesmas questões do 

presente: o não enfretamento do seu passado recente. 

Melhor teria sido, há quem julgue assim, perder o plebiscito e manter uma postura 

radical em direção à verdade e ao esclarecimento. A ideia de fundo nesse julgamento é a de 

que, ao acenar com um futuro radiante caso o “não” vencesse, a vitória seroa alcançada por 

meio de uma mentira. Com isso, manteve-se o status quo, já que não houve nenhuma 

transformação radical na sociedade e, portanto, tampouco na história efetiva. 

A vitória alcançada pelos setores que ansiavam o fim da ditadura estaria, assim, 

ancorada em uma mentira e tampouco conseguiria abarcar a transformação esperada ou um 

acerto de contas com esse passado pela justiça. Ao final do filme, percebemos René Saavedra 

atônito com a vitória da campanha. Sua conquista dissolve-se em meio à multidão. Depois ele 

vai para casa com seu filho: sua vida permanece a mesma, seu trabalho continua a ser o de 

                                                           
251

 KANGUSSU, 2013. 



124  

“glamourizar” mercadorias. Sua lógica de marketing funciona, o que ele conseguiu e replicou 

na campanha é que acima da política, intuitivamente, a mobilização dos sentimentos, da 

“alegria”, é capaz de incitar fortes reações políticas. Faz isso anulando a necessidade de 

encarar o passado e de reconhecer as violações de direitos humanos cometidas durante o 

regime. Essa postura de campanha foi, inclusive, encarada por muitos militantes da 

esquerda como um desrespeito à memória daqueles que sucumbiram ao regime. 

O historiador Gabriel Salazar, em entrevista para a revista Opera Mundi
252

, que, na 

época do plebiscito fazia parte da militância política do MIR (Movimiento de Izquierda 

Revolucionária), recorda o papel operante tanto das militâncias, como da sociedade civil, que, 

segundo ele, tornaram possível o sucesso da campanha na televisão. Aquilo “só foi possível 

graças a um sentimento popular latente, de que as pessoas já tinham perdido o medo do 

terrorismo militar”, afirmou. Nesse sentido, Salazar questiona a versão do filme acerca da 

supervalorização da campanha publicitária no desencadeamento do fim da ditadura chilena. 

Para o historiador: “os comerciais na tevê foram o primeiro espaço midiático que a oposição 

teve em quinze anos, tiveram sua importância, mas também porque souberam reproduzir uma 

sinergia social que já existia, mas esse não foi o fator preponderante”
253

. 

De novo, uma análise cuja premissa discorda da nossa, visto que nos interessa 

mais compreender o filme em suas condições de produção e de produção de discurso. É 

importante reafirmar que o Cinema, assim como as produções históricas, é uma interpretação 

de um tema. Julgar um filme somente pela fidelidade ou pela reconstituição fidedigna à época 

é considerar que ele pode revelar uma suposta verdade histórica. 

Em posicionamento semelhante ao de Salazar, Lorena Pizarro, porta-voz da 

AFDD (Agrupação dos Familiares de Detidos e Desaparecidos Políticos), acrescenta que “os 

militares já não podiam mais esconder as atrocidades cometidas pelos órgãos de repressão e 

os economistas neoliberais já não podiam esconder a mentira de que este era um país próspero 

economicamente, enquanto a maioria dos chilenos passava fome longe da capital e na periferia 

de Santiago”
254

. 

Em resposta às críticas ao tratamento da história pelo seu filme, Larraín, em 

entrevista para o jornal estadunidense New York Times
255

, defendeu que o Cinema deve ser 

tratado como arte, ao invés de documentário, e completou dizendo que: "um filme não é uma 
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prova. É apenas a maneira como olhamos para ele.”
256

. Em Cannes, quando recebeu o prêmio 

pela categoria Premio Arte y Ensayo, o diretor reafirmou o tom de sua película e sua intenção: 

 

Não estamos falando apenas da ditadura e de como ela acabou, mas também do que 

aconteceu depois, do que vem acontecendo nos últimos 24 anos. O meu país é tipo 

um shopping center: se você quer qualquer coisa, tem que pagar. Você quer uma boa 

educação, tem que pagar caro. Se você quer saúde, tem que pagar.
257

 

 
Dessa discussão, problematizamos algumas questões: a fronteira entre a narrativa 

visual e textual está antes unida que separada. Para os militantes, os grupos de esquerda ou 

opositores à campanha do “No”, não haveria e não há metáfora possível na emissão da 

informação, no caso de ordem traumática. Contrária a essa ideia, Kangussu lembra que ainda 

que a justiça não tenha sido totalmente realizada, não se deve minimizar a deposição de 

Pinochet pela vontade popular (mesmo que instrumentalmente induzida), nem o fato de que 

isso mudou a vida dos perseguidos pelo poder. Assim, finaliza a professora: 

 

Transformações parciais podem ser libertárias, mesmo quando não realizam o ideal 

de uma mudança completa – muitas vezes impossível no momento. ‘Absolutizar’ uma 

situação abstrata sem dúvida mais desejável, ao preço de desconsiderar o ganho 

efetivamente conseguido, pode configurar uma forma de dogmatismo.
258

 

 

A atitude de René Saavedra – ao adotar a linguagem do inimigo para vencê-lo – é 

semelhante a de um jogador capaz de truques a fim de atingir o objetivo almejado. Ao invés de 

apostar na razão, no teor moral, nos sentimentos mais elevados da raça humana, os recursos 

empregados foram a paixão, a capacidade de sedução por meio de truques que já se revelaram 

eficazes. Fez isso anulando a necessidade de encarar o passado e reconhecer as violações de 

direitos humanos cometidas durante o regime. Sem pretender fechar a questão, No carrega 

consigo um debate acerca da memória e da história. A questão sobre a verdade fica em aberto 

e se entrelaça nas disputas de memória, como um acontecimento do passado, mas marcado 

pelas mesmas questões do presente: o não enfrentamento desse passado pelos diversos setores 

da sociedade ainda persiste. 

 

4.2.4 Nostalgia de La Luz e a verdade subjetiva 

 

Diferente pela forma e pelo gênero em relação aos últimos filmes apresentados, o 

documentário Nostalgia de La Luz, de Patrício Guzmán, dialoga com outro tipo de narrativa ao 

trazer depoimentos da memória de pessoas que viveram a experiência da ditadura militar e 
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daquelas que sofreram, diretamente ou não, com suas consequências. Como finalizamos o 

tópico 1.4, as lembranças rememoradas no documentário, em sua construção narrativa, 

aparecem como elementos de uma batalha de memória constante entre o dever de lembrar e 

direito de esquecer o passado no presente. 

A procura por restos mortais dos desaparecidos, a compreensão das circunstâncias 

e de sua morte como vítimas do regime militar, o entendimento sobre a origem dos universos 

e a busca das origens de diferentes culturas e povos que viveram no deserto do Atacama 

chileno encontram-se em uma mesma base: a da busca pela verdade e do dever de memória 

de encontrar, via luz, o passado no presente. A relativização do tempo, as memórias 

fragmentadas utilizadas para dizer aquilo que foi e ainda pode ser, exemplificam um presente 

como sendo quase uma ilusão, um tempo que não existe. É exatamente esse vácuo, ou a utopia 

do presente, que serve de construção narrativa para o documentário. 

Conforme comenta Elisa Dutra acerca da escolha dos depoimentos do diretor: 

 

Os depoimentos parecem confluir para a tentativa de presentificar o passado, dada a 

tensão temporal que faz com que o tempo presente só possa ser apreendido como 

passado, mantida a procura de fios que permitam compor formas para a memória; e 

para o esforço de presentificar o presente, já que a presença do presente é essencial ao 

imperativo ético da ação, a mensagem maior do documentário.
259

 

 
As experiências temporais, as diversas formas de lembrar e as memórias dos 

personagens do documentário constroem diferentes relações entre o passado e o futuro dessas 

pessoas por meio do seu presente. O filme e suas memórias organizadas, diferente da história 

como disciplina (que possui metodologias específicas para analisar suas fontes) aproxima-se 

da memória coletiva conforme uma reconstrução que se apoia, muitas vezes, na subjetividade 

e na emoção. Se pensarmos que, como orientou Maurice Halbwachs, o conhecimento 

histórico ajusta-se por abstrações e que têm por meta aproximar-se da imparcialidade do 

historiador, a memória torna-se, portanto, concreta e localizável, não tendo por objetivo a 

universalidade
260

. 

 

De modo resumido, pode-se dizer que a memória apresenta o passado como uma força 

móvel do espírito humano guiado pelos princípios de uso prático, enquanto a 

consciência histórica representa o passado em um inter-relacionamento mais explícito 

com o presente, guiado por conceitos de mudança temporal e por reivindicações de 

verdade; ele reforça a especificidade temporal do passado como uma condição pra sua 

relevância no presente, enquanto que a consciência história é mediada. A memória 

está mais relacionada ao domínio da imaginação, a consciência história mais próxima 

da cognição. A memória está cravada no presente, a consciência histórica abre essa 

relação ao futuro.
261
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Para Guzmán, “la memoria no es una cuestión teórica. La memoria es un 

elemento dinámico. Cuando un país no trabaja la memoria pierde energía, trabaja menos. 

Cuando una persona se muere deja un testamento y eso hay que cumplirlo y yo creo que eso 

no lo hemos hecho”
262

. Sobre o não tratamento do passado ou a elaboração dessas memórias 

traumáticas, o diretor levanta uma hipótese: para ele, tanto filmes de ficção como os 

documentários – que trataram do assunto de forma a explicitar os limites que separavam seu 

presente daquele passado violento – tiveram uma recepção melhor, tornando-se grandes 

sucessos de público e sendo reeditados/reexibidos posteriormente; já os que buscaram mostrar 

a permanência dos ferimentos da ditadura ocuparam um espaço menor e vieram, em linhas 

gerais, a cair no esquecimento.
263

 

Ou seja, nos discursos reproduzidos ou elaborados sobre a ditadura em seus 

diversos lugares de memória pós-ditadura, destaca-se a violência política como um tema do 

passado, buscando-se mostrar uma nítida ruptura entre o que passou e o presente em que se 

escreve ou se filma. De forma geral, para o diretor, essas obras tiveram maior aceitação pelo 

público. 

Nesse sentido, podemos pensar, conforme apontado no capítulo 3, que o diretor de 

Nostalgia de La Luz – assim como em outros de seus trabalhos como La Batalla de Chile 

(1979) e Allende (2004) – sente-se mais próximo da reparação e da justiça com a forma na 

qual estrutura seus documentários, priorizando o debate e a exposição do passado chileno 

entrelaçado ao presente. Assim, como acontece na História, a narrativa do documentário é 

também expressão de uma relação entre passado e presente. Como completa Dutra: “o que 

particulariza a história é o movimento, o trânsito constante entre passado e presente, e entre 

os diferentes momentos do passado”
264

. 

Por sua vez, a forte ênfase documentária no passado, aliada à carga afetiva que 

nos faz reviver os horrores da ditadura chilena, os quais se justificam como um fator 

consciente de ordem ética e política, não significa que o futuro não tenha lugar na relação 

entre tempo e memória. O futuro ali, como para os historiadores, também procede do passado 

e das experiências nele vividas, quando esse passado era o presente para os homens daquele 

tempo, com suas esperanças e expectativas por realizar. 

O deserto do Atacama, ao mesmo tempo que esconde restos mortais, memórias 

recalcadas, traumas, pistas de culturas distantes escrutinados pela ação física do próprio solo, 
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também se torna o lugar onde todos esses rastros pudessem resistir à ação do tempo e insurgir 

no presente. Enquanto o passado perseguido por arqueólogos e astrônomos é mais facilmente 

compartilhado, a dor da busca pelo passado das mulheres de Calama é pouco elaborada e 

retransmitida. Por esse motivo, Guzmán acredita que seu documentário trata de “ir más allá: 

enseñar lo que no sabemos, mostrar lo que no vemos”, ou seja, de construir uma verdade na 

qual as vítimas da ditadura possam se reconhecer nela e, enfim, estarem mais próximas da 

reparação.  

Como delimita ao final do filme: “a memória tem uma força de gravidade, ela 

sempre nos atrai. Os que têm memória são capazes de viver no frágil tempo presente, os que 

não a têm não vivem em nenhuma parte”
265

. A força da memória e a força gravitacional são 

formas similares no documentário de Guzmán; uma define a condição humana e a outra é 

responsável pelo desencadeamento do espaço do universo. As duas possuem como elo o 

tempo e a memória. 

O presente, como Hannah Arendt afirmou, deve ser o lugar a partir do qual 

realizamos o trabalho histórico, a reconstrução do passado. É com base nos problemas do 

presente que recompomos nossa memória e indagamos o passado. Esperamos uma história 

que, ao compreender os traumas sofridos pela sociedade, possa, então, aliviá-los e abrir 

possibilidades de ação para o futuro.
266  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para encerrarmos nossas reflexões, retomamos algumas questões que podem 

auxiliar no entendimento mais abrangente sobre os objetivos desta dissertação. Tentamos 

compreender o papel desempenhado pela historiografia chilena de 1970 – 2015 e pelo Cinema 

chileno dos anos 2000 nas interpretações e nos diferentes sentidos elaborados sobre o período 

da ditadura militar no Chile. 

As duas formas de narrar o passado chileno são compreendidas neste trabalho 

como “lugares de memória”, locais materiais ou imateriais onde as memórias de um passado 

estão encrustadas e se interligam às diferentes rememorações, sejam elas individuais ou 

coletivas. Desse modo, por entendermos que os dois tipos de narrativa podem assumir um 

lugar de registros memorialísticos, eles podem também nos trazer sentidos diferentes, pois, 

segundo acreditamos, apresentam escolhas políticas distintas no que se refere ao modo de se 

lidar com a violência política desse passado recente. 

Em linhas gerais, procuramos, no primeiro capítulo, mapear historicamente o 

processo de redemocratização do Chile após o fim do regime militar (1973-1988). O processo 

político de transição precisou obedecer a limites bastante rígidos, que restringiam o grau de 

autonomia da sociedade na reformulação e na recondução da nova democracia do país. Tais 

limites foram impostos, em grande medida, pela Constituição de 1980, aprovada em plebiscito 

ainda sob o governo de Pinochet, que, por meio de diferentes dispositivos transitórios, 

auxiliou as Forças Armadas chilenas a continuarem desempenhando papel decisivo no 

comando do Estado chileno, com a manutenção, por exemplo, da existência de senadores 

biônicos e cargos vitalícios no poder. 

Duas diferentes realidades serviram para demonstrar o quanto a transição tinha de 

manutenção do quadro político anterior. A primeira delas foi a definição do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) do Chile de eliminar dos textos escolares a expressão “ditadura” para se 

referir ao governo de Augusto Pinochet. A decisão provocou divisões dentro do governo de 

Sebastián Piñera (2010 - 2014) e gerou um intenso debate envolvendo políticos e intelectuais 

sobre como conduzir a interpretação do passado chileno. Em segundo lugar, o dispositivo da 

anistia política, decreto-lei aprovado em 1978 que exime a responsabilidade daqueles que 

cometeram abusos entre o período de 1973 e 1978, não foi extinto, apesar da vontade de 

outros governos da Concertação em derrubá-lo, inclusive no novo mandato da presidente 
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Michele Bachelet
267 que possui a intenção de extinguir essa lei. 

Assim, o decreto-lei de anistia, promulgado em 1978, distante de expressar um 

suposto “acordo político” resultante de “amplo debate”, fora aprovado ainda sob a ditadura do 

general Augusto Pinochet.O projeto atendia, por um lado, à necessidade do regime de proteger 

a si próprio e a vários de seus apoiadores, não apenas do dever jurídico de responder 

criminalmente pelas violações cometidas, mas também da responsabilidade pela sustentação 

da política autoritária do regime. E, por outro lado, expressou e expressa ainda hoje a 

insuficiência da oposição, tanto no Congresso como na sociedade, para excluir da anistia os 

torturadores e incluir os guerrilheiros. 

Diante disso, concluímos que tais aspectos contribuíram para um processo de 

transição chilena como uma das experiências mais pactuadas da América Latina. Além dos 

entraves autoritários e da manutenção de algumas políticas autoritárias no quadro político 

com o fim do golpe, percebemos, ainda, um esforço evidente por parte dos sucessivos 

governos para construir uma versão mais equilibrada e promover a “reconciliação” com seu 

passado recente. 

Como hipótese geral, essas necessidades passam a ser uma das condições de uma 

real consolidação democrática, abrem caminhos para a batalha de vários lugares de memórias 

pelas representações do regime e aumentam o espaço por um desejo de reparação e 

sentimento de uma verdade histórica. Portanto, concluímos que a política da Concertação 

entra em concordância com o não enfrentamento do passado ditatorial. 

Para entender o posicionamento desses “lugares de memória” como um espaço de 

luta no presente pós-ditadura, somos confrontados por três conceitos-chaves: verdade, 

reparação e justiça, que, como vimos, em cada modo de narrativa das memórias do passado 

chileno se relacionam de maneiras distintas. Tais conceitos nos ajudaram a analisar, por 

exemplo, que tipo de justiça de transição foi pensada no país. Se, por um lado, há a exigência 

por uma política de resgate da memória e direito à verdade e à reparação histórica, luta essa 

contra o esquecimento e pela recuperação das lembranças. Isto é, o compromisso com a 

verdade ganha relevância dentro das discussões relacionadas aos passados sensíveis, 

aumentando o destaque dos testemunhos nos arquivos da repressão, às demandas sociais e aos 

desafios da judicialização que caracterizam a história recente. Por outro lado, o texto da 

anistia – ou a política do novo governo da Concertação, partido vitorioso nas cinco 

eleições seguidas durante o período de reabertura política – defendia uma proposta de 
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apaziguamento como forma de esquecimento e pacificação, em prol da conciliação nacional. 

Essa concepção pressupõe o esquecimento como condição para a convivência em comum. Não 

existe, nesse cenário, qualquer encontro ou confronto com o passado e com presente, cujo 

abandono é imposto em nome de uma política de reconciliação e à revelia dos diversos atores 

políticos envolvidos ou não no desencadeamento dessas ações. 

Finalizamos o capítulo com questões que nos sãos caras: como estabelecer um 

pacto com a verdade sobre o passado chileno ou tornar real aquilo que não se consegue 

representar? Como a verdade pode nos aproximar de um passado que ainda está se 

inscrevendo no presente? E, ainda, como chegar a essa verdade? Para responder esses 

questionamentos, buscamos, nos capítulos seguintes, entender a diferença entre verdade, 

reparação e justiça e como se dá a interlocução com os ditos lugares de memória. 

Dessa forma, para tentarmos responder como outros lugares de memórias desse 

passado apresentam soluções diferentes, no capítulo dois, analisamos os textos dos 

historiadores chilenos em três momentos distintos que dialogam com a ditadura. Os 

objetivos foram expor e analisar os contextos históricos que envolveram a “experiência 

chilena” do governo de Salvador Allende, o período ditatorial e o seu fim, além de como 

ocorreram e foram afetadas as discussões e os debates desenvolvidos pelos historiadores 

chilenos nos diferentes períodos. Outro propósito foi identificar as mudanças de matriz 

teórico-metodológica e de questionamento da História como lugar de cumprimento de uma 

função pública e trazer a verdade sobre o passado histórico, envolvendo fatos ocorridos 

aproximadamente entre 1970 e 2015. 

Na primeira parte, tentamos traduzir como foi o período anterior ao golpe, por 

meio das leituras de diferentes historiadores. Destacamos as ações da via chilena para o 

socialismo de Allende e os atores políticos envolvidos, que são frequentemente citados nos 

textos dos historiadores para explicar as causas que levaram ao golpe militar. 

Como deparamos, o fim da experiência chilena representou não apenas o fim de um 

processo pacífico institucional de reforma social, como também o esgotamento dos modelos 

políticos e culturais da política de esquerda chilena. Além disso, marcou um corte profundo 

nas formas de pensar a História do tempo presente no Chile. Durante o golpe, os 

historiadores chilenos da década de 1970, destituídos de muitos de seus parâmetros históricos 

e sociais, foram obrigados a experimentar um período de atualização e autoexame dos 

caminhos percorridos na disciplina. Eles sofreram durante muito tempo as consequências 

do banimento de seus principais intelectuais pelo regime militar de Augusto Pinochet, 

fazendo com que muitos atuassem na clandestinidade. 
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O corte perpetrado pela instauração da ditadura fez com que novas interpretações 

surgissem, sobretudo aquelas relativas que buscavam estabelecer o antes e o depois do golpe 

para entender como esse acontecimento teria sido possível. Aproximando, de um lado, os 

nacionalistas conservadores Mário Gongorrá (1981) e Gonzalo Vial Correa (1981) que 

procuravam explicar a origem do golpe pela situação de caos e crise instaurada por Allende 

e que, por isso, justificavam a inevitabilidade da tomada do poder pela Junta Militar. Esses 

grupos tiveram um papel de legitimar a ordem econômica, política e social do novo governo 

e a defesa de uma unidade nacional do Estado. 

Por outro lado, temos os trabalhos dos historiadores ditos de esquerda que, 

influenciados pela mudança política e pelas novas perspectivas teórico-metodológicas 

encontradas muitas vezes em países da Europa em decorrência do exílio, fundaram a chamada 

Nueva Historia chilena. Destaque para os trabalhos dos historiadores Gabriel Salazar 

(1985), Sergio Grez (1985) e Eduardo Devés (1988). Junto a outros historiadores do período e 

guardando as especificidades dos textos de cada um, eles teceram críticas profundas à 

hipótese da criação ou da existência de uma possível unidade nacional e ainda pensaram uma 

nova metodologia para História chilena a fim de “restaurar o conjunto dos setores explorados 

e oprimidos”, no centro da perspectiva historiográfica. Isto é, aqui com mais ênfase nas 

teorias elaboradas por Salazar, tornar o movimento popular, as classes operárias ou classes 

oprimidas sujeitos históricos e inteiramente atuantes dos acontecimentos históricos nos quais 

estavam envolvidos, contribuindo para a construção de uma metodologia que possui ecos 

até na historiografia chilena recente. 

De modo geral, esses primeiros ciclos interpretativos foram marcados pela 

polaridade ideológica, e a maioria desses estudos tentou definir os motivos que teriam 

ocasionado o golpe. Há um sentimento nítido de reparação e justiça na historiografia de 

esquerda, pois, as pesquisas se concentram em identificar os autores responsáveis pela 

truculência do golpe militar e construir uma verdade sobre o protagonismo popular dos 

movimentos dos “pobladores” chilenos. Esses grupos, além de alijados das novas decisões e 

políticas do novo governo autoritário, também apareceram distorcidamente nos textos da 

história oficial. 

Com o término da ditadura, em 1988, um novo espaço se inaugurou para os 

historiadores chilenos. Muitos retornaram do exílio e puderam continuar a aprofundar as 

propostas metodológicas como a “historia desde abajo”. Com o fim da censura aos textos, 

novas propostas de análise histórica foram desenvolvidas no período. Nesse novo cenário e 

ávidos por respostas sobre a experiência traumática da ditadura, muitos pesquisadores, 
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impedidos de acessar os arquivos da época devido ao desaparecimento e à exclusão de vários 

documentos pelo aparelho repressor dos militares, passaram a valorizar os testemunhos e as 

memórias vivas em seus estudos. Inauguraram, portanto, um novo ciclo de desafios referentes 

às técnicas da disciplina em relação à verificabilidade e à autenticidade desses testemunhos. 

Levantaram, ainda, questionamentos relativos ao papel da História em trazer à tona a verdade 

do passado. Narrar abertamente o que significou a experiência da ditadura chilena resultou na 

produção de novas abordagens históricas e na incorporação de novas perspectivas teóricas. 

Porém, um novo acontecimento produziu e reacendeu com mais intensidade as 

questões referentes ao papel da História como um lugar de dever de memória: a detenção de 

Pinochet em 1998. O fato, dez anos após o fim do governo autoritário, reavivou discussões 

sobre o passado recente para além da academia, desencadeando uma série de ações de 

cobrança ao governo chileno, por parte da população, em relação à sua postura conciliatória e 

em prol de atitudes mais enérgicas para punir os torturadores anistiados. 

Diante do quadro, o ex-general redigiu de próprio punho uma “Carta aos 

chilenos”, buscando reinstalar a versão oficial que serviu para legitimar o golpe durante os 

seus vinte anos no poder, que seria salvar o país do comunismo e defender a unidade nacional 

que teria sido “perdida” com o governo socialista de Allende. Além disso, o historiador 

Gonzalo Vial publicou uma série de artigos no periódico La Segunda, reafirmando a 

importância do período militar chileno ao país, portanto, corroborando com a resposta de 

Pinochet. 

Para refutar esses manuscritos, onze historiadores chilenos, sob a organização de 

Gabriel Salazar, decidiram publicar um manifesto posicionando-se contra essas últimas 

publicações, afirmando a necessidade do questionamento à “história oficial” e de recuperação e 

divulgação da memória popular. Mais do que isso, esses historiadores defenderam, nos textos 

que compõe o documento, que o exercício da História tem compromisso com o dever de fazer 

uma justa memória do período e, por isso, deveria assumir uma função pública. O manifesto 

incluiu a defesa de um projeto de reparação e de dever de memória. Logo as vozes silenciadas 

pela opressão nos diferentes tempos históricos do Chile deveriam ser resgatadas. Como 

distinguimos, embora esses historiadores tenham tentado se distanciar da possiblidade de uma 

verdade única sobre o passado, eles deixaram claro uma “vontade de verdade” que possa ser 

aplicada como uma “réplica dos vencidos” e, assim, produzir uma nova versão mais justa para 

a sociedade chilena comum a todos eles. 

Por fim, consideramos o manifesto um divisor de águas na historiografia chilena, 

pois, ao mesmo tempo que resgatou ideias, suscitou também novas questões sobre a função da 
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História e o dever de produzir resultados substanciais para o cidadão chileno, ao discutir o 

ofício do historiador e sua relação com a verdade. 

As novas interpretações da História contemporânea advindas desse percurso e 

também encaminhadas por outras propostas possuem um grande volume de publicação sobre 

o tema. Em nosso trabalho, porém, ressaltamos os textos dos autores Gabriel Salazar (2000) e 

Julio Pinto Vallejos (2000), com a obra de cinco volumes História Contemporânea. Nela, 

os autores mantêm a memória popular como fonte de produção e conhecimento, mas a 

compreendem como fonte de produção de eventos históricos nos tempos presente, passado e 

futuro. Ainda destacamos os estudos de Alfredo Jocelyn-Holt (2000), que apesar de ter 

posições distintas de Salazar, realizou uma espécie de crítica à visão da nova História social e 

apostou nos modelos da primeira historiografia chilena, apontando caminhos semelhantes no 

que tange à importância de contar ou recontar o que se passou. O novo historiador da História 

contemporânea chilena dialoga diretamente com o presente e o passado; isto é, coloca-se a 

serviço de oferecer respostas às perguntas que o passado planteia por meio do presente. 

Já no Capítulo 3, apresentamos outra forma de pensar e representar os períodos 

traumáticos da História: o Cinema.Com os acontecimentos das primeiras guerras mundiais 

e, especialmente, o holocausto, o Cinema tornou-se um lugar de memória comum para 

representar as atrocidades ocorridas nesses períodos. Portanto, o intuito dessa parte da 

dissertação foi trazer à tona as dificuldades de se retratar esses passados ditos sensíveis, como 

o holocausto ou as ditaduras latino-americanas do século XX, e as discussões filosóficas 

derivadas desse processo entre o dever de lembrar e o seu abuso e impossibilidade de 

representar. 

Desse modo, fizemos um breve levantamento sobre a produção fílmica do período 

da Segunda Guerra Mundial e como os seus desdobramentos influenciaram os novos modos 

de se pensar Cinema. Como vimos, o neorrealismo italiano de 1950 frutificou em diversas 

partes do mundo e se transformou em uma das maiores influências para o novo Cinema latino-

americano. Em sequência, tentamos traçar um panorama geral do Cinema da América Latina e, 

em especial, o chileno. Assim como dividimos os ciclos interpretativos da historiografia, 

também periodizamos como os cineastas desse país pensaram o Cinema em relação ao 

período da experiência do governo popular de Allende, durante a ditadura militar e, em um 

terceiro momento, na reabertura política. Por fim, trouxemos alguns trechos das entrevistas dos 

diretores dos filmes escolhidos para nossos estudos. 

Com base na análise dessas entrevistas, podemos perceber como o trauma pessoal 

passa a ser a metonímia (muitas vezes autobiográfica) daquilo que é visto como um trauma 
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coletivo. Além disso, sugerimos pensar as narrativas fílmicas como instrumentos capazes de 

promover um efeito catártico das experiências traumáticas compartilhadas, devolvendo uma 

nova reelaboração do trauma. Assim, os filmes poderiam suscitar um novo significado no plano 

individual ou, até mesmo, no coletivo ao serem reincorporados novos sentidos desse passado 

na vida da sociedade. 

Como apontamos, cada filme escolhido para análise elaborou um tipo de memória 

diferente acerca da ditadura militar chilena. Em Machuca, o diretor constrói a narrativa de 

forma semelhante às interpretações da historiografia de esquerda, na qual se apresenta uma 

clara divisão de classes do país durante o período da Unidad Popular: os nacionalistas de 

direita e a juventude comunista. Como resultado das intensas manifestações nas ruas de 

Santiago e do agravamento da crise econômica, o país foi unificado à força pelas tropas 

militares chilenas. No momento do golpe representado pelo filme, Gonzalo vê a chegada dos 

caças aéreos sobre o céu de Santiago como uma alusão ao fato histórico da tomada do palácio 

La Moneda, que ficou em chamas após o atentado e teve como fim o suicídio de Allende. 

Nas sequências seguintes, o diretor traz a intervenção militar na escola onde Infante 

e Machuca estudavam, que, com a nova configuração, ficou sob a direção dos militares e 

apenas com os alunos pagantes das mensalidades. Por meio dos olhos de Gonzalo, 

acompanhamos a ação violenta dos soldados na “poblacion” de Machuca e Silvana, que 

morreu assassinada ao tentar defender o pai. Todas essas representações fazem parte das 

lembranças de Wood que, assim como Gonzalo Infante, viveu história semelhante na época. 

Logo, o filme possui um forte tom autobiográfico. 

Já Pablo Larraín deixa claro que seus trabalhos não são autobiográficos, mas quer 

que seus filmes se entrelacem com as questões atuais e provoquem questionamentos no 

presente. Em Tony Manero e No, os protagonistas assumem lugares diferentes. No primeiro, 

Raúl Peralta, cego pelo seu desejo de ser Tony Manero, comete atos violentos a qualquer 

custo para alcançar um sonho vazio. A ditadura, na película, aparece silenciosamente, mas é 

fator determinante para representar o vazio da época. No segundo filme, NO, temos o 

publicitário René Saavedra contratado para dirigir a campanha do “não” para o plebiscito de 

1988. Diferentemente de Raúl, Saavedra não é um criminoso, porém, para alcançar sua vitória, 

esvazia todo o discurso da memória da ditadura chilena e prepara novos discursos para um 

futuro igualmente vazio (no caso, a produção dialoga com o presente em que o filme é 

exibido). 

Temos também o documentário de Guzmán, que parece se sentir mais 

“historiador” do que os outros diretores analisados, visto que, em sua obra, são reveladas 
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verdades sobre o passado do regime militar, apesar de que as memórias costuradas no filme 

contenham depoimentos subjetivos. De modo geral, todas as produções são derivadas da 

vontade de reparar o presente pensando o passado. Há uma vontade de justiça que pode advir 

da memória do fato ou do incômodo do presente, que é o vazio do abismo sobre o que passou. 

Portanto, comparando as duas narrativas, tanto o cinema como os textos dos 

historiadores, podemos dizer que a escrita da História chilena, como lugar possível de trazer 

um novo sentido ao passado, trabalha com a memória e contribui significativamente para a 

formação de uma construção identitária dos indivíduos e da sociedade. Nos textos analisados, 

percebemos quanto os historiadores ampliaram as discussões sobre as representações ao redor 

do passado, incluindo novos agentes (testemunhos) e meios que estão além dao disciplina 

historiográfica. Há uma vontade política clara, em muitos desses trabalhos, de dar voz aos 

silenciados pelas ditaduras, como uma escolha não apenas metodológica, mas também uma 

forma de reparação. 

Com a reelaboração dessas memórias, a disciplina abre espaço para ações no 

presente e no futuro. A escrita da História, quando narra os traumas, pode trazer à sociedade e 

aos indivíduos um efeito catártico e uma aproximação mais evidente de enfretamento com 

esse passado, de compreensão desses traumas. Contribui, assim, para novas ações no presente 

e à abertura de novas contingências, fazendo com que a sociedade siga seu curso. 

As obras de ficção do Cinema, sejam elas de cunho documental ou não, também 

possuem suas “reivindicações de verdade” sobre o passado chileno. Os filmes inseridos em seu 

presente também apresentam um novo sentido dado ao passado. Servem, como fonte ao 

historiador, pois também estabelecem uma ponte entre aquilo que já foi e o presente, 

possibilitando um novo sentido. 

Os filmes são capazes de atuar como um veículo empreendedor de memória e são 

eficazes como suporte de informação sobre eventos divulgados entre as gerações mais jovens. 

Podem ser considerados um veículo importante de transmissão e, ainda, um lugar de memória 

construtor de novos sentidos por meio de imagens, sons e palavras (como cenário de 

memória). A memória elaborada e as questões de ênfase nos quatro filmes seguem para a 

permanência, no presente, de questões pendentes do passado violento (as sequelas da tortura, a 

impunidade dos torturadores, os corpos desaparecidos, etc.). 

Desse modo, sugerimos pensar os filmes como lugares importantes que possam 

ajudar a gerir e elaborar experiências traumáticas ou dolorosas ligadas às situações de violência 

e repressão ditatorial. Isto é, analisar o Cinema como uma função quase terapêutica ao 

reconhecer que o passado existe e permanece vivo. Sem esse esclarecimento, o sofrimento 
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gerado pela ausência de sentido não pode passar. 

Quando a reconstituição da verdade (e caberia ainda mencionar os 

constrangimentos impostos a essa reconstituição) e a adoção de formas limitadas de reparação 

são apresentadas como compensação ao fato de a justiça não ser feita, fica implícito que os 

golpes não são considerados efetivamente ilegítimos. 

Por fim, como salientamos, trabalhamos algumas questões ao logo de todo percurso 

da pesquisa e da elaboração do texto, como estabelecer um pacto com a verdade sobre o 

passado chileno ou tornar real aquilo que não se consegue representar? Como a verdade pode 

nos aproximar de um passado que ainda está se inscrevendo no presente? Por que lidar com 

essas memórias e essas contradições? Como erguer um monumento (ou o Cinema, nesse caso) 

que dê conta das histórias pessoais e das histórias políticas de um país, mesmo diante do 

mal da irrepresentabilidade, como o filósofo Theodor Adorno nos diz sobre os 

acontecimentos do holocausto ou de passados de igual forma: “Nessas repartições mesmas, na 

pretensão enfática à sua autarquia, ali mora a não-verdade
268

”. Talvez, de fato, nem os 

historiadores, nem os cineastas, nem qualquer um que se proponha estar “à altura” dessa 

História (passada e presente) sejam capazes desse tipo de representação do passado. Mas 

acreditamos que, na impossibilidade de ser um discurso reparador, completo e legítimo, é 

possível e necessário desenterrar essas memórias e lhes dar um novo caminho, ainda que 

tortuoso e impreciso. 

Nesse sentido, eleger para discussão “o passado que ainda dói no presente” é 

inteiramente cabível tanto à linguagem fílmica como à acadêmica, malgrado as diferenças 

epistêmicas entre elas. Ambas lançam discussão sobre o que foi e o que significou o regime 

militar para o presente, problematizando a memória sobre aquele contexto e ensejando 

reflexão. 

                                                           
268

 ADORNO, 2001. 
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