


O CHILE

 As oligarquias governaram o Chile até a primeira Guerra 
Mundial, provocando várias transformações no país;

 A partir daí, a oposição cresceu e, com a crise de 1929, a 
agitação social aumentou ainda mais, chegando a seu auge com a 
implantação de uma República Socialista, em 1931, porém, com 
duração de apenas cem dias;

 Em 1940, houve uma outra experiência de esquerda com a 
formação de um governo integrado por comunistas, socialistas e 
radicais,que realizou diversas reformas trabalhistas, ao mesmo 
tempo que promoveu um crescimento industrial



O CHILE

 No governo de Jorge Alessandri (1958-1964), houve uma grande 
penetração do capital internacional no pais porém, uma inflação galopante, 
chegando a 400% ao ano, deteriou os salários dos trabalhadores;

 Em 1964, Eduardo Frei foi eleito presidente e conseguiu tirar o Chile da 
influência norte-americana, passando a ter maiores relações comerciais com 
países europeus;

 Frei realizou uma reforma agrária, indenizando as terras expropriadas;

 Sua política externa, seguindo a mesma orientação das relações 
econômicas, rejeitou a orientação norte-americana para hostilizar Cuba;

 Evidentemente, os Estados Unidos não gostaram dessa atitude chilena e 
passaram a fazer pressões, principalmente no ambito econômico;

 Surtiu efeito: ao final  do mandato de Eduardo Frei, as dificuldades 
apareceram.
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AS DIFICULDADES  

O PREÇO DO COBRE – PRINCIPAL PRODUTO DE EXPORTAÇÃO – DESPENCOU NO
MERCADO INTERNACINAL;

 ISSO SE REFLETIU NO VALOR DA MOEDA, GERANDO UM AUMENTO DA INFLAÇÃO
E DO CUSTO DE VIDA
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 Se, por um lado, esse cenário agradava  aos Estados Unidos,por outro, 
possibilitou a eleição de Salvador Allende nas eleições presidenciais de 1970;

 O novo presidente foi eleito graças a uma coligação de partidos de esquerda 
denominada UP(UNIDADE POPULAR) , revivendo, assim, o ocorrido em 1940;

 Salvador Allende promoveu grandes mudanças ,como, por exemplo, o 
aprofundamento da reforma agrária, a estatização de várias indústrias, a 
nacionalziação de várias empresas estrangeiras, como a Anaconda e ITT, sem 
indenização, pois o governo deduziu do que seria pago os lucros exorbitantes 
que essas empresas obtiveram até o momento da nacionalização



SALVADOR ALLENDE

Salvador Allende, 
como presidente 
eleito do Chile, 
tentou uma transição 
pacífica para o 
socialismo. Foi morto 
pelo golpe militar 
liderado pelo General 
Pinochet
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 O troco veio a galope: os investidores e seus capitias sumiram –
foram para o exterior -, a burguesia chilena passou a boicotar as 
iniciativas do governo e as empresas multinacionais que ainda não 
tinham sido nacionalizadas fecharam as portas, gerando um violento 
desemprego;

 Os caminhoneiros, em greve, não transportavam a produção 
hortifrutigranjeira, provocando escassez de alimento;

 Alguns jornalistas e cientistas sociais conseguiram desvendar o 
mistério da greve dos caminhoneiros: o governo norte-americano, com 
algumas empresas multinacionais, estava pagando polpudas quantias 
em dinheiro aos caminheiros para que eles ficassem de “papo pro ar”;

 Ao mesmo tempo em que financiavam a greve dos caminhoneiros, o 
governo americano e empresas norte-americanas procuravam quem 
pudesse dar um golpe de Estado e tirar o governo Allende do poder



O GOLPE

 Em setembro de 1973 , conseguiram achar esse alguém: o general 
Augusto Pinochet, liderando militares rebeldes, atacou o Palácio de La 
Moneda, inclusive com bombardeio;
 Salvador Allende se recusou a render e morreu resistindo ao golpe;
 Uma junta militar chefiada pelo general Augusto Pinochet assumiu o 
poder, dissolveu os partidos políticos, implantou uma férrea censura e 
perseguição aos oposicionistas;
 A violência do regime provocou a morte de milhares de pessoas, um 
outro tanto de desaparecimentos e muitas prisões;
 Ao mesmo tempo, anulou as mais variadas conquistas trabalhistas, 
favoreceu os grandes capitais e – veja só – devolveu as empresas 
nacionalizadas acompanhadas de pedido de mil desculpas e ainda as 
indenizou
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 Em 1981, foi elaborado uma constituição a fim de legalizar o regime 
militar que permaneceria no poder até 1989,quando, no acordo pela 
democracia, houve eleições presidenciais e foi eleito Patrício Aywin;

 Pinochet permaneceu à frente das forças armadas até 1998, quando 
passou a ocupar uma cadeira no senado;

 Em outubro de 1998, Pinochet foi preso em Londres, atendendo a 
um apelo da justiça espanhola, que o acusou de crimes contra a 
humanidade;
 O governo chileno protestou alegando a imunidade diplomática de 
Pinochet; 
 Em virtude do seu estado de saúde e da idade avançada, em julho 
de 2001, o processo foi encerrado;

Pinochet faleceu em 2006.


