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“CHILE”



REVOLUÇÃO CUBANA: 
ANTECEDENTE

Processo de independência – José de 
São Martin e Bernardo O’Higgins (1818)

Guerra do Pacífico (1879-1883) contra Bolívia 
e Peru

Significativas riquezas naturais

Fortes interesses internacionais

Relativa estabilidade política

Desigualdades sociais



REVOLUÇÃO CUBANA: 
ANTECEDENTE

ELEIÇÕES DE 1970

COALISÃO DE 
ESQUERDA 
(UNIDADE 
POPULAR)

ELEIÇÃO DE 
SALVADOR 
ALLENDE



GOVERNO ALLENDE
(1970-1973)

PROJETO POLÍTICO: “VIA CHILE 

PARA O SOCIALISMO”

Transição democrática para o 

socialismo:

Nacionalização de recursos 

minerais (cobre)



GOVERNO ALLENDE
(1970-1973)

Medidas sociais: leite para as 

crianças

Crescimento econômico (8%)

Forte oposição dos EUA –

conspiração

Boicote da burguesia e classe 

média – greves e 

desabastecimento 



GOVERNO ALLENDE
(1970-1973)

Articulações golpistas

APOIO DOS EUA

GOLPE CIVIL-MILITAR 

(11/SET/1973)

AÇÃO DO GENERAL 

AUGUSTO PINOCHET COM 

APOIO DE CIVIS



DITADURA DE PINOCHET

(1973-1988)

Violenta ditadura (mais de 3 

mil morte e mais de 40 mil 

desaparecidos)

Estádio Nacional do Chile

Reformas econômicas 

liberalizantes: ”CHIGACO 

BOYS”



DITADURA DE PINOCHET

(1973-1988)

 PLESBISCITO (1988) – PROCESSO DE ABERTURA

 PINOCHET COMO COMANDANTE DAS 

FORÇAS ARMADAS E SENADOR VITALÍCIO

ACUSAÇÕES DE ROUBOS E APOIO AO 
MARCOTRÁFICO

ACUSAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS

 PRISÃO NA ESPANHA (1998) E LIBERDADE 
(2001)

MORTE EM 2006



EXERCÍCIOS – QUESTÃO 01
(Vunesp-SP) Um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs na 

Argentina após 1976, no Uruguai e no Chile, depois de 1973, na Bolívia quase 

ininterruptamente, no Peru de 1968 até 1979, no Equador, de 1971 a 1978. 

(Clóvis Rossi)

Assinale a alternativa que melhor expressa o conjunto de normas de exceção 

que marcaram a trajetória político-institucional dos países latino-americanos 

indicados no texto.

a) Dissolução de partidos e sindicatos, com o objetivo de estabelecer uma 

nova ordem democrática e popular.

b) Domínio político das organizações guerrilheiras.

c) Extinção dos partidos políticos, intervenção nos sindicatos e suspenção das 

eleições diretas.

d) Política externa alinhada automaticamente à União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas e ao bloco do Leste.

e) Formação de uma frente parlamentar, para revisão constitucional.



EXERCÍCIOS – QUESTÃO 02
(Cesgranrio) A eleição de Salvador Allende em 1970 no Chile constitui-se num 

acontecimento específico atípico no panorama geral da América Latina.

Sua política de governo se caracterizou por ser:

a)nacionalista, com exclusão de membros da Guarda 

Nacional – bastião de poder no governo anterior.

b)liberal, com livre importação de produtos 

manufaturados.

c) isolacionista no contexto continental, com pressões 

militares e econômicas por parte dos Estados Unidos.

d)democrática, com amplo respaldo popular e de grupos 

esquerdistas cristãos.

e)reformista, com privatizações dos bancos estatais e 

manutenção da reforma agrária iniciada anteriormente.



EXERCÍCIOS – QUESTÃO 03
A ditadura chilena, comandada por Augusto Pinochet, ficou 

conhecida como uma das mais sangrentas da América Latina, com 

mais de 60 mil pessoas mortas ou desaparecidas. Entretanto, no 

âmbito econômico, o país conheceu durante seu governo autoritário 

um crescimento maior que os demais países da região, com um 

receituário baseado:

a)nas substituições de importações.

b)no keynesianismo.

c)no neoliberalismo.

d)no socialismo.

e)no mercantilismo.
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