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RESUMO

Lançado em 2003, o filme Salvador Allende, de Patricio Guzmán, propõe-se como
uma cinebiografia da vida pessoal e carreira política do ex-presidente chileno eleito
democraticamente em setembro de 1970 por uma composição multipartidária de
esquerda, a Unidade Popular. Na defesa de uma via legal e democrática rumo ao
socialismo, o Governo Allende obteve êxitos tanto na área política quanto
econômica, mas ao mesmo tempo teve que enfrentar as decisivas intervenções dos
setores da direita que contavam com investimentos maciços dos Estados Unidos na
derrubada de seu governo. De formação multifacetada, Salvador Allende foi
fundador e líder do Partido Socialista chileno e venceu as eleições presidenciais
após três sucessivas campanhas eleitorais. A sua base de governo, a Unidade
Popular, era composta por setores representantes não só do Partido Socialistas,
mas também comunistas, setores de centro-esquerda e setores da esquerda radical.
Esse arranjo político plural foi um fator decisivo na definição dos rumos da crise do
Governo Allende. Após a visita de Fidel Castro em dezembro de 1971, os setores
reacionários adotaram estratégias midiáticas e táticas políticas cada vez mais
decisivas que culminam no golpe militar de onze de setembro de 1973. O
lançamento do filme Salvador Allende se vale das efemérides em torno dos trinta
anos do golpe militar para reconstituir essa história. Levando em conta que todo
filme envolve escolhas como a definição de entrevistados, determinadas
intervenções sonoras, canções e imagens de arquivo e diversas estratégias
narrativas, a presente dissertação coteja os argumentos históricos ensejados pelo
filme com uma bibliografia consolidada sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Governo Allende; Unidade Popular; Documentário chileno;
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ABSTRACT

Salvador Allende is a documentary released in 2003 by Patricio Guzmán. It is
proposed as a biopic of personal life and political career of former Chilean
democratically elected president in September 1970 by a multi-party composition of
the left, the Unidade Popular. In defense of a legal and democratic path to socialism,
the Allende government achieved successes both in political and economic area, but
at the same time had to face the decisive intervention of the right sectors that relied
on massive Unite States investment in overthrowing their government. Salvador
Allende was the founder and leader of the Chilean Socialist Party and won the
presidential election after three successive election campaigns. Its government base,
the Unidade Popular, was composed by sector representatives not only of the
Socialist Party, but also communists, center-left sectors and sectors of the radical
left. This plural political arrangement was a decisive factor in defining the direction of
the Government Allende crisis. After the visit of Fidel Castro in December 1971, the
reactionary sectors have adopted media strategies and tactics increasingly decisive
policies that culminated in the military coup of September 11, 1973. The release of
the film Salvador Allende took the events around the thirty years of the military coup
to reconstruct this history. Taking into account that every movie involves choices as
the definition of interviews, certain sound interventions, songs and archival footage
and different narrative strategies, this thesis collates historical arguments brought by
the film with a consolidated bibliography on the subject.
KEYWORDS: Governo Allende; Unidade Popular; Documentário chileno.
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RESUMÉN

Lanzado en 2003, la película Salvador Allende, Patricio Guzmán, se propone como
un cinebiografia de la vida personal y carrera política del ex presidente chileno
elegido democráticamente en septiembre de 1970 por una composición de varios
partida de izquierda, la unidad Popular. En defensa de una manera legal y
democrática al socialismo, el gobierno de Allende obtuvo éxitos que en el área
política económica, pero al mismo tiempo tuvieron que enfrentar la intervención
decisiva de los sectores de derecha que dependía de enormes inversiones de los
Estados Unidos en el derrocamiento de su gobierno. Polifacética formación,
Salvador Allende fue el fundador y líder del Partido Socialista chileno y ganó las
elecciones presidenciales después de tres campañas sucesivas elecciones. El
gobierno, la unidad Popular, conformada por representantes de los sectores no sólo
el partido socialista, pero también los comunistas, los sectores de centro-izquierda y
los sectores de la izquierda radical. Este arreglo político plural fue un factor decisivo
en la definición de la dirección de la crisis del gobierno de Allende. Después de una
visita de Fidel Castro en diciembre de 1971, los sectores reaccionarios adoptaron
estrategias de medios y tácticas políticas cada vez más decisivas, que culminaron
en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.El estreno de la película Salvador
Allende se basea en efemérides de alrededor de treinta años del golpe militar para
reconstituir esta historia. Teniendo en cuenta que cada película incluye opciones
como la definición de los encuestados, ciertos discursos, canciones y material de
archivo de sonido y estrategias narrativas, esta tesis compara los argumentos
históricos de la película con una bibliografía consolidada sobre el tema.

PALABRAS CLAVES: Governo Allende; Unidade Popular; Documentário chileno.
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação tem o propósito de investigar as estratégias
discursivas empregadas no filme Salvador Allende, lançado em 2003 por Patricio
Guzmán, bem como analisar as interpretações históricas que os seus conteúdos
políticos encerram e o impacto de tal produção.
A sua realização coincidiu com as efemérides em torno dos trinta anos do
golpe militar encabeçado por Augusto Pinochet em onze de setembro de 1973.
Nesse filme, além de gerar um debate público a respeito das dimensões políticas do
período do governo do ex-presidente Salvador Allende, o realizador endossa uma
retomada da discussão de um projeto de uma via democrática socialista. Ou seja,
por meio de sua película, Guzmán integra o debate sobre as alternativas de
desenvolvimento do país em curso naquela ocasião de rearticulação das tendências
político-partidárias.
O filme foi exibido pela primeira vez no Chile, em novembro de 2004, no
Festival Internacional de Documentário de Santiago (FIDOCS), e, no ano seguinte,
entrou em cartaz no circuito comercial. Naquele momento, o Chile era governado por
Ricardo Lagos, um importante líder político de resistência à ditadura militar. Junto à
Concertación, o seu governo adotou medidas importantes em relação ao
reconhecimento da violação dos direitos humanos durante o regime militar de
Pinochet, o que resultou no Informe Valech.
O documentário Salvador Allende trata de reconstruir a biografia do expresidente, abrangendo desde a sua infância em Valparaíso até a sua morte no dia
do golpe militar. As suas fontes de informação foram entrevistas, imagens de época
– recolhidas da imprensa escrita e midiática – e discursos do ex-presidente.
Quanto à composição fílmica, o cineasta utiliza-se de alguns artifícios que o
tornam um depoente em seu universo fílmico e, muitas vezes, revela-se um dos
protagonistas da história, a exemplo de sua narração em voz over e da recuperação
de cenas dos seus primeiros filmes.
À época do seu lançamento, esses elementos pessoais do diretor não foram
compreendidos como “estratégias narrativas autorais” e desagradaram parte da
crítica especializada. Era como se o teor autobiográfico do filme deturpasse a
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expectativa pela objetividade dos fatos, como atesta o seu biógrafo Ruffinelli ao citar
um artigo publicado na Revista de Crítica Cultural de Santiago:
Em ‘Salvador Allende’, a figura do povo como sujeito histórico deu
lugar a um conjunto de vozes que, no fim de suas vidas, clamam pela
sua condição social… Retiraram o povo de cena, substituindo-o por
uma voz em off que arroga para si o passado da Unidade Popular.1

Em outros termos, segundo esse biógrafo, o filme teria relegado a um
segundo plano as forças políticas dos trabalhadores no Governo Allende. Como
veremos ao longo da dissertação, a composição da Unidade Popular era
multipartidária e baseada em organizações populares cujos lastros de lutas sociais
remetiam à década de 1930. Assim, não se tratava apenas da composição
multipartidária da Unidade Popular, mas, sim, de ter subsumido às suas próprias
lembranças a mobilização da sociedade chilena no período Allende. Para piorar, a
crítica ainda identificou a voz over como sendo a voz da Unidade Popular, como se o
filme ocultasse também as contradições teóricas e as divergências políticas que
surgiram dentro da própria composição política do Governo Allende.
Dessa forma, é possível detectar que, em sua confecção, o filme contém
escolhas políticas que não traduzem um ponto de vista definitivo a respeito da vida e
obra política de Salvador Allende, como o título da cinebiografia pode supor.
Esse e outros debates, como se pode observar, extrapolam o próprio filme e
também revelam aspectos de um dos mais candentes embates vigente no Chile até
os dias de hoje: qual era, de fato, a mobilização social vigente no Chile durante o
governo Allende. Aparentemente, essa questão poderia ser considerada simples.
Mas não naquele país, ou, pelo menos, não no interior de sua intelectualidade que
se orgulha de, desde os primórdios da nação, distinguir-se das de outros países,
pela participação na política dos “científicos” organizados em partidos ou tendências
com ideologias claras que se revelavam em suas propostas de desenvolvimento do
país.

1

RUFFINELLI, J. El cine de Patricio Guzmán
Uqbar, 2008. p. 18.

– En busca de las imágenes verdaderas. Santiago:
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Figura 1: Fotograma de Salvador Allende ao telefone na manhã do golpe militar de 11 de
setembro de 1973: foram cinco discursos públicos entre as 7h30 e as 12h.
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 90min).

A discussão sobre o isolamento do presidente e o silenciamento de todos
ante o golpe expressa, também, um sentimento de culpa e, por vezes, de vergonha
por não terem saído às ruas quando o golpe foi desencadeado. A voz do presidente
sendo transmitida pela rádio Magallanes enquanto o Palácio La Moneda era
bombardeado é algo que aqueles protagonistas da história não esquecem; e
Guzmán, ao trazer de volta tais cenas, com a força da imagem, dos sons e da voz
do presidente, reaviva, a todo o momento, aquelas vivências, além de revelá-las
para as gerações atuais.
Ao longo da década de 1960, o Chile assistiu a grandes transformações
econômicas que fortaleceram os movimentos sociais e, decisivamente, tornaram o
país um arrivista aos olhos do imperialismo norte-americano.2 As eleições de 1964
podem ser tomadas como um exemplo. Naquele momento, o candidato da direita,
Julio Durán, indicado pelo presidente conservador Jorge Alessandri, foi preterido
pelos interesses estadunidenses3, e o destino dos investimentos da administração
de John Kennedy (1961-1963) passou a ser Eduardo Frei Montalva, candidato do
Partido Democrata-Cristão (PDC) que concorria com Salvador Allende, um líder
histórico da esquerda que estava em sua terceira campanha presidencial.4
Na tentativa de enfraquecer as propostas socialistas de Allende, Eduardo Frei
adotou um tom moderado em sua campanha, que anunciava a intenção de realizar
reformas sociais sob o slogan “Revolução em Liberdade”. Seu governo estaria
BANDEIRA, L. A. M. Fórmula para o caos – A derrubada de Salvador Allende. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2008.
3 DRAGO, T. Chile – Um duplo sequestro. Brasília: Thesaurus, 1995a.
4 GARCÉS, J. Allende e as armas da política. São Paulo: Página Aberta, 1990.
2
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disposto a aceitar as regras da “Aliança para o Progresso” promovida pelos Estados
Unidos, um programa criado pelo governo Kennedy em 1961 com o objetivo de
fomentar e inserir o desenvolvimento econômico da América Latina no cenário
mundial, tendo como contrapartida a dissuasão das ideologias de esquerda no
continente.
A celebração dessa aliança deu-se com o aporte de US$ 20 milhões
despendidos por agências oficiais e empresas norte-americanas à campanha de
Frei. A estimativa era de que os Estados Unidos5 estivessem investindo cerca de
US$ 8 por voto. Ações como essas seriam classificadas como covert actions e foram
recorrentes no contexto da Guerra Fria (1945-1989); eram ações encobertas, ou,
mais especificamente, na definição de Bandeira, atividades clandestinas ou secretas
destinadas a manipular governos estrangeiros, eventos ou pessoas, em apoio à
política exterior dos Estados Unidos, conduzidas de tal maneira que o governo
americano não aparecesse. As agências responsáveis por essas covert actions
foram a Central Intelligence Agency (CIA) e a Defense Intelligence Agency (DIA).
Entre os motivos de tal ingerência imperialista, pode-se citar um índice
econômico decisivo na formulação do programa de governo de Allende: o Chile
respondia por 80% da produção mundial de cobre, a cargo, na maior parte, das
firmas americanas Braden Cooper Co., Anaconda e Kennecott, responsáveis por
75% do total das exportações do país.6 Contudo, na liderança de uma aliança de
partidos de esquerda, a Frente de Ação Popular (FRAP), Salvador Allende
apresentava um programa de governo que tinha como objetivo não apenas
nacionalizar a indústria de cobre, mas também promover transformações estruturais
em direção ao socialismo dentro dos marcos legais e democráticos. Além disso, em
1964, Allende dispunha de reais chances de vitória em razão da sua trajetória
política e da mobilização dos movimentos sociais.
Médico de formação, Salvador Allende foi um dos fundadores do Partido
Socialista em 1933, pelo qual foi eleito para a Câmara dos Deputados em 1937.
Como deputado, assistiu à formação da Frente Popular, uma aliança entre os
Partidos Socialista e Comunista e organizações sindicais que garantiu a presidência
ao candidato Pedro Aguirre Cerda nas eleições de 1938. Com o respaldo do
governo de Cerda e da coalização Frente do Povo, Allende foi nomeado Ministro da
5
6

BANDEIRA, op. cit., p. 83.
BANDEIRA, op. cit., p. 99.
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Saúde, da Habitação e da Segurança. À frente de uma facção do Partido Socialista
em 1952, e apoiado pelo ilegal Partido Comunista, ele conseguiu menos de seis por
cento dos votos. Em 1958, atualizou a coalizão entre os Partidos Socialista e
Comunista, inaugurada pela Frente do Povo, e formou a FRAP. Naquele momento,
Allende esperava contar com as reformas eleitorais que expandiram o eleitorado,
asseguraram o voto secreto na zona rural e ampliaram a participação numérica das
mulheres no sufrágio. Mas, mesmo conquistando um terço dos votos, ele foi
derrotado pelo empresário Jorge Alessandri por apenas 33.449 votos.
O XX Congresso do Partido Comunista da URSS e a Revolução Cubana de
1959 foram fatores decisivos no rearranjo dos programas políticos das esquerdas
latino-americanas, afinal a estratégia das reformas graduais pela via parlamentar
ganhava espaço como alternativa à tática da insurreição revolucionária.7 Em 1964,
no Chile, os partidos operários (Socialista e Comunista) mantinham-se coligados na
Frente de Ação Popular (FRAP) em torno de Allende e apostavam na expressão
política das forças trabalhadoras. De acordo com Garcés, a unidade da FRAP era
por si só suficiente para agrupar a maioria dos operários industriais e mineiros.
Considerando as comunas com mais de 40% de suas populações ativas no setor
mineiro ou industrial, de acordo com o censo de 1960, o autor afirma que a
candidatura de Allende à presidência obtinha 57,4% de aprovação nas comunas
mineiras e 44,5% nas comunas industriais. Por outro lado, nas comunas com mais
de 40% da população ativa ocupada no setor terciário, a união socialista-comunista
conseguia somente 35% de aprovação nas eleições de 1964.8
Dito isso, vale destacar que, apesar das históricas coalizões das alianças
socialista-comunistas e da crescente mobilização das forças dos trabalhadores, a
FRAP de Allende obteve 39% dos votos, não sendo páreo para o candidato do PDC,
que venceu as eleições com a maioria absoluta de 54% dos votos. Segundo
Garcés9, foi justamente a demonstração de que as organizações políticas populares
poderiam conquistar o poder pelas estratégias eleitorais que motivou as forças
reacionárias, nacionais e internacionais, a comprometer e dissuadir o processo

BORGES, E. C. 54. O projeto da via chilena ao socialismo do Partido Comunista chileno… 2005.
238 f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Departamento de História Social e da Cultura,
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2005. Disponível em: <http://www.sapientia.pucsp.br/
tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2297>. Acesso em: 3 jun. 2015.
8 GARCÉS, op. cit., p. 39.
9 Ibid., p. 91.
7
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revolucionário popular. Se não fosse pelas covert actions, como em 1964, seria
pelas spoiling actions, a exemplo do golpe militar de onze de setembro de 1973.
Foi esse o cenário político que moldou a juventude do cineasta Patricio
Guzmán. Nascido em onze de agosto de 1941, Guzmán, desde cedo, envolveu-se
com a literatura e chegou a publicar dois livros por volta dos vinte anos de idade. O
seu envolvimento com o cinema deu-se durante a graduação na Universidade
Católica de Santiago, quando tentou concluir diferentes cursos, mas acabou
dedicando-se com mais afinco ao Cine Arte UC, que fundou com seu professor
Rafael Sánchez. Em 1967, um tanto desiludido com as possibilidades políticas e
profissionais em seu país, Guzmán foi estudar Cinema na Espanha, permanecendo
até 1971 na Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid. Enquanto acompanhava
as aulas destinadas exclusivamente ao cinema de ficção, ele também trabalhou em
uma agência de publicidade e chegou a produzir curtas-metragens que foram
exibidos em festivais internacionais.
Ao saber da vitória de Allende nas eleições de quatro de setembro de 1970,
ele retornou ao Chile e dedicou-se às atividades da Chile Films, setor
cinematográfico da Unidade Popular (UP). Ao longo dos três anos de Governo
Allende, de 1970 a 1973, Guzmán teve o cinema direto norte-americano10 como
referência para realizar obras importantes sobre o cotidiano da experiência chilena
do socialismo, a exemplo de El primer año (1971), La respuesta de Octubre (1972) e
a trilogia La Batalla del Chile (1975-1979).
A produção posterior desse cineasta revela que essas obras se tornaram, no
decorrer dos anos, um significativo acervo documental que foi sendo atualizado a fim
de autenticar a sua filmografia. Guzmán encontrou uma estratégia interessante para
lidar com a sua produção: recuperando e atribuindo novos sentidos aos seus
primeiros filmes, ele transforma-os em imagens de arquivo. É isso que podemos
encontrar em sua “segunda trilogia”11, composta pelos filmes Chile, la memoria
obstinada (1997), O caso Pinochet (2001) e Salvador Allende (2003). Ou seja, em
Guzmán, o passado não passa.

10

De acordo com Da-Rin, o cinema direto desenvolveu-se a partir de um respeito absoluto à
autenticidade das situações filmadas e adotando o princípio do som sincrônico integralmente
assumido. Cf. DA-RIN, S. Espelho Partido – Tradição e transformação no documentário. Rio de
Janeiro: Azougue, 2004. p. 137.
11 Cf. RICCIARELLI, C. El cine documental según Patricio Guzmán. Santiago: FIDOCS, 2011.
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Chile, la memoria obstinada foi realizado em 1997, quando o presidente do
Chile era o liberal Eduardo Frei Ruiz, filho de Eduardo Frei, que venceu Allende em
1964. Naquele momento, o propósito de Guzmán era reencontrar algumas pessoas
que haviam participado de A Batalha do Chile e também investigar como a juventude
compreendia a história recente do país, marcada pela experiência legalista e
democrática de Allende rumo ao socialismo e pelo brutal golpe militar de Pinochet
em 1973. Desde o roteiro12, o argumento do filme foi pensado de maneira reflexiva:
inicialmente, uma das propostas era exibir uma parte de A Batalha do Chile para
jovens de diferentes idades e registrar as suas reações diante de um passado ainda
candente. O diretor entrou em contato com mais de quarenta escolas de Santiago, e
somente quatro deram permissão para o encontro dos jovens com o filme. O
argumento corrente era de que “as imagens poderiam traumatizar os jovens, afinal o
passado deveria ser esquecido”. Como se vê, a atualidade dos seus filmes
representava uma afronta aos imperativos do projeto de conciliação social levados a
cabo pelos governos da Concertación nos anos noventa.

Figura 2: Cena da recepção de A Batalha do Chile por jovens secundaristas na primeira parte de
Chile, memória obstinada: a narração enfatiza que a trilogia permaneceu exilada por 23 anos
Fonte: (CHILE…, 1997, aos 28 min).

Guzmán seguiu adiante com o projeto, e o filme contempla o encontro com os
jovens em três momentos, sendo que a sequência final pode ser descrita como um
dos momentos mais intensos do conjunto da obra de Guzmán: após a exibição da
segunda parte de A Batalha do Chile para universitários da Escuela de Cine del
Chile, o filme termina, e ninguém o aplaude, todos ficam mudos. Quando as luzes
12

Diário El Pais, Espanha: <http://elpais.com/diario/1997/05/01/cultura/862437611_850215.html>.
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são acesas, pode-se notar que todos estão comovidos e muitos choram. Guzmán
comenta13 que também ficou muito emocionado e, mais do que isso, preocupado por
não saber como reagir à situação.
O que era para ser um registro da recepção de um filme torna-se, então, um
forte momento de reflexão sobre a vulnerabilidade do próprio diretor diante de sua
obra: é como se o filme tivesse lançado todos para o limiar entre o passado e o
presente, para um momento de indecisão no qual ainda não teriam condições de
lembrar nem de falar sobre os eventos traumáticos do golpe militar, mas, ao mesmo
tempo, já não poderiam esquecer a soberania popular que endossava o exercício da
democracia do Governo Allende.
A esse respeito, são esclarecedoras as impressões do professor José Luis
Rénique, que viveu no Chile em 1972, ao ver o filme ainda em 1998, com um colega
docente peruano, em Nova York. Para ele, a experiência do diretor expressou “a
imagem de um país dividido: da conformidade à desolação, da reafirmação da
inevitabilidade do golpe à indignação”.14 E o que emergia dessas ambiguidades era
o reconhecimento da integridade do presidente deposto, a qual seria um ponto
possível de reconciliação emocional comum aos jovens.
Quando todos se recompõem, Guzmán sugere abrir uma conversa sobre o
filme. Os estudantes começam, então, a contar as suas próprias histórias e
questionam sobre como as suas escolas deixavam de abordar a violência
institucionalizada do regime militar de Pinochet, sobre os interditos a respeito da
participação dos EUA nos assuntos nacionais e sobre como até mesmo os pais
nunca falavam sobre esses temas. Para Blanes, o filme Chile, la memoria obstinada
endossa a tendência que se verificava na correlação de forças sociais chilenas, de
rompimento dos acordos tácitos de uma memória consensual em torno da
redemocratização do Chile.15
A realização e a publicação do filme, em 1997, tocaram em questões
polêmicas do processo de transição política do país, ao tratar, por exemplo, da
violência praticada pela ditadura ou das dimensões da memória pública sobre o
13

RICCIARELLI, op. cit., p. 57.
RÉNIQUE, J. L. Chile y retos de uma memória obstinada. Archivo Chile – Centro de Estudios
Miguel Enriquez, [s. l.], p. 1-6, set. 1998. Disponível em: <http://www.archivochile.com/Ceme/recup
_memoria/cemememo0022.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2015.
15 BLANES, J. P. Los tiempos de la violencia en Chile: la memoria obstinada de Patricio Guzmán.
Alpha, Osorno, n. 28, p. 153-168, jul. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.cl/pdf/alpha/n28/art10.
pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015.
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Governo Allende. E, ainda, ao evidenciar as distorções, desconhecimentos ou
“esquecimentos” revelados pelas discussões entre os jovens, após a exibição de A
Batalha do Chile, o filme denuncia a vigência de uma espécie de esquecimento
institucional.
Como veremos ao longo da dissertação, o filme Salvador Allende retoma
questões semelhantes. Ao ter como uma de suas premissas para a realização do
filme a admiração pelo ex-presidente e o apoio ao seu projeto político 16, Patricio
Guzmán não deixa de suscitar os debates sobre a dimensão de determinadas
memórias políticas da história recente do seu país, assim como os limites da
conciliação nacional levada a cabo pelos governos da Concertación.
Dessa maneira, os filmes da chamada “segunda trilogia” trazem, em seus
argumentos históricos, reflexões políticas capazes de conectar as representações da
ditadura militar com as questões sociais contemporâneas dos seus respectivos
lançamentos. O próprio Patricio Guzmán chegou a declarar que uma das premissas
para a realização do filme foi a sua admiração pelo Governo da Unidade Popular e
que, caso fosse possível, voltaria a apoiá-lo. Uma declaração assim já permite que
se suspeite de como as suas memórias pessoais podem confundir-se com as
memórias públicas acerca da dimensão histórica do ex-presidente Salvador Allende
Gossens. Além disso, pode servir de ponto de partida para se problematizar como a
construção dos seus filmes testemunha não só a recente história política chilena,
mas também a sua própria cinematografia.
A presente dissertação pretende desenvolver essa problematização de
acordo com a seguinte estrutura. O primeiro capítulo, intitulado “História e Cinema
na América Latina”, expõe a evolução política de Salvador Allende, considerando as
condições históricas da esquerda chilena, e a sua relação de forças com a presença
dos interesses imperialistas na América Latina. Feito isso, o capitulo segue na
apresentação de como os realizadores latino-americanos fizeram de suas múltiplas
atividades cinematográficas cavalos de batalha das distintas tendências de esquerda
que se desenvolveram nos anos de 1960 e 1970.
O capítulo procura manter o trânsito entre uma bibliografia sólida – produzida
por intelectuais que vivenciaram a ascensão e a queda do Governo Allende – e
estudos contemporâneos que problematizam a historiografia clássica ante as

16

RICCIARELLI, op. cit., p. 47.

21

perspectivas atuais tanto do Chile quanto da América Latina. Uma vez dadas as
relações entre a polarização ideológica das tendências da Guerra Fria e o
engajamento de artistas e intelectuais ligados ao cinema, o capítulo é encerrado
com um panorama da formação profissional e cinematográfica de Patricio Guzmán
dentro do contexto histórico, artístico e intelectual proposto.
O segundo capítulo, intitulado “A gênese do documentário”, pretende
problematizar três estratégias narrativas que estruturam Salvador Allende: as
entrevistas, o uso de imagens de arquivo e a condução da narrativa em primeira
pessoa por meio da voz over. Essas estratégias narrativas são o que o próprio
Guzmán denomina de “dispositivos”, são agentes narrativos que impulsionam a
história, são elementos que “guiam e unificam os fios da história”.17 Assim, o capítulo
desenvolve um breve histórico dos usos e impactos do recurso da entrevista no
documentário e de como ela contribui para o dimensionamento da concretude social
de determinadas questões sociais e políticas.
O uso de imagens de arquivo é problematizado a partir do diálogo com
diversos estudos acadêmicos que abordam tanto a extensão conceitual da
expressão quanto os diferentes sentidos e impactos que a contextualização de
imagens de outros filmes podem atribuir aos argumentos históricos manejados pelas
narrativas fílmicas.
Quanto à composição da chamada voz fílmica, a dissertação procura
compreender como a narração em primeira pessoa do realizador concilia o seu
testemunho confessional com o apelo emocional das canções da Nueva Canción
Chilena. Dessa forma, a construção da voz fílmica é definida pela maneira como
esses fatores aglutinam o conjunto das entrevistas em busca de uma argumentação
histórica acerca da figura pessoal do ex-presidente Salvador Allende e do seu
governo.
A modulação da narração como um testemunho em primeira pessoa será
discutida em relação aos estudos de Jaume Blanes a respeito da história dos
testemunhos chilenos, assim como em relação a outros filmes contemporâneos que,
a nosso ver, operam com estratégias narrativas semelhantes às de Salvador
Allende.

17
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A argumentação desse capítulo é baseada nos estudos de Bill Nichols, os
quais analisam como os documentários contêm estratégias narrativas capazes de
modular diferentes vozes fílmicas com vistas à adesão do espectador a um
argumento sobre determinadas questões históricas. A opção metodológica pelos
estudos de Bill Nichols será mais bem explicada ao longo da dissertação.
Enfim, o terceiro capítulo trata da análise fílmica de Salvador Allende, que
será dividida em três partes: “Melancolia, formação e ascensão política”,
“Democracia, socialismo e realismo político” e “O passado não passa”. A escolha
pela análise fílmica em blocos narrativos leva em conta os textos do próprio Patricio
Guzmán em que, como será visto ao longo da dissertação, relata como procura
elaborar os seus documentários a partir de uma estrutura dramática clássica 18, isto
é, uma evolução que contemple a apresentação das personagens e, então, como
eles enfrentam os seus conflitos com início, meio e fim.
Além disso, essa opção metodológica tem como referências as sugestões
colhidas no simpósio temático intitulado “Lugares do cinema e da televisão na
história, lugares da história no cinema e na televisão”. Entre os temas debatidos no
simpósio, coordenado por Morettin e Kornis19, estava o da possibilidade de se levar
a cabo uma análise fílmica em blocos narrativos a fim de se contemplar tanto as
unidades dramáticas do “início, meio e fim” em suas particularidades quanto o
conjunto de suas relações no resultado final da obra cinematográfica.
Por último, a dissertação procura reproduzir diversas imagens dos filmes ao
longo do texto. O recurso aos fotogramas tem em vista um diálogo entre a
argumentação textual e a composição visual das imagens, de maneira a não
somente ilustrar o texto, mas também promover relativa independência às imagens
selecionadas, para que possam potencializar a compreensão das obras fílmicas
citadas. Nesse sentido, as suas legendas procuram manter autonomia em relação à
argumentação da dissertação.

18

RICCIARELLI, op. cit., p. 85.
O simpósio citado fez parte do XXVIII Simpósio Nacional de História realizado pela Associação
Nacional de História, ANPUH. O evento ocorreu de 28 a 31 de julho de 2015, em Florianópolis.
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CAPÍTULO 1
HISTÓRIA E CINEMA NA AMÉRICA-LATINA

“It’s wasn’t a Cold War. It was a hot war!”20
O democrata-cristão Eduardo Frei assumiu a presidência em 1964 com o
slogan “Revolução em Liberdade”, o seu governo almejava modernizar a economia
e, ao mesmo tempo, promover reformas sociais. Mas os desafios não eram poucos,
afinal o Chile trazia um histórico de dependência econômica do capital estrangeiro e
de forte concentração de renda. Com uma população de aproximadamente dez
milhões de pessoas, o Chile comportava uma parcela de 25% em situação de
extrema pobreza.
Bitar considera que o projeto político desenvolvimentista do Partido
Democrata-Cristão era baseado em três pontos centrais: a reforma agrária, a
reforma da indústria cuprífera e o aumento de exportações. Para o autor, as
reformas parciais estavam de acordo com a “Aliança para o Progresso” e seriam
capazes de canalizar as reivindicações populares para dentro da institucionalidade,
além de fortalecer o PDC como uma sólida alternativa aos projetos das esquerdas
do país. Mas, para isso, seria preciso contar com a adesão de organizações
trabalhistas que se consolidavam historicamente. Para ilustrar a dimensão dos
desafios sociais enfrentados por Frei, o autor apresenta-nos alguns dados
econômicos.
No setor agrícola, em 1965, 2% das propriedades englobavam 55,4% da
superfície. No setor mineiro, o controle estava nas mãos de três grandes
companhias estrangeiras, as quais dominavam a produção de cobre. A
concentração econômica era um fenômeno antigo e caminhava juntamente com a
concentração da propriedade: em 1963, 3% dos estabelecimentos industriais
controlavam 51% do valor agregado, 44% da ocupação e 58% do capital de todo o
setor. E os impactos desses fenômenos sobre a concentração de renda eram
decisivos. A sua distribuição permitia distinguir uma elite que possuía um nível de
vida europeu, enquanto outra proporção carecia de serviços básicos: os 10% mais
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pobres da população receberam, em 1967, 1,5% da renda total do país, enquanto os
10% mais ricos obtiveram 40,2%.21
Diante disso, a reforma agrária prometida pelo democrata-cristão teve um
alcance relativo. Logo que Frei assumiu o governo, a Juventude Democrata Cristã,
dirigida por Jacques Chonchol, começou o processo de organização camponesa a
partir do Instituto Nacional para o Desenvolvimento Agropecuário (INDAP). Esse
estímulo aos camponeses traduziu-se em uma crescente mobilização dos
trabalhadores rurais, que eram cerca de dez mil filiados em 1964 e chegaram a mais
de cem mil em 1970. Porém, apesar de mobilizar os trabalhadores rurais e incentivar
a sua incorporação ao mercado, as expropriações atingiram cerca de 1.400
propriedades, isto é, um milhão de hectares que beneficiariam cerca de trinta mil
famílias. Isso equivaleu a apenas 15% da superfície dos latifúndios, sendo somente
12% de terras irrigadas.22
O descompasso entre as demandas sociais dos trabalhadores e as ações do
governo também podia ser visto no setor da mineração. As reformas propostas para
a indústria cuprífera estavam mais interessadas no aumento das receitas do que em
promover grandes mudanças no estatuto da propriedade da indústria. A chamada
“chilenización” da indústria do cobre foi realizada a partir de 1967 por uma
companhia estatal, a Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO). As
ações do governo colocavam, mais uma vez, o Estado como mediador entre as
demandas das crescentes organizações dos trabalhadores e a manutenção dos
interesses do capital estrangeiro. O governo comprou 51% da participação da
Kennecott na sua subsidiária Braden Cooper por US$ 80 milhões e adquiriu,
também, 25% da Anaconda. Ambas as empresas operavam as jazidas de
Chuquicamata, El Teniente e El Salvador, as maiores do mundo.
Dessa forma, o processo de “chilenización” do cobre era realizado sob
condições pré-definidas, e Moniz Bandeira demonstra que essas reformas foram
realizadas mediante consenso e dentro dos termos da “Aliança para o Progresso”: a
Kennecott e a Anaconda continuariam a manejar os investimentos no Chile, e suas
subsidiárias continuariam a exportar toda a produção de cobre para as matrizes, nos
Estados Unidos, as quais também conservariam o poder de decisão sobre as
operações, a contabilidade, a política de preços, a administração e as pesquisas
21
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geológicas.23 Assim, para o autor, o governo de Frei fez do Chile o show case para a
“Aliança para o Progresso”: as reformas parciais levadas a cabo pelo partido
democrata-cristão tinham como objetivos o robustecimento da classe média, a
tentativa de mediação dos conflitos políticos pelas vias institucionais e, enfim, a
amortização dos projetos políticos das esquerdas chilenas.
Entretanto, à medida que o governo seguiu com suas reformas parciais,
houve uma rápida ampliação do sistema político e uma aceleração do processo de
organização social. As reformas no setor rural incrementaram a participação dos
eleitores do campo, cujo índice era de 15% no início dos anos de 1960 e subiu para
28,3% do total da população em 1970. Um fenômeno similar ocorreu com as
organizações trabalhistas: o número de sindicatos agrícolas subiu de 2.030 em 1958
para 114.112 em 1970, enquanto os sindicatos industriais aumentaram de 154.650
para 197.651 no mesmo período.24 Bitar ainda reforça que a ampliação da
participação política criou uma forte exigência sobre o sistema, já que as
reivindicações políticas foram cada vez mais conduzidas pelos partidos políticos e
pelas próprias organizações trabalhistas.
O resultado dessas contradições foi a escalada dos conflitos sociais: as
ocorrências de ocupações de terras foram de 18 em 1968 para 368 em 1970. Em
relação às greves, em 1964, houve 564, com a participação de 138,5 mil grevistas;
já em 1970, ocorreram mais de 1.800 greves, com mais de 650 mil participantes. O
cenário de violência era tal que, em nove de março de 1969, o ministro do Interior,
Edmundo Pérez Zujovic, convocou cerca de 200 carabineiros para desalojar um
terreno ocupado por uma comunidade de 80 mil habitantes que começara a se
formar havia meses em Pampa Ingoin, na cidade de Puerto Montt, ao sul do Chile.
Essa ação resultou na morte de onze pessoas e deixou centenas de feridos, sendo
imortalizada pelo cantautor Víctor Jara (nascido em 1923 e assassinado pelo regime
pinochetista na semana seguinte ao golpe de onze de setembro de 1973) na canção
intitulada “Preguntas por Puerto Montt”, em cujos versos dirige acusações diretas ao
ministro do Interior do presidente Frei:
Usted debe responder
señor Pérez Zujovic
por qué al Pueblo indefenso
23
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contestaron con fusil.
señor Pérez su consciencia
la enterró en un ataúd
y no limpiaran sus manos
toda lluvia del sur,
toda lluvia del sur.
Murió sin saber por qué
Le acribillaban el pecho
Luchando por el derecho
Y un suelo para vivir.
Hay que ser más infeliz
El que mandó disparar
Sabiendo cómo evitar una matanza tan vil.25

A situação econômica e social do governo de Frei deteriorava-se, e as
organizações dos trabalhadores que demonstravam as suas forças políticas no
terreno tático das tomadas de terra e das greves passaram a ganhar espaço no
terreno estratégico institucional. Essas organizações fizeram o PDC de Frei perder
cerca de 30% dos votos ao longo das eleições parlamentares de 1965 a 1969 e
endossaram a candidatura dos parlamentares da Unidade Popular, que obteve um
aumento de cerca de 10% dos votos no mesmo período.26
Frente ao avanço político das forças populares e dos partidos de esquerda
dentro do jogo democrático, restava ao Chile estar preparado para as spoiling
actions: “ações cívicas” revestidas de legalidade e articuladas pelas Forças Armadas
chilenas com o apoio de agências norte-americanas que visavam à instabilidade das
instituições democráticas27, a exemplo do Tacnazo, uma intentona militar liderada
pelo General Viaux duas semanas depois da vitória de Allende nas eleições de
quatro de setembro de 1970.
A radicalização das forças políticas vista no Chile era uma questão
continental. A América Latina estava na ordem do dia das grandes potências
mundiais, o que se devia, em grande parte, ao êxito da Revolução Cubana de 1959.
As lideranças de Fidel Castro e Ernesto Che Guevara incitavam e respaldavam,
ideológica e materialmente, a luta armada, a tentativa de instalar focos guerrilheiros
em diversos países da América Latina. Então, por um lado, o Partido Comunista da
25
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URSS buscava moderar as tendências políticas de esquerda de acordo com as
diretrizes de convivência pacífica definidas em seu XX Congresso, ocorrido em
1956.28 Por outro lado, como se viu no caso chileno, havia a pragmática diplomacia
norte-americana, que se destinava à manutenção da Doutrina de Segurança
Nacional29; ou seja, ao vincular a ideia de geopolítica à política externa, os
interesses nacionais norte-americanos corresponderiam à sua capacidade de
absorver zonas de influência e administrar a paz e a guerra sobre elas.

1.1

El cine será nuestra sierra maestra

As atividades cinematográficas latino-americanas tornaram-se uma trincheira
privilegiada para os embates ideológicos da Guerra Fria. Todas as etapas de
criação, desde o roteiro às formas de exibição dos filmes, foram problematizadas em
torno de projetos políticos de distintas tendências de esquerda. Teóricos e
realizadores criticavam a hegemonia do cinema comercial hollywoodiano. Então,
inspirados pelas vanguardas cinematográficas europeias e por teóricos da
descolonização, eles passaram a elaborar suas ideologias, fontes conceituais e
processos

técnicos,

isto

é,

inovaram

ao

elaborar

suas

próprias

teorias

cinematográficas em torno do que eles mesmos chamaram de Nuevo Cine
Latinoamericano (NCL). E, como se encarassem o olhar da câmera como a
extensão da alça de mira de um fuzil, tornaram o debate sobre o estatuto da arte
cinematográfica uma questão eminentemente política.
Os

realizadores

latino-americanos

tinham

a

convicção

de

que

o

desenvolvimento do cinema em seus próprios países deveria estar associado ao
desenvolvimento do cinema latino-americano em geral. Dessa forma, ao suplantar
as fronteiras nacionais, os críticos e realizadores apostavam na teorização e na
criação de um cinema pan-americanista engajado na conscientização social de uma
identidade continental. As produções eram tanto ficções quanto documentários,
sendo importante considerar que as atividades práticas de produção e distribuição
dos filmes eram vinculadas ao circuito de manifestos teóricos, confecção de
cartazes, revistas de crítica e realização de festivais.
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Os estudos de Fabián Núñez revelam alguns temas recorrentes que
ganharam articulação e sistematização dentro do projeto do NCL:
incentivos para a produção local; garantia de mercado para esta
produção; o debate sobre a escassa circulação de filmes latinoamericanos na própria América Latina; o desconhecimento da
produção dos países vizinhos (devido à ínfima circulação dos filmes
e dos periódicos); a necessidade de arquivos de cinema
preocupados com a conservação, a preservação e a difusão da
produção regional/ nacional; a necessidade de suprir a carência/
ausência de produção crítica, historiográfica e teórica sobre a
produção regional/ nacional; etc.30

E, tendo como propósito a análise das revistas cinematográficas latinoamericanas especializadas na irrupção e sistematização das ideias em torno do
fenômeno do NCL, o autor ainda registra que seus realizadores partiam do
pressuposto de que “cinema político”, “vanguarda estética cinematográfica” e “teoria
do cinema” nasceram imbricados na América Latina. Isso equivale a dizer que o
processo de constituição do NCL dialoga com as discussões teóricas e estéticas do
restante do mundo, sobretudo com os debates sobre o realismo e a crítica da
imagem eurocêntrica. Assim, os realizadores atribuíram e assimilaram ao NCL a
influência de três movimentos de ruptura em seu anseio de fundamentar uma
tradição: o cinema soviético dos anos 1920, tanto em sua vertente ficcional quanto
documental; o neorrealismo italiano, por seu papel político e pela crítica à narrativa
tradicional hollywoodiana; e o “cinema de autor francês” (este seria o termo mais
empregado, e não Nouvelle Vague), incluindo a influência do cinéma-vérité e de
alguns nomes do “documentário político moderno”, como Joris Ivens (1898-1989) e
Chris Marker (1921-2012). E Núñez reconhece que a mobilização dessas
reivindicações não foi isenta de contradições, pluralidades e ambiguidades e,
sobretudo, da existência de um amplo movimento, por parte dos realizadores e
críticos, de afirmação do papel, da necessidade e da relevância do NCL.

NÚÑEZ, F. R. M. O que é Nuevo Cine Latinoamericano? – O cinema moderno na América Latina
segundo as revistas cinematográficas especializadas latino-americanas. 2009. 656 f. Tese
(Doutorado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação, Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2009. p. 19. Disponível em: <http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo
=3727>. Acesso em: 20 jun. 2015.
30

29

Por sua vez, Del Valle Dávila31 destaca que o termo Nuevo Cine
Latinoamericano (NCL) ganhou popularidade a partir do Festival de Cinema LatinoAmericano de Viña del Mar em 1967, pois o contexto político que o circunscrevia fez
as experiências cinematográficas definitivamente gravitarem em torno de discursos
políticos e ideológicos. Vale lembrar a criação da Organização Latino-Americana de
Solidariedade em 1966 (OLAS – cujo primeiro presidente foi Salvador Allende) e o
desenvolvimento da Revolução Cultural Chinesa no mesmo ano. Além disso, é de se
destacar as atividades de guerrilha de Ernesto Che Guevara na Bolívia e sua
captura e morte em 1967. Para o autor, o Festival de Viña del Mar ganhou
relevância política e projetou internacionalmente o NCL em virtude de seu lugar de
enunciação: seu fundador, o médico cineclubista Aldo Francia, concebeu a
competição como o “Primeiro Festival de Cinema Jovem Latino-Americano”. Assim,
esse evento de 1967 foi o primeiro do tipo a ser realizado por latino-americanos na
América Latina.
Del Valle Dávila destaca que o termo Nuevo Cine Latinoamericano carrega
uma grande imprecisão conceitual que se deve à amplitude de experiências que
aborda e também à heterogeneidade da formação cultural dos realizadores que se
envolveram com seus projetos estéticos e políticos. Dentro dos propósitos de nossa
dissertação, seria válido considerar que os estudos de Núñez e Del Valle Dávila têm
em comum a consideração de que, apesar das contradições internas dos
realizadores do NCL, o projeto propunha-se continental. A despeito das múltiplas
formações regionais e das diversas experiências profissionais dos realizadores, eles
apostaram em destacar os pontos comuns entre suas distintas práticas nacionais,
conforme já declaravam em seu Manifesto, expondo os seus principais objetivos:
1) contribuir para o desenvolvimento da cultura nacional, enfrentando
a penetração ideológica imperialista e qualquer outra manifestação
de colonialismo cultural; 2) assumir uma perspectiva continental que
enfoque os problemas e objetivos comuns lutando pela integração da
Grande Pátria Latino-Americana; 3) abordar os conflitos individuais e
sociais de nossos povos como um meio de conscientização das
massas populares.32

DEL VALLE DÁVILA, Ignacio. O conceito de “novidade” no projeto do Nuevo Cine Latinoamericano.
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Acesso em: 15 jun. 2015.
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Assim, para os realizadores envolvidos no projeto do NCL, existia um cinema
latino-americano, o qual englobava todas as experiências cinematográficas
similares. Entre os realizadores, estava o argentino Fernando Birri33, que fundou a
primeira escola de documentário da América Latina, a Escuela de Documental de
Santa Fe, criada na Universidade Nacional del Litoral em 1956. Aliando o
cineclubismo e os seminários no Instituto de Sociologia, Birri elaborou, em 1962, o
Manifesto intitulado Brevísima teoría del documental social en Latinoamérica. O
texto determinava os propósitos do cinema documentário: revelar as condições
sociais dos países subdesenvolvidos e devolver ao espectador, isto é, ao
trabalhador, uma imagem autêntica e original de si mesmo, uma imagem através da
qual ele fosse capaz de tomar consciência de sua realidade colonizada e pudesse
lutar por melhores condições de vida.

Figura 3: Os garotos correm atrás das moedas lançadas pelos passageiros do trem: o realismo da
periferia latino-americana em Tire dié
Fonte: (TIRE DIÉ, 1960, aos 26min21s).

O manifesto foi publicado logo após Birri ter realizado Tire Dié (1960),
considerado por ele como um “fotodocumentário que utiliza o cinema a serviço da
Universidade e a Universidade a serviço da educação popular”.34 Ambos, filme e
manifesto, prática e teoria, pensam o cinema documentário como um testemunhar a
realidade para que o espectador assuma um engajamento político.

33
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Birri atuou em A Rosa dos Ventos, ficção realizada por Patricio Guzmán em 1982.
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Esta é a função revolucionária do documental social na América
Latina. E ao testemunhar como é a realidade – esta subrealidade,
esta infelicidade a nega. Renega-a. Denuncia-a, julga-a, critica-a, e a
desmonta. (...) Para equilibrar esta função de negação, o
documentário cumpre outra de afirmação dos valores positivos da
sociedade: os valores do povo. As suas reservas de força, seus
trabalhos, as suas alegrias, suas lutas e sonhos. Consequência e
motivação – do documentário social: conhecimento, consciência e
tomada de consciência da realidade. Problematização: Mudança: da
subvida à vida.35

O legado de Birri foi a ênfase no documentário como exercício de militância
política para a descolonização do espectador por meio da captura de imagens
populares, nacionais e, portanto, autênticas. Os seus estudos no Centro
Sperimentale de Roma e o contato com o cinema italiano do pós-Guerra definiram a
sua formação profissional e a sua docência na Escola Documental de Santa Fé. Nos
anos de 1940, o realismo adquiriu uma nova urgência, e diretores como Roberto
Rossellini, Vittorio de Sica e Cesare Zavattini produziram um cinema que surgia das
cinzas e das ruínas italianas. Como um país que formalmente compunha com os
países do Eixo, mas que também sofrera sob o jugo deste, a Itália perdera a sua
identidade nacional e necessitava, portanto, reconstruí-la por meio do cinema.
Nascia assim o neorrealismo italiano, um cinema para o qual o problema não era
inventar histórias que se assemelhassem à realidade, mas, em vez disso,
transformar a realidade em história.36 O objetivo era fazer um cinema sem mediação
aparente, no qual os fatos ditassem a forma e os acontecimentos parecessem
contar-se a si próprios. A impressão que os filmes italianos exerceram sobre Birri foi
decisiva a ponto de ele sempre atualizar em entrevistas 37 o imaginário dos anos
sessenta, ao dizer: “antes da atitude neorrealista ser um estilo cinematográfico, ela é
uma atitude moral.” O cineasta, então, deveria ser, antes de tudo, um
documentarista e perseverar no olhar sobre a sua própria realidade, de forma que as
imagens fabricadas não fossem outra coisa senão as imagens de suas próprias
regiões, de seus povos, de suas culturas, de suas nações, de seus problemas e,
portanto, universais e urgentes.38
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Outra referência central do NCL foi o boliviano Jorge Sanjinés, que, unido ao
grupo Ukamau, explorou os princípios de seu “Cinema combatiente”. Referências
também foram os argentinos Fernando Solanas e Octavio Getino, que defendiam a
tese “Hacia un tercer cine” e que mobilizaram todos os participantes da edição de
1969 do Festival com o filme La hora de los hornos. Por sua vez, entre as muitas
contribuições do brasileiro Glauber Rocha, destacaram-se a apropriação da noção
de “autoria” do cinema francês e a sua aplicação no contexto das lutas políticas do
NCL.
A autoria, uma tendência analisada pela primeira vez por Truffaut nos Cahiers
du Cinéma em 1954, envolvia a rejeição das tradições literárias na confecção do
roteiro e a defesa de uma aventura em aberto no campo da mise-en-scène criativa39,
isto é, implicava impregnar o filme com um estilo pessoal, com a personalidade
criativa de seu diretor. Aliando essas e outras perspectivas com a necessidade de
luta pela descolonização dos povos do chamado Terceiro Mundo, Rocha dialogou
com os escritos de Fanon e realizou uma reflexão considerando o que entendia por
Cinema Novo: para ele, um cinema ofensivo e engajado na transformação total do
comportamento e da estrutura do colonizado, dando-lhe outro sentido e outra função
para a sua existência sobre a terra.40 Dessa forma, seus manifestos Estética da
Fome (1965) e Estética do Sonho (1971) podem ser lidos como dois momentos
teóricos que nortearam suas atividades cinematográficas, comprometidas com a luta
pela descolonização.
Isso posto, resta, então, propor uma breve análise do papel do Instituto de
Cinema de Cuba, visto que tanto o Instituto quanto seus realizadores exerceram
uma importante participação na conformação dos projetos da Chile Films durante o
Governo Allende (1970-1973) e também no início da carreira de Guzmán.
O Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) foi a primeira
iniciativa do governo revolucionário no campo cultural, sendo criado em 24 de março
de 1959. De acordo com Villaça, com o ICAIC, o novo governo pretendeu direcionar
os esforços para duas metas principais de orientações leninistas: “a democratização
da herança cultural burguesa – levar a arte e a educação às massas – e a criação
de veículos e expressões que servissem à propaganda ideológica.” Dessa forma, o
cinema deveria “ser uma atividade dirigida à formação do novo homem na sociedade
39
40
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nova. Essa possibilidade segue indissociavelmente emparelhada com a construção
do socialismo”.41 Na mesma direção, Villaça afirma que, para Che Guevara, ser
“homem novo” significava ser um cidadão politicamente consciente de seus deveres,
fraterno, corajoso, disposto a qualquer sacrifício para defender valores coletivos. Foi,
portanto, com esse objetivo – contribuir para a formação desse “homem novo”,
colocando em prática os preceitos da política cultural por meio do cinema –, que o
ICAIC foi criado.
A autora revela que, mesmo que tenha sido organizado pelo novo governo e
tutelado por ele durante toda a sua existência, de 1959 a 1991, o ICAIC foi uma
instituição cultural privilegiada por ter funcionado com certa autonomia em relação
às orientações administrativas e culturais estabelecidas pela política oficial. Assim, o
diálogo dos cineastas com o projeto ideológico oficial transformou o ICAIC numa
referência internacional de circulação de ideias e projetos, como as teorizações a
respeito do NCL. O Instituto estimulou a frequência de renomados realizadores
europeus, como Joris Ivens, Chris Marker e Agnès Varda, pelos circuitos latinoamericanos, assim como encampou processos de realização de filmes de diversos
realizadores, como, por exemplo, a montagem da primeira trilogia de Patricio
Guzmán, A Batalha do Chile, realizada entre 1973 e 1979 com o apoio de José
Bartolomé, Marta Harnecker e Pedro Chaskel. A respeito da participação do ICAIC,
Guzmán destaca o convívio com Julio García Espinosa:
Espinosa era nosso assessor, a cada três ou quatro semanas vinha
dar uma volta e mostrávamos a ele o que tínhamos feito. Para Julio
era um presente, pois ele não conhecia detalhes do que se passava
no Chile e se impressionava com as imagens. A sua especialidade
era conduzir projetos sem alterá-los. Ele passava por todas as salas
de montagem, gerava debates, e cumpria um papel dinamizador…
Era como um médico. Sempre tive uma grande afinidade com ele.42

Considerado o primeiro curta-metragista da Revolução Cubana, Espinosa
publicou, em 1969, o manifesto Por un cine imperfecto, no qual defendia um cinema
em que a (carência de) tecnologia fosse uma questão ideológica e as técnicas
fossem traduzidas em táticas de resistência política. O manifesto tinha em vista uma
linguagem popular, de acesso fácil e direto ao grande público, e começava
afirmando que “hoje em dia, um cinema perfeito, em termos técnicos e artísticos, é
quase sempre um cinema reacionário”. De saída, um cinema tecnicamente perfeito é
41
42
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resultado de condições históricas determinadas pela colonização, sendo assim, a
precariedade seria uma forma-denúncia. Na sequência, vê-se que o realizadorteórico destilava afirmações categóricas sobre a necessidade de um cinema
militante que apagasse as diferenças entre o espectador e o realizador:
Porque os recursos materiais técnicos são limitados e, portanto,
estão ao alcance de uns, e não de todos. Mas o que acontece se o
futuro é a universalização do ensino universitário, se o
desenvolvimento econômico reduz as horas de trabalho e se a
evolução das técnicas cinematográficas torna possível que ela deixe
de ser privilégio de poucos, o que acontece se o desenvolvimento do
videotape soluciona a capacidade limitada dos laboratórios, se os
aparatos de televisão e a possibilidade de ‘projetar’ independente da
matriz tornam desnecessárias as construções ao infinito de salas de
cinema? Acontece, então, alguém além de um ato de justiça social: a
possibilidade de que todos possam fazer cinema.43

De certa forma, o manifesto apontava as assimetrias de uma guerra injusta:
os países latino-americanos não eram donos de seus mercados exibidores porque
nunca tiveram condições históricas para desenvolver, com solidez, parques
industriais cinematográficos. Dadas essas condições, Espinosa apostava na
pulverização das condições de produção, de maneira que a população, os
trabalhadores, os jovens, as mulheres e os índios criassem as suas próprias
imagens e desenvolvessem as suas próprias linguagens a fim de descolonizar as
suas condições de espectadores históricos. Assim, os espectadores seriam
realizadores de suas próprias imagens, até que “os cineastas desaparecessem”.44
Outro cineasta importante ligado ao ICAIC foi Santiago Álvarez, cuja obra
seminal, Now!, de 1965, provocou um forte impacto no Festival de Viña del Mar.
Santiago ficou por muitos anos na direção do Noticiero Icaic Latinoamericano, um
noticiário com uma estrutura baseada na das empresas que já existiam em Cuba
antes da Revolução e que passou a ser inspirado em seus similares soviéticos dos
anos trinta, o Kino-Nedelia (Cinessemana) e o Kino-Pravda (Cinediário).45 O
Noticiero exercia uma importante função de propaganda, principalmente nos lugares
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de difícil acesso, pois veiculava, a cada semana, as orientações práticas e
ideológicas do governo, assim como as notícias internacionais.46
Villaça destaca que a elaboração semanal dos curtas, em preto e branco e
com cerca de dez minutos de duração, era coordenada por Álvarez e Humberto
García Espinosa, que utilizavam como estratégias “colagens, sobreposições,
intertítulos com farta exploração de grafismos, aproveitamento de caricaturas,
animações, jornais, panfletos, etc.”.47 Como se verá no próximo capítulo, essas
técnicas acabaram-se tornando um estilo político, uma estética de resistência
recorrente na época, de tal modo que influenciou os primeiros trabalhos de Guzmán.

Figura 4: Cena de Now! (1965), de Santiago Álvarez: intervenções gráficas e música pop em um
cinema de colagem destinado à denúncia política
Fonte: (NOW!, 1965, aos 2min).

Como se pode concluir, o cinema latino-americano comprometeu-se com as
tensões ideológicas da Guerra Fria ao problematizar o estatuto da obra
cinematográfica, as suas dimensões estéticas e os seus efeitos políticos. Os
cineastas assumiram a tarefa de aliar roteiro e teoria na realização de filmes
militantes empenhados nas distintas causas de esquerda, de acordo com suas
realidades nacionais. Dessa forma, alguns fatos decisivos, como o Golpe Militar
brasileiro em 1964, a morte de Che Guevara em 1967 e o acirramento de
movimentos de esquerda – como os Tupamaros no Uruguai e o Movimiento de
Izquierda Revolucionaria, o MIR, no Chile –, estimularam a militância de críticos em
46
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torno da capacidade política do cinema de desalienação do espectador e de
formação de cidadãos socialmente engajados. Assim, apesar das diversidades
regionais, houve um empenho comum em direção ao chamado Nuevo Cine
Latinoamericano, que ganhou força política ao longo das edições do Festival de Viña
del Mar a partir de 1967. Quanto ao Instituto de Cinema Cubano, o ICAIC, pode-se
dizer que ele desempenhou um papel decisivo na difusão dos ideais da Revolução
Cubana e na formação de cineastas. Além disso, essa instituição estimulou um
circuito de correspondências teóricas entre os realizadores de diferentes países,
além de servir como um importante eixo de sustentação ideológica e prática de
diversos projetos cinematográficos.
Foi inserido nesse contexto histórico e nessas tendências cinematográficas
latino-americanas que Patricio Guzmán começou a realizar os seus primeiros curtasmetragens, a partir de atividades cineclubistas. Após estudar cinema de ficção na
Espanha, ele retornou ao Chile no afã de participar da experiência democrática do
governo de Salvador Allende. Envolveu-se, então, com as atividades da Chile Films,
que havia sido fundada pelos realizadores Pedro Chaskel, Raoul Ruiz, Helvio Soto e
Miguel Littín, sendo este considerado o responsável pela elaboração do Manifesto
dos Cineastas da Unidade Popular48, que, em princípio, apresentava os cineastas
como “homens comprometidos com o fenômeno político e social de nosso povo e
com a sua grande tarefa: a construção do socialismo”. No item seguinte, será
apresentada a formação de Patricio Guzmán e o seu posicionamento diante desse
contexto histórico.

1.2

Cineclubismo, cinefilia e política

Em 1997, Guzmán e um grupo de jovens realizadores fundaram o Festival
Internacional de Documentário de Santiago, o FIDOCS. Eles exibiram mais de 190
documentários nas salas do Instituto Goethe nos três primeiros anos. Entre os filmes
exibidos, estavam algumas realizações das décadas de 1970 e 1980, uma das quais
era A Batalha do Chile, que, juntamente com as obras consagradas de Claude
Lanzmann, Johan van der Keuken e Víctor Kossakovsky, estava estreando no Chile,
o que ainda não havia ocorrido em razão da censura dos anos de chumbo
48
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pinochetistas. Ou, como Guzmán dramatiza, é como se até a criação do FIDOCS o
Chile estivesse exilado da produção mundial de documentário por 24 anos…49
A ideia de montar o Festival surgiu durante as filmagens de Chile, la memoria
obstinada (1997), o seu primeiro filme a respeito do exílio. Naquele momento, os
encontros com os jovens e a vivência em Santiago deram estímulo ao filme, e
Guzmán, então, apresentou a ideia ao Fondo de Desarrollo de las Artes
(FONDART), que lhe deu uma bolsa para a instalação do projeto. O propósito inicial
era mostrar ao público chileno a atualidade da produção documental e promover
debates a respeito da produção e divulgação dessa prática cinematográfica. O êxito
dos anos iniciais deu fôlego para o realizador estender o FIDOCS às cidades de
Bogotá, na Colômbia, e Málaga, na Espanha.
Além das atividades de curadoria e criação de público, Guzmán também se
dedica à docência, oferecendo seminários e palestras, porque gosta “muito de
transmitir, passar adiante, ensinar e divulgar coisas que eu tenho a sorte de ver pelo
mundo afora”. Assim, ao longo dos anos, ele já teve a oportunidade de lecionar em
Buenos Aires, Leipzig, Bogotá, Damasco, Cidade do México, Nova York, entre
outros. Para ele, a atividade de produção sempre esteve ligada às necessidades de
criação e difusão, isto é, ele sempre procurou manter o espírito de agitação cultural
que marcou a sua formação na Universidade Católica.
De acordo com a historiadora Mouesca, ao longo dos anos de 1940 e 1950,
as produções documentais, no Chile, ganharam uma crescente atenção do Estado e
de empresas privadas, desde que os objetivos fossem claros e valorizassem as
atrações turísticas chilenas. Dessa forma, noticiários como Noticiario social Rex e
Chile al día, produzido pela Chile Films, tiveram ampla difusão nas salas comerciais
em virtude dos seus propósitos propagandísticos e publicitários: valorizar a
modernização do país e explorar suas belezas turísticas por meio de uma linguagem
descritiva e informativa.50
Em contrapartida, em meados dos anos de 1950, começaram a surgir
atividades acadêmicas que contribuíram para a consolidação de um circuito de
cineclubistas e revistas especializadas. Os responsáveis por essas atividades foram
o Instituto Fílmico da Universidade Católica e o Centro de Cinema Experimental da
Universidade do Chile. O Instituto Fílmico foi criado em 1955 pelo jesuíta Rafael
49
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Sánchez, que trazia na bagagem estudos de cinema na Argentina, Canadá e
Estados

Unidos.

Além

da

docência,

Sánchez

também

realizou

diversos

documentários de curta-metragem e chegou a escrever um livro sobre o tema: El
montaje cinematográfico, arte de movimento, publicado em 1971.
Foi com Sánchez que Guzmán se introduziu nas atividades de cineclubismo
ao frequentar a sala do grupo de teatro Ictus, que ficava próximo de sua casa.
Guzmán recorda que eles improvisavam um telão e um projetor para comportar
cerca de cem pessoas, sendo que as sessões iniciais obtiveram bastante êxito em
razão dos anúncios que eles faziam no jornal El Mercurio. Também comenta que as
pessoas gostavam do aparente profissionalismo da equipe, que conseguia tíquetes
semelhantes aos dos cinemas comerciais para controlar a entrada dos
espectadores. Entre os filmes exibidos pelo Cine Arte UC, estavam obras do próprio
Sánchez e curtas norte-americanos que Guzmán conseguira emprestados na
embaixada dos Estados Unidos.51
Ali ele começou a produzir os seus primeiros filmes: Viva la Libertad (1965),
um curta-metragem em 16 mm que contava com seus desenhos à mão para
denunciar a opressão do sistema social, e Electroshow (1966), que, de acordo com
Guzmán, foi realizado ao estilo de Now!, de Santiago Álvarez, com colagens de
jornais e revistas e fotos fixas para criticar a vida moderna, “bombardeada pela
publicidade

e

pelas

contradições

do

capitalismo

e

suas

desigualdades

econômicas”.52 Esse segundo curta-metragem obteve mais repercussão e chegou a
ser exibido no Festival de Viña del Mar, em 1966, e em um Festival de curtametragem de Bilbao. Segundo Guzmán, essas experiências iniciais, comprometidas
pelas precariedades técnicas, fomentaram a “sensação de ser documentarista”, pois
aqueles curtas, com fotos fixas e com animações, “ainda não eram documentais,
mas tampouco eram ficções”. Mas é possível considerar que a referência ao
“sentimento de documentarismo” e ao cubano Santiago Álvarez, nesse momento,
estejam relacionadas a um esforço retrospectivo de valorização política de sua obra,
ou seja, é provável que ambas sejam referências tardias de um Patricio Guzmán
experiente que pretende situar seus primeiros curtas-metragens da primeira metade
dos anos sessenta no universo político do chamado Nuevo Cine Latinoamericano.
Afinal, a referência aos filmes norte-americanos e europeus, nesse primeiro período
51
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de sua formação, são mais recorrentes em suas entrevistas e nos estudos dos
pesquisadores de suas obras. Assim, entre os filmes que o estimularam a fazer
documentário, estariam:
‘Mondo cane’ (1962), de Gualtiero Jacopetti; “Europa di notte” (1959),
de Alessandro Blasetti; “Nuit et Brouillard” (1955) de Alain Resnais;
“L’Amérique insolite” (1960), de François Reichenbach – que no Chile
foi traduzido como “Estados Unidos visto por um francês”; “Mein
Kampf” (1960), de Erwin Leiser, um alemão que fez a primeira
análise do nazismo. Não havia salas de cinemas de arte, eu vi estes
filmes em salas convencionais. Eu me lembro do Cine Pacifico da rua
Bandera onde exibiram “Mourir à Madrid” (1963), de Frédéric Rossif).
O cinema estava cheio e as pessoas interrompiam o filme com
aplausos, por exemplo, quando Unamuno dizia o seu discurso na
Universidade de Salamanca ou quando as forças republicanas
avançavam... Ali eu assisti ao “The living desert” (1953, de Walt
Disney) e “Le monde du silence” (1955), de Louis Malle (...) Foram
filmes que me fascinavam e a partir daí pensei que era melhor fazer
este tipo de cinema, que me cabia melhor este tipo de cinema, de
observação da realidade. Na raiz de muitos documentaristas está a
vontade de fazer outro tipo de cinema.53

Assim, o Cine Arte UC foi o território no qual Guzmán deu os primeiros
passos em busca de sua própria linguagem cinematográfica. Os dois anos em que
trabalhou com Sánchez foram uma grande escola, pois ali ele permitiu que o seu
olhar tomasse as formas dos filmes a que assistia54 e teve os primeiros contatos
com as diferentes etapas do cinema, ao realizar um pouco de cada coisa:
realização, produção, distribuição e exibição. Apesar de fugir do escopo desta
dissertação, é possível afirmar que o seu engajamento político tenha ocorrido
durante a sua estadia na Europa, enquanto conciliava as suas primeiras
experiências documentais com os seus estudos de cinema de ficção e a sua
atividade profissional em publicidade. Decerto, essa confluência de linguagens foi
decisiva na formação de seu cinema, como será visto a seguir. Por ora, o que restou
de seus primeiros tempos no Cine Arte UC foi o orgulho de ter trabalhado com
Rafael Sánchez e um toque de nostalgia de um tempo em que era capaz de assumir
a tarefa integral de um filme, desde sua realização até a exibição ao espectador.55
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Essas mesmas referências também podem ser encontradas na entrevista concedida a Andrés e
Santiago Rubín de Celis (2006), na obra do seu biógrafo Ruffinelli (2008) e, enfim, no seu livro Filmar
lo que no se ve (2013). Cf. RICCIARELLI, op. cit., p. 119.
54 A Nouvelle Vague consolidou a categoria de “cinefilia” como “a prática de ver filmes que viam a si
próprios” e, aprendendo a partir dessa aprendizagem, ela, por sua vez, compreendeu como olhar,
como fazer filmes. Cf. BAECQUE, A. Cinefilia. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
55 Guzmán dedica artigo ao Sánchez e queixa-se da falta do pique que tinha à época.
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Outro núcleo importante para os cinéfilos santiaguenses foi o Centro de Cine
Experimental da Universidade do Chile, fundado por Pedro Chaskel e Sérgio Bravo,
que emigrou da Escola de Arquitetura para traçar as linhas gerais de atuação do
Centro Experimental. Eles dispunham de uma sede, três câmeras, equipamento de
som e uma promissora lista de diretrizes e metas: “1.º a pesquisa sobre os meios
audiovisuais em busca de uma linguagem própria; 2.º a formação de profissionais;
3.º a produção de filmes para fins universitários”.56
Todas essas metas foram cumpridas ao longo dos anos sessenta. Bravo já
tinha experiência como crítico de cinema na revista La Gaceta, dirigida por Pablo
Neruda, e esforçava-se para trazer ao público as obras das vanguardas europeias,
como o expressionismo alemão e o neorrealismo italiano. O cineclube da UC
também mantinha contatos com o National Film Board, instituto fundado pelo inglês
John Grierson no Canadá e dedicado à pesquisa e produção de documentários.57
Sérgio Bravo foi um grande articulador do cinema chileno nos anos de 1950,
pois, em torno do cineclube com sessões semanais, ele também desenvolveu a
edição de uma revista e um programa de rádio. Assim, foi uma questão de tempo
para que ele criasse as condições de produção de filmes que estivessem
diretamente ligados às questões sociais de seu tempo. E a principal referência eram
as atividades do argentino Fernando Birri:
Nós queríamos oferecer uma nova linguagem, e nos tornar
independentes do que era o cinema oficial chileno. E estávamos
muito impressionados com as atividades de Fernando Birri, que havia
fundado em 1956 a primeira escola latino-americana de
documentaristas, o Instituto de Cinema da Universidade Nacional de
Santa Fé. Ele definia o seu trabalho como “realismo crítico”, uma
espécie de neorrealismo, ainda que não fosse a mesma coisa.
Muitos foram estudar em Santa Fé.58

Bravo, então, realizou vários documentários de cunho social, a exemplo de
Mimbre (1957) e Casamiento de negros (1962), ambos sobre trabalhadores
artesanais e músicas de Violeta Parra59 como trilha sonora. Com Banderas del

MOUESCA, J. Plano secuencia de la memoria de Chile – Veinticinco años de cine chileno (19601985). Santiago: Ediciones del Litoral, 1988. p. 16.
57 Grierson trabalhou para agências estatais na década de 1930 e teorizou sobre a função moral e
educativa dos filmes documentários. Cf. DA-RIN, op. cit.
58 MOUESCA, op. cit., p. 18. 1988
59 Violeta foi a precursora da revalorização do folclore como crítica social em razão das suas
pesquisas sobre as culturas populares chilenas ao longo da década de 1950. Cf. GOMES, C. S.
“Quando um muro separa, uma ponte une”… 2013. 230 f. Dissertação (Mestrado em História Social)
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Pueblo (1964), um filme sobre a resistência política de mineiros, ele foi convidado a
participar do Festival de Leipzig, na República Democrática da Alemanha. Mouesca
registra que o Cine Experimental cumpriu várias funções: além dos filmes
concretizados por Bravo, o cineclube abrangeu a recuperação de obras fílmicas,
parcerias com outros institutos latino-americanos e visitas internacionais, como a de
Henri Langlois, diretor da Cinemateca Francesa, e a do realizador holandês Joris
Ivens, que esteve pela primeira vez no Chile em 1962.
A presença de Ivens no Chile foi marcante para os jovens envolvidos com o
Centro de Cine Experimental. De acordo com a pesquisadora Carolina Aguiar, o
cineasta holandês chegou em abril de 196260 e participou de seminários e debates
sobre os seus próprios filmes, a maioria exibida pela primeira vez no país. Ele
ministrou uma conferência no Salão de Honra da Universidade do Chile e conheceu
La Sebastiana, a casa do poeta Pablo Neruda em Valparaíso. Dessa visita, surgiulhe a ideia de realizar um filme sobre a cidade, e ele expôs ao poeta a vontade de
usar o processo de produção como escola para a nova geração. O holandês
retornou à Europa por cinco meses, com o objetivo de buscar recursos para essa
produção, e retornou para as filmagens entre outubro e novembro do mesmo ano.
Na ocasião da rodagem do filme, Ivens seguiu ministrando conferências e reuniu os
jovens realizadores para analisar os seus próprios filmes, imprimindo o seu olhar
diretamente sobre as montagens em andamento.
Joris Ivens ainda retornaria ao Chile em mais duas ocasiões: em 1964, para
registrar a campanha presidencial de Salvador Allende, e em 1969, como convidado
do Encuentro de Cineastas Latinoamericanos no Festival de Cine de Viña del Mar. A
iniciativa de registrar a campanha presidencial de Salvador Allende, em 1964,
contou com recursos da televisão francesa. Essa iniciativa consistiu em filmar o
cotidiano de Allende, que utilizou um trem para percorrer o território chileno. Patricio
Guzmán traz algumas cenas de El tren de la victoria na construção da biografia
Salvador Allende, conforme o Capítulo 3 da presente dissertação. Naquela ocasião,
o projeto de Ivens foi abortado pelos financiadores, o que não impediu o diretor de
– Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
p. 62. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-28062013-130124/ptbr.php>. Acesso em: 12 jun. 2015.
60 A autora questiona a pesquisadora Panizza a respeito de possíveis vínculos entre Allende e Ivens
que teriam ocorrido em Cuba. Além disso, ela também registra os chilenos que participaram da
equipe técnica: exceto Pedro Chaskel, que estava com hepatite. Cf. AGUIAR, C. A. Cinema e
História: documentário de arquivo como lugar de memória. Revista Brasileira de História, São Paulo,
v. 31, n. 62, p. 235-250, 2011.
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concluí-lo com o apoio da Frente de Ação Popular (FRAP), a coalizão de esquerda
que foi derrotada. Ao dialogar com a pesquisadora Tziana Panizza 61, Aguiar destaca
que o filme nunca foi exibido na América Latina e que, atualmente, pode ser
encontrado nos acervos da Filmmuseum de Amsterdã.
O Centro Experimental ainda contribuiu para a consolidação da carreira de
outro importante realizador chileno, Miguel Littín. O pesquisador Alexsandro de
Sousa registra que o Centro Experimental produziu o seu primeiro curta-metragem,
Por la tierra ajena, em 1965, tendo como tema a exclusão social de moradores de
rua em grandes cidades.62 Littín já trazia uma boa experiência do teatro e da
televisão, em que trabalhara como roteirista e diretor de programas do Canal 9,
pertencente à Universidade do Chile. As atividades televisivas permitiram a
proximidade com artistas e intelectuais como Violeta Parra e Pablo Neruda, além de
estimular a sua inserção no cenário político, chegando a entrevistar os candidatos
presidenciais de 1964, Eduardo Frei e Salvador Allende. O realizador também
participou da campanha de Allende viajando pelo país, coordenando atividades
culturais e estreitando vínculos políticos entre artistas e trabalhadores.
O apelo documental e o engajamento político das produções do Centro
Experimental causaram fortes impressões no realizador, que aderiu aos projetos do
NCL ao longo das edições dos Festivais de Viña del Mar de 1967 e 1969, quando
conquistou a oportunidade de fechar o festival com a exibição de seu primeiro longametragem, El Chacal de Nahueltoro. A ficção sustentava um forte apelo documental:
ela era baseada em um caso verídico ocorrido em 1960, quando o camponês Jorge
del Carmen Valenzuela Torres assassinou a sua companheira e as suas cinco filhas
no povoado de Nahueltoro, ao sul do país. De acordo com Alexsandro de Sousa, o
filme, produzido pelo Centro Experimental, alcançou grande receptividade no Chile
em meio aos preparativos da campanha presidencial de 1970.
Como se pode ver, ao lado do Cine Arte UC de Patricio Guzmán e Rafael
Sánchez, o Centro de Cine Experimental foi responsável por fomentar as atividades
cinematográficas e formar o seu público em Santiago. Ambas as instituições
delinearam um quadro geral de referências de quem assistia, pensava e produzia
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cinema na capital nos anos sessenta. Eles marcaram a geração daquela época. E,
em relação ao alcance de suas atividades, o Centro Experimental exerceu um papel
fundamental na formação prática de jovens que estavam comprometidos com temas
e atitudes consonantes com os projetos do NCL, a exemplo da revelação das
condições de vida de minorias como mapuches, trabalhadores e artesãos e a
exigência de um cinema aliado à política, conforme relembra Bravo:
Em meu tempo de diretor do Centro havia muitos jovens que
manifestavam o desejo de filmar, e considerei que deveria ajuda-los,
uma vez que uma de nossas metas era propor o desenvolvimento de
um cinema nacional, de um cinema de envergadura. E como se
sabe, a única maneira de fazer cinema é queimando película. Então,
tomei a decisão de entregar bobinas para que tivessem a
possibilidade de realizar seus projetos. Foi assim que Helvio Soto
filmou ‘Yo tenía un camarada’ e Raúl Ruiz fez seu primeiro trabalho,
‘La maleta’. Miguel Littín realizou ‘El chacal de Nahueltoro’. Assim
como eles, outros realizadores independentes fizeram seus trabalhos
com dignidade.63

1.3

A formação, da ficção ao documentário

Ao recordar os seus anos madrilenos, Guzmán relata a ênfase da Escuela
Oficial de Cinematografía (EOC) em cursos de abordagens teóricas, sendo que os
seus cursos de abordagens técnicas eram orientados principalmente para roteiro e
direção de atores. Dentre os aspectos positivos da experiência na Espanha, ele
destaca o apoio dos professores, que demonstravam familiaridade com os
equipamentos e dominavam a construção e a mise-en-scène com naturalidade.
Guzmán foi o único realizador chileno de sua geração, que era composta por Carlos
Saura (de Ana e os Lobos, de 1973, e Cria Cuervos, de 1976), Víctor Erice (de O
Espírito da Colmeia, de 1973, e El Sur, de 1983), entre outros. A EOC foi construída
nos moldes do Centro Sperimentale de Roma – a escola que moldou o cubano Julio
García Espinosa e o argentino Fernando Birri com as experiências neorrealistas – e
derivou da Escuela de Madrid, fundada em 1947 como Instituto de Investigaciones y
Experiencias Cinematográficas e vinculada à Escuela de Ingenieros Industriales.
Ruffinelli apresenta um balanço das atividades da EOC desde a sua fundação até
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ser fechada, em 1976, e assinala que lá se formaram 74 diretores, 22 roteiristas, 65
produtores, 81 atores, 75 cinegrafistas e um considerável número de técnicos.64
Guzmán dividiu os quatro anos de estudo entre as aulas, um trabalho na área
de publicidade e a sua família, a esposa Paloma Urzúa e sua filha Andrea. Ele
declara que aprendeu a dirigir atores e envolveu-se com as técnicas e
procedimentos da ficção porque era uma maneira de conhecer melhor os ofícios
dessa linguagem, apesar de não ter muita afeição por isso na época. Quanto aos
exercícios do documentário, ele foi uma lacuna da “experiência EOC”, pois eles
eram “uma espécie de documentários com atores. Eu já tinha a deformação, ou
melhor dizendo, a vocação para ser documentarista. Eu fiquei muito desapontado
com a disciplina de documentário que havia na EOC, talvez porque eu já sabia algo”.
Mesmo assim, Guzmán procurou absorver o máximo dos estudos no campo da
ficção, porque
de alguma forma isso te ajuda a aprender coisas como construção
dramática, composição de espaço, ótica, movimentos de câmera,
objetivos... E sobretudo você aprende a superar o complexo de
inferioridade que às vezes tem o documentarista. Você se sente mais
seguro quando sabe fazer as duas coisas.65

Seria interessante registrar que a conciliação de diferentes áreas profissionais
era uma tarefa comum a vários realizadores latino-americanos. Isto é, a manutenção
da militância política, muitas vezes, exigiu o atendimento de demandas profissionais
comerciais ou que nem sempre estavam em estrita sintonia com as devidas causas
políticas. Um exemplo dessas contingências pode ser encontrado nos artistas
gráficos envolvidos na campanha presidencial de Allende de 1970. Em seu estudo
sobre as funções sociais dos murais e cartazes naquela campanha, Dalmás reforça
a tese de Napolitano ao ressaltar como o mercado foi um fator preponderante para a
aceitação de obras que se propunham revolucionárias. Em outras palavras, o
experimentalismo, a ousadia, o impacto do “novo” e do “revolucionário”, tanto na
forma quanto no conteúdo, muitas vezes poderiam aparecer como demandas
comerciais e serem absorvidos rapidamente pelas estruturas de difusão do mercado.
Dessa maneira, afirma a pesquisadora, o artista engajado ficava preso na situação
paradoxal de buscar afirmar o caráter político de sua obra e manter-se no circuito de
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consumo.66 De certa forma, a experiência madrilena de Guzmán dialoga com essa
condição, afinal o diretor manteve os seus compromissos pessoais com ganhos da
publicidade enquanto se empenhava na formação acadêmica em cinema de ficção.
E pode-se dizer que Guzmán encontrou meios de estreitar as relações entre a
publicidade e a academia em seus curtas-metragens do período, que, na verdade,
em suas experimentações de linguagem, já demonstravam certo incômodo em
relação às definições de fronteiras entre a ficção e o documentário. As análises dos
curtas transcritas adiante foram extraídas por Ruffinelli67 do livro que Guzmán
publicou com Pedro Sempere em 1977, o qual hoje se encontra fora de circulação.
Um dos primeiros filmes produzidos durante a experiência na EOC foi Cien metros
com Charlot, de 1967, que, sendo uma paródia do cinema mudo, demandou um
significativo exercício do processo de edição. Como o próprio nome diz, o curta trata
da atuação mímica do ator Jesús Ortega percorrendo essa distância enquanto se
desenvolvem algumas gags. Ainda no mesmo ano, Guzmán compôs uma produção
coletiva que abordou o cotidiano do Colégio Nacional de Surdos e Mudos de Madrid.
Gestos para escuchar era marcado por um viés de denúncia social e visava explorar
as potencialidades da linguagem de sinais a partir de um forte apelo visual.68
No ano seguinte, Guzmán produziu Apuntes sobre la tortura y otras formas de
diálogo com o dramaturgo Jorge Díaz – seu amigo desde a época em que alugava a
sala do grupo Ictus para manter o Cine Arte UC. O filme tinha como tema a denúncia
da repressão do imperialismo sobre a América Latina em estilo grotesco. Realizado
com recortes e colagens, ao estilo dos Noticieros Icaic, começava com uma paródia
sarcástica de um comercial televisivo, anunciando instrumentos de tortura com
etiquetas norte-americanas, disponíveis em uma grande variedade de modelos e
úteis a diferentes circunstâncias: “modelo ranger”, para países desenvolvidos;
“african cry”, para os países africanos; “modelo caritas”, com napalm, para os países
asiáticos; e “modelo punta del leste”, para a América Latina.69
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Ruffinelli dedica uma especial atenção à descrição de Apuntes... por causa de
o filme combinar, em sua montagem, cenas construídas de maneira ficcional e
materiais coletados de revistas, jornais e televisão. A seu ver, o curta seria composto
por três partes, sendo a primeira, a das colagens, seguida por uma sequência mais
narrativa, retratando a perseguição de um suposto guerrilheiro por militares e a sua
subsequente tortura. Nesse momento, o biógrafo salienta uma “crítica antiintelectualista” por parte de Guzmán, afinal o filme contempla a encenação caricata
de vários intelectuais diante de livros, de cartazes de Marx e Che Guevara que
reclamam o fim das torturas e a libertação do prisioneiro, mas de maneira vazia. Em
um terceiro momento, o curta seria, a seu ver, finalizado com recortes televisivos da
morte de Che Guevara, da sentença de trinta anos de prisão contra Régis Debray e
da descoberta do cadáver do sacerdote Camilo Torres entre dezenas de vítimas do
regime militar colombiano. Assim, a ficção daria passo ao documentário e a uma
análise crítica da sociedade que era construída, principalmente, no processo de
montagem.
A montagem foi uma arma poderosa para os realizadores latino-americanos.
Diante da necessidade de denunciar as condições de subdesenvolvimento, jornais,
revistas, músicas, gravações de rádio, adesivos, fotografias e gravações televisivas
da cultura de massa eram deslocados, reelaborados e investidos com uma carga
crítica orientada para a descolonização cultural. Del Valle Dávila registra que o uso
de materiais heterogêneos na composição fílmica foi uma marca forte do cinema
político da época e ganhou repercussão com os Noticieros do cubano Santiago
Álvarez. Para o pesquisador70, a multiplicidade das fontes audiovisuais das
produções de Álvarez foi duplamente estimulada pela sua formação profissional,
marcada pelas experiências no rádio e na publicidade, e pela escassez de recursos
e de materiais, dado o bloqueio norte-americano. Assim, os noticieros do cubano
serviam como inspiração para que seus pares latino-americanos revelassem a
precariedade tecnológica em termos continentais. E, diante da escassez, a melhor
solução criativa era trazer a montagem para o primeiro plano, ou seja, era a prática
da colagem que, justapondo diferentes materiais, resolvia tanto o tema quanto a
forma do filme na mesa de montagem. Del Vale Dávila reforça que o exercício da
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montagem ganhou em protagonismo, afinal ela permitia a explosão da linearidade
das narrativas do cinema comercial. Por meio da montagem, os realizadores podiam
subverter os princípios tradicionais da relação tempo-espaço e posicionar-se sobre a
realidade social em que estavam imersos, moldando uma “estética da urgência” que
transfigurava a criatividade em beligerância audiovisual.
O filme El paraíso ortopédico, com o qual Guzmán conseguiu a sua titulação
acadêmica na EOC, estava em consonância com essa “urgência” do NCL, uma
linguagem que subvertia registros cotidianos da sociedade de consumo a fim de
atribuir a eles uma carga política e libertadora. O seu argumento era a denúncia de
diferentes formas de opressão e partia do massacre dos estudantes em Tlatelolco
durante as Olimpíadas do México.71 Ruffinelli descreve que a película alternava
imagens de repressão militar e de esportes olímpicos nos seus 37 minutos de
duração, e a montagem buscava seu equilíbrio por meio dos efeitos da colagem,
como já havia ensaiado no filme anterior. O filme abria com uma câmera ágil e
instável dirigindo-se ao encontro de um jóquei e um carro que se cruzavam à
distância. Enquanto a trilha sonora anunciava as Olimpíadas, a sequência
desenvolvia-se em um estádio. Um velho ferido arrastava-se pelo campo, enquanto
os esportistas formavam filas. As cenas seguiam desconexas, como se apelassem
ao surrealismo ou ao teatro do absurdo, que era uma referência constante nos
trabalhos de Jorge Díaz, com quem Guzmán escreveu o roteiro. De qualquer forma,
a sequência inicial já dava sinais de rechaço à tradição narrativa linear.
Em outro momento do filme, um militar interroga um prisioneiro, reproduzindo
sempre as mesmas perguntas, e a cena ganha um efeito antinatural ao se trocarem
algoz e vítima, mas isso sem prescindir da repetição daquelas perguntas como
forma de potencializar o sentido torturante da situação. Outra sequência que ilustra
um maior domínio dos meios expressivos é a justaposição de cenas de corridas
olímpicas e de registros televisivos de perseguições policiais pelas ruas, enquanto a
trilha sonora é manejada a fim de reverberar múltiplos sentidos políticos.
Os dois últimos filmes, Apuntes sobre la tortura y otras formas de diálogo e El
paraíso ortopédico, são as expressões mais políticas da experiência de Guzmán na
EOC. Ambas as realizações demonstram um crescente engajamento político e a
maturação de sua linguagem fílmica. Em entrevista à Ricciarelli, Guzmán reconhece
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que, naquela época, a sua formação em documentário era precária: ele sabia que
“Santiago Álvarez estava realizando grandes documentais em Cuba, sobretudo a
partir do Noticiero Icaic, mas ainda não tinha visto nenhum”.72
Em outras palavras, apesar de distante do Chile e do circuito que se
consolidava em torno do Nuevo Cine Latinoamericano, Guzmán estava sintonizado
com as tendências de suas dimensões “urgentes”: a precariedade tecnológica como
estímulo político, o subdesenvolvimento como tema condutor e a descolonização
como bússola teórica. Além disso, em certa medida, as suas realizações madrilenas
deixaram marcas que ainda podem ser encontradas em seus filmes da “segunda
trilogia”, a exemplo da composição fílmica com materiais de arquivo (fotos, revistas,
jornais), do deslocamento e manejo da trilha sonora destinada à amplificação da
legibilidade das cenas e, enfim, da valorização da montagem como um processo de
abertura, e não somente de finalização, dos sentidos de um filme.73
O cenário cultural chileno, ao longo da década de 1960, ainda era incipiente
em termos cinematográficos. As principais iniciativas a esse respeito surgiram na
Universidade Católica e na Universidade do Chile, mais especificamente, nos seus
respectivos cineclubes, o Cine Arte UC e o Centro de Cine Experimental. O Cine
Arte UC foi fundado por Rafael Sánchez, que se dedicava tanto à realização de
curtas-metragens quanto à manutenção de uma atividade cineclubista, e com ele
Patricio Guzmán ingressou no meio cinematográfico. Ao longo da primeira metade
dos anos 1960, Guzmán aprendeu, de maneira amadora, com Sánchez, as tarefas
de produção, realização e divulgação de filmes, tendo ele mesmo desenvolvido o
seu primeiro curta-metragem, Electroshow74, com o qual estreou nos circuitos de
festivais em Viña del Mar, em 1966.
Por sua vez, o Centro de Cine Experimental esteve sob a direção de Sérgio
Bravo e Pedro Chaskel. Da mesma forma que o Cine Arte UC, também havia a
preocupação com a criação de um circuito de filmes e com a formação de público.
Entretanto, uma vez institucionalizado, ele estabeleceu parcerias internacionais que
colocaram os jovens realizadores chilenos da época em contato com nomes de
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reputação internacional. Como exemplo, pode-se citar o holandês Joris Ivens, que,
em suas visitas iniciais, mediou atividades políticas e ministrou conferências e
oficinas voltadas à formação profissional de nomes como Helvio Soto, Miguel Littín e
Pedro Chaskel, realizadores esses que, mais tarde, fizeram parte da Chile Films e
envolveram-se, em maior ou menor grau, com as atividades de Patricio Guzmán.
A título de encerramento deste capítulo, foram traçadas algumas relações
possíveis entre a trajetória acadêmica de Patricio Guzmán na Espanha e as
condições de desenvolvimento teórico e prático dos projetos dos realizadores
ligados ao Nuevo Cine Latinoamericano. A presente pesquisa reconhece a
recorrência dos depoimentos do próprio diretor a respeito de sua biografia nas obras
de Ruffinelli e Ricciarelli, assim como a centralidade que as obras de Mouesca
podem assumir em se tratando da história do cinema chileno. Assim, optou-se por
fomentar um diálogo entre as obras desses autores e os estudos contemporâneos
sobre os projetos culturais da época, a fim de se compreender, com mais
profundidade, as condições culturais e políticas que Guzmán, mesmo à distância,
acompanhou no âmbito profissional.

1.4

Epílogo – A força da História sobre Guzmán

Guzmán considera que chegou um pouco tarde no Chile, visto que, em
fevereiro de 1971, o Manifesto dos Cineastas já estava elaborado, e os principais
postos da Chile Films, ocupados. Assim que chegou, ele visitou Chaskel no
Departamento de Cine Experimental da Universidade do Chile e pediu para ver
todos os curtas que haviam sido elaborados enquanto esteve na Espanha. Essa
experiência foi decisiva para que lhe despertasse a ambição de produzir um longametragem, “um filme que abarcasse tudo”. O reencontro com o Chile foi marcante:
A atmosfera que se vivia no Chile era de entusiasmo coletivo:
desfiles, manifestações, festas, discursos. Os bairros estavam
mobilizados, os partidos promoviam marchas, assembleias,
encontros, meetings, enquanto a população tomava a palavra...
Milhares de cidadãos caminhavam de braços cruzados num
movimento de exaltação popular. Famílias inteiras saíam para
caminhar pelas avenidas em ônibus, caminhões, bicicletas, a cavalo,
a pé. Víamos centenas de ações coletivas. Em meio à multidão,
Allende discursava com calma “somos a primeira nação do mundo
que avança de forma pacífica até a revolução socialista”. De
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imediato, pensei “tenho que fazer um filme sobre isto que estou
observando”.75

Diante da euforia que tomava conta do país, Guzmán retornou ao antigo
Instituto Fílmico onde se havia formado e propôs ao diretor a produção de um longametragem. Após alguns dias, ele conseguiu uma câmera Arriflex de 16 mm, um
gravador Perfectone e, com uma equipe pequena, traçou um roteiro de filmagem de
acordo com as notícias de jornais: a nacionalização do cobre em maio, as medidas
de reforma agrária, a reforma educativa e a visita de Fidel em dezembro daquele
ano. O trabalho consistia em tomar nota e observar tudo o que se passava: o filme
teria um tom descritivo e o propósito de celebrar o entusiasmo daqueles meses
iniciais.

A

montagem

foi

feita

rapidamente e, em fevereiro de 1972, o
filme foi exibido no El Gran Cine
Palace, dentro da Mostra de Cinema da
UNCTAD. O longa chegou ao circuito
comercial graças a Chile Films e
conseguiu gerar uma forte identificação
política com o público.
O
francês

renomado
Chris

documentarista

Marker

estava

de

passagem por Santiago e viu o filme,
então bateu à porta de Guzmán e
disse: “Sou Chris Marker, acabo de ver
o seu filme. Quero te parabenizar, pois
queria ter feito o mesmo e como você já
fez, então vou deixar de lado o meu
projeto e compro o seu filme”. Marker
dublou o filme para o francês e
elaborou uma introdução nos moldes
do Noticiero Icaic, que apresentava
uma história do Chile ao público
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Figura 5: Cartaz do primeiro longa-metragem
de Guzmán, resultado de sua breve participação
na Chile Filmes
Fonte: (EL PRIMER…, 1972).
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internacional. A película foi exibida na França, na Bélgica e na Suíça. Guzmán
recorda com satisfação o momento:
assim, Chris Marker me deu a primeira oportunidade para que minha
obra fosse exibida e reconhecida fora do Chile. Isso, para um chileno
de 28 anos, era como se dissessem a um índio maia: dê-me a sua
flauta andina e vamos tocar no Lincoln Center!76

O apoio de Marker foi decisivo para a divulgação e o reconhecimento
internacional de El primer año, o primeiro longa-metragem de Guzmán – e o primeiro
ano do Governo Allende. A partir daquele momento, a carreira política de Salvador
Allende seria um leitmotiv para a cinematografia de Patricio Guzmán.
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CAPÍTULO 2
A GÊNESE DO DOCUMENTÁRIO

O filme Salvador Allende é composto por depoimentos de trinta entrevistados,
sendo essas pessoas: familiares, como as suas duas filhas, Carmem e Isabela;
companheiros políticos da Unidade Popular, como Sergio Vuskovic e Volodia
Teitelboim; e militantes que viveram a experiência democrática de seu governo. Em
geral, os depoimentos foram colhidos dentro do ambiente natural do entrevistado,
seja no ambiente doméstico, seja no de trabalho.
Outra característica comum nas entrevistas é que a quase totalidade dos
entrevistados depõe a favor de Salvador Allende, tanto no que toca às questões
pessoais quanto no que tange às questões públicas. Assim, os entrevistados são
apresentados de maneira que haja uma ideia de cronologia, abrangendo desde a
filiação política do jovem Allende até o seu trágico suicídio no Palácio La Moneda.
Também se pode dizer que existe um esforço, por parte do diretor, em mostrar os
entrevistados como se eles “falassem por si mesmos”, isto é, são poucas as
ocasiões em que se ouvem as perguntas de Guzmán ou eventuais interlocuções
durante as conversas. E, quando elas ocorrem, funcionam como sugestões
complementares ao enredo que o filme propõe para a biografia de Allende.
É possível notar que há uma entrevista que merece atenção particular: a do
embaixador

norte-americano

Edward

Korry,

que

trabalhou

durante

as

administrações de Kennedy, Johnson e Nixon e serviu no Chile entre os anos de
1967 e 1971. A entrevista de Korry foi concedida ao realizador Patricio Henríquez
em 1998, para compor o filme Le dernier combat de Salvador Allende, e ela
singulariza-se por ser a única voz dissonante dentro do filme de Guzmán: Korry é
apresentado como a encarnação do imperialismo norte-americano que minou os
projetos revolucionários de Allende. São quatro as inserções, ao longo do filme, que
colocam o embaixador como um antagonista que dá peso e evolução dramática às
tramas políticas.
Além da entrevista de Korry, o filme ainda contém outros materiais de arquivo,
como fotografias e registros sonoros produzidos por terceiros e em diferentes
contextos históricos, os quais são remanejados em função das questões diegéticas
propostas pelo roteiro, escrito pelo próprio Patricio Guzmán com o apoio da ex-
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militante do Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) e hoje documentarista
Carmem Castillo. Como exemplo, podem-se citar: os registros da campanha
presidencial de Allende de 1964, realizados por Joris Ivens para El tren de la victoria;
as inserções de fotos pessoais da família Allende; e os registros sonoros de
discursos de Salvador quando no exercício da presidência. O filme também
contempla a cinematografia do próprio Patricio Guzmán, pois são apresentadas
cenas de El primer año (1971) e da trilogia A Batalha do Chile (1975-1979) como
provas das muitas das conquistas, contradições e dificuldades da experiência
democrática do Governo Allende. Nesse sentido, é possível considerar que essas
imagens migram não somente em busca da construção de uma biografia do expresidente, mas também para atender a uma demanda pessoal do realizador:
produzir um filme que seja um lugar de memória77 para a sua cinematografia, ou
seja, fazer de Salvador Allende uma atualização das memórias coletivas que orbitam
a sua filmografia.
Outra dimensão relevante para a compreensão das interpretações históricas
que o filme propõe a respeito de Allende e de seu governo é a presença da voz over,
sendo ela composta pela narração feita pelo próprio Patricio Guzmán. Vale lembrar
que essa é uma marca da sua cinematografia, uma espécie de assinatura que define
o seu estilo e a sua autoria. Mas talvez seja importante reconhecer que essa
estratégia narrativa, o depoimento em primeira pessoa, ganhou uma nova dimensão
a partir do filme Chile, la memoria obstinada, realizado em 1997.
Como já foi dito, naquela ocasião o país vivia a sua transição democrática, e
Guzmán estava interessado em estrear a trilogia A Batalha do Chile em seu país,
após mais de duas décadas de censura. Ele fez desse momento uma oportunidade
para reencontrar pessoas que haviam participado dos filmes e rever lugares que
circundavam as suas memórias pessoais, a exemplo do Estádio Nacional, campo de
tortura para onde ele fora levado após o golpe militar.
A partir de então, o registro reflexivo dessas memórias pessoais passou a
compor os seus filmes sob o signo do testemunho: as suas narrações passaram a
evocar a natureza do relato de um sobrevivente, de alguém que viu e viveu fatos
marcantes e chocantes e que hoje precisa tentar falar a respeito. Assim, o exercício
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da sua autoria por meio da narração adquiriu uma nova dimensão, um tom
testemunhal, uma forte carga subjetiva com traços traumáticos, no sentido proposto
por Seligmann-Silva78: a sua voz passou a ser “a de um sujeito que sobrou, que
excedeu os fatos e que, quando se propõe a relatar o que viveu, só é capaz de
demonstrar aquilo que é indizível, aquilo que é inenarrável”. É como se a sua voz
operasse numa temporalidade ambígua e cinzenta em que o tempo presente ganha
cada vez mais precedência à medida que tenta dizer do passado, afinal o “quem ele
foi” é o que define o “quem ele é”.
Nesse sentido, a sua narração em primeira pessoa imprime um ponto de vista
pessoal sobre o mundo histórico e, por extensão, interpela o espectador sobre a
credibilidade do próprio diretor para interpretar não somente a vida e a carreira
política de Salvador Allende, mas também a sua própria biografia e cinematografia.
De acordo com Valenzuela79, Guzmán não está sozinho nessa seara, pois o
documentário performático ganhou relevância na produção contemporânea latinoamericana. E, em se tratando do documentário chileno, realizadoras como Carmem
Castillo e Alejandra Carmona também amplificam o convívio das suas digressões
pessoais com as de seus entrevistados e colaboradores no mesmo espaço fílmico,
envolvendo as suas identidades e memórias políticas. Dessa maneira, os seus
filmes tornam-se um exercício de autorreflexão ao mesmo tempo em que discutem
os limites da representação dos fatos históricos dentro das concepções de
documentário.
O caráter pessoal da produção documental é reafirmado por Guzmán em
recorrentes entrevistas, a exemplo da concedida à Ricciarelli e publicada em 2011.
Nela, Guzmán afirma que utiliza com frequência “sete ou oito fatores para narrar um
filme”, sendo que, entre eles, estão: “as personagens, as entrevistas, as ações, a
descrição, as ilustrações fixas, as imagens de arquivo, as músicas e os efeitos de
som”. Diante desses dispositivos narrativos, impõe-se a sua experiência pessoal,
proporcionando, em suas palavras, “a combinação de todos esses elementos mais
78
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eu mesmo, porque também sou um ‘agente narrativo’, eu organizo os meus
documentários”.80 A mesma preocupação em descrever e analisar os agentes
narrativos está presente no capítulo “Recursos narrativos del rodaje” do seu livro
Filmar lo que no se ve, publicado em 2013 também pelo selo do FIDOCS, como se
verá mais adiante.
A problematização do filme Salvador Allende também coloca em xeque a sua
dimensão performática, ou seja, a análise das interpretações históricas promovidas
pelo longa exige cotejar as abordagens reflexivas que a película pratica em torno da
situação das memórias pessoais de Guzmán. A forte presença do documentarista,
com o seu testemunho em voz over, conduz a composição fílmica, que oscila entre
entrevistas, imagens de arquivo e da sua própria cinematografia. E isso faz com que
o filme transite entre um “eu falo de Salvador Allende para vocês” e um “mas
também falo de mim, Guzmán, para vocês”.
Nesse contexto, cabe à pesquisa a dupla tarefa de analisar quem é o
Salvador Allende construído por Patricio Guzmán e quais são as razões que
motivam os seus testemunhos presentes no filme. Ambas as tarefas parecem ter um
mesmo princípio: a suspeita de que o filme visa contemplar o esforço de aderir as
memórias pessoais do realizador às memórias públicas do ex-presidente Salvador
Allende.
Para tanto, apresenta-se a seguir um diálogo com teóricos do cinema,
acadêmicos e documentaristas cujos escritos tratam de problematizar o uso das
entrevistas, a atualização de imagens de arquivo e a dimensão das narrações em
primeira pessoa em voz over. O propósito é compreender como esses elementos
podem ser manejados em um discurso fílmico e como eles podem ser estratégicos
na autenticação de determinadas interpretações históricas presentes em um
documentário. Feito esse mapeamento teórico, segue-se a análise de Salvador
Allende.

2.1

Entrevistas, entre pessoas e personagens

Em termos históricos, as entrevistas foram assimiladas dentro dos campos
teórico e de produção específicos da linguagem documental da década de 1930. De
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acordo com Da-Rin81, os realizadores britânicos ligados aos órgãos públicos, como o
General Post Office, foram os pioneiros no registro sincronizado de voz e imagem
com o filme Housing Problems. O curta-metragem, desenvolvido por Edgar Anstey
em 1935, tinha como propósito denunciar as mazelas da vida suburbana de Londres
por meio de depoimentos dos moradores dos cortiços.
Naquele momento, o recurso da entrevista detinha um forte apelo empírico e
envolvia a necessidade de autenticar um discurso pretensamente científico e
pedagógico

que

a

chamada

“escola

griersoniana”82

atribuía

ao

cinema

documentário. Era como se a entrevista fosse capaz de “transcrever a realidade tal
como ela é”, podendo estimular o espírito cívico dos espectadores frente aos novos
problemas sociais, provocados pela urbanização e modernização da vida na
metrópole. A prática da entrevista, então, endossava a crença de que o
documentário abrangia uma práxis, uma fricção com o mundo, e era justamente
esse engajamento físico que o tornava um instrumento potente para oferecer
respostas sociais de acordo com as necessidades políticas dos seus realizadores.
Dessa maneira, o recurso da entrevista emergiu, na prática documental, como
uma técnica que permitia o acesso às zonas inexploradas da vida diária das classes
não hegemônicas e a combinação de histórias de vidas com os seus contextos
sociais e culturais. A crença na potencialidade empírica da linguagem documental
atribuiu à entrevista o crivo do dimensionamento da concretude dos problemas
sociais, das condições de consciência de classe e do reconhecimento de mudanças
no sentido dos valores sociais.
Entretanto, a partir da década de 1960, aquela crença na capacidade objetiva
e transparente do documentário começou a ser colocada em xeque. Por um lado,
pode-se dizer que a vulgarização de tecnologias como câmeras leves, películas
sensíveis a condições de luz mais baixas e gravadores magnéticos portáteis e
sincrônicos reforçaram a ideologia realista do documentário. Por outro lado, o
entrelaçamento do campo da teoria cinematográfica com outros campos teóricos
alçou ao primeiro plano a crítica da evidência da imagem e da soberania da palavra
falada. E, no tocante aos usos da entrevista, os debates envolviam o
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dimensionamento das interações entre os interlocutores e os depoentes e também
as maneiras como elas permitiriam o acesso às minorias e às fontes não oficiais. O
exercício do documentarista começou a ser colocado sob suspeita, afinal ele passou
a desencadear interpretações históricas mais pessoais e parciais, as quais
acentuavam as distinções entre uma “reapresentação do mundo e uma
representação de mundo”.
O conjunto desses fatores tornou o documentário uma categoria mais
instável, pois as novas possibilidades audiovisuais radicalizaram as ambiguidades
inerentes ao documentarismo. Os realizadores norte-americanos apostavam no
cinema direto e afirmavam-no como uma instância enunciadora capaz de revelar a
“verdade do mundo”, um modo de realização fílmica cuja retórica contemplaria, de
maneira objetiva e transparente, a “realidade histórica”.
Já os realizadores franceses compreendiam o cinéma-vérité não como um
espelho fiel da realidade, mas, sim, como uma interpretação capaz de se afirmar no
domínio da linguagem. A relação entre o contexto histórico da época, os embates
políticos regionais e internacionais e as novas tecnologias, que abriam inúmeras
possibilidades

cênicas,

suscitaram

amplos

debates,

os

quais

podem

ser

acompanhados também nos escritos do próprio Guzmán: “em meus anos de
formação, a subjetividade no documentário era um tabu”.83
A proposta do cinema direto norte-americano envolveu assumir integralmente
o som sincrônico à imagem e, durante o processo de filmagem, rejeitar qualquer tipo
de intervenção ou interpelação frente aos eventos sociais. Esse cruzamento da
prática documental com as práticas do telejornalismo substituiu de vez o paradigma
da assincronia pela sincronia e determinou o que Marcorelles chamou de estética da
realidade.84 Os equipamentos leves permitiram que os realizadores tivessem a
sensação de atravessar as fronteiras entre “nós e eles”; a partir de então, seria
possível estabelecer uma relação genuína – porque direta – com os seus temas.
Guzmán adotou essas estratégias para registrar as tensões sociais cotidianas
do primeiro ano do Governo Allende e compor o seu primeiro longa-metragem.
Como exemplo, tem-se as imagens das tomadas de terra pelos mapuches, ocorridas
um mês após a vitória de Allende nas eleições. Depois de uma sequência inicial que
sugere os conflitos de classe que estavam por vir, essas imagens aparecem por
83
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volta dos 5min40s e são postas no filme de um modo que reforça a crença de que as
vemos tais como foram filmadas: um plano-sequência que parte de um plano geral
de um grupo de mapuches que vem em direção à câmera, munido dos seus
instrumentos de trabalho; depois, em um plano próximo, percorrem-se os seus
rostos para, então, fechar na demonstração dos dizeres dos cartazes afixados nos
portões dos latifúndios. A banda sonora revela, em sincronia, os ruídos dos
trabalhadores e as exclamações coletivas de que “os mapuches unidos jamais serão
vencidos!”85

Figura 6: Uma tomada direta registra a ocupação de terras pelos mapuches no início de El Primer Año

Se as relações com o telejornalismo foram decisivas na formatação da
ideologia do cinema direto norte-americano, as perspectivas do cinema-verdade
francês foram definidas pelos debates acadêmicos interdisciplinares do campo da
sociologia e da etnologia. Em lugar da observação dos fatos, entravam em cena a
interação e a participação dos realizadores. Realizadores como Jean Rouch e Edgar
Morin evidenciavam as estratégias de realização de um filme em sua própria
diegese: voz over, encenação, diálogos entre os membros da equipe, interlocução
entre os realizadores e os atores sociais e, inclusive, a autocrítica dos próprios
realizadores diante da câmera.
Morin invertia os termos da equação dos norte-americanos: para ele, não se
tratava de “evitar intervir para que a ‘verdade dos eventos’ fosse preservada; tratavase de fazer da intervenção a condição de possibilidade da revelação, pela palavra,
85

O fotograma apresentado em alta definição foi coletado no domínio do filme Nostalgia da Luz,
disponível
em:
<http://nostalgiadelaluz.com/el-primer-ano-el-primer-largometraje-de-patricioguzman/.> Acesso em: 15 maio 2016.

59

daquilo que estivesse latente, contido ou secreto”.86 Era como se o campo do
documentário assumisse a lógica de uma “guerra fria” em função da autoridade do
discurso fílmico: as ideologias resumiam-se em “neutralizar a equipe e deixar a
realidade falar por si” ou “explicitar a interação para fazer a realidade falar por si”.
Em suma, ambas as tendências apelavam para o “shooting for sound”, isto é, os
documentários passaram a ter como paradigma a palavra vivida, a palavra
inseparável de todo um contexto físico e de experiência de ação.87 Diante da
primazia da palavra, o desafio que restava aos realizadores e teóricos do cinema
estava na fronteira entre a ironia e a afeição: a questão era saber se a revelação do
trabalho de enunciação seria um crime de lesa-credibilidade.88
Essas discussões marcaram toda a história do documentário, e os escritos de
Guzmán procuram localizar o diretor em relação aos teóricos do campo
cinematográfico. Não é raro encontrar referências às reviravoltas que a prática do
documentário enfrentou em suas entrevistas e textos, a exemplo da introdução de
Filmar lo que no se ve, livro publicado em 2013 pelo FIDOCS – vale lembrar que,
naquela ocasião, o realizador celebrava as efemérides em torno dos quarenta anos
do épico A Batalha do Chile. Ao elencar o seu método de produzir documentário,
Guzmán cita fatores como os “átomos, a realidade, a orientação, o ponto de vista, a
distância e a subjetividade”. E reconhece que, desde os primeiros tempos, o gênero
(o documentário) nasceu e apoiou-se em grandes autores subjetivos, como Flaherty,
Vertov, Rouch, entre outros. Além disso, assinala que as modalidades históricas do
documentário sofreram, em maior ou menor grau, as pressões da política e da
indústria.
Em seguida, ele leva em conta que a prática documental é uma
representação da realidade que envolve a opinião do autor e reflete as suas
escolhas políticas. Guzmán cita Comolli para defender que “nenhuma situação de
realidade pode ser filmada sem alterar uma parte de seu estado original”.89 E enseja
as suas teorias cinematográficas copiando, “mais ou menos ao pé da letra”, alguns
conceitos de Alan Rosenthal e Bill Nichols, que estabelecem que as obras
documentais “não são fotocópias da realidade, mas sim suas representações. E que
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o cineasta é um testemunho que participa, um observador ativo que toma posição,
um fabricante de significados, que nos entrega uma obra pessoal”. Dessa forma,
Guzmán oferece subsídios para se partir dos seus próprios referenciais teóricos
contemporâneos a fim de se dirigir uma análise crítica ao uso das entrevistas em
seus filmes.
Bill Nichols é um teórico norte-americano cujos estudos dialogam com a
chamada virada linguística90 e, em virtude disso, considera o documentário como um
discurso que abrange estratégias retóricas específicas sobre determinada realidade
histórica. Ao propor referenciais metodológicos para a análise fílmica, o teórico
elenca distintas modalidades de prática documental que se conformam a
determinadas tradições estilísticas; além disso, propõe limites de acordo com a sua
postura ética. Assim, ele introduz um elemento central para a abordagem do
documentário: a sua voz. Isto é, em Nichols, a voz do documentário diz respeito à
maneira particular de o filme expressar um argumento ou uma perspectiva sobre o
mundo histórico, o que está ligado tanto à ideia de uma lógica informativa que
oriente a organização do filme como à particularidade do estilo de cada filme.
A entrevista, então, torna-se um dos diversos recursos imagéticos e sonoros
de que o realizador pode dispor para organizar o seu ponto de vista sobre os fatos
históricos. Assim, a sua importância reside no fato de ser uma forma distinta de
encontro social, definida pelo “quadro institucional em que ocorre e [dependente] dos
protocolos ou diretrizes específicos que a estruturam”. 91 Isso implica reconhecer que
as entrevistas são um processo prévio de “colher meios de prova”: a partir delas, os
realizadores recolhem opiniões, selecionam interpretações e organizam os seus
argumentos de acordo com a coerência e a unidade final dos seus filmes.
A partir de Nichols, entende-se que as dezenas de pessoas entrevistadas
pessoalmente por Patricio Guzmán têm em comum um traço biográfico com Allende;
em maior ou menor grau, todas elas conheceram ou o homem ou o presidente
Salvador Allende. Além disso, é possível considerar que os depoimentos dos
entrevistados foram organizados de maneira a enaltecer os valores pessoais do expresidente, as suas convicções políticas e, enfim, a sua grandeza política. Aliás, o
único momento em que há ruídos entre os depoimentos é durante o registro do
90

BONOTTO, A. Nichols fala sobre documentário: vozes e reconstituições, Doc On-line,
Covilhã/Campinas, n. 6, p. 250-263, ago. 2009. Disponível em: <www.doc.ubi.pt/06/doc06.pdf>.
Acesso em: 18 jun. 2015.
91 NICHOLS, B. Introdução ao documentário. São Paulo: Papirus, 2012. p. 160.

61

encontro de sete militantes ao redor de uma mesa, momento em que surgem críticas
ao despreparo militar da Unidade Popular e à “muñeca”, ou seja, astúcia – ou a falta
dela – de Allende para contornar o agravamento político nos meses finais. Vale
reafirmar um último aspecto no que diz respeito aos valores estruturais que as
entrevistas podem assumir em um filme: as pessoas entrevistadas pessoalmente por
Patricio Guzmán são apresentadas de maneira a induzir uma sensação cronológica
que contribua para a construção da biografia de Salvador Allende, isto é, subjaz à
construção da sua unidade uma leitura teleológica dos eventos históricos.
Uma vez localizadas as funções protocolares e diretivas que as entrevistas
podem assumir em um filme, as preocupações passam a ser com o modo como as
entrevistas adquirem um estatuto artístico e político. Ou seja, torna-se relevante
lançar luzes sobre a natureza da relação entre entrevistador e entrevistado e
reconhecer quais são as negociações e as prioridades envolvidas em suas
interações. Em seminário intitulado “Ética e História Oral”, organizado por
historiadores e cineastas, Moraes Ferreira, em diálogo com o documentarista
brasileiro Eduardo Coutinho, destacou que o confronto entre o entrevistadorrealizador e os seus interlocutores também consiste em um processo de fabricação
de fontes históricas:
Muitas vezes, nós – cineastas, historiadores, pesquisadores de
história oral, cientistas sociais, enfim, as mais diferentes categorias –
só queremos entrevistar e ouvir pessoas que corroborem o nosso
ponto de vista, o que é algo bastante problemático. Nesse sentido,
tentando responder à pergunta, considero fundamental deixar o
indivíduo expressar o seu ponto de vista.92

A historiadora chama atenção para o caráter artesanal da entrevista, para o
fato de que a sua prática provoca uma abertura em direção ao outro que nos pode
revelar dimensões íntimas, afetivas e custos psicológicos pessoais que, muitas
vezes, não estavam no horizonte das expectativas do realizador. Em outras
palavras, a prática da entrevista envolveria a “escuta sensível da alteridade”, e isso
exigiria do realizador cautela na preparação de suas entrevistas e precaução com as
suas próprias expectativas, visto que os seus depoentes podem frustrar, voluntária
ou involuntariamente, os interesses que estão em questão em seu filme:
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Em primeiro lugar, julgo extremamente importante elaborar uma
entrevista bem consistente, ou seja, você deve conhecer bem as
perguntas que vai fazer, deve conhecer bem a trajetória ou ao menos
alguns momentos mais decisivos da vida do seu entrevistado..., mas
é igualmente fundamental que deixe o seu depoente – seja no
cinema, seja na história oral – expressar livremente a sua visão de
mundo e a sua ideologia, a sua forma de pensar.93

A relevância das entrevistas como estratégia de resgate da concretude social
passa, então, pela análise de suas preparações, dos locais onde elas ocorrem e dos
níveis de vínculos entre o realizador e os seus interlocutores. E mais: requer dos
pesquisadores a sensibilidade de reconhecer em que medida os depoimentos
apresentados nos filmes são originais e pessoais e em que medida eles atendem a
demandas retóricas alheias aos seus compromissos testemunhais.
Em outras palavras, seria interessante retornar aos escritos de Guzmán na
tentativa de lançar uma análise crítica sobre o seu processo criativo: a sua
experiência leva-o a crer que o convívio é um importante detonador de uma situação
a ser filmada, o que implica “ganhar a confiança das pessoas e conversar com elas;
convencê-las de que é um amigo, um aliado e de que as apoia”. Talvez aqui se
encontrem as explicações de por que não vemos depoentes que contradigam o
realizador nem mesmo que coloquem em risco qualquer aspecto pessoal ou público
do ex-presidente Salvador Allende. A empatia e os laços afetivos seriam fatores
fundamentais para Guzmán fabricar as suas entrevistas e, portanto, endossar os
seus argumentos a respeito de Allende. Em suma, o acaso, a sorte, a fortuna
maquiaveliana estão definitivamente fora do seu horizonte criativo.
Entretanto, faz-se necessário dar continuidade à citação, afinal ele reconhece
que “é claro que é preciso ser leal, é preciso cumprir com a nossa palavra, não se
pode traí-los [os entrevistados]. Neste ofício, você queira ou não, a ética sempre tem
um papel de primeira magnitude”.94 Enfim, isso leva à compreensão do que vem a
ser essa “dimensão ética”, pois, se levarmos em conta que o que menos importa nas
entrevistas é a suposta aderência dos depoimentos aos “fatos tais como eles foram”,
então o escopo desloca-se para uma nova direção: a credibilidade dos depoimentos
e o modo como eles traduzem os eventos históricos, seja como imaginação, como
memória ou como desejo de emergência.
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Uma vez que os depoimentos que compõem o filme são resultados do
engajamento e das negociações constantes entre o realizador e os seus
entrevistados, a verificação das interpretações históricas situa-se, de maneira difusa,
tensa e inconstante – e, portanto, legítima –, nas trocas ocorridas entre o
entrevistador e o entrevistado; nas eventuais intermitências das perguntas que
provocam situações; e nos intervalos das respostas que deslocam o interlocutor.
De certa maneira, isso se torna mais tenso e, provavelmente, mais delicado
em um filme-testemunho como Salvador Allende, pois alguns de seus depoimentos
contêm traços de sobrevivência de um golpe militar e de um regime político ditatorial
que traumatizou a vida de milhares de pessoas – e que, na época de lançamento do
filme, ainda demandavam o reconhecimento legal de reparações históricas. Assim,
no rastro de Todorov, é preciso levar em consideração que esses testemunhos
exigem de nós, espectadores, a sensação de um “dever de memória”95 de tempos
sombrios que devem ser recuperados e atualizados justamente para que não voltem
a se repetir. Isso implica reconhecer que a natureza testemunhal de alguns
depoimentos não se impõe pela sua verdade, mas pela sua sinceridade.
Sobre

essa

natureza

sensível

dos

testemunhos,

resta

uma

última

consideração: as entrevistas envolvem um processo de transformação de uma
pessoa em personagem, afinal o realizador deve apropriar-se dos seus depoimentos
em função das suas estratégias discursivas. Salles afirma que esse processo pode
fazer com que o realizador torne-se refém do filme: a compreensão do tema, a
estrutura da narrativa e os seus limites estéticos impõem prioridades. Ou seja,
escolher este ou aquele depoimento para o filme implica deixar de lado outros
testemunhos e narrativas hipotéticas. Disso resulta um paradoxo: potencialmente, os
personagens são muitos, mas a pessoa filmada é somente uma. Diante desse
dilema, ressurge a questão central do documentário: a sua natureza não é estética
nem epistemológica. É ética. E assim ele esclarece:
O que nós documentaristas temos de lembrar o tempo todo é que a
pessoa filmada possui uma vida independente do filme. É isso que
faz com que nossa questão central seja de natureza ética. Tentando
descrever o que fazemos numa formulação sintética, eu diria que,
observada a presença de certa estrutura narrativa, será
documentário todo filme em que o diretor tiver uma responsabilidade
ética para com seu personagem. A natureza da estrutura nos

95

TODOROV, T. Los abusos de la memoria. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2000. p. 17.

64

diferencia de outros discursos não-ficcionais, como o jornalismo, por
exemplo. E a responsabilidade ética nos afasta da ficção.96

A definição de Salles é vantajosa porque implica tanto o realizador quanto a
personagem em um discurso comum sobre o mundo. A entrevista para o filme evoca
a necessidade de elucidar a natureza da relação entre entrevistador e entrevistado,
de forma que o filme seja menos um “eu falo sobre ele para nós” e assuma o modo
de um “eu e ele falamos de nós para vocês”. Para Salles:
Desse encontro nasce talvez uma relação virtuosa entre episteme e
ética. Filmes assim não pretendem falar do outro, mas do encontro
com o outro. São filmes abertos, cautelosos no que diz respeito a
conclusões categóricas alheias. Não abrem mão de conhecer,
apensa deixam de lado a ambição de conhecer tudo.

É possível reconhecer o diálogo de Salles com as teorias de Nichols para
enfatizar a inflexão subjetiva da voz do documentário; isto é, ao se desdobrar o
raciocínio do documentarista brasileiro, percebe-se que a franqueza de um filme
reside na abertura reflexiva que ele promove ao espectador, na forma como ele
renuncia a ideias totalizadoras e expõe a sua parcialidade. Pode-se dizer, então, que
há afinidades entre as concepções de Guzmán e Salles: para eles, o filme
documentário pode valer-se de diversas estratégias narrativas, entre elas a
entrevista. Nesse caso, ambos concordam com o fato de que essa prática é um
recurso importante que permite a participação do realizador dentro do discurso
fílmico e promove o reconhecimento da pluralidade de vozes de diferentes atores
sociais no resgate da concretude de determinadas condições históricas.
Além disso, o cotejo das experiências de ambos realizadores permite-nos
reconhecer que a análise de como as entrevistas compõem um documentário exige
a compreensão das negociações entre o realizador e os seus interlocutores e
também de como elas conferem uma voz para o documentário, isto é, um argumento
específico sobre determinados eventos históricos. Porém, as suas afinidades
acabam aqui, afinal, como vimos, as entrevistas são artefatos: envolvem escolhas
pessoais, aproximações afetivas e a potencialização dos depoimentos em
testemunhos.
E, como será visto, no caso de Salvador Allende, esses artefatos passam ora
pelo crivo da legitimação da vida e obra do ex-presidente, ora pelo crivo da
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autenticação dos testemunhos do próprio realizador. E isso faz com que o ethos do
filme, isto é, o seu argumento, oscile entre um “eu falo sobre Allende para vocês” e
um “eu e eles falamos de nós, Guzmán e Allende, para vocês”.
A prática da entrevista assumiu, então, diferentes valores ao longo das
tradições do documentário. No decorrer dos anos de 1930, ela era um recurso que
atribuía a sobriedade de um discurso científico ao documentário. O que estava em
jogo nessa pretensão era a necessidade de legitimação do documentário como um
instrumento de intervenção e transformação social.
Entretanto, os avanços tecnológicos permitiram práticas cinematográficas
mais pessoais e vinculadas com a instantaneidade e com a efemeridade dos
eventos históricos. Isso fez com que as entrevistas fossem relegadas a um segundo
plano, ou seja, elas passaram a ser consideradas formas de falsificação da
“realidade como ela é” pelos defensores do cinema direto norte-americano.
Por outro lado, a crise do estruturalismo e a constituição de um campo
acadêmico específico para a linguagem cinematográfica contribuíram para se
encarar o cinema como um mecanismo de representação da realidade, assim como
uma linguagem dotada de fundamentos, valores simbólicos e ideologias como outra
qualquer. Nesse contexto, as entrevistas passaram a ser vistas como uma forma de
rarefação da realidade histórica, e isso implodiu a ideologia empiricista contida na
ideia de “documento” no campo do documentário.
Os traços estabelecidos entre teóricos, realizadores e cineastas relativizaram
a compreensão de Guzmán sobre o ato da entrevista. Sendo um artefato, ela é, por
um lado, motivada pelas questões pessoais do realizador e, por outro, composta
pelas dimensões pessoais, afetivas e simbólicas dos depoentes. Isso equivale a
dizer que, apesar de muitas vezes as intenções pessoais do realizador serem
precisas, os depoimentos podem apelar para os afetos, para a memória, para os
silêncios e interditos.
Então, nesta pesquisa, compreendem-se as entrevistas como um dispositivo
narrativo que exerce um papel central na construção das dimensões pessoais e
públicas do ex-presidente. Mas, ao mesmo tempo, leva-se em conta que elas são
manejadas em função de seus apelos simbólicos, ou seja, elas estão dispostas no
filme de forma a promover uma leitura linear, clara e convincente de duas biografias:
a de Salvador Allende e a de Patricio Guzmán.
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Assim, coube à dissertação o reconhecimento de quem são os depoentes
presentes no filme, dos locais em que foram entrevistados, de como as interlocuções
foram manejadas como índices de ancoragem de determinada realidade histórica97 e
de que valores e sentidos são revelados no interior de suas articulações. Enfim, o
que está em jogo é a potencialidade informativa dessas entrevistas sobre a
concretude social do discurso fílmico de Guzmán.

2.2

Imagens de arquivo

Salvador Allende é um filme de cem minutos de duração, sendo que metade
desse tempo é composta por diferentes materiais de arquivo. São inserções e
filmagens de fotografias pessoais do ex-presidente, cenas de filmes de outros
realizadores e do próprio Patricio Guzmán, músicas da Nueva Canción Chilena e
registros sonoros, principalmente discursos de Allende.
Os cerca de cinquenta minutos de imagens de arquivo são distribuídos em
mais de trinta inserções ao longo do filme. Muitas dessas imagens são de filmes que
já haviam sido citados e reutilizados por Patricio Guzmán em outras realizações, a
exemplo das filmagens do Studio Heynowski & Scheumann. Essas imagens
emergem como vestígios de uma época, como rastros de um “passado que não
passa”, como depõe Guzmán ao final do filme. Dessa forma, faz-se necessário o
reconhecimento dessas fontes audiovisuais antes de partirmos para a análise de
como foram montadas, tendo em vista a comprovação de determinados fatos na
construção de um conhecimento histórico a partir da biografia do ex-presidente. E,
por extensão, de como essas fontes também permitem classificar o filme como um
“lugar de memória”98 da cinematografia de Patricio Guzmán, isto é, de como os seus
próprios registros emergem em Salvador Allende como interpretações históricas
consolidadas sobre o Governo Allende (1970-1973).
Como já foi dito, infelizmente, esta pesquisa não teve a oportunidade de obter
maiores esclarecimentos a respeito dos critérios de pesquisa de filmes por parte de
Guzmán. Ela também não obteve êxito no reconhecimento de outras pesquisas que
tratassem, especificamente, do uso de imagens de arquivo em seus filmes, sendo
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que a pesquisa de Juan Rodríguez99 aborda outras questões relativas aos seus
documentários.
Nesse sentido, optou-se por fazer um levantamento dos pesquisadores que
se têm dedicado ao estudo dos usos de imagens de arquivo em filmes não
ficcionais, a fim de traçar um breve panorama de suas contribuições teóricas e com
o intuito de encontrar algumas afinidades que possam ser levadas em conta nesta
pesquisa. Feito isso, apresentam-se e descrevem-se os filmes citados por Guzmán
na tentativa de compreender as suas dimensões históricas originais e, então, os
sentidos que passaram a adquirir na composição de Salvador Allende.
Em um reconhecido artigo, intitulado “O tempo do olhar: arquivo em
documentários de observação e autobiográficos”, a pesquisadora Consuelo Lins100
dialoga com os estudos do historiador da arte Didi-Huberman e propõe as seguintes
orientações para o começo de uma investigação sobre o tema:
Mas o que é um arquivo? Um testemunho? Uma memória? Um ato
de imaginação? Arquivo é um conjunto de documentos manuscritos,
gráficos, fotográficos, fílmicos que é, de modo geral, destinado a
permanecer guardado e preservado. Para o historiador da arte DidiHuberman (2004) trata-se de uma imagem indecifrável e sem sentido
enquanto não for trabalhada na montagem.101

Desse modo, o arquivo é compreendido como um material em potencial,
como um recurso cujas possibilidades afetivas, narrativas e ideológicas são latentes
e só ganham expressão no ato da montagem, isto é, a partir do choque com outros
fragmentos, um princípio forte e dialético que produza significados. Assim, ela
continua:
Fotografias ou imagens em movimento dizem muito pouco antes de
serem montadas, antes de serem colocadas em relação com outros
elementos – outras imagens e temporalidades, outros textos e
depoimentos. Ao evidenciarem marcas do tempo, as imagens de
arquivo convidam a memória a articular e reconfigurar a noção de
presente.102
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Nesse contexto, Lins reforça que as investigações sobre o uso das imagens
de arquivo devem partir do reconhecimento de um deslocamento, isto é, de um
desvio de suportes que provoque novos sentidos e significados. Assim, cabe ao
historiador ficar atento às nuances da montagem em questão para identificar como
ela pode encaminhar o espectador (e o pesquisador) ou em direção ao apagamento
das suas suturas ou rumo à revelação dos procedimentos da sua fabricação de
sentidos, como num gesto reflexivo.
Em outras palavras, o importante não é somente reconhecer as fontes das
imagens de arquivo, mas, principalmente, identificar o que está em jogo no intervalo
entre as suas origens e os seus destinos e compreender como elas são operadas
em busca de novas temporalidades e quais significados estão envolvidos nos
processos de suas atualizações.
Para a pesquisadora, o gesto de retomar uma imagem de arquivo “é como um
ato de resistência, ou seja, é como persistir na aproximação apesar de tudo o que o
acontecimento representa”.103 Isso implica compreender que os filmes que se valem
de arquivos não querem distanciar-se de certas memórias e, por isso, enfrentam a
aporia da representação do passado com as potencialidades da montagem.
Preocupações semelhantes são

encontradas nas análises de

Anita

Leandro104 a respeito das obras da documentarista portuguesa Susana de Sousa
Dias, cujos filmes encerram, em sua composição, as fotografias de identificação de
presos políticos produzidas pela PIDE-DGS (Polícia Internacional e de Defesa do
Estado/ Direção Geral de Segurança) do regime salazarista, vigente entre 1926 e
1974.
Em artigo intitulado “A voz inaudível dos arquivos”105, Leandro analisa o filme
Natureza Morta (2005) partindo do reconhecimento da sua construção por meio da
montagem alternada entre sequências de imagens fixas (os retratos dos
prisioneiros) e sequências de imagens em movimento (diferentes materiais do
regime). De um lado, imagens secretas dos arquivos da polícia, seu fichário de
presos; do outro lado, imagens públicas extraídas de cinejornais, documentários e
reportagens oficiais que retratam a vida pública do país. Nesse momento, a
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pesquisadora demonstra como a montagem pode revelar as brumas das
temporalidades históricas:
A montagem aproxima esses dois lados da sociedade portuguesa
que a repressão militar havia separado. Algumas pessoas da
fotografia passaram a vida no cárcere, isoladas, e não puderam
presenciar os acontecimentos históricos que as imagens em
movimento revelam. É a montagem que produz, no contracampo,
uma visão dos fatos, ainda que tardia. O silêncio dos retratos
adquire, aqui, um duplo sentido: ele evoca o controle efetivo da fala
dos prisioneiros durante o encarceramento, e o silêncio remete
também a um emudecimento produzido a posteriori pela montagem,
ao confrontar os retratos dos presos às imagens da guerra.

Ao estabelecer um diálogo com as concepções de arquivo de Derrida, a
pesquisadora mostra como o deslocamento e o manejo das fotografias da
repressão, dentro de um novo corpus de significação fílmica, denunciam a
brutalidade dos dispositivos repressivos da ditadura salazarista. Porém, ainda assim,
respeita-se uma “ética do testemunho”, ou seja, aqui o exercício da montagem
encara as imagens de arquivos como restos, como ruínas de uma sociedade
lacerada pelo autoritarismo. Dessa forma, dada a natureza lacunar e ruidosa das
fotografias de arquivo, o filme respeita a impossibilidade de se dizer alguma coisa
sobre aquele momento histórico: a documentarista renuncia às entrevistas e ao uso
da voz over. O uso das imagens de arquivo não visa fornecer provas; ao contrário,
ele envolve a economia moral do interdito. Afinal, as imagens públicas que vemos na
atualidade não foram vividas pelos portugueses contemporâneos a elas.
Dessa forma, Leandro considera que a montagem realizada pela diretora
Susana de Sousa levanta questões importantes sobre a natureza silenciosa do
testemunho e sobre as condições de percepção do inaudível no cinema de
montagem. É como se o filme permitisse que os seus personagens nos encarassem
fixamente. E, graças à ação da montagem com as imagens em movimento, “o olhar
do prisioneiro escapa ao dispositivo policial do passado e penetra no presente,
solicitando um contracampo. O rosto anônimo do fichário perfura, de certa maneira,
a forma coercitiva que a delimita”. Assim, o recurso aos arquivos consiste, também,
em um ato de resistência política. Isso porque o desafio da montagem compreende
trazer esses documentos ao curso da história, de forma que não só a foto da
identificação, mas também o sofrimento, a morte e os instrumentos da morte – que,
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embora velados, tornaram-na possível – reinscrevam-se, juntamente com ela, no
tempo histórico.106
Por ora, pode-se dizer que ambas as pesquisadoras encaram o uso de
imagens de arquivo como um gesto de afirmação política contra o esquecimento e
como um ato de recuperação de identidades sociais. Acessar os arquivos e
transplantar os seus materiais em conformidade com uma ordem fílmica são
procedimentos que, de alguma forma, procuram dar legitimidade e soberania a
memórias específicas.
Além dos estudos dessas renomadas brasileiras, a pesquisa também mapeou
as condições dos estudos internacionais sobre o tema e deparou-se com dois
dossiês interessantes: o da Revista Digital de Cinema Documentário (DOC On-line),
uma iniciativa conjunta da Universidade da Beira Interior de Portugal com a
Universidade Estadual de Campinas, e o da revista eletrônica A Contracorriente,
uma publicação dedicada à América Latina e mantida pela Universidade da Carolina
do Norte, Estados Unidos.
Dentre as pesquisas encontradas na DOC On-line, destacam-se as análises
de Jamer de Mello sobre as obras dos realizadores Harun Farocki e Péter
Forgács.107 Mello parte da consideração de que o avanço das tecnologias digitais
incrementou o uso das imagens de arquivo, além de incitar os pesquisadores a se
debruçarem sobre os seus desdobramentos éticos e estéticos. Afinal, não somente
os cineastas, mas também videomakers e artistas plásticos têm visto o cinema como
um terreno fértil para a hibridização de linguagens e experimentações narrativas.
No esforço de identificar um histórico dessas experimentações nos
documentários desses cineastas, Mello parte das contribuições teóricas do espanhol
Josep Català, que trabalha com a definição de “filme de apropriação”, a qual
“engloba todas as manifestações que fazem um novo tipo de uso de filmes já
existentes, um gesto substancial que trata todo tipo de arquivo como imagemdocumento, seja ela de origem familiar, ficcional ou mero registro documental”.108
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Para Mello, essa seria uma definição adequada por considerar o cineasta
como um ensaísta que propõe uma relação íntima e reflexiva entre os recursos
audiovisuais de que dispõe. Dessa forma, a ideia de “filme de apropriação” permitirnos-ia analisar os filmes como ensaios que assumem um recuo diante dos arquivos
que operam, de tal forma que a sua própria atividade seja deslocada a um nível em
que todas as imagens, tanto próprias como alheias, atinjam um segundo nível de
realidade.
Ao analisar obras como El perro negro (2004), Mello considera que o filme de
Forgács se apropria de gravações de amadores para subverter a cronologia dos
fatos e chamar a atenção para si mesmo, ou seja, para as condições de
possibilidade de construção de um determinado argumento histórico sobre a Guerra
Civil Espanhola. Em outras palavras, o filme torna-se um terreno brechtiano ao
propor um olhar distanciado sobre o efeito de realidade que as imagens poderiam
promover, uma janela através da qual o espectador encontra aberturas para uma
interação dialética mais intensa.
Assim, as conclusões de Mello chamam atenção para a potencialidade do uso
de arquivos nos filmes, pois, para ele, a apropriação é um procedimento que permite
um “olhar deslocado em direção à realidade fílmica, ou melhor, a apropriação efetua
uma mudança de posição de um objeto em outro contexto, um olhar sob uma nova
linha de direção”. Nesse caso, a montagem passa a ocupar um lugar de excelência
como elemento expressivo, sendo um momento fundamental da criação de sentido.
E caberia, então, ao pesquisador ficar atento às diferentes etapas desse
procedimento, a saber o ato de apropriação, o trabalho de assimilação e
remontagem dos fragmentos e o subsequente efeito de criação de novos
sentidos.109
Levando-se em conta que o procedimento de operação com imagens de
arquivo pode extrapolar o sentido estritamente documental e potencializar outras
formas de sensibilidade e experiência históricas, seria interessante registar as
considerações da artista visual chilena Voluspa Jarpa110 a respeito de seus trabalhos

109Ibid.,

p. 85.
Nascida em 1971, no Chile, estudou com o pintor vanguardista Gonzalo Díaz e é pós-graduada
pela Universidade do Chile. Cf. VOLUSPA, J. Historia, archivo e imagem: sobre la necesidad de
simbolizar la historia. A Contracorriente, Raleigh, vol. 12, n. 1, p. 14-29, set./nov. 2014. Disponível
em:
<http://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/1295/2218>.
Acesso em: 15 jun. 2015.
110

72

com os arquivos desclassificados pela Central de Inteligência Americana (CIA) sobre
a América Latina.
Em um diálogo cerrado com as considerações filosóficas de Derrida sobre o
“mal de arquivo”111, a artista especula sobre as afinidades que podem existir entre as
práticas de repressão, seleção e censura inerentes ao processo de arquivamento de
materiais e os efeitos de ordem psíquica concernentes ao registro de experiências
sociais. A fim de problematizar aspectos simbólicos dos eventos históricos, ela
analisa o seu processo artístico em torno das rasuras e dos apagamentos físicos
feitos propositalmente nas datas e nos nomes dos documentos liberados pela CIA
sob o Governo Clinton, a partir de 1999.
À luz das considerações derridianas de que os arquivos são resquícios e, por
definição, impedem a possibilidade de constituição integral de um relato histórico, a
artista trata de encarar como a montagem, isto é, os procedimentos de
deslocamento, transferência e atualização das imagens de arquivo, deve assumir
um compromisso ético, qual seja o de revelar as operações de edição, os
regulamentos de repressão e os silenciamentos sofridos. Logo, o trabalho com
arquivos precisa envolver uma série de questionamentos sobre o que foi omitido,
pensando na possibilidade de torná-lo visível. Em suas próprias palavras:
O material de arquivo, em minha perspectiva de trabalho, deve ser
capaz de tornar visíveis as operações de ‘edição e supressão’ que
são constitutivas do arquivo. Dado que o material de arquivo é um
rastro da ‘verdade dos fatos’, a minha intenção ao revisá-los é
estabelecer um novo sentido, entendendo, por isso, que aquilo que
foi narrado por história oficial pode excluir ou omitir certos elementos
em seu relato, o que será inevitavelmente questionado pelos
documentos do arquivo.

Nessa perspectiva, faz-se necessário relembrar que a etimologia da palavra
“arquivo” nos remete à “arkhé”, isto é, àquilo que é originário e fundacional. Assim, o
recurso aos arquivos é sinônimo de uma autorização, da autoria e comprovação de
uma narrativa, de uma ancoragem firme para se relatar algo. E, seguindo em termos
mais filosóficos, Jarpa pondera que, frente à natureza incompleta dos arquivos, cabe
àqueles que manuseiam esses vestígios históricos considerá-los, nessa perspectiva
de indeterminação, como ruínas a partir das quais é fundado o devir histórico.
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Por fim, a artista enfatiza que até mesmo o processo de desclassificação dos
arquivos que comprovam as sabotagens estadunidenses – que minaram a
democracia chilena nos anos de 1970 – deve ser colocado sob suspeita. Afinal, se,
por um lado, os procedimentos de atualização e publicação dos arquivos são uma
forma de reconhecimento da soberania de um país e do direito de um povo de
conhecer a sua própria história, por outro, esse exercício de “transparência política”
também é realizado em função de critérios ideológicos que recortam e selecionam
aquilo que pode ou não ser transparente e divulgado. Isto é, as relações entre o ato
de memória e os arquivos trazem em si uma contradição permanente irredutível.
O rastreamento desse levantamento teórico traz considerações importantes
para a sequência da dissertação. Primeiro, o fato de que o trabalho com imagens de
arquivo exige não somente o reconhecimento da natureza dos materiais e das suas
condições

históricas

originais,

mas

também

uma

atenção

especial

aos

procedimentos de deslocamento desses materiais para um novo suporte fílmico.
Nesse sentido, é preciso levar em consideração as razões que determinam a
seleção dos arquivos, as especificidades dos recortes que estão em jogo e a
maneira como eles se inserem dentro dos novos argumentos fílmicos. Isso exige a
comparação entre a finalidade original das imagens e as novas finalidades que lhes
são atribuídas. E o que importa, nesse caso, é como o processo de montagem
confere um papel fundamental a essa atualização dos arquivos.
Por mais que o “dever de memória” seja legítimo, ele traz em si mesmo um
ato seletivo; por mais legítimas que sejam as intenções de “recuperar o passado”, é
preciso detectar que recortes definem essa recuperação; enfim, por mais nobre que
seja a resistência política expressa na luta por “dar voz aos que foram esquecidos”,
faz-se necessário colocar sob suspeita que vozes podem tornar-se audíveis.
E uma maneira de levar a cabo a investigação desses fatores é considerar o
que Nichols categorizou como montagem de evidência, ou seja, a disposição do
material fílmico em cortes sequenciais organizados por um argumento único e
coerente que lhes é exterior. Em outros termos, é um exercício de montagem que
pode sacrificar a continuidade espacial ou temporal em prol da sustentação retórica
dos comentários.112
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Isso posto, no caso de Salvador Allende, a organização dos materiais de
arquivo é feita dentro dos padrões de procedimentos clássicos, que visam à
documentação e à autenticação de uma interpretação pessoal da história. E não
seria demais enfatizar que o fato de grande parte das imagens de arquivo ser em
preto e branco intensifica a sensação de um passado distante e endossa a “mirada
estrangeira” de Guzmán.
Enfim, a retórica em questão, em Salvador Allende, exige dos espectadores a
crença na eficiência dos materiais de arquivo para comprovar determinados eventos
históricos: eles são apresentados como vestígios históricos que evidenciam a
experiência democrática chilena e, enfim, autenticam o testemunho de quem
sobreviveu para contar essas experiências. E o que afiança esse testemunho é a
narrativa em primeira pessoa imiscuída no imaginário da Nueva Canción Chilena,
como será detalhado a seguir.

2.3

Gênese do material

O primeiro filme a ser mencionado é El primer año, realizado por Patricio
Guzmán em 1971, logo que chegou ao Chile em fevereiro daquele ano. Como foi
visto no Capítulo 1, Guzmán retornou de uma temporada de estudos na Espanha e
procurou estabelecer contatos profissionais nos cineclubes da Universidade Católica
e da Universidade do Chile, redutos de reconhecida crítica e produção
cinematográfica. O cineasta tentou compor os quadros da Chile Films, porém, como
a instituição já tinha as suas atividades encaminhadas, ele montou a sua própria
equipe para “tomar nota de tudo o que se passava, e construir um filme que tivesse
um tom descritivo com o propósito de celebrar o entusiasmo e a euforia daqueles
meses iniciais”. A montagem foi feita rapidamente e, em fevereiro de 1972, o filme
foi exibido no El Gran Cine Palace, dentro da Mostra de Cinema da UNCTAD.
A produção contou com a colaboração dos cineastas Orlando Lubbert, Gaston
Ancelovich e Marillu Mallet113; da cientista política Marta Harnecker, que continuaria
sendo colaboradora em A Batalha do Chile; e da escritora e ativista política Mónica
Echeverría, à época casada com o político Fernando Castillo Velasco e mãe de
Carmem Castillo, ex-militante do Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) e
113
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hoje documentarista, tendo contribuído para a escrita do roteiro de Salvador Allende
(2003). Entre os apoios institucionais, estão do o cineclube Cine Experimental e o da
Chile Films.
O filme, que se estende por 105 minutos de duração, é aberto com o seguinte
letreiro informativo: “esta película mostra alguns aspectos de nosso Processo
Revolucionário durante o primeiro ano do Governo Popular”. O informe prossegue
afirmando que a “ação começa no Bairro Alto de Santiago, na madrugada do dia
cinco de setembro de 1970, há poucas horas do triunfo.”. Dados o propósito e a
localização do filme, a sequência inicial apresenta a reconstituição do silêncio da
zona nobre da cidade, o qual é entrecortado pela moto de um jornaleiro que lança “a
boa nova revolucionária”: a queda da bolsa de valores. A seguir, o filme procura
demonstrar as tensões sociais decorrentes da eleição de Allende: cenas do
nervosismo da bolsa de valores dão lugar a anúncios de venda de eletrodomésticos
e a cenas de aeroportos, que sugerem a fuga da classe média chilena. Uma
introdução que evoca a obra Memorias del Subdesarrollo, realizada em 1968 pelo
cubano Tomás Alea, para retratar os impactos da Revolução Cubana sobre os
setores de classe média.
O filme segue em seu afã de mostrar os aspectos revolucionários, sendo que
a primeira medida apresentada por ele são as tomas de tierra pelos mapuches, as
consequentes medidas de reforma agrária por parte do Governo Allende. O longa
enfatiza detalhes do processo legal e democrático da experiência chilena, como os
gestos dos votantes ao som de Danúbio Azul, e dá sequência às medidas da
nacionalização do aço, do salitre e, então, do cobre, registrando-as com muitas
entrevistas com os trabalhadores e cenas do seu cotidiano. Também são
apresentados vários desfiles públicos de Salvador Allende e o alcance do seu
carisma, robustecido em virtude do convívio com a população. Ao fim, para ensejar
as conquistas graduais e talvez sugerir “avanzar sin conciliar”114, o filme acompanha
a chegada de Fidel Castro e a sua recepção pelos populares. Vale dizer que a sua
presença ganha força no filme à medida que é contraposta à reação de setores de
classe média que promoveram o cacerolazo, o panelaço encabeçado por mulheres
com o apoio de setores da burguesia financeira.
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El primer año obteve uma boa divulgação nas salas de cinema em grande
parte por causa do apoio institucional da Chile Films115, que, apesar de não ter uma
política cinematográfica nacional, procurava atender aos interesses e às demandas
dos seus profissionais. Outro elemento que contribuiu para a divulgação do filme foi
o fato de Patricio Guzmán ter trabalhado nas oficinas de cinema promovidas pela
Chile Films; pode-se dizer que isso lhe permitiu exibir e experimentar o seu filme
junto a um público mais genérico.
Por outro lado, a crítica especializada recebeu o filme como uma grande
recompilação de imagens dos informes da Chile Films, cinejornais produzidos nos
moldes dos Noticieros do Icaic. Além disso, o esforço de Guzmán foi encarado como
uma tentativa de se adequar a fórmulas e esquemas que já estavam consagrados
pelo Nuevo Cine Latinoamericano, como atesta o artigo de Gandarillas na quarta
edição da renomada revista Primer Plan:
considerada como um esforço didático, ela não chega a uma síntese;
a medula do processo político do primeiro ano recolhe em cem
minutos algumas manifestações, como bem poderia organizá-las em
cinquenta ou prolongá-la em três ou cinco horas. Em todo caso,
ampliado ou reduzido, o filme resultaria igual: um trabalho
requentado que, em termos documentais, não teria nada sério.116

À parte as duras críticas, El primer año foi o filme que chamou atenção do
documentarista Chris Marker e, então, projetou a carreira de Patricio Guzmán. Afinal,
Chris Marker ainda seria fundamental em todas as etapas de produção de A Batalha
do Chile, como no fornecimento de películas e recursos financeiros para a
consecução do projeto, no contato com Alfredo Guevara e na decisiva obtenção de
apoio do Icaic na finalização de toda a trilogia.
Le dernier combat de Salvador Allende117, realizado em 1998 por Patricio
Henríquez, é outra fonte de imagens. E, pode-se dizer, de uma maneira especial,
pois o filme de Henríquez trouxe ao primeiro plano uma personagem importante para
o esclarecimento da participação dos Estados Unidos no golpe militar, qual seja o
embaixador Edward Korry, um sujeito cujas funções estavam intimamente ligadas à
International Telephone and Telegraph (ITT), à época dirigida pelo ex-chefe da CIA
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GANDARILLAS, H. S. El primer año, de Patricio Guzmán. Primer Plano, Valparaíso, n. 4, [n. p.],
1972. Disponível em: <http://cinechile.cl/archivo-31>. Acesso em: 20 jun. 2015.
116 Ibid.
117 Ficha técnica disponível em: <http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/6648_1>.
Acesso em: 20 jun. 2015.
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John McCone. A sua entrevista assume uma dimensão significativa ao explicitar e
reforçar os meandros das sabotagens destinadas a corroer a carreira e a ascensão
política de Allende. E esse também será o papel da entrevista de Edward Korry em
Salvador Allende: o de revelar e autenticar as estratégias norte-americanas que
ficaram conhecidas como “tracks I” e “tracks II”: as primeiras seriam medidas sociais

Figura 7: A reconstituição dos minutos finais do Governo Allende: a temporalidade técnica das
Forças Armadas impõe-se diante das contingências históricas no filme de Henríquez
Fonte: (LE DERNIER…, 1998, aos12min40s).

ou financeiras legais, mas com a finalidade espúria de minar a democracia chilena, a
exemplo da greve patronal de outubro de 1972118; por sua vez, a segunda “pista”
compreendia ações de ordem tática, a exemplo da ofensiva das três forças militares,
a qual estrangulou o país na manhã do dia onze de setembro de 1973.
O filme assume-se como uma “reconstituição da experiência democrática
chilena”, e o roteiro de Henríquez, elaborado com o jornalista e diplomata Pierre
Kalfon, adota estratégias interessantes na condução da narrativa, haja vista as
inserções, na banda sonora, da onomatopeia mecânica típica da passagem do
tempo e dos letreiros que indicam, com precisão, os horários dos eventos. Ambos os
recursos acentuam uma interpretação fatalista da história e fazem com que o
espectador sinta o Governo Allende como uma bomba-relógio.
Esses recursos são justapostos às entrevistas de militares – como a do
General Palacios, responsável pelas táticas terrestres na manhã do dia onze de
setembro e aos registros das comunicações das rádios militares, sendo ilustrativa a
Cf. DRAGO, T. “Tracks”, prólogos sangrentos. In: ______. Chile – Um duplo sequestro. Brasília:
Thesaurus, 1995b. p. 33-40.
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inserção das palavras de Pinochet, que chegou a afirmar que, mesmo que ao
presidente fosse assegurada a saída do Chile com vida, “seria fácil fazer seu avião
cair”.119
Por outro lado, ao partir da fatídica manhã de onze de setembro para
reconstituir o golpe militar, o filme de Henríquez também conta com os depoimentos
de pessoas próximas ao ex-presidente, a exemplo da sua esposa, Hortensia Bussi,
e da sua filha Isabel, que esclarecem as convicções pessoais do ex-presidente nos
momentos finais do seu governo; do conselheiro político Joan Garcés e do Ministro
da Saúde Arturo Jirón, que permaneceram juntamente com o presidente até a
rendição; e de motoristas que atendiam Salvador Allende. Isto é, aos argumentos
reacionários e supostamente legalistas do embaixador Korry e dos militares
entrevistados, Henríquez contrapõe a trágica dimensão humana daqueles que
lutaram com Salvador Allende até os minutos finais da sua vida. Ao fim, Patricio
Henríquez faz questão de reforçar o caráter traumático dos depoimentos contidos no
filme ao inserir um letreiro com as seguintes informações:
os testemunhos deste documentário são de sobreviventes. Todos os
outros que defenderam o Palácio La Moneda foram assassinados
pelas Forças Armadas após serem detidos em 11/09/73. Seus
corpos foram ocultados. Esse filme é dedicado às suas memórias.

O curta-metragem francês Le Chili: un nouveau Cuba?, realizado em 1970 por
Maurice Friedland, aborda os desafios da experiência chilena e o seu programa de
nacionalização de setores econômicos estratégicos. O curta de 22 minutos foi
produzido pelo Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF) e distribuído
pelo Institut National de L’Audiovisuel (INA).120
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Citação localizada aos 16min30s do filme.
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O filme começa apresentando os murais da Brigada Ramona Parra enquanto
uma narração em voz over explica o caráter inédito da vitória eleitoral de Salvador
Allende em 1970. E segue enfatizando a solução pacífica da revolução política em
andamento no Chile ao dizer que a Unidade Popular é uma composição de
comunistas e socialistas que foge aos esquemas históricos das esquerdas francesa
e italiana. O seu êxito histórico deu-se pela “via pacífica, conquistada não através de
metralhadoras, mas pelos votos”.

Figura 8: Salvador Allende em plano próximo sob o calor da vitória eleitoral: a defesa do histórico
legalista entrecortado por entrevistas de representantes de setores sociais vários no filme de Friedland
Fonte: (LE CHILI…, 1970, aos 21min22s).

A película reproduz trechos de uma entrevista com Salvador Allende que está
dividida em duas partes, de forma a abrir e encerrar o filme. Na primeira parte, o
realizador propõe perguntas a respeito de como Allende pretende conciliar a
garantia das liberdades democráticas com o avanço rumo ao socialismo. Uma
questão que logo é desmontada por Allende, o histórico legalista constitucional da
esquerda chilena. Por sua vez, a segunda parte da entrevista estende-se por cerca
de seis minutos, e, à questão sobre a possibilidade de conciliar a estabilização da
economia com as demandas sociais dos trabalhadores, Allende responde
salientando o caráter moral das suas decisões políticas.
O cubano Santiago Álvarez também está presente em Salvador Allende com
a sua obra De América soy hijo y a ella me debo (1972), que aborda a passagem de
Fidel Castro pelo Chile. Ao longo dos seus 125 minutos de duração, acompanhamos
os 23 dias da viagem de Fidel pelo Chile, com destaque para as visitas que fez aos
operários das indústrias salitreira, cuprífera e siderúrgica e a recepção sempre
massiva e calorosa por parte da população chilena.
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As produções de Álvarez são caracterizadas por uma montagem rápida
envolvendo a colagem de diversos materiais audiovisuais. E “De América soy hijo...”
não é diferente: os registros da visita de Fidel são montados com artes gráficas que
denunciam o imperialismo norte-americano, com mapas e gravuras que evocam a
atualidade das mazelas da colonização do continente americano e com letreiros que
contêm citações de José Martí e do escritor Eduardo Galeano.

Figura 9: Salvador Allende recebe Fidel aos 13 minutos de De America.... As imagens do filme de
Álvarez inauguram a segunda metade da cinebiografia Salvador Allende
Fonte: (DE AMERICA…, 1972, aos 14min).

Nesse filme, podem ser encontradas imagens do passeio de Fidel e Allende
rumo ao sul do país a bordo de uma fragata da Marinha para fins de praticar
exercícios de tiro. Além disso, o filme contém registros do discurso de despedida de
Fidel Castro, proferido no Estádio Nacional, no dia dois de dezembro de 1971.
Por sua vez, os registros produzidos pela dupla Walter Heynowski e Gerhard
Scheumann foram retirados de diferentes filmes, a saber: La guerra de los momios,
de 1974; Yo he sido, yo soy, yo seré e o curta-metragem Compatriotas, ambos de
1974; El golpe blanco, de 1975; e Más fuerte que el fuego, de 1978.
Heynowski e Scheumann foram dois realizadores alemães que fundaram um
estúdio, o H&S, na Berlim Oriental da então República Democrática da Alemanha.
Eles ocuparam altos cargos na grande mídia até instituírem um coletivo com o
cinegrafista Peter Hellmich, em 1965. Juntos, eles foram uma equipe profícua, com
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71 filmes realizados em 26 anos de atividade, dentre os quais se destacam os da
sua “fase chilena”, sendo estes seis longas e três curtas-metragens.121
Em La Guerra de los momios, encontram-se entrevistas com Leon Vilarin,
advogado líder da organização dos caminhoneiros que coordenou a paralisação
patronal em outubro de 1972, provocando o desabastecimento da capital chilena;
assim como uma entrevista com Leonardo Villarín, líder sindical que ensejou a
paralisação da mina de El Teniente em julho de 1973, deflagrando um racha nas
bases populares do governo. Ambos eram representantes dos “momios” expressos
no título do filme: estes eram empresários, agentes dos setores financeiros e
representantes da grande mídia, os quais formavam a mentalidade dos setores
médios da sociedade e apostavam na crise da democracia chilena. Agentes
reacionários, os “momios” contribuíram decisivamente para as covert actions norteamericanas – ações revestidas de legalidade que visavam à subversão da ordem
democrática –, com o intento de desestabilizar o Governo Allende.
O filme El golpe blanco inicia-se com a apresentação de dados da Time e do
Herald Tribune que demonstram como o imperialismo norte-americano investiu na
deterioração da carreira de Salvador Allende desde 1964. À medida que ocorre a
evolução histórica da esquerda dentro dos marcos da legalidade do Estado de
Direito chileno, o filme apresenta imagens de setores fascistas, encabeçados por
líderes como Onofre Jarpa e Juan Luis Ossa.

Figura 10: O Sr. Villlarín, líder da greve patronal que paralisou os caminhoneiros em outubro de
1972 é apresentado como um dos responsáveis pelo “golpe branco” que dá título ao filme
Fonte: (EL GOLPE…, 1975, aos 12min25s).
121

Conforme informações do Museu da Memória disponíveis em: <http://www.museodelamemoria.cl
actividad/el-cine-de-heynowski-y-scheumann>. Acesso em: 5 jun. 2015.
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De família latifundiária, Jarpa fundou, em 1966, o Partido Nacional, cujos
partidários promoviam vandalismos e ameaças de morte contra as agremiações
trabalhadoras Juntas de abastecimento y precios, destinadas à distribuição de
alimentos no auge da crise de 1973. Por sua vez, Ossa foi um advogado do Partido
Nacional que agia em nome dos interesses de companhias mineradoras
internacionais. Como se pode notar, a proposta do filme é mostrar como os
interesses norte-americanos e de multinacionais em geral estavam totalmente
comprometidos com a derrubada de Salvador Allende. Vale destacar que ambos os
filmes, La Guerra de los momios e El golpe blanco, dão ensejo às entrevistas de
líderes comunistas em suas conclusões, sendo eles, respectivamente, o senador
Volodia Teitelboim e o jornalista Luis Corvalán, secretário-geral do Partido
Comunista.
O longa-metragem de oitenta minutos Der Fall Kissinger foi realizado em 2001
por Wilfried Huismann para a televisão alemã. O diretor é um jornalista investigativo
com uma obra reconhecida no continente europeu, tendo conquistado, por três
vezes, o prêmio Adolf Grimme, o mais prestigiado do mercado televisivo alemão. O
filme, traduzido como O Caso Kissinger, contém trechos de The Trial of Kissinger,
documentário produzido pela BBC a partir da obra de investigação jornalística de
Christopher Hitchens.122 Dado que foi possível encontrá-lo disponível em línguas
latinas, a pesquisa contou com a colaboração de um colega na tradução de
momentos específicos do filme, com o intuito de identificar cenas que foram
reutilizadas em Salvador Allende.
Em tempo, é preciso ressaltar que os créditos finais de Salvador Allende
registram algumas obras fílmicas que a pesquisa não conseguiu identificar; entre
elas, está Blue Jay: notas del exilio, realizada em 2001 pelo cineasta independente
Leopoldo Gutiérrez123, que prestava serviço militar obrigatório à época do golpe
militar. Finalizado em Betacam, o filme participou da edição de 2001 do FIDOCS,
contando a história de escritores e intelectuais chilenos que encontraram refúgio no
Canadá após o golpe de Pinochet.
O curta-metragem Banderas del pueblo, realizado em 1964 por Sergio Bravo,
com o propósito de dar apoio à candidatura de Salvador Allende, também não foi
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Conforme informações disponíveis em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/
mo040720011.htm>. Acesso em: 5 jun. 2015.
123 Conforme informações disponíveis em: <http://cinechile.cl/pelicula-861>. Acesso em: 5 jun. 2015.
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encontrado. Esse curta de trinta minutos foi realizado simultaneamente com La
marcha del Carbón, e ambos retratam os movimentos sociais da época.124 A
Enciclopedia del Cine Chileno aponta que existem fragmentos de cópias desse
último na Cinemateca Suíça de Lausana, mas é possível encontrar a sua ficha
técnica e alguns frames na página do Festival Internacional de Cine Recobrado,
evento dedicado à manutenção da memória e do patrimônio cinematográfico que
ocorre em Valparaíso.125
Um destino semelhante assombrou os filmes que Joris Ivens realizou ao
longo das suas quatro viagens ao Chile. Após a realização de A Valparaíso, em
1962, o documentarista holandês retornou e realizou outros dois filmes que nunca
foram exibidos no país: El pequeno circo e El tren de la victoria, de 1963 e 1964,
respectivamente. Segundo a documentarista e pesquisadora Panizza, as cópias que
restavam no Centro Experimental da Universidade do Chile desapareceram durante
o regime militar.126 Todavia, ainda é possível encontrar, com uma qualidade
precária, fragmentos de El tren de la victoria no domínio YouTube.127 O filme,
inicialmente, contava com o apoio financeiro da televisão francesa, porém acabou
dispondo somente de recursos da própria Frente de Ação Popular de Allende
(FRAP), tendo registrado uma semana da campanha presidencial de 1964.128
Do curta-metragem Brigada Ramona Parra, realizado por Alvaro Ramírez
durante a campanha presidencial de 1970129, só foram encontrados fragmentos. O
filme registra a confecção dos murais e os testemunhos dos participantes da Brigada
fundada por Alejandro “Mono” Gonzáles, que também depõe em Salvador Allende. A
Brigada Ramona Parra seguia as diretrizes do Partido Socialista, e essas imagens
exercem um papel decisivo na argumentação da cinebiografia Salvador Allende.
Vale destacar que a pesquisa nos domínios de compartilhamento de vídeos
encontrou trechos do curta-metragem de Ramírez no YouTube e inserções de
imagens dos murais, com uma qualidade superior, no Vimeo130, tendo sido estas
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Conforme informações disponíveis em: <http://cinechile.cl/archivo-43>. Acesso em: 5 jun. 2015.
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12 jun. 2015.
126 Conforme disponível em: <http://www.bifurcaciones.cl/2012/12/joris-ivens-valparaiso-entre-lapoesia-y-la-critica>. Acesso em: 12 jun. 2015.
127 Conforme disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=J2MiNLsD_QU>. Acesso em: 15 jun.
2015.
128 Conforme disponível em: <http://www.puntofinal.cl/730/JorisIvens.php>. Acesso em: 15 jun. 2015.
129 Conforme disponível em: <http://cinechile.cl/pelicula-749>. Acesso em: 15 jun. 2015.
130 Conforme disponível em: <https://vimeo.com/12989213>. Acesso em: 15 jun. 2015.
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encontradas por meio de um trabalho acadêmico intitulado Muralismo político
chileno: Brigada Ramona Parra.

2.4

Testemunho, música e voz

O documentarismo chileno contemporâneo tem-se dedicado, com frequência,
ao trabalho de reconstrução da memória histórica do país, e esse exercício passa,
necessariamente, pela sua história recente: a experiência da Unidade Popular, a
ditadura militar e as marcas desses processos numa sociedade dividida. Ao partir
dessa constatação, Valenzuela analisa obras de reconhecimento internacional nas
quais o questionamento do próprio documentarista assume o protagonismo das
narrativas, desencadeando interpretações a respeito das suas motivações
biográficas e de como elas relacionam-se com a memória social do país.
A autora dedica-se à comparação entre Chile, la memoria obstinada, de
Patricio Guzmán, La Flaca Alejandra, de Carmem Castillo, e En un lugar del cielo, de
Alejandra Carmona, para compreender como as práticas performáticas comuns a
esses filmes tratam de produzir argumentos subjetivos sobre a memória histórica do
país. Nesse sentido, por meio das suas experiências pessoais, esses realizadores
tratam de refletir e problematizar os acontecimentos em torno do golpe militar de
1973 e os seus impactos na sociedade contemporânea. A autora registra que o
resgate da experiência da autonarração define a forma do documentário
performativo, deixando de lado uma perspectiva meramente informativa. Assim,
esses filmes mesclam diferentes técnicas expressivas que dão “textura e densidade
à narrativa, a exemplo dos planos subjetivos, a utilização de músicas e a exploração
de cenas com forte teor afetivo”.131
Uma chave interpretativa consoante pode ser encontrada nos estudos de
Barrenha. Essa autora considera que o filtro da intimidade afetiva permeia o
passado histórico em filmes como El edifico de los chilenos, de Macarena Aguiló, El
eco de las canciones, de Antonia Rossi, e En un lugar del cielo, de Alejandra
Carmona. Para Barrenha, essas obras têm em comum a discussão de questões
como identidade, desenraizamento, pertencimento e estranheza – heranças que
gravitam em torno do golpe militar. Na perspectiva da autora, todos esses
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documentários em primeira pessoa abdicam de verdades totalizantes e investem na
construção de argumentos que registram a incapacidade de narrar eventos
traumáticos, como o golpe militar e a decorrente truculência da ditadura. Ao trazer
versões parciais e provisórias do recente passado histórico, esses filmes apostam
na micropolítica e “estão profundamente engajados na elaboração de memórias que
transitam entre o individual e o coletivo”.132
Os estudos dessas autoras inscrevem-se em um quadro maior de
compreensão da emergência de testemunhos que vem ocorrendo desde os anos
1970 nas produções culturais latino-americanas. Autores como Seligmann-Silva133
contribuíram para o dimensionamento das relações entre o testemunho histórico e
os seus sentidos jurídicos, assim como as suas implicações no que tange à
sobrevivência a um evento-limite, radical. Isso porque o testemunho opera a
experiência de eventos traumáticos, como a Shoah e também as perseguições e
encarceramentos em campos de concentração adotados pelas ditaduras latinoamericanas. Para o autor, as práticas testemunhais latino-americanas ganharam
respaldo internacional a ponto de dar ensejo a um novo gênero literário, a “literatura
do testimonio”, cuja principal característica seria o forte peso de “política partidária”
em detrimento da “política cultural”.134
Os propósitos desta pesquisa também levam em conta os estudos de Blanes
sobre a história dos testemunhos chilenos.135 Para esse autor, os depoimentos dos
sobreviventes da ditadura militar chilena adquiriram diferentes sentidos e
significados ao longo dos anos em função dos seus contextos políticos e sociais e
das suas redes de representação. Em diálogo com os estudos de Arendt, Agamben
e Wieviorka, o autor registra que os testemunhos, em princípio, tratam de afirmar a
singularidade das suas biografias, isto é, a individualidade das suas experiências
históricas. Entretanto, eles são enunciados com as palavras próprias do tempo em
que testemunham e a partir dos questionamentos e expectativas que lhe são
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134 Id., 2005, p. 89.
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contemporâneas; as suas finalidades também dependem dos interesses políticos e
ideológicos do momento em que são produzidos.136
O autor propõe, então, uma análise de como a evolução repressiva das
instituições militares chilenas, em compasso com a implantação das medidas
neoliberais, influenciou a produção, a circulação e a recepção de publicações oficiais
e extraoficiais de líderes sociais, intelectuais e artistas que testemunhavam a crise
do Estado de Direito no Chile. Ele considera possível analisar a história dos
testemunhos chilenos de acordo com o seguinte recorte: o “período do terror”, que
abarcaria de 1973 a 1978; o “período de institucionalização” da ditadura, de 1978 a
1990; e a “Transição”, de 1990 em diante, período marcado pelos arranjos políticos
em torno da Concertación e pelas tentativas de construção de um consenso social a
respeito da memória pública da ditadura militar. A seguir, expõe-se um breve
mapeamento desses períodos a fim de esclarecer de que maneira o filme Salvador
Allende guarda relações com essa história dos testemunhos.
Blanes concebe que o “período do terror” compreendeu o auge da
perseguição, repressão e aniquilação daqueles considerados opositores políticos,
afinal a junta militar instalada no mesmo dia do golpe reconhecia que seu papel
histórico era zelar e garantir “Estado de sítio”, sendo este compreendido como um
“estado em tempos de guerra”.137 Nesse período, entraram em funcionamento
campos concentracionários como Chacabuco, Pisagua, Ritoque, Isla Dawson e
Tejas Verdes. Assim, segundo o autor, o projeto político que estava em prática no
Chile se baseava na implantação de um estado de exceção de caráter schmittiano.
Durante essa fase, os exilados chilenos montaram as suas próprias edições e redes
de comunicação, como as revistas Araucária, Cuadernos de Cordillera e Literatura
Chilena.138 E também contaram com o apoio de editoras internacionais, a exemplo
da soviética Novosti, que publicou a obra de Rolando Carrasco 139 Prigué na Europa
em 1977, cujo trecho a seguir foi analisado por Blanes:
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Me toca el cuerpo buscando armas. Es el tercero o cuarto registro en
lo que va de corrido desde la detención hace diez horas. De cara a la
pared no veo los rostros del trío pero sí distingo gotitas de sangre
coagulándose en la pared y arrastrándose trabajosamente hacia
abajo. Las bolitas rojas dejan tras sí una estela opaca al secarse. (…)
el puño que viajaba en dirección a mi cara se detiene junto a un ojo
sin tocarme. (…) El puño vuelve y me tuerce la cabeza al impacto.
Multiplicado cae en cuello, espalda, orejas. Una rodilla encuentra
desde atrás los testículos. Aprieto las mandíbulas y cierro las manos
en un encogimiento desesperado.140

Diante de vários testemunhos dessa natureza, Blanes considera que a
principal característica desse período foi a “produção de sobreviventes”; ou seja,
entre os escopos da ditadura pinochetista, estava a sistemática aniquilação da
dignidade dos seus opositores políticos e a destruição da humanidade em seus
corpos. Nesse cenário, falar era o que restava, e as produções culturais passaram a
ser investidas de forte carga política, dada a necessidade de reconciliar o “ser
vivente” com o “ser falante”: testemunhar era sinônimo de denunciar frontalmente as
atrocidades da ditadura. Nesse contexto, os relatos testemunhais assumiram a
lógica de combate e encontraram respaldo e solidariedade internacional, sendo
acolhidos como meios de se manterem vivas as lutas políticas contra a ditadura.
Por sua vez, o “período de institucionalização da ditadura”, entre 1978 e 1990,
foi marcado pela necessidade da Junta Militar de conciliar a consolidação das
medidas econômicas neoliberais com as garantias de liberdade individual típicas
desse modelo econômico. Em outras palavras, superada a situação de exceção dos
anos iniciais, o que importava à Junta Militar era garantir legalidade à ditadura e
fazer avançar as medidas econômicas dos Chicago Boys, isto é, um grupo de jovens
economistas que advogava em nome da nascente doutrina neoliberal.
Para Blanes, a noção de “democracia protegida” foi central para a
configuração do Estado autoritário quando da reformulação constitucional dos anos
de 1980: o regime destruía uma história de conquistas dos direitos sociais e
explicitava o tipo de relação que estava disposto a manter com aquele que o regime
considerava ser o cidadão chileno, isto é, as formas de controle social deslocaramse da esfera militar para a esfera policial. Assim, as instituições oficiais subsumiam a
violência policial aos imperativos da ordem econômica.
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Houve, então, dois eventos que trouxeram mudanças significativas para o
conceito de testemunho. O primeiro deles foi a visita de equipes médicas ao Chile,
em 1982, promovida pela Anistia Internacional com o intuito de realizar exames
clínicos na população carcerária. O relatório publicado no ano seguinte denunciou as
torturas sofridas pelos cidadãos chilenos entre maio de 1980 e abril de 1982 –
período em que a violência institucional perdia o seu caráter sistemático, mas ainda
se mantinha como principal tática de coesão social.
O relatório da Anistia foi bem-sucedido na tarefa de comprovar as práticas de
tortura, além dar visibilidade e legitimidade científica aos testemunhos dos detidos e
dos sobreviventes da ditadura. Os objetivos de denunciar a violação dos direitos
humanos e de articular ações de solidariedade internacional aos cidadãos chilenos
estavam sendo cumpridos. Contudo, ao enquadrar os testemunhos nos regimes dos
saberes clínicos, as estratégias da Anistia deslocavam as suas reivindicações
políticas para o campo dos debates humanitários, ou seja, os testemunhos dos
sobreviventes ganhavam visibilidade internacional à medida que perdiam potencial
político. Dito de outra forma, o exercício institucional da violência política seria
desvinculado das práticas da violência econômica: o paradigma dos direitos
humanos questionava, sim, a violência concreta sobre os corpos, porém não dizia
nada sobre as violências econômica e social, às quais a instituição da tortura havia
servido.141
O segundo evento que catalisou as estratégias da Anistia foi a entrada em
cena da Igreja Católica, o que ocorreu por meio da Vicaría de la Solidaridad, cujas
ações trataram de proteger os perseguidos políticos assim condicionados pelo
mesmo regime militar que ela reconhecia. Nessa mesma época, a Vicaría levou a
cabo uma série de publicações, entre reportagens, revistas e livros, que trouxe à luz
o seu imenso arquivo, no qual constavam os antecedentes de mais de 45 mil
pessoas perseguidas, detidas ou desaparecidas pela ditadura pinochetista.
Blanes reforça que o aspecto gráfico de publicações como ¿Dónde están?, de
1978, trouxe um novo léxico e uma nova sintaxe para os testemunhos dos
sobreviventes. O livro tornava pública uma compilação de fichas de desaparecidos,
as quais indicavam os seus dados pessoais, as circunstâncias do desaparecimento
e os depoimentos de familiares e de outros detidos. E o seu enfoque humanitário
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demandava um grafismo distante da retórica combativa da década anterior. Assim, a
publicação confiava na tonalidade afetiva de uma montagem fotográfica em que os
rostos dos desaparecidos apareciam justapostos, em diferentes formatos e
tamanhos, como um quebra-cabeça, e eram identificados por um número que
remetia ao capítulo do livro que tratava do seu caso.142
Segundo o autor, o conjunto gráfico da obra era ousado para os padrões
editoriais da época porque demonstrava a envergadura dos cadastros testemunhais
arquivados pela Vicaría e expunha à opinião pública milhares de pessoas como
“desaparecidas”, um estatuto político que a ditadura pinochetista fazia questão de
não reconhecer. Entretanto, ao individualizar ao máximo a identidade dos
desaparecidos, essa mesma estética ousada eliminava o caráter político das suas
desaparições. As suas fotografias pessoais em situações cotidianas sublinhavam
uma nova ideia fundamental: o importante não era a sua militância nem a sua
vinculação a um determinado projeto de transformação social, mas, sim, os laços
familiares e afetivos dos quais haviam sido violentamente arrancados. Assim, a
tônica política do exílio era deslocada em direção ao paradigma da memória.
O período da “Transição” foi marcado pela articulação da coalização de
oposição “Aliança para a Democracia” – que gerou a Concertación, responsável por
governar o Chile nos anos de 1990. Nesse período de construção da democracia, a
sociedade chilena já lidava com um significativo repertório de referenciais e códigos
narrativos testemunhais, o qual permitiu a construção de consensos em torno da
memória pública da ditadura, mas não sem polêmicas e conflitos. O que importava,
naquele momento, não era mais denunciar uma situação inquisitorial que já
caducava, nem mesmo dar visibilidade à ausência de parentes e familiares, mas
conjurar

a

ameaça

do

esquecimento

e,

portanto,

incorporar,

em

suas

representações, os elementos traumáticos que estavam associados às recordações
daqueles anos de chumbo.
Nesse sentido, nos anos da “Transição”, os diversos campos culturais já
haviam absorvido e codificado várias representações possíveis da violência militar,
seja no jornalismo, na poesia, na literatura, na fotografia e no cinema e audiovisual.
Além disso, uma série de intervenções estatais no âmbito da memória atribuiu aos
testemunhos a necessidade de se relativizar a responsabilidade histórica e a
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imputação jurídica dos crimes cometidos pelo regime pinochetista em troca do
reconhecimento político e da conciliação nacional.
Medidas como o

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y

Reconciliación143, de 1991, e o Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura, de 2003, expressaram a nova sintaxe da memória, que se
almejava consensual. O primeiro, também conhecido como Informe Rettig, foi
instalado pelo presidente Patricio Aylwin e teve como propósito fazer um
levantamento das violações dos direitos humanos e as suas relações com o Estado
chileno. Após nove meses de pesquisa, foram recebidas 3.550 denúncias. No
entanto, as investigações desse informe estavam desvinculadas de questões
jurídicas: o relatório descrevia os crimes contra a humanidade, mas sem assinalar os
seus responsáveis, nem os vincular à implantação do modelo econômico neoliberal.
Por sua vez, o informe de 2003 foi instalado em setembro daquele ano – em
torno das efemérides dos trinta anos do golpe militar – pelo presidente Ricardo
Lagos e foi comandado pelo monsenhor Sergio Valech. O informe tratou-se de uma
das mais significativas intervenções públicas nas políticas de memória do contexto
latino-americano, pois, em sua abrangência, reconheceu a prática sistemática da
tortura, a violação oficial dos direitos humanos, deu amparo oficial e legal a mais de
trinta mil sobreviventes e, além disso, propôs medidas de reparação para as vítimas
da ditadura.
Blanes chama a atenção para o teor conceitual do prólogo do informe, escrito
pelo presidente Ricardo Lagos:

El trasfondo del Informe son las vidas quebradas, las familias
destruidas, las perspectivas personales tronchadas. Todo ello estuvo
cubierto durante mucho tiempo por un espeso e insano silencio (…)
La experiencia de la prisión política y la tortura representó un quiebre
vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas
y de sus familias.

Na visão do autor, o discurso oficial assinalava a ausência de uma resposta
social adequada ao problema da violência de Estado e, em especial, aos efeitos da
prática sistemática da tortura durante a ditadura. Ao mesmo tempo, as palavras
oficiais tratavam de evitar o registro da denúncia política e atribuíam uma chave
patológica à questão, ao nomeá-la como “insana e espessa”. Assim, esse seria o
143
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registro conceitual que sustentaria os argumentos dos testemunhos durante o
período da “Transição”: a história recente do Chile estaria diretamente ligada, antes
de tudo, às cisões familiares e à destruição de laços afetivos pessoais. Portanto,
qualquer tentativa de testemunho estaria envolvida numa espécie de disfunção
psicológica coletiva, já que falar a respeito dos anos de chumbo seria desafiar uma
consciência desbussolada, seria como se enveredar por uma seara de rumores e
interditos – enfim, tocaria as raias de um desvario.
A fim de exemplificar as contradições que tomaram conta dos testemunhos
dessa época, Blanes cita o documentário La Calle Santa Fe, lançado em 2007 por
Carmem Castillo. A diretora144 foi militante do MIR, trabalhou com Beatriz Allende
nos anos iniciais do Governo Allende e foi capturada, juntamente com o seu
companheiro Miguel Enríquez, na casa da rua Santa Fé que dá nome ao filme, em
cinco de outubro de 1974. Grávida de seis meses, ela foi detida, torturada e expulsa
do país, enquanto o seu marido, líder do MIR, foi morto em circunstâncias ainda não
esclarecidas. Ela tem-se dedicado ao documentarismo desde os anos oitenta, e
grande parte da sua obra gira em torno da sua biografia política.145 Patricio Guzmán
contou com o seu apoio na feitura do roteiro de Salvador Allende, sendo Carmem
creditada, ao fim do filme, como “colaboradora na escritura do comentário”.
Em La Calle Santa Fe, Carmem reconstitui as suas experiências na casa e,
para tanto, conta com entrevistas de amigos e companheiros políticos. O filme
abrange temas como a militância clandestina, os ideais revolucionários e a violência
pinochetista. Blanes, porém, considera que o filme dilui os temas políticos nas
evocações afetivas e sentimentais relativas aos ideais revolucionários. E, para o
autor, isso ocorre, de maneira proposital, desde as cenas iniciais, em que vemos
imagens de arquivo de um noticiário informativo que narra a morte de Miguel
Enríquez pelas mãos da DINA. Ato contínuo, acompanhamos Carmem em um
quarto, observando cartazes, fotos e objetos da época de convívio com Miguel
Enríquez, enquanto a sua narração, em voz over, enuncia diz as seguintes palavras:
No me hace falta recordar la belleza el día de su muerte. Miguel no
se ha ido, soy yo la que se ha convertido en otra, una extraña en esta
historia. Y sin embargo, dizes meses de vida en la casa de la calle
144
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Santa Fe y todo lo que uno puede esperar a lo largo de una vida, ahí
lo viví. Quizás sea eso la felicidad, minutos vividos como si fuera el
último, la amenaza, el miedo se quedaban afuera, después de pasar
la puerta recobrábamos el aliento.

O manuseio de vestígios pessoais e o tom melancólico da narração delineiam
o programa teórico e as características do olhar que o filme lança sobre o passado:
trata-se de uma memória emocional que desfoca a abordagem política para trazer
ao primeiro plano, uma poética da rememoração. A retórica do filme desenvolve-se,
então, em função das possibilidades de representação das contradições inerentes
ao testemunho; isto é, ao situar a enunciação do filme no trauma de uma perda
familiar, as representações do passado passam pelos filtros de uma subjetividade

Figura 11: Os vestígios da militância de Carmem Castillo: o manuseio das relíquias dá ensejo às
narrações em primeiro pessoa e guarda semelhanças com Salvador Allende
Fonte: (LA CALLE…, 2007, aos 1min14s).

ferida, frente a qual o espectador dificilmente ousará levantar suspeitas.
Vale adiantar um detalhe importante: os dispositivos de enunciação que
apresentam o filme de Carmem, de 2007, guardam muitas semelhanças com os
dispositivos iniciais de Salvador Allende, de 2003, a saber: o manuseio de relíquias
pessoais, um leve movimento de câmera que sugere ao espectador um olhar
subjetivo sobre elas e o acompanhamento de uma narração confessional, a qual é
sublinhada com uma música clássica cujos instrumentos de sopro soam uma
melodia leve e etérea.
Dessa forma, a pesquisa segue a compreensão de Blanes, que alega que o
período da “Transição” evocou novas formas de testemunhos, ou seja, para ele, a
partir dos anos noventa, houve uma conjuntura histórica que promoveu novas
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coordenadas enunciadoras para os testemunhos: dessa vez, eles passaram a se
vincular à exploração psicológica e fenomenológica da experiência do exilio e da
violência. Tanto no campo das atividades literárias como no das atividades
audiovisuais, as novas retóricas testemunhais passaram a lidar com a experiência
política por meio do registro da afetividade e da subjetividade e potencializaram as
suas ressonâncias afetivas.
Reforça-se que não há que se menosprezar os documentaristas que optam
por essas estratégias na composição dos seus filmes-testemunhos, que, algumas
vezes, abarcam depoimentos de grande complexidade e valor moral. Entretanto, é
preciso suspeitar desses dispositivos narrativos quando eles se tornam recorrentes e
correm o risco de se tornarem fórmulas em função de certas demandas sociais.146
Em outras palavras, é preciso levar em consideração que o ambiente cultural
contemporâneo exerce um grande fascínio sobre os discursos em primeira pessoa:
seja por motivos políticos, em prol de iniciativas governamentais específicas, seja
por interesses da indústria cultural, que é capaz de mimetizar todas as dimensões
humanas a fim de atender às exigências típicas de uma sociedade neoliberal. Assim,
o problema apresenta-se quando se pergunta em que medida a aposta em
determinadas estratégias e abordagens testemunhais – em busca de maior
rentabilidade dramática147 – pode comprometer ou obscurecer o esclarecimento das
condições políticas, sociais e econômicas dos fatos que se propõe a representar.
À guisa de uma conclusão parcial, a pesquisa dialoga com os estudos de
Blanes sobre os testemunhos chilenos. Segundo o autor, os testemunhos dos
exilados e sobreviventes da ditadura foram determinados pelas suas situações
econômicas e políticas ao mesmo tempo em que contribuíram para redefinir as
coordenadas simbólicas e as demandas sociais dessas conjunturas.
Nesse cenário, a categoria do testemunho sofreu constantes atualizações:
nos anos setenta, os testemunhos assumiram uma postura combativa. Eles fiavamse na construção de uma rede de solidariedade internacional, enquanto desafiavam
a

ditadura

pinochetista

com

a

circulação

de

publicações mimeografadas

clandestinas. Por sua vez, a passagem dos anos oitenta aos noventa descolou os
testemunhos em direção às iniciativas institucionais da Anistia Internacional e das
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instituições chilenas da Igreja Católica. Assim, em nome de um consenso em prol da
democratização do país, as publicações dos testemunhos ganharam novas
plataformas, como livros-reportagens, fotos e filmes, que traziam como novidade o
estatuto do “desaparecido político” e embalavam os testemunhos com as dimensões
afetivas e familiares. Quanto ao período de consolidação da democracia nos
governos da Concertación, as publicações dos testemunhos imiscuíram-se na
emergência das demandas neoliberais enquanto, por outro lado, sofreram as
pressões da conciliação política. Isso fez com que, em maior ou menor grau, o
compromisso afetivo com o sofrimento humano das vítimas tenha impactado a
dimensão do testemunho como denúncia política.
Esclarecido que os sobreviventes usam as palavras do seu próprio tempo
presente para testemunharem sobre o seu passado, segue-se a análise das
condições de enunciação do filme Salvador Allende, da maneira como Guzmán
organiza os seus argumentos e, enfim, do posicionamento que ele e o seu filme
assumem. Antes disso, resta estabelecer algumas considerações quanto à presença
das músicas da Nueva Canción Chilena na composição da trilha sonora.

2.5

As canções da Nueva Canción Chilena

Os créditos finais de Salvador Allende indicam a participação de Ismael Oddo
como conselheiro musical. Ismael é filho de Willy Oddo com a bailarina Rayen
Méndez e uniu-se ao grupo Quilapayún no início de 2003, substituindo o seu pai, um
dos fundadores do grupo. Nesse conjunto, ele é o responsável pelas guitarras,
quenas e piano, além de composições para as letras do líder Eduardo Carrasco.148
Os temas musicais que compõem o filme estão, em grande parte, ligados à
Nueva Canción Chilena, um movimento musical cujo desenvolvimento esteve
intimamente ligado aos eventos da campanha presidencial de Allende de 1964,
segundo Carla de Medeiros. Para a autora, os músicos e intelectuais ligados a esse
movimento pensavam as heranças folclóricas de modo dinâmico, de forma que a
valorização das práticas folclóricas deveria estivesse vinculada às questões sociais
do seu tempo presente. Conforme suas palavras:
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O movimento da Nova Canção tomou forma a partir de duas
vertentes que se entrecruzaram no processo histórico. Além do
encontro de artistas através da militância política, no terreno da
esquerda, outro viés importante que impulsionou a constituição do
movimento da Nova Canção foram os recorrentes encontros de
artistas para o estudo e a apreciação de elementos culturais do
folclore chileno e latino-americano. Podemos dizer, portanto, que
duas raízes diferentes – a militância da esquerda e o estudo do
folclore – se encontraram em meados dos anos 1960, e começaram
a dar forma ao tronco do movimento artístico e cultural.149

Entre os artistas vinculados ao movimento, podemos citar Violeta Parra e os
seus filhos, Isabel e Angel; Victor Jara, Patricio Manns, Rolando Alarcón e Eduardo
Carrasco. Além da valorização da cultura folclórica e dos fortes vínculos políticos
com as lutas políticas da esquerda, esses artistas também estavam sintonizados
com as tendências artísticas que ganhavam expressão política no Cone Sul latinoamericano. Os estudos de Caio Gomes ressaltam o pioneirismo dos pesquisadores
e compositores vinculados à cantora argentina Mercedes Sosa, assim como as
pesquisas e composições dos uruguaios Daniel Viglietti e Alfredo Zitarrosa
realizadas na primeira metade dos anos 1960, como propulsoras da Nova Canção.
Para o autor, as obras e os shows desses artistas fomentaram um circuito
cultural latino-americano que deu robustez aos programas políticos das esquerdas,
além de acompanhar e, em maior ou menor grau, determinar os seus impactos
sociais. Gomes registra que os discos lançados na Argentina, no Uruguai e no Chile
em meados de 1960 tinham como característica fundamental o engajamento das
canções na denúncia social; saem cena
a paisagem natural e os costumes do universo interiorano, que
davam a tônica à produção folclórica tradicional, para se colocar em
primeiro plano o homem. Homem do interior e do litoral que se
transformam em trabalhador, protagonista das canções que
denunciam seu sofrimento e as dificuldades que caracterizam seu
universo cotidiano.150

Assim, o desenvolvimento dos movimentos musicais passou a estar
diretamente vinculados às dinâmicas dos distintos projetos da esquerda latinoamericana. Ambos os pesquisadores, Medeiros e Gomes, reforçam que as
interações entre a música e a política, nos anos 1960, não ocorreram sem
divergências e polêmicas – que a nossa pesquisa vai pontuar, quando necessário,
149
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no próximo capítulo, destinado à análise fílmica. Por ora, salienta-se que ambos os
estudos registram a defesa de uma postura americanista nesses movimentos
musicais, isto é, há um engajamento dos artistas e das suas composições na defesa
de uma unidade continental e na busca de diálogos com os seus países vizinhos,
temas que ganharam cada vez mais força e destaque à medida que as lutas
políticas se acirravam.
Os principais grupos musicais chilenos cujas músicas definiram a atmosfera
das atividades culturais e políticas a partir da campanha de Allende de 1964 foram o
Quilapayún e o Inti-Illimani. O primeiro foi formado por três jovens universitários, os
irmãos Julio e Eduardo Carrasco e Julio Numhauser, em 1965, e o seu nome
significa “três barbas” em língua mapuche, uma referência ao visual do trio, que
destoava dos padrões comerciais dos conjuntos de neofolklore da época. O grupo
lançou o seu primeiro álbum, homônimo, em 1967, quando já contava com a direção
artística e musical de Víctor Jara.
Caio Gomes registra que o disco contém canções autorais de Eduardo
Carrasco entre as canções populares anônimas chilenas, argentinas e bolivianas, o
que demonstra a vontade do grupo de se filiar às linhas da Nova Canção. Os discos
seguintes, por sua vez, sofreram os impactos do I Festival da Canción de Protesta,
realizado em Cuba, em 1967, e da emergência da esquerda chilena no fim dos anos
de 1960. Conforme afirma Gomes, o disco Por Vietnam, lançado em 1968, pode ser
qualificado como o primeiro LP propriamente revolucionário editado no Chile, sendo
lançado por um selo batizado de Jota Jota, criado pelo Partido Comunista
especificamente para editá-lo, visando atender à exigência do Festival Mundial de
las Juventudes y los Estudiantes por la Solidariedad, Paz y Amistad.151
O grupo Inti-Illimani, nome aymara que significa “sol de Illimani”, surgiu da
união dos jovens estudantes Jorge Coulon, o equatoriano Max Berrú, Horacio Durán,
Pedro Yañez e Horacio Salinas, que atuavam em uma peña152 organizada na
Universidade Técnica do Estado. O grupo participa de algumas faixas de um disco
coletivo intitulado Por la CUT, editado pelo selo Jota Jota em 1968. No ano seguinte,
o grupo faz uma turnê pela Bolívia que deixará marcas profundas em sua trajetória
musical latino-americanista. E, com a presença de Rolando Alarcón, o grupo lança o
151
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seu primeiro disco, homônimo, em 1969, composto, em sua maioria, por canções já
consagradas pelas vozes de cancioneiros argentinos, uruguaios e bolivianos, o que
demonstra a valorização da unidade continental pelo Inti-Illimani.153
Entre as canções desses grupos que compõem o filme, estão, em ordem de
entrada em cena: “La Jardinera”, composta e interpretada por Violeta Parra;
“Alturas”, composta por Horacio Salinas e interpretada por Inti-Illimani; “Canción del
poder popular”, composta por Luis Advis e Julio Rojas e interpretada por Inti-Illimani;
“La Muralla”, escrita por Nicolás Guillén e interpretada por Quilapayún; “Charagua”,
de Víctor Jara e interpretada por Inti-Illimani; e “La Batea”, música de Toni Taño com
letras de Quilapayún.
Todas essas composições da Nueva Canción Chilena estão localizadas na
primeira terça parte do filme, ou seja, elas são apresentadas de modo a retratar a
construção da carreira política de Salvador Allende e a sua chegada ao poder com a
vitória eleitoral em quatro de setembro de 1970. E isso não quer dizer que esses
grupos e as suas canções não tiveram um papel político durante o Governo Allende
e posteriormente. Ao contrário, a inserção dessas composições somente nos
primeiros trinta minutos do filme é uma escolha do realizador que visa reforçar o
imaginário cultural e político da ascensão da esquerda chilena ao longo dos anos de
1960, o que implica determinados posicionamentos políticos, como se verá próximo
capítulo.

2.6

Coda: a voz do filme

Em Nichols, a voz de um filme diz respeito ao modo como um documentário
agencia seus elementos narrativos a fim de construir uma lógica informativa sobre
determinada realidade histórica. Assim, a voz de um filme contempla o seu
envolvimento com determinadas pessoas e eventos históricos, a sua perspectiva,
bem como a maneira singular como ele organiza os seus argumentos em busca do
consentimento e da adesão do espectador.
Mas, antes de avançar com a pesquisa, vale reforçar que a análise fílmica de
Salvador Allende tem como ponto de partida estes três elementos: o uso das
entrevistas, a utilização de imagens de arquivo e a presença da voz over do
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realizador, Patricio Guzmán, como um fator aglutinador no conjunto da obra. Isto é,
considera-se a presença da voz over do realizador e a sua narrativa em primeira
pessoa como um dos elementos que compõem o filme de modo singular, pois
confere a ele coerência e unidade argumentativa a partir de um depoimento com
forte teor afetivo.
Em outras palavras, além de organizar, de modo linear, elementos tão
díspares, como fotos, filmagens de murais, entrevistas de amigos de Allende e
imagens de arquivo em preto e branco, bem como atribuir um sentido dramático a
essa composição, o recurso da voz over e a narração em primeira pessoa, utilizados
pelo realizador, também tratam de evocar as suas memórias pessoais, de promover
a interação entre o realizador e os seus depoentes e de instilar a confiança dos
espectadores na interpretação histórica que está sendo apresentada.154 Assim, a
presença da voz over tem um valor além da sutura dramática, ela visa autorizar o
argumento do filme a partir do domínio concreto da experiência do realizador, isto é,
a partir do seu testemunho.
Por último, mas não menos importante, a pesquisa compartilha das
considerações de Carrasco155, cujos estudos sobre as relações entre cinema e
música enfatizam que ambos são linguagens temporais, ou seja, ambos
desenvolvem-se com pulso, ritmo e andamento; e que essas afinidades devem ser
priorizadas na análise fílmica. Desse modo, partindo da teoria dos gêneros, da
dramaturgia e dos fundamentos da articulação fílmica, o autor considera que a
música é um dos fatores que contribuem decisivamente para a composição final da
voz do filme, ou seja, ela pode contribuir para criar atmosferas, para mimetizar as
emoções específicas das personagens ou mesmo para exercer uma função política,
apelando para o sentido comunitário dos espectadores. Em suas palavras:
A música, enquanto fator da articulação fílmica, faz parte do conjunto
de recursos épicos. Na composição da narrativa ela é um
instrumento do qual o narrador pode dispor para montar o seu
discurso. Mas, assim como os outros fatores do aparato articulatório,
ela tem que ser posta a serviço da progressão dramática do filme.
Assim, a música pode ser entendida como uma das vozes do
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narrador, que pode manifestar-se como intervenção épica ou como
parte da ação dramática.156

Nota-se que o autor reforça que o fundamental é considerar a música como
parte integrante da narrativa fílmica, levando-se em conta os seus efeitos no
resultado final da obra fílmica. Dessa maneira, a presente dissertação compreende
as canções da Nueva Canción Chilena como um dos fatores que joga com a voz
over na composição final da cinebiografia de Salvador Allende.
A voz do filme Salvador Allende, resulta, então, do exercício da montagem e
dos intervalos (o efeito de transição entre os planos) que articulam esses elementos
acima. Em suma, ela envolve a técnica e o estilo de um argumento único, distinto e
singular a respeito de determinada realidade histórica.157 Logo, a voz do filme é o
que define o compromisso de Patricio Guzmán com Salvador Allende em 2003, trinta
anos após o seu suicídio, decorrente do golpe militar. Essa voz reflete não só o nível
do seu comprometimento social, mas também implica a sua inscrição em uma
memória pública heterogênea, tensa e nem sempre conciliadora.
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CAPÍTULO 3
O FILME SALVADOR ALLENDE

Conforme o que foi dito, a análise a seguir leva em conta a problematização
de três estratégias discursivas centrais adotadas por Patricio Guzmán na
composição do filme Salvador Allende: o modo participativo das entrevistas, o uso
de imagens de arquivo e a presença da narração em primeira pessoa e das canções
de protesto em voz over. O presente capítulo pretende analisar o resultado final das
articulações entre esses elementos na composição fílmica e as interpretações
históricas que ele encerra.
Para tanto, decupou-se o filme em três grandes blocos narrativos, isso porque
é possível considerar que a sua estrutura dramática guarda semelhanças com as
técnicas clássicas de confecção de roteiro.158 A seguir, reproduz-se um esquema
didático, proposto por Field, que serve de referência à pesquisa:

FIGURA 1: Esquema didático para confecção de roteiros
Fonte: Field (2001).

De acordo com Field, o “Ato I”, o início, é uma unidade de ação dramática que
propõe o contexto da história a ser contada, ou seja, o espaço que segura o
conteúdo da história no seu lugar. Dentro dos padrões técnicos internacionais, essa
unidade costuma ter entre dez e quinze minutos para apresentar a história, as
158
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personagens do filme e a premissa dramática, bem como para estabelecer os
relacionamentos entre a protagonista e as outras personagens que habitam os
cenários do seu mundo.
O “Ato II” é uma unidade de ação dramática que mantém a coesão por meio
da confrontação, isto é, nesse segundo ato, a personagem principal enfrenta
obstáculos após obstáculos, o que a impedem de alcançar a sua necessidade
dramática. Em outras palavras, ao longo dessa unidade dramática, acompanham-se
as motivações da protagonista e a superação das suas crises e desafios em busca
de suas conquistas. Assim, essa unidade seria marcada por vários momentos
dramáticos, afinal drama é conflito. E, sem conflito, não há personagem. E, sem
personagem, não há ação. Em suma, é a partir dos conflitos que acompanhamos a
evolução dramática das ações e aderimos à história que está sendo contada.
O “Ato III”, por sua vez, é uma unidade de ação dramática que garante a
coesão geral entre as partes ao trazer a resolução. Vale lembrar que resolução não
significa fim, mas, sim, solução; isto é, o “Ato III” procura resolver a história. É
quando se sabe se a protagonista alcança ou não os seus objetivos, se ela morre ou
sobrevive e se as personagens secundárias obtêm sucesso ou fracasso.
Início, meio e fim. Apresentação, confrontação e resolução. Eis as partes que
compõem o todo. E, como se nota na Figura 1, a transição entre essas três unidades
é feita por meio dos plots points, ou seja, dos pontos de virada no fim dos Atos I e II.
Esses pontos são incidentes, episódios ou eventos que “engancham” na ação e
revertem-na em outras direções – nesse caso, os Atos II e III. Portanto, os pontos de
virada são eventos que trazem desafios à personagem, que colocam entraves às
suas metas e, portanto, impulsionam a narrativa adiante; os plots servem para
dinamizar a narrativa porque se mostram como dramas, como problemas a serem
superados pelas personagens.
Um último detalhe: salienta-se que o paradigma acima não se trata de uma
fórmula, mas, sim, de uma forma de se contar histórias. Trata-se de uma estrutura
que procura manter a história coesa, é uma espinha dorsal que visa à sua unidade.
Desse modo, a estrutura dramática do roteiro pode ser definida como uma
organização linear de incidentes, episódios ou eventos inter-relacionados que
conduzem a uma resolução dramática.
É desta maneira que se segue a análise do filme Salvador Allende:
considerando que aquelas três estratégias discursivas centrais – entrevistas; o uso
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de imagens de arquivo; música e narração em voz over – são combinadas e
ajustadas de acordo com a estrutura dramática apresentada anteriormente. É como
se essas três estratégias fossem instrumentos de seleção de documentos históricos
e também de fabricação de conteúdos dramáticos, instrumentos esses que foram
dispostos, ajustados e organizados conforme os padrões dramáticos herdados da
cultura clássica.
Para tanto, o filme Salvador Allende pode ser decupado e analisado da
seguinte maneira.
O “Ato I”, a apresentação, coloca em cena o testemunho de Patricio Guzmán
e o “seu” Salvador Allende. Há a definição de um narrador melancólico que, ao se
considerar exilado, evoca as memórias de Salvador Allende e do seu governo. Feito
isso, expõe-se a reconstrução da vida pública de Allende desde as relações
familiares da infância até a vitória nas eleições de quatro de setembro de 1970. O
plot point que põe fim a esse ato é a segunda inserção da entrevista do embaixador
norte-americano Edward Korry, que é apresentado como um antagonista da
ascensão política de Allende. O trecho da entrevista aborda o conluio do Secretário
de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger com o general chileno Roberto Viaux
no assassinato do general René Schneider, que dava o respaldo legalista das
Forças Armadas naquele período eleitoral. Assim, considera-se que o “Ato I” dura
até os vinte e nove minutos do filme, e ele será intitulado “Melancolia, formação e
ascensão política”.
O “Ato II”, a confrontação, demonstra o desenvolvimento do Governo Allende,
abrangendo desde o reconhecimento do resultado das eleições de vinte e quatro de
outubro de 1970 até o golpe militar de onze de setembro de 1973 e o seu
consequente suicídio. Também acompanha as entrevistas e os discursos de
Allende, bem como os avanços das medidas governamentais socialistas nas zonas
urbana e rural. Um ponto de inflexão desse ato são os registros da visita de Fidel
Castro ao Chile, que, tendo começado no dia dez de novembro de 1971, durou 24
dias. Consequentemente, exibe-se o recrudescimento das investidas reacionárias de
diferentes setores da direita, o acirramento das contradições internas da coalizão
Unidade Popular e a derrocada final do Governo Allende. Vale registrar que, nesse
“Ato II”, a voz over do realizador assume a dimensão da primeira pessoal do plural, e
isso implica reconhecer que a sua narração passa a ser revestida de uma dimensão
pública, impessoal e que apela ao sentido comunitário próprio do jogo político que
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está em questão. Além disso, os quarenta minutos desse ato trazem cenas de filmes
de outros realizadores e do próprio Guzmán para endossar e autenticar as suas
interpretações históricas. Mais uma vez, o plot point é a inserção de um momento da
entrevista do antagonista Korry em que ele revela seu cinismo político, ao afirmar
que “Salvador Allende colheu aquilo que plantou”, isto é, o golpe militar. Considerase, então, que o “Ato II” estende-se dos trinta minutos até os setenta e dois minutos
de filme. Esse ato será intitulado “Democracia, socialismo e realismo político”.
Enfim, o “Ato III”, a resolução, pretende ser um retrato do Chile
contemporâneo e do modo como a sociedade chilena lida com as memórias dos
temas apresentados pelo filme. Assiste-se às considerações finais de alguns
depoentes que estão presentes em todo o filme, assim como às enquetes que
Guzmán realiza pela vizinhança do endereço da família do ex-presidente, na
tentativa de ouvir as pessoas sobre o que houve na casa dos Allende no dia do
golpe e, então, sobre o que resta da ditadura hoje em dia. Entre os pontos altos
desse ato, estão a entrevista informal com a Payta, a secretária pessoal do expresidente, que também foi a sua amante, e a performance de observação que
Guzmán faz pelo interior do Palácio La Moneda, a fim de “recuperar” e reconstituir
os instantes finais do ex-presidente no dia do golpe militar. Assim, os 28 minutos de
duração desse “Ato III” são encerrados com um recital de Gonzalo Millán e o seu
poema “La ciudad”, e ele será intitulado “O passado não passa”.

3.1

Melancolia, formação e ascensão política

Melancolia
A

cinebiografia

Salvador

Allende

começa

apresentando

uma

faixa

presidencial, um relógio de pulso, uma carteira e outros pertences pessoais do expresidente. De saída, o peso do tempo: com serenidade, a câmera mantém um olhar
estável e próximo para observar, com intimidade, aqueles objetos sobre mesa. O
narrador, melancólico, revela, a partir dos vestígios pessoais de Allende, as ruínas
de um sonho político. Como um breve ritual de luto, mãos perpassam as relíquias
pessoais, simbolizando uma reconciliação em busca de sentimentos e sentidos.
Trata-se de um momento tenso, delicado e ambíguo, no qual uma coincidência de
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temporalidades se insinua: a partir das memórias de Guzmán, inicia-se a
reconstituição da figura do ex-presidente. A voz do filme declara:
Isso é quase tudo o que resta de Salvador Allende, eleito presidente
do Chile, em 1970. Em 11 de Setembro de 1973 ele foi derrubado
por um golpe militar. Em seu corpo inerte, foram encontrados esses
objetos. História desperdiçada. A ditadura de Pinochet acabou com a
nossa democracia, cuja construção levou dois séculos. Ele destruiu
dia a dia, durante 18 anos o país que eu conhecia. Milhares de
chilenos foram assassinados, torturados e centenas de milhares
foram exilados.

Após manusear o relógio de pulso, como quem quer se envolver com o
tempo, um corte seco apresenta, em primeiro plano, os óculos estilhaçados de
Salvador Allende expostos no Museu de História Nacional. A câmera perfaz um
rigoroso zoom in enquanto o narrador afirma que, no afã de sua pesquisa em
museus e arquivos, “apenas estes fragmentos estão expostos ao público”. Os
créditos iniciais dão destaque ao nome do filme, Salvador Allende, sobre um fundo
preto.

Figura 12: Guzmán e as relíquias de Allende: o realizador manuseia os vestígios pessoais do expresidente para recordar uma “história despedaçada”
Fonte: (SALVADOR…, 2004, 1min18s).

A apresentação desses objetos pessoais em primeiro plano é reforçada com
uma música aguda, lenta e quase sem pulso que sugere uma temporalidade mais
longa do que os seus dois minutos. Assim, está posto um dilema pessoal de
dimensões históricas: como se recordar dos fatos que se apresentam como ruínas?
Como “resgatar” a história quando o que resta são os vestígios de destruição? Aliás,
seria possível cinematografar o indizível? O filme põe em questão a necessidade de
conjurar o esquecimento. E, ao incorporar, em suas representações, a textura e a
densidade subjetivas características dos elementos traumáticos, Guzmán lança-se
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na elaboração de memórias que transitam entre o individual e o coletivo. Estratégias
que ganham corpo ao longo dessa primeira parte do filme: cenas internas e closes
dos objetos íntimos dão lugar a imagens de espaços públicos.
Ao recorrer aos muros do aeroporto de Santiago, Guzmán busca demonstrar
o alcance público do ex-presidente. Além disso, é possível credenciá-los como o
segundo importante dispositivo narrativo para a compreensão da sequência do filme,
pois eles delimitam tanto física quanto simbolicamente a partida de Guzmán para o
exílio. O cruzamento entre a memória pública de Allende e a memória pessoal de
Guzmán é narrado no filme da seguinte maneira:
A aparição da memória não é nem fácil, nem voluntária, é sempre
perturbadora. Salvador Allende marcou a minha vida. Eu seria outra
pessoa se ele não tivesse encarnado a utopia de um mundo mais
justo e livre que pairava sobre meu país naqueles anos. Eu estava
ali, ator e cineasta.

É como se, na cidade, estivessem inscritos códigos à espera de decifração e
o realizador pretendesse encontrar, naqueles muros, as possibilidades de leitura e
de identificação de “uma atmosfera, uma noção de tempo e certas emoções” 159 que
permitissem reconstituir uma biografia de Allende. Novamente, as mãos entram em
cena para interagir com o cenário. A dramatização trata de arranhar os muros, de
descascar as suas camadas de tinta: a cidade é decupada para legitimar a
construção da personalidade de Allende. E, ao mesmo tempo, aquele território
público também é qualificado como uma zona afetiva pessoal: esta evoca categorias
dialéticas em torno das quais o próprio Guzmán se localizará: “memória e utopia;
passado e futuro; ator e cineasta”.
Pode-se dizer que essas categorias delineiam uma posição privilegiada para
o argumento do filme, visto que estão fundadas num rico paradoxo: ao mesmo
tempo em que se propõem como quem viveu os fatos, elas também se permitem
tentar observá-los de fora e à distância. Em outras palavras, a localização desses
muros, como um dispositivo narrativo no começo, define a natureza da voz do filme:
ela tratará de narrar “o que aconteceu” e de afirmar, ao mesmo tempo, que “o que
aconteceu não faz parte do narrável”. Os muros compõem uma paisagem urbana
que solapa a eficácia do seu testemunho: além deles, o que restou foi a não
coincidência entre fatos e verdade, entre constatação e compreensão. De certa
Cf. WENDERS, W. A paisagem urbana. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN, Rio de Janeiro, n. 23, p. 174-182, 1994.
159
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forma, ao reconhecê-los, o diretor propõe-se a interpretar e, às vezes, a fabricar
essas coincidências.
Não fosse assim, por que arranhar os muros em busca das pinturas
muralistas? Seria possível “revelar a história” subsumida na pintura cinza do muro?
O que está em questão seria a possibilidade de o registro fílmico alcançar, de trazer
à tona uma realidade histórica latente? Ou os gestos de se descamar os muros com
uma pedra, diante de planos próximos, seriam apenas uma forma de dramatização
em busca de adesão do espectador à narrativa? Ao colocar em xeque a natureza da
imagem fílmica, ele oferece a possibilidade de se questionar aquilo que se vê como
evidências históricas: à medida que o muro é descamado, a voz do filme comenta o
seguinte:
O passado não passa. Ele vibra e se move, e segue as curvas da
minha própria vida. Aqui estou, no mesmo lugar que eu deixei há
trinta anos atrás, um simples muro próximo ao aeroporto.

Entretanto, ao desbastar o suficiente para mostrar resquícios de pinturas
coloridas nos muros, a câmera estabiliza-se em close para uma série de oito planos
fixos com durações semelhantes, de mais ou menos dois segundos cada, numa
sequência preparada para o seguinte comentário:
Detido no Estádio Nacional, submetido à máquina de esquecimento
que haviam colocado em marcha somente um desejo me animava:
salvar os rolos de “A Batalha do Chile” que continham as provas
deste sonho desperto que vivemos com Allende. Deixei o país com
as películas e, uma vez terminado o filme, o meu exílio começou.

O comentário suscita algumas questões centrais para seguirmos o filme: de
que “máquina de esquecimento” se trata? A pintura monocromática e o apagamento
das artes muralistas seriam uma expressão dela? Nesse momento, as diversas
camadas de tintas no muro seriam metáforas das práticas de censura, tortura e
exílio adotadas pela ditadura? De certa forma, essas questões encaminham um
dilema para os espectadores: a narrativa de Guzmán é determinada pela seleção
que ele faz da realidade ou pela transformação dessa mesma realidade? O filme
coloca o espectador diante de um impasse: ele enfrenta, ao mesmo tempo, uma
operação de leitura e uma operação de fabricação de sentidos históricos.
A voz do filme, então, aposta na articulação entre distintos níveis de
inteligibilidade para amplificar a poética da sua narrativa: ela leva-nos a buscar os
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sentidos históricos nas fronteiras entre a aparência e a latência da imagem
cinematográfica e permite que as suas interpretações sejam afetadas pela emoção e
perturbadas pelas brumas do tempo. A riqueza da sua poética reside na constituição
de espaços narrativos em que se articulam palavras e silêncios, evidências e
ausências, sincronias e desacordos em torno da produção de sentidos.
A primeira entrevista do filme é com o artista plástico Alejandro “Mono”
González. Ele é apresentado como o “homem que escreveu o nome de Salvador
Allende em todas as ruas do Chile”. Os muros desacamados são associados às
pinturas coloridas da Brigada Ramona Parra, dirigida por González entre 1970 e
1973. De acordo com Dalmás, Ramona Parra foi a primeira “mártir” da Juventude
Comunista (JJCC), sendo uma jovem trabalhadora morta aos 19 anos, em janeiro de
1946, em um confronto com a polícia, na praça Bulnes (localizada em frente ao
palácio do governo da capital Santiago), durante uma manifestação da
Confederação dos Trabalhadores do Chile (CTCH).160

Figura 13: Alejandro é entrevistado enquanto rascunha esquetes das campanhas eleitorais de
Allende: os muros expressavam o engajamento popular dos setores jovens dos partidos da UP
Fonte: (SALVADOR…, 2004, 4min35s).

Ainda segundo a autora, as brigadas ganharam relevância pública durante a
campanha eleitoral de 1964, quando as forças políticas organizadas ao redor da
Frente de Ação Popular (FRAP) articularam uma ofensiva callejera (ofensiva de rua)
na cidade de Valparaíso, e encheram os muros com o “X” da campanha de Salvador
Allende. O símbolo, composto, na parte superior, pela letra “V” de vitória e, na parte
inferior, pelo “A” de Allende, era colorido com as cores da bandeira nacional chilena
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e permaneceu como um símbolo político de peso na campanha eleitoral de Allende
de 1970.
O depoimento de “Mono” González prestado ao filme revela que os muros
eram como “as páginas dos jornais dos trabalhadores”, o que equivale a dizer que
os murais assumiam um decisivo valor político de mobilização popular durante a
campanha eleitoral de Allende, uma vez que as grandes mídias estavam
empenhadas na campanha do Democrata-Cristão Jorge Alessandri.161
Vale lembrar que a base eleitoral da Unidade Popular era composta pelos
trabalhadores rurais e urbanos e contava com a adesão de grande parte da
juventude chilena. E, dadas as condições econômicas da campanha, a mobilização
popular foi um fator fundamental na vitória eleitoral. Assim, surgiram a Brigada
Ramona Parra e a Brigada Elmo Catalán: em comum, ambas estavam vinculadas às
organizações populares e defendiam a ação criadora coletiva, o engajamento
político de artistas e intelectuais e a arte como veículo de causas políticas. Por outro
lado, as suas estratégias estavam diretamente relacionadas com os seus partidos
políticos de origem.
A Brigada Ramona Parra, criada em 1969, era comandada pela Juventude do
Partido Comunista e chegou a mobilizar mais de 1.500 jovens durante a campanha
de 1970.162 A força das diretrizes partidárias expressava-se no fato de que os
jovens, em primeiro lugar, consideravam-se militantes da Juventude Comunista e,
depois, brigadistas. Além disso, poderiam ser percebidas, nos símbolos estampados
nos seus murais: a foice e o martelo, símbolo das suas bases sociais e do seu
internacionalismo; a estrela, que inspirava a ideia de vitória; a pomba, que inspirava
a concepção de harmonia e esperança; e o braço esquerdo com um punho cerrado,
símbolo do empenho nas lutas populares. De acordo com Dalmás, as combinações
desses símbolos com as cores da bandeira nacional, vermelho, azul e branco,
traduziam as suas armas de luta e promoviam a identificação do grande público com
a valorização da participação popular na transição pacífica defendida pelo Partido
Comunista.
Por sua vez, a Brigada Elmo Catalán sempre recebeu atenção inferior à
recebida pela Brigada Ramona Parra, apesar de a sua abrangência ter sido tão
relevante quanto a da brigada comunista. A brigada socialista foi organizada em
161
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julho de 1970, após o retorno de uma delegação da Juventude Socialista de Cuba,
onde havia sido convidada para participar da colheita da safra de cana-de-açúcar.
Ela recebeu o nome do jornalista chileno Elmo Catalán, membro do Estado-Maior do
Exército de Libertação Nacional, seção chilena, e do Exército de Libertação Nacional
boliviano, que morreu assassinado em Cochabamba.
A Brigada Elmo Catalán estruturou a sua estética e linguagem a partir de uma
lógica de guerrilha, mais direta e combativa, e com um repertório simbólico menos
diversificado do que o da brigada comunista. Valendo-se da combinação das cores
preta e amarela, a brigada socialista reproduziu símbolos tradicionais da esquerda, a
exemplo da imagem do guerrilheiro Che Guevara e das mãos empunhando fuzis.163
Assim, como se pode notar, o empenho político do filme expressa-se nas
escolhas dos seus códigos narrativos: a inserção dos elementos da Brigada Ramona
Parra, nesse momento, enfatiza a massiva participação de diferentes setores
populares da sociedade na campanha de Allende e a expressiva repercussão social
das suas propostas políticas nos idos de 1970. Além disso, não se pode deixar de
lado que a presença dos símbolos da Brigada Ramona Parra também visa endossar
o caráter pacífico da construção democrática do socialismo proposto pelo Governo
Allende.
A fim de assegurar a dimensão histórica daquela utopia coletiva, o filme
registra uma brigada pintando um mural de celebração de trinta anos da memória de
Allende, enquanto “Mono” González é apresentado como uma espécie de
combatente da memória, pois a voz fílmica diz que ele permaneceu no país durante
a ditadura e que “viveu a repressão e a transição política sem nunca ter esquecido
nada, assim como muitas pessoas no país que também não querem esquecer de
nada”. Essa sequência de legitimação das memórias de Allende no espaço público é
encerrada com “Mono” González abrindo, sobre a sua mesa, um grande painel com
desenhos do artista surrealista Roberto Matta, numa cena que sugere o forte apelo
que o grafismo político exercia sobre os artistas de galeria. Às imagens em primeiro
plano dos rascunhos de Matta, a voz do filme reitera a poética do seu testemunho
diante da “máquina de esquecimento” imposta à sociedade: “o poder é cultivado no
esquecimento. Mas sob o manto de amnésia que envolve o país, as recordações
emergem e as memórias vibram à flor da pele”. A retomada do sentimento de perda
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e o valor de latência atribuído às imagens muralistas permitem a continuidade da
argumentação, mas em outro tempo e espaço.
Vê-se Emma Malig em seu ateliê, uma artista plástica chilena radicada em
Paris cujas obras são marcadas pelos temas relacionados ao exílio. Aeroporto do
Chile, estúdio de “Mono” Gonzáles, ateliê de Malig: apesar de momentos
aparentemente desconexos, o corte espacial visa reforçar uma experiência comum
do exílio. As relações de causalidade de tempo e espaço únicos cedem vez à
montagem de evidência164: uma montagem que, nesse caso, tem a função
comprobatória de aprofundar o envolvimento do espectador na sensação de
desorientação afetiva e simbólica característica do exílio.
Quando criança, Malig165 participou da campanha presidencial de Allende e
teve a oportunidade de receber uma carta do ex-presidente. Enquanto ela prepara a
carta para a filmagem, ouve-se a sua voz em over:
Há trinta anos atrás, eu tinha dez anos e participei da campanha
Allende. Quando ele ganhou, eu escrevi uma carta e fui entregar
pessoalmente. Ele a recebeu e me disse: "aqui começam os tempos
mais difíceis”. Uma semana mais tarde, recebi sua resposta e é uma
carta que me acompanha durante todos esses anos.

A imagem da carta amplifica a sensação temporal de uma voz ainda sem
rosto, ainda carente de identidade. Aqui há um detalhe importante: a inserção de
Malig no filme é feita de forma que a sua voz seja propositalmente confundida com
as temporalidades em jogo. Isto é, o fato de o espectador ouvi-la e não a ver
endossa a condição existencial de exílio: a sua presença é, antes de tudo, a
presença de uma voz estendida no tempo, uma voz espectral que, como a de
Guzmán, tornou-se órfã da breve experiência do socialismo democrático de Allende.
É como se a voz frágil de Malig, uma voz carente de sentimento de comunidade,
amplificasse as fraturas da voz fílmica: ambas as vozes sobreviventes e que
resistem ao tempo em virtude de suas artes visuais.
Essas minúcias são interessantes para se perceber como Guzmán opera a
edição do filme tal como se revelasse filigranas de memórias: é como se existissem
pinturas, artes e vozes, ou seja, souvenirs, elementos que estão subsumidos na
realidade filmada e que, “subitamente”, podem vir à tona para assumir uma aparente
naturalidade na ordem da voz fílmica.
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Entretanto, uma vez aparentes, é necessário escutá-los, trabalhá-los e
organizá-los de acordo com os argumentos pré-estabelecidos. Afinal, como se sabe,
a ordem fílmica é resultado de um grande esforço seletivo. Malig, então, é
entrevistada diante de uma obra da sua autoria, um painel em tamanho gigante que
retrata uma cartografia desnorteada: os pontos cardeais são subvertidos e
traduzidos pelas categorias “errância”, “desterro”, “naufrágio”. Ela declara que vê o
exílio “como um grande quebra-cabeças, como uma terra que se transformou em
pequenas ilhas onde cada um habita com suas paisagens, com a sua memória”. Um
depoimento que Guzmán desdobra como seu ao continuá-lo da seguinte maneira:
“quando descubro a pintura de Emma Malig, vejo ali o Chile que eu vivo: uma terra
fragmentada em muitos pedaços, ilhas à deriva que não se encontram”.

Figura 14: Malig e sua cartografia sentimental: errância, naufrágio e desterro. Uma cartografia da
qual Guzmán se apropria para evocar o sentimento de exílio
Fonte: (SALVADOR…, 2004, 7min50s).

Nesse momento, a narração em primeira pessoa de Guzmán imiscui-se no
depoimento de Malig: decisivamente, a voz do filme desfoca a abordagem política e
traz ao primeiro plano uma poética da rememoração. Saturada de afetividade, a voz
do filme evoca a luta contra o “espesso e insano silêncio” de que tratou Blanes no
Capítulo 2 e que caracterizou as iniciativas de conciliação nacional do período da
Transición. Como que para arrematar a condição de exílio, Malig retoma o seu
depoimento e continua em diálogo com Guzmán:
Ao voltar, a gente pensa em recuperar algo que deixou, mas não,
não é certo. [Guzmán pergunta] E como você pode viver, se dentro e
fora do seu país você se sente estrangeira? Onde você vive? [Malig
responde]. Em uma utopia, em um lugar que invento para seguir
porque, caso contrário, seria muito duro não estar em nenhuma
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parte. Eu tenho para mim a imagem de um barco que não tem um
porto, um barco que está à deriva.

Deriva, esquecimento e exílio. A partir dessas categorias, Guzmán lança-se
na reconstrução de uma biografia de Salvador Allende. Localizadas nos dez
primeiros minutos do filme, elas lastreiam as entrevistas e as imagens de arquivo
que compõem o filme e tratam de ancorar os argumentos da voz fílmica.
Comprometida entre rumores e interditos, a voz do filme parece menos depor e mais
sugerir as contradições inerentes ao testemunho ao situar a sua enunciação no
trauma da perda do seu sentido existencial. É como se ela dissesse: “nós vamos
tentar contar sobre os sentimentos que nutrimos por ele para você”. Assim, as
representações do passado passam pelos filtros de uma subjetividade ferida frente a
qual o espectador dificilmente ousará levantar suspeitas.
Formação
Quando vi Salvador Allende pela primeira vez junto a Pablo Neruda,
eu era muito jovem e passei batido. Eu voltei ao Chile com meu
diploma de cineasta, e eram os rostos do povo que eu queria filmar.
Allende estava ali, era parte da paisagem humana dessa história.
Mas não me dei conta de que, sem ele, não havia história. Hoje, a
sua figura vai ocupando cada vez mais lugar em minha mente.
Necessito saber quem é esse homem, e como pode ser
revolucionário e democrata ao mesmo tempo.

Em meio a esses argumentos, Guzmán apresenta uma sucessão de
fotografias em preto e branco de Allende. O peso da experiência permite à voz
fílmica encarar a ingenuidade da juventude e a perplexidade diante das promessas
de implantação do socialismo pela via pacífica e democrática. Dessa maneira, as
fotografias garantem a imersão em uma sequência que evoca a infância de Allende
e que será reconstituída a partir de um álbum de fotografias da governanta da casa
da família Allende, Mama Rosa.166 O álbum, carcomido pelo tempo, passou mais de
vinte anos enterrado e será revelado por Anita, de 87 anos, filha de Mama Rosa. Ela
foi criada juntamente com “Chicho”, apelido de Allende quando criança, e relembra
que ele era um garoto travesso, batalhador e que já demonstrava interesse pela

166

Allende costumava referir-se à Zoila Rosa Ovalle, Mama Rosa, como sua segunda mãe. Mama
Rosa foi companheira por toda a vida de Allende, que fez questão de reconhecer essa importância
publicamente ao sair do juramento à Presidência no Congresso de braços dados com a senhora de
noventa anos, em três de novembro de 1970. Cf. LABARCA, E. Salvador Allende – Biografía
sentimental. Santiago: Catalonia, 2007. p. 24.

113

oratória. Um momento de intimidade que revela um pouco da personalidade do
jovem Allende.

Figura 15: Um retrato de “Chicho” no aniversário de Mama Rosa: ao recuperar as fotografias
pessoais do ex-presidente, o filme redimensiona a figura humana de Salvador Allende
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 10min50s).

A revelação das fotografias pessoais da família Allende é investida pela voz
fílmica com a seguinte tônica romântica: “ao encontrar este álbum entrei numa festa
de outro tempo, o Chile de minha infância, da doçura do cheiro e do vento nas
árvores”. É como se as fotografias apresentadas fossem, também, as fotografias
pessoais da infância do próprio realizador. A canção “La Jardinera”, de Violeta
Parra167, reforça o tom melancólico de quem lavra a terra para fecundar as boas
lembranças de um ente querido:
Para olvidar-me de ti
Voy a cultivar la tierra
En ella espero encontrar
Remedio para mi pena
(…) Creciendo irán poco a poco
Los alegres pensamientos.
Cuando ya estén florecidos
Irá lejos tu recuerdo
(…) Y si acaso yo me ausento
Antes que tú te arrepientas,
Heredarás estas flores:
¡Ven a curarte con ellas!
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A canção escolhida estabelece uma sintonia com o tema proposto pela
sequência do filme: da mesma forma que o eu lírico da canção se propõe a revirar e
lavrar a terra para amenizar os seus sofrimentos, plantando as flores, a voz fílmica
também “faz brotar” o álbum de Mama Rosa e as suas fotografias que, apesar de
carcomidas pelo tempo, ainda provocam “alegres pensamentos”, os quais tornam as
lembranças de Allende cada vez mais presentes.
A emergência das fotografias até então inéditas lança luzes não somente
sobre as dimensões íntimas e afetivas da infância de Allende, mas também pode ser
lida como uma iniciativa política de resistência ao esquecimento: ao registrar as
ruínas do álbum para a posteridade e ao jogá-lo para a esfera pública, Guzmán, de
certa forma, lança uma crítica à pretensão da legibilidade total das imagens do
presente. Isto é, ele reforça a ilusão de transparência tão importante para a palavra
“transição”168, em voga no contexto do lançamento do filme. Em outras palavras, ao
oscilar entre a melancolia e a resistência ao esquecimento, a voz fílmica chama
atenção para aquilo que foi propositalmente ocultado pela memória construída pela
conciliação social a partir dos anos noventa, para um tipo de esquecimento político e
duvidoso, “aquele que sabe, mas denega, recalca e finge não saber sobre o
passado”.169
Nesse sentido, seria possível seguir as considerações de Sadek, que afirma
que, dessa forma, Guzmán constrói uma geografia afetiva que questiona os limites
políticos e discursivos sobre os quais se desenvolveram os pactos sociais da
transição para a democracia, ou seja, um contradiscurso que reflete sobre o legado
da ditadura170.
O tema familiar garante a continuidade da argumentação com a entrevista de
Víctor Pey, um amigo da família Allende que declara que Salvador Allende sofreu
grande influência do seu avô, “um maçom ilustrado, que combateu na Guerra do
Pacífico e fundou a primeira escola laica do Chile”. Entretanto, pode-se dizer que a
participação de Pey, nesse momento do filme, tem menos relação com a vida
familiar de Allende: apesar de confirmar que Allende nutria uma grande admiração e
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carinho pela mãe e que tinha pouca relação com o pai, Pey foi seu amigo enquanto
ele foi senador, nos anos quarenta.
Nascido em Espanha, Víctor Pey teve uma formação anarquista, lutou na
Guerra Civil Espanhola, sobreviveu a campos de concentração e esteve entre os
milhares de refugiados que puderam recomeçar a vida no Chile, os quais vieram a
bordo do vapor Winnipeg, numa viagem organizada pelo cônsul Pablo Neruda e pelo
senador Salvador Allende, um gesto de solidariedade internacional.171 Além de
amigo próximo do jovem Salvador Allende, Pey dirigia o Clarín, o jornal de maior
circulação nacional no Chile à época do golpe militar. Recentemente, ele foi vicepresidente da Fundação Salvador Allende.
Em suas entrevistas172, Pey costuma enfatizar que a sua relação com Allende
era de “autêntica lealdade” e que permaneceu com o ex-presidente no Palácio La
Moenda até às oito horas da noite anterior ao golpe. Ainda segundo Pey, Allende
teria confidenciado a ele que, no sábado, seis de setembro de 1973, o golpe estava
próximo, mas não havia como resistir; e que estava nos seus planos realizar, na
terça-feira, dia onze de setembro, um discurso na Universidade Técnica do Chile a
fim de anunciar um plebiscito como uma tentativa de contornar a crise política.173
Isto é, a presença de Víctor Pey, nesse momento do filme, garante a transição
dos temas familiares para os assuntos políticos, ou seja, de certa forma, a
passagem do jovem Allende para o Salvador Allende maduro, político e homem
público. Dessa maneira, a localização de Pey, um anarquista, sobrevivente,
jornalista e amigo íntimo de Allende, estabelece novas coordenadas para a
argumentação do filme.
Ascensão Política
Uma vez estabelecida a argumentação política com Pey, a continuidade dá-se
no porto de Valparaíso – cidade natal de Salvador Allende –, com uma sequência de
cunho político que busca definir as suas perspectivas entre as tendências da
esquerda da época.
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Guzmán interage com Sergio Vuskovic, que é apresentado como um exprefeito de Valparaíso durante o governo da Unidade Popular e que, de saída, revela
que “Allende conhecia as obras de Marx, e algumas de Lênin também. Mas,
fundamentalmente, penso que Allende era um homem de inspiração na Revolução
Francesa. Ele acreditava nos três valores proclamados pela Revolução Francesa”.
Como se vê, aquela voz fílmica melancólica assume uma nova frente na
investigação do passado: ao rastrear a formação política de Allende, ela também se
propõe a reconstituir as correlações de forças políticas da esquerda chilena.
De formação filosófica, Vuskovic aliou a docência e a política à atividade
literária durante toda a sua vida. Após o golpe militar, ele foi encarcerado e
destinado aos campos de concentração da Ilha Dawson, de Puchuncaví e de
Ritoque, em um périplo que durou cerca de três anos. Durante o exílio, lecionou nos
Estados Unidos e na Itália.174 Essas experiências estão presentes nos seus livros
testemunhais.

Figura 16: Companheiro político da Unidade Popular, Vuskovic contribui para definir os contornos
da formação de Allende como um político de inspiração libertária
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 14min15s).

Em suas entrevistas175, Vuskovic relembra que os cinquenta mil votos
conquistados por Allende na campanha eleitoral de 1952 demonstravam a força da
renovação política. E que, ainda hoje, Allende é mais venerado no mundo do que no
Chile.176 A interação de Guzmán com Vuskovic é encadeada com fotografias
públicas de Allende e também com cenas do cotidiano de Valparaíso. As inserções
174
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dialogam com a evolução da conversa a respeito da formação política de Allende. O
registro integral impõe-se para a compreensão de como a voz fílmica delineia a
perspectiva política de Allende. Guzmán interroga Vuskovic e deixa sobrar certo tom
retórico: “Então, de onde vem seu marxismo? Se é que era marxista...”.
[Vuskovic] Eu não creio que se possa dizer se era ou não era...
Porque conversamos muitas vezes a sós sobre Filosofia, Política e
Artes, porque Allende era um homem culto, e que não tinha somente
uma fonte de inspiração, mas sim várias.
[Guzmán] Então, entre vocês, não se falava sobre marxismo?
[Vuskovic] Não.
[Guzmán] E então, por que...
[Vuskovic] O que me lembro é de uma vez, sendo prefeito, eu disse a
ele “deixe de lado a Ditadura do Proletariado!”. Depois, ele me
convidou para jantar e disse: veja Sergio, no programa de governo
não há a ditadura do proletariado. Nós não vamos aderir a isto”.
[Guzmán] Ou seja, ele não era um marxista?
[Vuskovic] Não. Digamos, no sentido clássico e estrito do termo, não.
[Guzmán] E leninista, ele era?
[Vuskovic] Aí sim, eu tenho absoluta convicção de que ele não era.
[Guzmán] Por quê?
[Vuskovic] Porque ele não aceitava duas ideias fundamentais do
leninismo: o primeiro é a defesa de um partido único no governo, isto
Allende nunca aceitou. E segundo, a ideia da ditadura do
proletariado.
[Guzmán] Então, o que Allende assume de referências do marxismoleninismo?
[Vuskovic] Eu diria que são duas coisas: a preocupação pelos
trabalhadores e pelos pobres, e a ideia de igualdade.
[Guzmán] Ou seja, o que temos é um pensamento libertário...
inspirado...
[Vuskovic, eufórico] Exato! Libertário, você disse bem! E é bom falar
sobre isso aqui em Valparaíso. Digamos que, em sua transição para
a adolescência, Allende teve uma grande influência do pensamento
libertário de um sapateiro anarquista que residia aqui em Valparaíso.

Vuskovic é a personagem que funda a formação política de Allende dentro do
filme. E ele faz isso evocando, “fundamentalmente”, os valores liberais da Revolução
Francesa e, então, definindo Allende antes pela negação: ele não seria nem
marxista, nem leninista. Feito isso, o que restaria em Allende é “a preocupação com
os trabalhadores, os pobres e a ideia de igualdade”. De certa forma, esse é um
momento delicado, pois, ao lançar luzes sobre as convicções políticas pessoais de
Allende, Vuskovic parece, justamente, despolitizar a formação política de um homem
que se formou em Medicina, foi um dos fundadores do Partido Socialista, deputado,
senador e capaz de renovar e liderar as alianças entre o Partido Socialista e o
Comunista para as eleições de 1964 e 1969.
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Em outras palavras, o debate a respeito das convicções políticas pessoais de
Allende é permeado pelos depoimentos e testemunhos de várias pessoas que não
só viveram com ele, mas também acompanharam de perto a coalizão multipartidária
que foi a Unidade Popular. Nesse sentido, o debate despertado pela conversa com
Vuskovic não parece de tão fácil resolução como o filme pode apresentar.
Como exemplo, podem-se citar os estudos de Elisa Borges, que propõe uma
análise da formação e consolidação da chamada “via pacífica” rumo ao socialismo a
partir da ótica do Partido Comunista. Para tanto, a autora considera que Allende e o
seu governo foram influenciados pelas formulações democráticas do Partido
Comunista, sendo que o ex-presidente firmou como propósito a manutenção da
união das forças progressistas dentre os limites democráticos e institucionais.177
Por sua vez, Drago, em capítulo intitulado “Entre o socialismo e a democracia
social”, considera que a defesa do caminho pacífico para o socialismo circundava
uma realidade muito mais ampla e viva, que o próprio Allende definia como “a busca
do caminho para a construção da primeira sociedade socialista edificada segundo
um modelo democrático, pluralista e libertário”.178 Nesse sentido, o autor reforça que
a diferença entre o “socialismo real” e a experiência chilena estaria no fato de que
esta estimulou e consolidou a participação ativa, efetiva e democrática da
população.
Por outro lado, de acordo com Bitar, em capítulo intitulado “As raízes da UP”,
o Partido Socialista nasceu da fusão de vários grupos políticos que haviam adquirido
significação durante a crise econômica dos anos trinta. E, citando Altamirano, ele diz
que esses grupos seguiam ideologias variadas – desde marxistas, anarquistas,
socialdemocratas, nacional-populistas e trotskistas – e que esse traço inicial sempre
permaneceu vivo no Partido Socialista.179
Como se vê, o debate acerca das convicções políticas pessoais de Salvador
Allende transcende o escopo desta pesquisa. Por ora, o importante a ser ressaltado
é que, apesar da comprovada influência das questões do pensamento marxista
sobre a formação política de Allende, Guzmán insinua negá-las por duas vezes na
sua interação com Vuskovic. Ou seja, ao propor as suas questões sobre o marxismo
de forma negativa, Guzmán contribui para dar outro direcionamento à conversa: o
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“pensamento libertário”, citação com a qual a participação de Vuskovic é
interrompida para dar voz a três senhores, os quais são apresentados como
fundadores do Partido Socialista de Valparaíso. Esses três senhores, porém, são
entrevistados juntos, lado a lado, e nenhum deles tem o seu nome registrado pelas
legendas do filme – como tem sido a prática com todos os depoentes até o
momento.
A entrevista é acompanhada por detalhes das roupas, das mãos e dos
sapatos dos senhores: são detalhes que acentuam as suas condições de classe e
ilustram o teor da conversa – a formação da consciência política dos trabalhadores
da cidade. E, de certa forma, a participação desses senhores reitera um dado
biográfico bastante conhecido da carreira de Allende: o seu convívio com um
sapateiro anarquista em Valparaíso. Em diálogo com um deles, Guzmán coloca uma
questão importante: “e isto ele te contou?”, ao que um dos senhores responde: “sim,
Allende. Ele me contou isto com muito orgulho e com muito carinho se lembrava
dele”. A pergunta surge para ancorar essas personagens anônimas como amigas do
ex-presidente, ou seja, ela serve para ratificar o testemunho desses senhores que,
apresentados em grupo, sublinham a importância dos anarquistas da “década de
vinte e trinta no despertar a consciência política da classe trabalhadora”, como um
deles declara.

Figura 17: Anônimos, os socialistas têm as vestimentas decupadas para denotar suas condições
de classe e, juntos, dão um sentido de coletividade aos argumentos sobre a formação de Allende
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 17min).

Quanto à influência de Juan De Marchi, o sapateiro anarquista de Valparaíso
de que falam os senhores, ela é bem conhecida e está presente, por exemplo, na
entrevista que Allende concedeu a Debray:
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Quando eu era jovem, na época em que estava entre os 14 e 15
anos, eu frequentava a oficina de um artesão, um sapateiro
anarquista chamado Juan De Marchi para ouvir suas conversas e
trocar ideias com ele... Isso era em Valparaíso, no tempo em que eu
estava no Liceu. Quando as aulas acabavam, eu ia conversar com
esse anarquista, que influenciou muito a minha vida jovem. Ele tinha
63 anos e gostava de conversar comigo. Ele me ensinou a jogar
xadrez, me falava das coisas da vida, me emprestava livros. [Debray]
Que livros? [Allende] Todos aqueles fundamentalmente teóricos,
como os de Bakunin, por exemplo, e sobretudo os seus comentários
eram importantes porque eu não tinha a vocação para leituras
profundas, e ele simplificava com essa clareza que têm os
trabalhadores que assimilam as coisas.180

Uma vez situada a formação política de Salvador Allende entre o liberalismo
revolucionário francês e a doutrina libertária, a voz fílmica retoma a argumentação
cronológica e apresenta o desenvolvimento da sua carreira política: a sua entrada na
Escola de Medicina em 1926, a sua eleição para deputado por Valparaíso aos 29
anos e a sua participação na fundação do Partido Socialista, “um partido dos
trabalhadores que não estava alinhado com Moscou”. O esforço biográfico ainda
destaca a direção da campanha de Pedro Aguirre Cerda, “presidente da Terceira
Frente Popular que surgiu no mundo depois da França e Espanha”, e a sua
nomeação como Ministro da Saúde aos trinta anos, em 1938.
O arranque político de Allende é composto por imagens de arquivo da
campanha eleitoral de 1964. As imagens são extraídas da altura dos quinze minutos
do filme La guerra de los momios, de 1974. Nesse filme, realizado por Schumann e
Heynowski, elas são manejadas de acordo com uma narração em voz over que se
propõe a recordar os eventos que desencadearam a ascensão política de Allende
até a sua vitória eleitoral, em quatro de setembro de 1970.
Os autores enfatizam que, no Chile, “o voto foi realmente uma arma para as
massas populares”. E que, em 1970, a faixa presidencial foi transferida ao “primeiro
presidente socialista, Dr. Salvador Allende, um companheiro presidente”. E, então,
as cenas acompanham uma retrospectiva das quatro campanhas eleitorais
empenhadas por Allende.
Nesse sentido, essas cenas exerceram uma função equivalente em Salvador
Allende: os cortes promovidos por Guzmán permitem dizer que, apesar do
deslocamento, as imagens continuaram desempenhando um papel semelhante, o de
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comprovar o carisma, o alcance público e a força política da Frente de Ação Popular
(FRAP) de Allende já em 1964.
A voz fílmica continua em seu afã biográfico e registra que a Frente Popular,
dirigida pela burguesia, era reformista. Tendo como lema "pão, abrigo e trabalho",
ela aspirava a uma maior igualdade social e queria fortalecer o Estado moderno.
Esclarece-se que essa Frente também serviu de base para as futuras alianças que
apoiaram Allende, mas, desta vez, dominadas por comunistas e socialistas.
Assim, considerando a composição fílmica, nota-se que essas imagens de
arquivo ainda exercem outra função decisiva: elas deslocam a biografia de Allende
do âmbito doméstico para o espaço público. E, ao transformar Allende
definitivamente num homem público, dentro do universo fílmico, a montagem dessas
imagens também o coloca na alça de mira dos Estados Unidos. Afinal, antes mesmo
de os gritos de “Allende, Allende, o povo te defende” – originais das imagens de
arquivo – saírem de cena, uma voz feminina estrangeira propõe, em inglês, a
seguinte questão: “quanto dinheiro foi destinado ao opositor do presidente Allende?
E para que ele deveria servir?”

Figura 18: Edward Korry: a sua entrevista é manejada de forma a situá-lo como um antagonista
que dá sustentação dramática ao argumento histórico do filme
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 19min10s).

É sob esse questionamento que Edward Korry, ex-embaixador dos EUA de
1967 a 1970, é introduzido, aos dezenove minutos do filme. A sua entrevista é
extraída do filme Le dernier combat de Salvador Allende, de Patricio Henríquez. No
filme de 1998, a primeira participação de Korry sucede uma evolução dramática que
reconstitui os minutos finais do ex-presidente Allende com base nos testemunhos de
políticos como Joan Garcés, Aníbal Palma e Arturo Jirón. Os seus testemunhos são
entrecortados por trechos da última transmissão de Allende na Rádio Magallanes; e
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Korry, por volta dos 23min30s, é contraposto justamente às seguintes palavras de
Allende: “e que aproveitem a lição, o capital estrangeiro e o imperialismo se uniram à
reação e criaram o clima para que as Forças Armadas rompessem a sua tradição”.
O filme de Henríquez recorda que a intervenção norte-americana não era
novidade em 1970. Uma fotografia de Korry ao lado do ex-presidente John Kennedy
dá passagem à sua entrevista a partir do mesmo depoimento que será assimilado
por Guzmán em Salvador Allende:
[Korry responde] Em 1964, foram US$ 2,7 milhões gastos através da
CIA. Isso sem contar os milhões que, a pedido dos Estados Unidos,
foram liberados na Europa nos setores público e privado pelos
democratas-cristãos Italianos, pelo Vaticano, pelas famílias reais da
Bélgica e dos Países Baixos, pelos democratas-cristãos alemães,
pela igreja católica norte-americana e muitos outros.

Sobre esse dinheiro, Korry revela que ele se destinou ao financiamento das
propagandas da campanha de Frei e também de propagandas que representavam
Allende como uma ameaça comunista. Korry não consegue esconder um sorriso
cínico, e à medida que sua entrevista é ilustrada com inserções de jornais de época
que comprovam as estratégias de demonização/ desmoralização da campanha de
Allende, ele prossegue afirmando que a campanha de Frei objetivava “criar o pilar
estável para uma democracia e, assim, ser um arrimo contra os ‘Castros’ e suas
mensagens de socialismo, de marxismo e leninismo”.
A respeito da defesa dos interesses norte-americanos na América Latina,
Moniz Bandeira registra que, em 1962, tempo em que a CIA financiava os
candidatos conservadores e mais à direita nas eleições para o Congresso Brasileiro,
um Special Group também tinha suas metas no Chile. O Special Group havia sido
criado dentro do Conselho de Segurança Nacional, em 1954, mediante ordem
executiva do presidente Dwight Eisenhower, e, naquele ano de 1962, aprovou US$
50 mil para financiar o Partido Democrata-Cristão (PDC) e, posteriormente, um
adicional de mais US$ 180 mil com vistas ao fortalecimento do seu líder, Eduardo
Frei.181
A preocupação de Washington não era somente com a possibilidade de que o
Chile se tornasse uma porta para a militância comunista no Cone Sul: os seus
interesses econômicos sempre desempenharam um importante papel na formulação
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da sua política exterior e, no Chile, eles eram significativos. O país respondia por
80% da produção mundial de cobre, a cargo, na maior parte, de firmas americanas,
como a Braden Cooper Co., a Anaconda e a Kennecott, responsáveis por 75% do
total de exportações do país.182
Diante disso, segundo o depoimento do ex-presidente Richard Nixon, em
1975, no Senado americano, Washington, sob os governos dos presidentes John F.
Kennedy (1961-1963) e Lyndon B. Johnson (1963-1969), gastou, entre 1963 e 1964,
aproximadamente quatro bilhões de dólares, apoiando os candidatos adversários de
Salvador Allende.183
As ações do complô norte-americano contra a ascensão política e o governo
de Allende tornaram-se conhecidas em março de 1972, quando foram publicados
“Los documentos secretos de la ITT”, editados, simultaneamente, pelos seguintes
adversários: o jornal El Mercurio, que os publicou na sua edição de domingo, e a
editora Quimantú, que os lançou em livro.184
Por meio desses documentos, toma-se conhecimento de que o ex-chefe da
CIA e diretor da International Telephone and Telegraph (ITT), John McCone,
trabalhou diretamente com o Secretário de Estado Henry Kissinger, que liderava o
Comitê dos Quarenta, um grupo de políticos e empresários empenhados na defesa
dos interesses nacionais norte-americanos. Conforme foi visto na Introdução, essas
ações estratégicas, também conhecidas como track one, tinham como objetivo
fomentar a demonização da campanha de Allende, além de boicotar a economia
chilena por meio de negativas de crédito, retardamento de remessas de dinheiro, de
fretes e peças, além da retirada de ajudas técnicas.
Drago ainda menciona uma anedota que circulava entre os jornalistas que
trabalhavam na ITT, a qual esclarece os preconceitos anti-allendistas do embaixador
Korry. Segundo ele, quando este recebe um emissário de Allende, o qual lhe informa
que o seu governo gostaria de ter boas relações com os Estados Unidos, Korry,
supostamente, responde apenas que tem estado “tão ocupado com os assuntos
consulares ajudando os chilenos que desejam deixar o país a obter vistos, que não
tem tido tempo de pensar no futuro”, e dá por concluída a entrevista.185
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A presença de Korry no filme é a personificação das orquestrações norteamericanas, e, assim, ele antagoniza a ascendência política de Allende: é ele quem
vai descrever as estratégias midiáticas, as sabotagens econômicas e as tomadas de
decisões que se apresentaram como confrontos políticos para Allende. Pode-se
dizer que a sua personagem se insere no universo fílmico com argumentos que
demonstram como o poder não é um ente, uma coisa ou um lugar, e sim uma
relação entre agentes sociais. Isto é, a força do seu antagonismo surge como um
sinal de que o poder é fundamentalmente uma relação entre vontades, e, dessa
forma, o detentor do poder impõe a sua vontade sobre outros sempre que o
aciona.186
Dessa maneira, levando-se em conta a evolução dramática da voz fílmica, à
medida que Allende demonstra a capacidade de aglutinação das massas populares,
Korry – isto é, a burguesia, a direita, os empresários, os interesses dos Estados
Unidos – reage em busca do domínio da direção dos eventos. E, como será visto ao
longo da análise fílmica, à medida que Allende demonstra capacidade de coalizão e
unidade política, Korry está presente como uma reação que busca a tomada das
iniciativas na defesa dos seus interesses.
Em suma, tendo em conta que a entrevista do embaixador norte-americano é
seccionada de modo a interagir e fazer evoluir a argumentação até o golpe militar,
aos setenta minutos do filme, podemos dizer que a sua personagem estabelece uma
relação constantemente frontal, tensa e conflitante em nome da legitimidade das
interpretações históricas em questão.
Um corte seco põe a evolução dramática nos trilhos. Uma série de fotografias
em preto e branco remete a momentos da campanha eleitoral de 1964. A trilha
sonora forja os ruídos da partida de um trem. Enquanto a voz fílmica diz que a vida
de Allende “foi uma longa campanha eleitoral”, as imagens evocam o slogan de suas
campanhas, "a todo o vapor com Salvador", e o comboio para a vitória parte para
cobrir as suas quatro campanhas eleitorais ao longo das décadas de cinquenta e
sessenta.
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Figura 19: Allende despede-se da multidão: o trem põe-se em marcha e, somado ao colorido da
melodia da canção “Alturas”, ele dá vigor às campanhas de Allende ao longo dos anos
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 25min).

As cenas do comboio cortando paisagens e as tomadas das populações a
partir dos vagões sugerem um Salvador Allende com a força de uma locomotiva que
puxa os vagões dos anseios populares. A voz fílmica destaca a energia e o vigor de
um Allende que tinha 44 anos e que “viajou o país percorrendo bairro por bairro,
casa por casa, cômodo por cômodo”. Para reforçar o seu apelo popular e, de certa
forma, o seu idealismo, a voz também argumenta: assim “ele conheceu os chilenos
de verdade, e era apaixonado por escutar, ensinar e ir formando consciência do
movimento, embora soubesse que não poderia vencer”.
As imagens de arquivo são do filme El tren de la victoria, de Joris Ivens.
Como vimos no Capítulo 2, o realizador holandês foi um dos muitos artistas e
intelectuais convidados para a campanha de 1964. Muitos dos trechos selecionados
são filmagens feitas de dentro do trem, a partir de um ponto de vista subjetivo, e o
conjunto das imagens em preto e branco reforçam o fôlego e o carisma do expresidente enquanto desbrava seus horizontes políticos.
As imagens de Ivens são justapostas com depoimentos da filha Isabel
Allende, que relembra a euforia e a hospitalidade das pessoas, bem como a
“vitalidade impressionante” do pai ao longo dos trinta dias de viagem. Outro
depoente é Ernesto Salamanca; apresentado como um ex-militante da UP, ele
lembra-se de como Allende era uma pessoa carismática e muito acessível a todos.
A sequência ganha um colorido a mais com a presença da canção
instrumental “Alturas”, do grupo Inti-Illimani. A flauta doce e o dedilhado no violão
ganham ritmo aos poucos, e a crescente melodia soma esperança e encantamento
a cada encontro de Allende com a população, que o aguarda nas estações. Carmen
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Paz, também filha, relembra que o pai vibrava com tudo e que a vida ao lado dele foi
um grande aprendizado. Ela manuseia fotos pessoais e recorda que o pai gostava
de manter contato direto com as pessoas. O filme justapõe as imagens do presente
às do passado: as cenas rápidas e efêmeras das paisagens chilenas somam-se às
vozes da população gritando “Allende, Allende, o povo te defende” em 1964.
O “trem da vitória”, enfim, chega a uma estação lotada de pessoas com
bandeiras em que se estampa o X da campanha de Allende. A frenagem do trem em
meio à multidão é reforçada pela desaceleração da música: a sincronia entre ambas
reforça o seu triunfo popular. Allende está pronto para desembarcar nos braços do
povo, e Guzmán retoma a voz do filme justamente para fazer avançar e condensar o
tempo histórico, localizando o candidato da Unidade Popular em sua vitória eleitoral
de quatro de setembro de 1970, “após vinte anos de campanha”.
Uma sucessão de fotos fixas de rostos de populares alegres ilustra o
argumento de que ele não conseguiu uma maioria absoluta; por isso, o Congresso
deveria ratificar a sua eleição. Exibindo uma fotografia que reproduz Allende em
primeiro plano diante de militares ao fundo, a voz fílmica pontua que a sua coligação
incluía “marxistas, sociais-democratas e cristãos”.
Então, ela dá lugar ao embaixador Edward Korry. Desta vez, para demonstrar
que, caso a “track one” fracassasse, os Estados Unidos contavam com a “track two”,
haja vista que estavam dispostos a “fazer a economia chilena gritar”.

3.2

Democracia, socialismo e realismo político

Democracia
A escalada política de Allende e o seu “trem para a vitória” garantiram o êxito
eleitoral da sua Unidade Popular em 1970. Nixon, porém, ainda tinha em mente que
Truman havia perdido a China, e Kennedy, Cuba.187 Assim, como Korry afirma no
filme, Nixon não queria que o “presidente eleito se tornasse o presidente de fato”. Ou
seja, tratava-se, então, de instigar o golpe militar.
Aos 28 minutos da película, Salvador Allende assume a faixa presidencial. E a
voz fílmica recorda que, pouco antes, o comandante-chefe do Exército René
Schneider foi assassinado. Ele “era um legalista, um firme defensor da não187
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intervenção de soldados no campo da política, e era o principal apoio de Allende no
Exército”. O crime havia sido planejado pela CIA e assistido por agentes das Forças
Armadas chilenas. A interlocutora de Korry argumenta que “hoje é sabido que
armamentos e munições foram enviados de Washington para o Chile por malas
diplomáticas”. Apesar de dizer que não tinha conhecimento do fato, Korry responde
que chegou a supor que isso ocorreria. O assassinato do general Schneider, em 22
de outubro de 1970, foi o auge de uma escalada de ações encobertas que a CIA
adotou na tentativa de evitar que Allende assumisse a presidência.
De acordo com Bandeira, a Central Intelligence Agency, a CIA, foi criada em
1947 durante o governo de Harry Truman (1945-1953), como sucessora do Office of
Strategic Services (OSS), que protegeu e recrutou milhares de oficiais nazistas de
alta patente ao fim da Segunda Guerra Mundial. E a parceria entre ex-nazistas e a
OSS/CIA dominou as atividades dos Estados Unidos contra o Bloco Soviético nas
décadas seguintes.
O pragmatismo que passou a determinar a diplomacia norte-americana pode
ser exemplificado pelo relatório Doolittle Report, encaminhado ao então presidente
dos Estados Unidos, general Dwight Eisenhower, em 1954. O relatório, produzido
pelas agências de inteligência, continha 42 recomendações sobre como os Estados
Unidos deveriam enfrentar um inimigo implacável, a URSS, cujo objetivo seria a
dominação mundial por quaisquer meios e a quaisquer custos:
Não há regras em tal jogo. Se os Estados Unidos forem sobreviver,
conceitos americanos de “jogo limpo” há muito tempo existentes
devem ser reconsiderados, [dizia o relatório, salientando que] nós
temos que aprender a derrocar, sabotar e destruir nossos inimigos
por meio de métodos mais claros, sofisticados e eficazes do que
aqueles usados contra nós.188

Conforme foi visto na Introdução, os Estados Unidos encontraram
justificativas no avanço parlamentar da esquerda nas eleições parlamentares de
1961, quando a Frente de Ação Popular, a FRAP, elegeu quarenta deputados e
nove senadores, e o Partido Comunista conseguiu sete deputados e quatro
senadores. Por outro lado, a Unidade Popular contava, nas eleições de 1970, com
amplas mobilização e participação populares para atingir os seus objetivos iniciais: o
fim do latifúndio, dos monopólios e do controle externo sobre as riquezas básicas,
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para abrir caminho à construção socialista.189 Assim, diante do espectro marxista do
engajamento popular na socialização dos meios de produção, era previsível que os
Estados Unidos fizessem de tudo contra a candidatura de Salvador Allende, que,
vale lembrar, também havia sido eleito o primeiro presidente da Organização LatinoAmericana de Solidariedade (OLAS), fundada em Havana, em 1966.
Desse modo, entre 1964 e 1969, a CIA montou cerca de vinte operações
cobertas, a maioria em favor de políticos conservadores, candidatos ao Congresso
do Chile em 1965. E, nas eleições para o Congresso de 1969, conseguiu eleger dez
dos doze deputados que patrocinou.190 Mas o seu complô não se restringia aos
setores da comunicação e do jogo eleitoral, ele também alcançava as Forças
Armadas, a exemplo da tentativa frustrada de golpe levada a cabo pelo general
Roberto Viaux em outubro de 1969. Conhecida como Tacnazo, esse putsch
frustrado foi a primeira tentativa séria da direita, nas proximidades das eleições de
1970, de conter a ascendente democratização do sistema político.191
E, diante do avanço dos acirramentos políticos dentro da caserna, o general
Schneider convocou o Conselho de Generais em julho de 1970 para garantir que,
enquanto existisse um regime legal, as Forças Armadas não fossem uma alternativa
ao poder.192 De acordo com Bandeira, a chamada Doutrina Schneider consolidava o
preceito segundo o qual o Exército, de acordo com a Constituição, era uma
“instituição apolítica e não deliberante, obediente ao Poder Civil e respeitosa da
Constituição e das leis da República e que, portanto, não lhe correspondia intervir
nem se pronunciar sobre atos eleitorais”. Porém, o caráter cada vez mais pragmático
que a diplomacia estadunidense assumia era capaz de transformar a defesa dos
seus interesses políticos e econômicos numa questão bélica.
Uma vez que Allende havia obtido a pluralidade dos votos, mas não
alcançado a maioria absoluta, ele ainda precisava que o Congresso referendasse a
sua eleição, o que ocorreria no dia 24 de outubro de 1970. Entretanto, no intervalo
entre o pleito popular e o referendo do Congresso, os Estados Unidos delinearam
dois caminhos para bloquear a sua ascensão à presidência: o primeiro, conhecido
como “track I”, consistia em dar continuidade ao fomento da crise econômica chilena
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e aterrorizar a população, a fim de gerar condições objetivas para a ruptura da
legalidade, de modo que as Forças Armadas pudessem desfechar um golpe. Quanto
à “track II”, ela era referente ao caminho militar, mediante um golpe de Estado.193
O assassinato do gen. Schneider está inserido nesse contexto, nesse
intervalo de tempo em que Allende conquistara a legalidade pelas urnas, mas estava
à mercê da legalidade que lhe seria atribuída pelo Congresso.194 Sendo legalista,
Schneider era considerado um entrave à diplomacia dos Estados Unidos, um inimigo
dos interesses norte-americanos. Assim, uma facção de militares golpistas solicitou
à agência da CIA em Santiago “oito ou dez granadas de gás lacrimogêneo e
metralhadoras calibre .45”195 e chegou a planejar, em duas ocasiões fracassadas, o
seu sequestro.
Mas os golpistas foram bem-sucedidos no dia 22 de outubro, quando
bloquearam e fuzilaram o automóvel de Schneider às oito horas da manhã. Houve
uma comoção nacional que se estendeu em favor de Allende. E, no dia 24, o
Congresso ratificou a sua eleição para a presidência do Chile. De certa forma, o tiro
dos golpistas saiu pela culatra, pois o general legalista Carlos Prats imediatamente
assumiu o comando do Exército, e a comoção popular reforçava a assunção política
do candidato da Unidade Popular.

Figura 20: Salvador Allende recém-empossado junto à multidão: as cenas do triunfo político do
poder popular são realçadas pelo apelo militante da canção
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 30min20s).

As imagens de um Salvador Allende altivo, que sai do Congresso
empoderado pela faixa presidencial, são acompanhadas pela leitura do resultado da
193
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De acordo com Garcés, ela foi conquistada graças à negociação de um referendo do programa
político da UP com o Partido Democrata-Cristão, uma medida que traria legitimidade constitucional à
coalizão multipartidária que era a Unidade Popular. Cf. GARCÉS, op. cit., p. 183.
195 BANDEIRA, op. cit., p. 179.
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votação: “153 votos para senador Salvador Allende; e para o senhor Jorge
Alessandri, 35 votos”. A cena é acompanhada por aplausos e gritos de “Viva Chile!”,
e a celebração popular de Allende em carro aberto é reforçada pela “Canción del
poder popular”196, interpretada por Inti-Illimani. A melodia leve, delineada pela flauta,
retoma o tom afetivo da voz fílmica, que se lembra do “ar fresco, a profunda
inspiração que nos unia uns aos outros, e nós ao mundo inteiro”. E o pulso forte do
tambor dá o ritmo da militância popular enquanto Allende transita entre a população
calorosa:
Si nuestra tierra nos pide
Tenemos que ser nosotros
Los que levantemos Chile,
Así es que a poner el hombro.
Vamos a llevar las riendas
De todos nuestros asuntos
Y que de una vez entiendan
Hombre y mujer todos juntos
Porque esta vez no se trata
De cambiar un presidente
Será el pueblo quien construya
Un Chile bien diferente (…)

A “Canción del poder popular” foi composta para o disco Canto ao Programa,
editado em 1970 pela Discoteca del Canto Popular, a DICAP. De acordo com
Gomes, o selo foi fundado em 1968, por iniciativa da juventude do Partido
Comunista, e tornou-se o centro difusor fundamental das obras da maioria dos
artistas da Nueva Canción. Quanto à música, ela estava contida em um álbum que
intercalava os chamados “relatos”, trechos declamados pelo ator Alberto Sendra,
com canções nas quais, aos textos de Rojas, unia-se a música dos maestros Luis
Advis e Sergio Ortega, com interpretação do conjunto Inti-Illimani.197
A canção pretendia transmitir, de maneira simples e direta, os principais
pontos defendidos pelo Programa da Unidade Popular. As preocupações estéticas
foram postas em segundo plano, pois o mais importante era transmitir, com clareza e
objetividade, as mudanças políticas e sociais almejadas: o poder popular (“será el
pueblo quien construya/ un Chile bien diferente”), o anti-imperialismo (“echaremos
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fuera al yanqui/ y su lenguaje sinistro”) e a defesa da reforma agrária (“la pátria se
verá grande/ con su tierra liberada”).
De certa forma, é a voz fílmica quem também populariza e explica o programa
da Unidade Popular por meio da canção. E faz isso com o respaldo das imagens de
arquivo que atestam o clamor popular por um Allende presidente. Um detalhe
merece destaque: em meio à comoção pública enlevada pela canção, a voz fílmica
sutilmente deixa a primeira pessoa do singular para assumir também, daqui em
diante, a primeira pessoa do plural. Assim, ela confessa: “filmávamos esse sonho
brilhante com lucidez e fervor. Era uma sociedade inteira em estado amoroso”.
Desse modo, enquanto evoca o “ar fresco” e o “estado amoroso”, ela também
permuta o seu testemunho pessoal em um testemunho coletivo.
Essa inflexão da voz fílmica abre espaço para uma sucessão de imagens de
arquivo que atesta os seus argumentos sobre o Governo Allende. É como se o
realizador fundasse a cinebiografia Salvador Allende como um “lugar de memória”
de outros filmes a respeito de Allende e do seu governo. Em outras palavras, é como
se o realizador, além de atribuir uma dimensão coletiva à voz fílmica, organizasse,
por meio da montagem, um dossiê audiovisual do Governo Allende com base em
“provas” encontradas em outros filmes.198
A voz fílmica reitera a convicção de Allende na via legal de construção do
socialismo. A vitória da Unidade Popular, com mais de 50% da votação nas eleições
municipais de abril de 1971199, é comprovada com as cenas de El primer año, filme
do próprio Patricio Guzmán. A montagem original foi mantida e associa o sufrágio à
valsa “Danúbio Azul”, composição de Johann Strauss. Enquanto filas de chilenos
“revolucionam através do voto”, a voz fílmica afirma o seguinte: “na América Latina,
a violência e a guerrilha estavam espalhadas por toda a parte. Allende acreditava
que o resultado lógico da democracia era a conquista do socialismo”.
Aos poucos, a voz fílmica cede espaço e volume à canção “La Muralla”,
composição de Nicolás Guillén lançada em 1969 pelo grupo Quilapayún. O seu
canto, em forma de coral, dá volume às conquistas democráticas e dita a tônica das
imagens dos trabalhadores nas ruas:
Para hacer esta muralla,
Tráiganme todas las manos
198
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Los negros, sus manos negras
Los blancos, sus blancas manos.
Una muralla que vaya
Desde la playa hasta el monte
Desde el monte hasta la playa
Allá sobre el horizonte (…).

Um corte seco traz Allende em primeiro plano numa entrevista frontal, um
momento raro no conjunto do filme. A voz fílmica dialoga com um Allende
entrevistado por Friedland para o filme Le Chili: um nouveau Cuba?, realizado em
outubro de 1970. Como vimos no Capítulo 2, o curta-metragem francês Le Chili: un
nouveau Cuba? aborda os desafios da experiência chilena e valoriza o fato de a
Unidade Popular ser uma composição multipartidária que “foge aos esquemas
históricos das esquerdas francesa e italiana”.
No curta-metragem, o depoimento de Allende permeia todo o filme, enquanto
Friedland entrevista diversos setores sociais a fim de analisar os impactos da vitória
da UP. O recorte selecionado por Guzmán está no fim do curta-metragem e sucede
a entrevista de um morador de uma población, um líder do Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR). Ele declara que o seu movimento social é a “vanguarda
vigilante da UP” e que o “programa da UP não é o mesmo programa do MIR, porque
a Unidade Popular é reformista”. Além disso, afirma que, dadas essas diferenças, o
seu movimento espera do Governo Allende “uma grande reforma agrária no campo”
para resolver os problemas sociais ligados ao latifúndio e à habitação.
Nesse momento, Friedland traz novamente o depoimento de Allende, com o
qual finaliza o seu filme. Tal depoimento foi contextualizado em Salvador Allende
para coroar o referendo da sua eleição pelo Congresso. Dado o grau de intimidade
da entrevista – e considerando que esse é o único momento em que a voz fílmica dá
lugar para que Allende fale diretamente com os seus espectadores –, vale registrar o
plano-sequência do seu depoimento na íntegra:
A esquerda, os operários, os camponeses, os empregados, os
profissionais, os técnicos e os intelectuais triunfaram no Chile. A
noite da vitória reuniu duzentas mil pessoas. Não houve uma janela
quebrada ou um carro quebrado. Nenhum dos nossos adversários
pode dizer que foi agredido ou ofendido, nem mesmo com palavras.
Por outro lado, os setores derrotados e a extrema-direita tentaram
conspirar e põem em prática todas essas sabotagens econômicas, e
ainda têm mercenários que plantam bombas. Então, onde está a
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democracia? Nós vamos construir democracia autêntica, porque
quem vai construí-la é o povo e não uma minoria como é hoje.
Agora, quando um povo tem consciência das metas que deve
alcançar, esse povo é capaz de fazer sacrifícios. E estou certo de
que o povo chileno está maduro porque já compreendeu, e
continuará entendendo que todos temos que fazer sacrifícios. Para
quê? Para semear o futuro. Então, os dois primeiros anos serão
muito duros, mas terão como base um governo reto, moral, sem
privilégios e garantias para uma minoria. O povo vai responder, e
esse é o grande aval que eu tenho: a integridade, o patriotismo e a
moral do povo chileno.

Allende salienta o caráter pacífico do seu projeto político e o massivo apoio
popular, demonstrando ter conhecimento das conspirações e sabotagens que
estavam em curso naquele momento. Assim, para Allende, os lastros do seu
governo seriam os valores morais e o comprometimento político da população.
Ainda vale chamar atenção para o fato de que o filme de Guzmán procura localizar a
entrevista de Allende de maneira fiel ao contexto histórico da sua produção: a
entrevista de Friedland está contextualizada em Salvador Allende logo após a vitória
das eleições, de maneira que evoca o momento da sua realização, em outubro de
1970.
Socialismo
O depoimento de Allende é sucedido por uma sequência que apresenta as
primeiras medidas sociais do seu governo. Não por acaso, cenas de El primer año
abrem os argumentos sobre as reformas políticas, introduzindo o tema da reforma
agrária. Originalmente, as imagens estão localizadas em torno dos dez minutos do
filme e contextualizadas com as cenas de observação de uma toma de tierras, isto é,
uma ocupação de terras por mapuches, em cujas entrevistas reclamam das
diferenças entre o “Chile legal e o Chile real”.
Apesar de ainda acompanhar a cronologia dos eventos históricos, a
contextualização dessas imagens, em Salvador Allende, é acompanhada por novos
argumentos. A voz fílmica confunde as impressões pessoais do realizador com um
olhar coletivo:
no sul, milhares de camponeses ocupam terras e nossa câmera
corria atrás deles (...). Era o fim dos latifúndios, e o que mais me
impressionava era a velocidade das mudanças sociais. Até hoje,
aquela notável aceleração da história me comove.
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Ato contínuo, mais uma sequência de El primer año, esta localizada próximo
dos 74 minutos do filme. Ela apresenta a “ata de entrega antecipada” das terras do
senhor Lorenzo Aste Aste, que, “por si mesmo, faz a entrega à Corporação de
Reforma Agrária de sua fazenda Santa Josefina”. Originalmente, as imagens da
assembleia dos trabalhadores rurais dão continuidade a uma série de entrevistas
com políticos que cindiram a Democracia-Cristã, fundando a Organização da
Esquerda Cristã (OIC), mais próxima da Unidade Popular, em uma sequência que
sugere o forte apelo que o projeto político da UP exerce até mesmo sobre os
adversários políticos. Além disso, em El primer año, os trabalhadores rurais ganham
o microfone e voz fílmica para apresentar os impactos da reforma agrária.
De acordo com Bitar, o processo de reforma agrária começou a ser colocado
em prática já em dezembro de 1970, com a desapropriação de mais de vinte mil
hectares de terra. Isto é, de imediato, o Governo Allende decidiu realizar a
nacionalização e a estatização de empresas e bancos, assim como a reforma
agrária. Não se tratava somente de se colocar em marcha as transformações rumo
ao socialismo, mas também de reativar a economia e assegurar a confiança no
Governo.
Para tanto, o Governo Allende trabalhou dentro da legislação vigente desde o
governo anterior, e a meta fixada foi a expropriação, ao longo do período
presidencial (seis anos), de todas as propriedades qualificadas por lei como
“latifúndio”. Assim, em um ano, o Governo Allende desapropriou um número
equivalente ao total do governo anterior: enquanto o Governo Frei (1964-1970)
desapropriara 1.408 propriedades, a Corporação de Reforma Agrária (CORA) do
Governo Allende já superava a sua meta ao desapropriar 1.379 em um ano.200
Em Salvador Allende, a assembleia de cessão das terras é ensejada pelo
depoimento do proprietário, Sr. Aste Aste, que, ao assumir o microfone, confessa
aos trabalhadores que não está “muito contente por entregar uma coisa” que ele
cultivou. Mas espera que os trabalhadores rurais “mantenham a produção do
latifúndio e que o tornem possível”. A renúncia à propriedade privada é
acompanhada pela composição instrumental “Charagua”, de Víctor Jara e IntiIllimani, uma música que foi encomendada a Víctor pela UP para ser um jingle do
partido, mais especificamente, em sua campanha na TV Chile. Ela compõe o álbum
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Autores chilenos, lançado em 1971 pela DICAP. E, em virtude da sua divulgação
televisiva, a canção ainda desperta uma forte memória afetiva, tanto da
personalidade de Víctor Jara quanto dos anos iniciais do Governo Allende.201
As transformações sociais do Governo Allende e a sensação de “aceleração
da história” são ilustradas por uma cena bastante poética, a qual é recorrente na
filmografia de Guzmán: a do charreteiro que cruza as ruas em alta velocidade, quase
suspenso. A tomada foi produzida de maneira despretensiosa em uma rua central de
Santiago, em um momento em que a equipe estava de passagem por uma feira
urbana e resolveu acompanhar o charreteiro rua abaixo.202 A cena, utilizada em
todos os três filmes de A Batalha do Chile, também está presente em Chile, la
memoria obstinada, em um momento de celebração da memória do cinegrafista
Jorge Müller, o seu autor, que foi preso na Vila Grimaldi e morto durante a ditadura
militar.

Figura 21: Capturado de maneira espontânea, o travelling do charreteiro já emprestou a sua
leveza e dinâmica poéticas a quatro filmes de Patricio Guzmán
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 36min30s).

A “Charagua” sustenta toda a sequência das transformações sociais, e a voz
fílmica retoma a memória coletiva ao dizer: “estávamos extasiados: as câmeras
registravam muitas das ações coletivas”. E, na medida em que as imagens de A
Batalha do Chile, do próprio realizador, atestam os avanços sociais dos primeiros
anos do Governo Allende, a voz fílmica salienta a lealdade de Allende e apela à
sinestesia para reforçar a sua presença: “Allende cumpriu seu programa: ele
nacionalizou fábricas, quebrou monopólios, nacionalizou bancos, o salitre, o aço,
201
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carvão e cobre”. E complementa: “Ele não esqueceu as suas promessas (...). A
energia podia ser sentida com as mãos”.
A sequência da euforia popular que circunda a ascensão política de Allende
tem o seu auge na combinação da apresentação pública de Quilapayún no Estádio
Nacional, executando a canção “La batea”, com um discurso público de Allende. A
composição de Tony Taño é a última canção da Nueva Canción a contribuir com a
tônica argumentativa da voz fílmica.
Originalmente, as imagens da apresentação do Quilapayún estão aos 35
minutos de “A Batalha do Chile – O poder popular”, a terceira parte da trilogia. Elas
sucedem as imagens das manifestações populares dos cordões industriais no
contexto de agravamento econômico e político do Governo Allende, ao longo do ano
de 1973. E o recorte da apresentação da canção contém a letra original de
contestação política, que diz:
Ya perdieron la cordura, qué barbaridad
Sabotear la agricultura, qué fatalidad
Que chuecura las verduras
Los culpables son de Patria y Libertad.203

De acordo com a estrofe, a facção de extrema direita Patria y Libertad é a
responsável pelas barbaridades que foram as sabotagens na agricultura. Assim, a
canção coloca-se a par dos acontecimentos da sua realidade cotidiana a fim de
conscientizar a população sobre os verdadeiros responsáveis pela crise social
chilena. Em Salvador Allende, porém, a mesma apresentação musical sofre uma
edição que elimina as estrofes de contestação política, e o que resta da
apresentação do Quilapayún é somente o refrão, que diz:
Mira la batea, como se menea
como se menea el agua en la batea.

Conforme o Capítulo 2, a edição da canção “La batea” demonstra como as
qualidades dos testemunhos são manejados de acordo com os contextos históricos
em que são enunciados. Afinal, se a estrofe política era fundamental para a
compreensão do argumento fílmico da terceira parte de A Batalha do Chile, de 1979,

O domínio virtual “Cancioneros.com” traz quatro versões para a canção, e reproduzimos a primeira
ao fim do capítulo. De acordo com nossa pesquisa, a canção “La batea” prestou-se a muitas versões
de protesto ao longo da história chilena. Disponível em: <http://www.cancioneros.com/nc/788/2/labatea-1-version-tony-tano-quilapayun>. Acesso em: 30 jun. 2015.
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a respeito das lutas políticas travadas pelas forças dentro da Unidade Popular – e
dela contra as reações da direita –, em Salvador Allende, de 2003, a canção importa
menos por seu valor político e mais por seu valor ilustrativo da consagração de
Allende.
Quanto ao discurso de Allende, ele foi extraído de “A Batalha do Chile –
Insurreição da burguesia”, a primeira parte da trilogia. Originalmente, o seu discurso
foi justaposto à mobilização social do MOPARE, o Movimiento Patriótico de
Recuperación. Esse movimento foi organizado por cerca de três mil motoristas
defensores do governo, os quais buscavam evitar os impactos negativos da
paralisação patronal de outubro de 1972.204 O recorte do discurso em questão
mostra um Allende fiel aos seus imperativos sociais, que “responderá a lealdade do
povo com a sua lealdade socialista”. E Allende assegura: “como presidente do Chile,
cumprirei

implacavelmente

o

Programa

da

Unidade

Popular”.

Assim,

se,

originalmente, o discurso de Allende visava endossar o apoio de trabalhadores do
setor do transporte na fase mais crítica do seu governo, aqui, em Salvador Allende,
ele é trazido para selar os compromissos sociais logo no início do seu mandato.
O calor da ascensão política e o relevo coletivo cedem lugar, novamente, às
lembranças pessoais do realizador. Um corte seco traz a evolução dramática de
volta ao Chile atual: uma panorâmica contém, em primeiro plano, o Hotel Hyatt e, ao
fundo, a autopista Kennedy, que divide os bairros de Las Condes e Vitacura, região
onde vive a parcela mais rica do país.

Figura 22: O Chile contemporâneo e o seu skyline neoliberal: o processo desse desenvolvimento
econômico encampou o esquecimento de determinadas demandas sociais e políticas
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 39min30s).
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Acesso em: 30 jun. 2015.
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Diante dessa paisagem, que representa o neoliberalismo implantado pela
ditadura, a voz fílmica faz emergir aquela melancolia característica do exílio:
Eu me sinto como um estranho perdido em uma geografia hostil. Não
posso esquecer da ditadura, que esmagou a vida, enterrou a
convivência democrática, e impôs o dinheiro e o consumo como
únicos valores. Mas por trás da frieza dessa cidade, há pessoas,
sonhos e lutas que eu devo seguir buscando.

O filme volta a reconstituir os laços afetivos de Salvador Allende, a começar
por Claudina Nuñes, uma mulher identificada como “conselheira”. Enquanto cozinha,
ela recorda o carisma de Allende e a sua capacidade de inspirar os jovens, mas
lamenta a “crise dos partidos de esquerda” e o fato de que o mundo de hoje não
suporta mais “utopias e algo porque lutar”.

Figura 23: A cozinha de Anita é uma ponte entre o passado e o presente: a culinária serve de
pretexto para a voz fílmica transitar na História e rastrear o que resta de Allende hoje
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 42min).

A culinária é o que garante a continuidade das memórias pessoais entre
Claudina e Anita, neta de Mama Rosa. Ela prepara empanadas e lembra-se de que
Allende visitava com frequência a sua casa e gostava de levar amigos políticos para
almoços e jantares. O ex-senador comunista Volodia Teitelboim também é
entrevistado, e a sua participação propõe-se como uma provocação à política de
conciliação nacional vigente no contexto de produção do filme. Volodia esclarece
que:
Falam pouco de Allende. E isto porque falar de Allende é como um
golpe na consciência. Ele rompeu com o estilo político tradicional. Eu
creio que necessariamente Allende deve ser recuperado em sua
dimensão ética e moral. Afinal, eu acho que haverá uma política
digna desse nome, como um serviço de interesse comum, como a
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entrega de uma pessoa em defesa dos interesses de uma
comunidade.

O seu depoimento é acompanhado de fotografias em preto e branco de
encontros públicos de Allende. De certa maneira, Volodia dialoga com as
considerações de Rénique, já destacadas na Introdução desta pesquisa: ambos
concordam que o cinema de Guzmán expressa a imagem de um país dividido entre
a conformidade e a desolação; um país que se propõe a reconhecer a integridade do
presidente deposto, mas desde que não se fale muito sobre isso.205 Com o dedo em
riste, Volodia continua:
No Chile, não se diz uma palavra disso. Ninguém fala disso. Então,
no melhor dos casos, inclusive para quem o respeita, Allende é
apresentado como um sonhador. E, ainda hoje, Salvador Allende
continua sendo uma espécie de silenciado em sua própria pátria.

Em certa medida, o depoimento de Volodia sintetiza o argumento da voz
fílmica a respeito de Allende. Afinal, como segue a presente pesquisa, o filme
assume um grande esforço de reconstrução da vida e obra do ex-presidente, mas
desde que, em determinados momentos, essa reconstituição passe pelo crivo
confessional, ou então, tenha os seus impactos políticos ajustados às demandas
sociais contemporâneas, isto é, ao gosto do seu público.
Fidel chega ao Chile em dez de novembro de 1971, e isso corresponde
exatamente aos 45 minutos do filme, ou seja, o seu ponto meridiano. O primeiroministro e secretário-geral do Partido Comunista cubano percorreu o país numa
viagem que durou três semanas. Apesar de a Unidade Popular ter reatado relações
diplomáticas com Cuba na primeira semana do seu governo, Allende protelou a
viagem do seu amigo Fidel Castro a fim de garantir maior estabilidade política entre
os países latino-americanos.
As cenas contextualizadas são do filme De América soy hijo… y a ella me
debo (1972), de Santiago Álvarez. O filme de Álvarez é uma longa crônica que
retrata a viagem do líder cubano pelo país, portanto o seu discurso no Estádio
Nacional, realizado no dia dois de dezembro de 1971, está localizado aos 120
minutos do filme, sendo sucedido pelo discurso do próprio Allende. A voz fílmica de
Salvador Allende destaca o ineditismo da viagem ao dizer que “Fidel nunca havia
pisado na América do Sul. Foi uma comoção, e a direita estava escandalizada”. No
205
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seu histórico discurso, Fidel declara que o processo político chileno é “extraordinário,
único e insólito”, visto que os revolucionários “tentam estabelecer as mudanças
pacificamente”.
A visita de Fidel ao Chile provocou uma forte onda de indignação social nos
setores da direita e teve impactos decisivos sobre o Governo Allende. De acordo
com Bandeira, a visita de Fidel ocorreria já em primeiro de maio de 1971, mas
precisou ser prorrogada pessoalmente por Allende por causa da instabilidade nas
instituições militares. E a presença do líder cubano no Chile instigou as ações
encobertas dirigidas pela CIA: os crescentes investimentos no mass media
prepararam a sociedade para a Marcha de las Cacerolas Vacías – uma
manifestação de mulheres de classe média preparada nos moldes da brasileira
Marcha da Família com Deus pela Liberdade –, que protestava contra a carestia, a
escassez e o desabastecimento de alimentos e gêneros de primeira necessidade.206

Figura 24: Allende pratica tiros com Fidel: a visita do líder cubano foi decisiva nos rumos políticos
da Unidade Popular e as suas cenas inauguram a segunda metade do argumento fílmico
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 47min).

As tensões sociais acirravam-se de ambos os lados, tanto a facção
reacionária Patria y Libertad, que almejava a queda de Allende, quanto os
movimentos mais à esquerda da UP, como o MIR, que incitava o governo à
radicalização do processo político, partiam para ações armadas que acabavam
aterrorizando ainda mais a população. Diante da crise social, Allende perdeu um
homem de confiança, o seu ministro do Interior, José Tohá, culpado pela repressão
às manifestações.
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Em termos partidários, Garcés afirma que a visita de Fidel 207 produziu uma
ruptura definitiva na base de apoio ao governo: o Partido Democrata-Cristão deixou
de seguir a orientação do seu setor popular e passou a trabalhar com o Partido
Nacional, o que contribuiu para a desestabilização da Unidade Popular. Os fatos
demonstravam que as forças reacionárias ganhavam protagonismo, enquanto as
forças de esquerda passavam à defensiva: a influência do bloco da Unidade Popular
diminuiu em amplos setores de pequenos e médios proprietários e entre pequenos
camponeses, só restando ao governo, como base social, a classe operária.208
A voz fílmica não dá conta de toda a complexidade desses eventos. Sem
esforços explicativos, ela somente comenta que “Allende apoiava concretamente as
lutas armadas” e que, apesar da “admiração por Fidel, Che e Miguel Enríquez”, ele
nunca permitiu que esses “laços de lealdade e de respeito abalassem suas
convicções”. Ao despolitizar a visita de Fidel ao Chile, ela mantém o seu enfoque no
idealismo de Allende, para quem “só o caminho democrático poderia estabelecer o
socialismo no Chile”. A edição das imagens de arquivo de Álvarez deixa restar a
turbulência do lastro do barco n’água, e, sob os ruídos do motor da embarcação,
retoma-se a entrevista de Korry.
Realismo político
O embaixador norte-americano afirma que a eleição de Allende foi um grave e
sério fracasso dos Estados Unidos, uma vez que “o seu governo seria desenhado
como a clássica luta de classes para eliminar a classe média inimiga, a burguesia”.
Em suas palavras, o governo de Allende seria um “fidelismo sem Fidel”.
Dadas as circunstâncias históricas, Korry argumenta que “não seria incomum
os Estados Unidos verem isso como uma influência altamente desestabilizadora e
como a extensão da influência soviética”. Isto é, a lógica diplomática apresentada
por Korry implica reconhecer que, uma vez que o governo chileno não se mostrava
capaz de manter a estabilidade e a unidade política no país, caberia aos Estados
Unidos garanti-las –, mesmo que, para isso, fosse necessária a neutralização
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daqueles setores sociais e políticos hostis ou estranhos à ordem política, ou seja, o
próprio governo chileno eleito democraticamente em quatro de setembro de 1970.209
Os efeitos das táticas norte-americanas são apresentados com imagens da
trilogia A Batalha do Chile. A greve patronal de outubro de 1972 conseguiu mobilizar
cerca de setenta mil caminhões e milhares de ônibus. O pretexto era a carência de
peças de reposição de origem norte-americana, mas, na realidade, o objetivo era
provocar o colapso da economia chilena por intermédio do desabastecimento de
alimentos e da escassez de combustíveis.

Figura 25: O depoimento de Korry dá ensejo à paralisação dos caminhoneiros em outubro de
1972: a cada ação do governo, o argumento fílmico apresenta uma contrapartida da direita
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 49min50s).

A guerra psicológica estava em desenvolvimento desde agosto de 1972,
quando, numa ofensiva aberta contra o governo, as direções gremiais do comércio
decretaram uma greve de 24 horas.210 Em outubro, outra ofensiva desencadeou-se
plenamente, dessa vez com o apoio de profissionais de diferentes setores
econômicos, como agricultores, industriais, médicos, advogados e motoristas de
caminhão.
A voz fílmica cede vez a um novo antagonista, o líder dos grevistas, Leonardo
Villarín, em cuja entrevista, extraída de A Batalha do Chile, reforça que irá “manter a
greve até sairmos vitoriosos. Isto significa a queda de Allende, que será a felicidade
geral para o Chile”. Por sua vez, a voz fílmica argumenta que a “greve foi uma
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guerra de nervos” e que a oposição “criou problemas graves para a vida cotidiana”,
exercendo “o papel do ladrão e da polícia ao mesmo tempo”.
Dentre os resultados da paralisação de 26 dias, destacam-se a renúncia de
todos os ministros e a constituição de um novo gabinete, que incluía militares. Além
disso, segundo Bitar, a ofensiva da direita demonstrou que havia um estratagema
global da oposição golpista, o qual se desenvolvia em quatro pontos: primeiro, com o
propósito de obstruir as bases legais e acusar o Governo de ilegítimo; segundo, com
o objetivo de alimentar a sensação de anarquia e evidenciar episódios de violência
urbana; terceiro, reforçar os vínculos com o capital estrangeiro com o intuito de
estrangular, cada vez mais, a economia nacional; e, por último, fomentar um
programa de greves, paralisações e sabotagens, o qual seria intensificado e
aperfeiçoado nos meses seguintes.211
Novamente, a voz fílmica não dá conta da complexidade dos eventos que
rodeiam a greve patronal de outubro de 1972. Não está entre os seus propósitos
avaliar as causas e os efeitos da mobilização dos setores de direita, muito menos
considerar as divergências políticas que ocorriam dentro da própria base da Unidade
Popular nos meses finais de 1972.
Os seus comentários, nesse sentido, são superficiais. Como a visita de Fidel,
o “paro de 1972” são eventos que demonstram os desafios que Allende precisou
enfrentar durante o seu governo, aos quais resistiu com “convicção” e com o “apoio
popular”. Nos seus comentários finais, ainda acompanhada de imagens de A
Batalha do Chile, a voz fílmica argumenta que “os inimigos de Allende quase
ganharam a batalha, mas as fábricas e as ferrovias não pararam, os portos seguiram
abertos, e os serviços públicos continuaram trabalhando”. Como se vê, apesar dos
problemas sociais e desafios políticos, em seu argumento fílmico, Salvador Allende
permanece como um protagonista do seu governo –às vezes, malcompreendido:
Allende nomeou o general Carlos Prats como ministro do Interior e
assumiu outros dois militares em seu governo. A greve foi suspensa.
Allende avançou, mas com a reprovação da ala mais radical da
esquerda, que o criticava dizendo que estava se apoiando mais nos
militares do que nos trabalhadores.

Um corte seco apresenta a bandeira da Organização das Nações Unidas
(ONU). As imagens em cores tratam da presença de Allende na ONU em quatro de
211
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dezembro de 1972. O general Prats assumiu a presidência da República enquanto
Allende viajava pelo exterior. A situação, naquele fim de ano, era crítica: em
decorrência da paralisação dos setores de transporte, Allende modificou o seu
gabinete e nomeou três militares como ministros. Enquanto isso, em oito de
novembro daquele ano, Richard Nixon era reeleito Presidente dos Estados Unidos.
O filme registra trechos do discurso no qual Allende demonstra os impactos
dos conflitos frontais entre “as multinacionais e os Estados”. Allende denuncia os
resultados de forças que suplantam as metas econômicas e corroem a soberania do
Estado nacional, segundo ele, as multinacionais “operam sem assumir suas
responsabilidades e não são respondem a nenhum parlamento ou qualquer
instância representativa do interesse geral”. O apelo à jurisprudência supranacional
simbolizada pela ONU e a convicção na dimensão cosmopolita dos valores
humanitários também estavam em pauta:
Em uma palavra, é toda a estrutura política do mundo que está
sendo abalada. As grandes empresas transnacionais não só atentam
contra os interesses dos países em desenvolvimento, mas também
as suas atividades avassaladoras e incontroláveis prejudicam
também os países industrializados onde se situam. A nossa
confiança em nós mesmos é o que fortalece a nossa fé nos valores
da humanidade e assegura-nos de que esses valores devem
prevalecer. Eles não poderão ser destruídos!

A edição das imagens de arquivo da ONU valoriza os aplausos demorados
cativados por Allende. Entretanto, a presença diplomática de Allende na
Organização colide com o realismo político do ex-embaixador Korry, que revela que
Nixon o recebeu calorosamente na Casa Branca, sendo acolhido calorosamente por
ele e Henry Kissinger com a seguinte frase: “o embaixador sempre diz os fatos como
eles são”. Korry continua dizendo que o plano de Nixon era “esmagar Allende” por
meio da destruição da economia chilena.
O filme aproxima-se das eleições legislativas de março de 1973, feitas para
se renovar o Congresso, e a Unidade Popular alcançou aproximadamente 43% dos
votos. Em maio, ocorreu uma greve de grandes proporções na mina de cobre El
Teniente, e a crise social agravou-se com a decretação do estado de emergência na
província de Santiago. No mês seguinte, o Congresso cassou os mandatos de
Sergio Bitar, ministro das Minas, e de Luiz Figueroa, do Trabalho. O Colégio Médico
declarou uma greve de 48 horas, e mais de três milhões de pessoas realizaram uma
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jornada nacional de trabalho voluntário.212 Na primeira quinzena de junho, os
mineiros grevistas marcharam até Santiago, e a morte de dois operários gerou uma
disputa midiática entre o Governo e o PDC. Na semana seguinte, a Central Única
dos Trabalhadores realizou uma greve geral de 24 horas que paralisou o país, em
apoio ao Governo.213
Entretanto, o filme não contempla toda a intensidade dos eventos de 1973 e
configura uma personagem que paira sobre a turbulência214 dos acontecimentos
convicta da possibilidade de transformação social pela via legal. Numa cena de
discurso público, Allende reitera:
O mundo nos vê como um lugar em que ocorrem as aspirações mais
transcendentais da atual civilização. A luta de um povo pela sua
dignidade, pelo avanço rumo ao socialismo com liberdades
pluralistas e com tolerâncias de ideias e de crenças. Esse é o esforço
de um povo para dominar a violência interna e as agressões
externas. Eu cumprirei utilizando todos os recursos à disposição,
mas não haverá guerra civil nesse país.

Todavia, a voz fílmica salienta que “as forças políticas já tinham escolhido os
seus lugares nessa história”. E as imagens da inação dos congressistas é sucedida
pela dos conflitos civis, que indicam o recrudescimento dos conflitos armados pelo
país. As cenas interpostas são extraídas da trilogia A Batalha do Chile e
encaminham a evolução dramática ao mês de agosto de 1973, quando houve um
atentado contra o general Prats e uma tentativa de sublevação militar de um
regimento de Santiago.
A voz fílmica confessa: “nós filmamos um regimento em sublevação. Mas
ainda não era o momento do golpe. Leonardo Henricksen, cinegrafista argentino,
filmou sua própria morte”. A cena da morte do cinegrafista, recorrente na trilogia A
Batalha do Chile, é atualizada aqui a fim de personalizar a iminência do trauma
social provocado pelo golpe militar. 215
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Figura 26: Henricksen registra a sua própria morte: apesar da identificação do militar que mira a
câmera, a família ainda luta pelo reconhecimento jurídico do crime
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 60min).

As cenas de guerra civil continuam, e a voz fílmica sugere que a situação
tendia a piorar, afinal, “nas fábricas, crescia a impaciência dos trabalhadores”. O
filme apresenta, então, as assembleias do cordão industrial Recoleta. Os cordões
industriais resultaram de acordos estabelecidos entre o Partido Comunista e o
Partido Socialista em meados de novembro de 1972. Borges 216 registra que o
propósito de ambos os partidos era esclarecer e coordenar ações claras e rápidas
para dar resposta às ofensivas políticas da direita, que estavam curso. Para tanto,
elaboraram um documento, em conjunto, com onze pontos, entre eles, a criação de
um novo organismo de luta dos trabalhadores para acelerar o processo de
transformação de determinadas empresas em áreas de propriedade social.

Figura 27: Cenas das assembleias do cordão industrial Recoleta: as imagens extraídas de A Batalha
do Chile recuperam debates acerca da dimensão e da legitimidade das bases trabalhadoras da UP
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 61min).
216
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O primeiro Cordão Industrial foi o de Cerrillos, que agrupava trabalhadores de
trinta indústrias. Entretanto, há divergências quanto ao papel dos cordões industriais.
Como cita Borges, se, por um lado, eles se transformariam em um órgão de poder
dos trabalhadores pela sua base, por outro, eles seriam vistos pelo Governo da
Unidade Popular e pelo Partido Comunista como um poder paralelo, uma força
política capaz de desestabilizar ainda mais a instável coalização política da Unidade
Popular.217
Trata-se de um momento delicado em que a voz fílmica cede lugar às
contradições políticas que existiam dentro da base governista da Unidade Popular.
As cenas extraídas da trilogia A Batalha do Chile seguem a lógica dialética que
permeia todo o argumento fílmico, ou seja, a voz fílmica permite a enunciação tanto
dos setores que defendiam “avanzar sin cessar” quanto dos setores que propunham
“conciliar y avanzar”. Os primeiros contavam com o apoio do Partido Socialista e de
radicais como o Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Adeptos da
chamada “via insurrecional”218, eles defendiam o avanço rumo ao socialismo por
meio das forças táticas da luta armada. No filme, são representados da seguinte
maneira por um operário:
Não pediram para nós organizarmos os trabalhadores? Os cordões?
E nós organizamos em todas as frentes (...). E ainda seguimos com
a mesma cantilena, companheiro, a de que “não é o momento” e de
que “ainda há um poder legislativo e um poder judiciário” (...). E o
companheiro presidente segue nos pedindo calma e que a gente
continue nos organizando. Mas para quê? Qual o seu plano de luta?
E até quando?

Por sua vez, aqueles que defendiam “conciliar y avanzar” eram adeptos da
“via institucional” e contavam com o apoio do Partido Comunista, de grande parte do
quadro político da Unidade Popular e do próprio presidente Salvador Allende. Para
eles, a solução política passava pela construção de alianças políticas e por tarefas
estratégicas e legais. Assim estão representados no filme por outro líder operário:
Por acaso vocês não sabem a composição de classe que existe hoje
em dia nas Forças Armadas? Não sabem que a maioria dos oficiais
são favoráveis ao golpe? Vocês sabem que nós, a classe
trabalhadora, graças ao governo, temos conquistado uma parcela de
poder, mas não todo o poder. Aqui estamos conscientes que
devemos encontrar soluções adequadas aos problemas que estão
217
218

Ibid., p. 189.
GARCÉS, op. cit., p. 122.

148

dados. Mas não podemos esquecer que existe um governo que está
presidido pelo companheiro Allende e que devemos obedecer a essa
direção. Que existe um organismo que são os trabalhadores e que
existem outros organismos, que são os partidos das classes que
também recebem orientações.

Nota-se que o avanço das forças sociais colocava em xeque as direções
políticas do Governo. A cinebiografia Salvador Allende indica essas tensões a partir
do discurso de operários das organizações dos cordões industriais, mas sem
maiores explicações. Ao contrário, é possível afirmar que as imagens de arquivo dos
conflitos civis e das disputas políticas entre os trabalhadores têm o seu conteúdo
político e partidário subsumidos às demandas emocionais da evolução dramática,
isto é, trata-se de uma sequência que serve menos para explicar e mais para
comover o espectador.
Uma vez apresentadas as condições sociais às rés do chão, junto aos
operários engajados nas organizações fabris, a voz fílmica desloca-se em direção
aos militantes da Unidade Popular. Ela, então, cede lugar aos agentes políticos que
travavam as mesmas batalhas políticas, mas em outro nível.
A voz fílmica confessional cede a palavra a sete ativistas postos à mesa,
identificados simplesmente como “ex-ativistas da UP”. Ou seja, nenhum dos
senhores (não há mulheres entre os depoentes) é devidamente identificado em sua
singularidade, seja pessoal, partidária ou política. Diante disso, seria interessante
saber se essa falta de identidade política, ou melhor, essa identidade política difusa
e heterogênea, seria proposital, isto é, se seria uma forma de elaboração de um
determinado imaginário da Unidade Popular. Entretanto, como apontado em nossa
Introdução, a pesquisa não conseguiu obter êxito nos contatos que manteve com o
realizador Patricio Guzmán.
Assim, o que resta é o benefício da dúvida – afinal, como seria possível à
pesquisa proceder com acuidade e obter uma análise mais técnica e qualificada do
programa político promovido pelo filme, se não existe a possibilidade de
identificação dos depoentes naquela que poderia ser a sequência mais política, no
sentido teórico, do filme?
O filme contempla o depoimento de somente três dos sete senhores sentados
à mesa. E o debate entre eles gira em torno das possibilidades de transformação
social, da categorização de Allende como um “revolucionário” ou “reformista”, enfim,
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das contradições políticas inerentes à Unidade Popular durante o seu exercício de
Governo. Nesse sentido, o “Senhor 1” é apresentado com o seguinte discurso:
Então, evidentemente que nós tínhamos que preparar algo! De
alguma maneira não podíamos enfiar a cabeça na areia! Tínhamos
que sair e ver o que passa e nos colocar contra qualquer golpe militar
contra o governo que nós tínhamos levantado.

Ato contínuo, o “Senhor 2”, com certo tom desesperançado, confessa que as
circunstâncias eram mais fortes do que as suas intenções políticas:
É verdade que alguns companheiros estavam dispostos a entregar a
vida. É certo, havia toda uma paixão em defender o governo. Mas
nós jamais tivemos um exército popular capaz de se afirmar com a
devida consciência de classe (...). Lembre-se que desfilamos com
paus... E parecíamos escoteiros.... E aquele era o ano de 73, e isso
significa que essas pessoas que desfilavam com paus jamais
formariam um exército... Podiam ter a força, mas não tinham os
meios. Podiam ter a razão, inclusive, mas não tinham os meios... Nós
jamais acreditamos que as Forças Armadas eram constitucionais.
Haveria de perguntar ao companheiro Corvalán por que ele afirmou
isso, e isso paralisou as pessoas... Houve um momento em que o
povo chileno chegou a acreditar no lema “soldado amigo, o povo está
contigo”... E então dizem por aí que o companheiro Allende poderia
manejar com “la muñeca” esta situação... Mas a verdade é que não é
bem assim...

A conversa entre eles discute o caráter político da “via chilena”:
[Senhor 01]: Allende não era revolucionário.
[Senhor 02]: A Unidade Popular era ou não era revolucionário?
Então, Allende era demasiado... Obviamente!
[Senhor 01]: Socialistas, comunistas e todos os membros da Unidade
Popular aspiravam manter um sistema de governo muito
democrático, mas com base no crescimento da economia chilena.
[Senhor 02]: O que você diz é sério. Isto é sério! Você falseia a
história (...).

A discussão sobre a natureza política da chamada “via chilena” não é simples.
Ela pode ser encontrada em toda a bibliografia analisada pela pesquisa e, ainda
hoje, permeia os estudos acerca do Governo Allende. Como exemplo, Borges afirma
que a defesa da pluralidade democrática e a crença de que a vontade popular, por
meio do voto por si próprio, bastava para conter a contrarrevolução eram cláusulas
pétreas para o Partido Comunista e Allende.219 Assim, esses setores defendiam que
o projeto da Unidade Popular deveria ter duas etapas. Uma, a principal, teria um
219
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caráter antioligárquico e anti-imperialista e envolveria a socialização das riquezas
básicas, dos bancos, latifúndios e monopólios. Feita essa preparação para o
socialismo, ter-se-ia a segunda etapa, com controle amplo do Estado, organização
popular e conscientização política. Para eles, o projeto da Unidade Popular seria
“revolucionário”.

Figura 28: Alguns dos senhores apresentados como “ex-militantes da UP”: resta a dúvida sobre
as razões de não serem identificados no filme. O anonimato deles poderia ser visto como uma
expressão dos limites da conciliação social?
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 64min).

Entretanto, parte do Partido Socialista, que compunha a Unidade Popular, e
setores mais à esquerda dela, como o Movimiento de Izquierda Revolucionária, o
MIR, eram contrários ao projeto em etapas e consideravam que era preciso já de
início ter o poder total do Estado e realizar a transição para o socialismo por meio da
luta armada. Para esses, o projeto da Unidade Popular seria “reformista”. E, ao citar
o XXII Congresso do Partido Socialista, realizado em Chillán, em 1967, a autora
oferece melhores condições para a compreensão das diferenças políticas em
questão. O documento final do Congresso deixava clara a posição do Partido, que
mantinha fortes vínculos com as organizações operárias:
O partido não menospreza a utilização de métodos pacíficos e legais
como as lutas reivindicatórias, os trabalhos de conscientização, as
atividades de massa, os processos eleitorais, etc. Considera,
contudo, que tais métodos por si não conduzem à conquista do
poder. São, na verdade, fatores complementares à sua ação política
global, que visa a derrota definitiva das forças reacionárias internas e
a destruição de toda forma de penetração imperialista.220

220

Ibid., p. 118.

151

Na tentativa de se localizar nessa seara ideológica, o debate entre os “exativistas da UP” é relativizado pelo “Senhor 3”, que aponta que existe uma tendência
de se caricaturar os revolucionários como Che Guevara:
Um companheiro que tem um fuzil no ombro, uma mochila para subir
as montanhas para fazer a revolução e tomar o poder por assalto.
Aqui no Chile, nós conquistamos o poder pela via legal, através da
via eleitoral. E foi assim porque o processo assim determinava (...).
Aqui houve um povo que desencadeou este processo.

Faz-se necessário enfatizar que quem autoriza o seu depoimento é a voz
fílmica, isto é, quem fala através desse “Senhor 3” – cuja participação dura cerca de
trinta segundos – é, também, a voz fílmica, e isso a fim de endossar o caráter
popular, democrático e legal do projeto político de Allende e de sua Unidade
Popular. O respaldo a essa interpretação é sublinhado, novamente, pelo depoimento
do “Senhor 2”, que reforça a necessidade de não se esquecer de que o objetivo da
“Unidade Popular era criar as bases para que o Chile fosse um país socialista, e isto
é revolucionário. E na América Latina não há nenhum objeto histórico como a
Unidade Popular”.
Ao borrar as identidades pessoais e políticas dos depoentes, o filme desfoca
o discurso partidário, mas deixa restar a defesa do projeto da Unidade Popular como
democrático, legal e revolucionário. Deixa-se para trás o tenso debate partidário e
ideológico para voltar a assumir a personalização da argumentação histórica em
Salvador Allende, na consagração da sua muñeca, isto é, da sua astúcia, da sua
virtú para lidar com as situações de crise. A possibilidade de os agentes históricos
da Unidade Popular darem explicações históricas sólidas e coerentes soa difusa no
resultado final do debate à mesa. Ela é diluída pelas cenas seguintes, que reforçam
a agudização da guerra civil e das quais emerge um Salvador Allende em discurso
público noturno.
Capturado a partir de um ângulo baixo, ele mantém a paciência e “pede a
palavra”, enquanto a multidão brada “basta ya de conciliar, es la hora de luchar”. A
voz fílmica cede espaço para Allende reafirmar o seu compromisso com a
legalidade:
Precisamos de mais unidade dentro da Unidade Popular. Precisamos
de mais unidade para que uma linguagem revolucionária seja
compreendida. E precisamos chamar as forças revolucionárias que
não estão na Unidade Popular para que se juntem a nós com a
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responsabilidade histórica rumo à revolução socialista, camaradas.
Temos que fortalecer o poder popular, os comandos comunais, é
preciso fortalecer os comandos industriais, e não como forças
paralelas ao governo, mas como forças populares junto com todo o
governo!

Um corte seco apresenta as carcaças dos ônibus públicos que furaram a
greve patronal de outubro de 1972. Diante delas, a voz fílmica, imbuída da primeira
pessoa do plural, assume um verniz benjaminiano221 e tenta reconhecer, naquelas
ruínas, as possibilidades de um devir histórico:
A visão desses despojos traz a velha pergunta: o que nós
poderíamos ter feito para canalizar a energia popular e continuar
adiante? Nada. As forças estavam jogando soltas, cada uma para o
seu lado. A mensagem de Allende era escutada, fluía através do
povo, mas não se convertia em organização. Cada partido de
esquerda impulsionava a sua própria linha, sem escutar tampouco as
vozes de seus militantes, de suas bases.

O apelo sinestésico reforça a solidão pessoal e política do ex-presidente,
associando-a ao isolamento político internacional do país:
Era possível apalpar a solidão de Allende. Do exterior, Cuba queria
apoiá-lo com armas e homens, enquanto a URSS lhe negava
qualquer ajuda econômica importante.

Ao longo de agosto de 1973, houve três modificações ministeriais e duas no
gabinete presidencial. O Partido Democrata-Cristão apoiou uma nova paralisação
dos trabalhadores do transporte. E, em meio ao recrudescimento dos atentados,
mulheres de caminhoneiros ocuparam e utilizaram quatro emissoras de rádios.222 Ao
acompanhar cenas de movimentos populares que apoiam Allende, a voz fílmica
lamenta:
Apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o dinheiro
americano, do bloqueio parlamentar, das greves patronais, do
boicote econômico, da propaganda terrorista, do ódio da direita, do
pânico das classes médias, crescia o apoio a Allende. Éramos
milhares que saíamos pelas ruas, conscientes e decididos, e
seguíamos acreditando que era possível criar um mundo mais justo e
221

Conforme aponta Gagnebin, Benjamin propõe um conceito intensivo de atualidade a fim de
designar “a ressurgência intempestiva de um elemento descoberto”. Isto é, o exercício do
reconhecimento do passado também pressupõe que o presente esteja apto a lidar com esse
ressurgir, apto a se reinterpretar e reconhecer não só aquilo que foi, mas também aquilo que poderia
ter sido. Cf. GAGNEBIN, J.-M. Estética e experiência histórica em Walter Benjamin. In: ______.
Limiar, aura e rememoração. São Paulo: Editora 34, 2014. p. 204.
222 DRAGO, 1995a, p. 246.
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mais livre. Esse é o mistério que ainda hoje continua nos
surpreendendo.

Quando questionado sobre como se sentiu quando Allende foi morto, Korry, o
antagonista, declara: “você colhe aquilo que plantou”. O seu sarcasmo vai além e
permite-lhe argumentar que Allende gostaria que “a burguesia alegremente
cometesse suicídio”. Na lógica do seu realismo político, Allende pecou por não dar
ouvidos a Fidel Castro, que lhe havia aconselhado: “ou destruir o exército, ou faça
dele seu próprio instrumento”.
Para Korry, o caminho adotado por Allende tendia ao fracasso porque não
havia precedentes: ninguém havia defendido uma via pacífica em direção a um
socialismo de inspiração marxista-leninista. De acordo com Korry, Allende
compreendeu a lição leninista, mas falhou ao relegar as Forças Armadas ao
segundo plano. E ele encerra o seu argumento com ares diplomáticos:
Eu penso que Allende foi um ser humano civilizado e extraordinário.
E, se ele não fosse um admirador dos heróis do mundo marxistaleninista, e se deixasse levar pelos seus instintos, ele teria escolhido
uma vida confortável e teria aceitado gentilmente os acordos com os
Estados Unidos. Mas a outra metade dele disse: “eu tenho que
alcançar este modelo” e ser um novo membro imaginário do panteão
dos heróis marxista-leninistas.

Em sua lógica, Allende era uma figura política romântica, idealista e orientada
pelas paixões em busca de ascese histórica. Um sujeito descolado da realidade
política e econômica que foi capaz de ignorar os apertos de mão diplomáticos e os
apoios econômicos da maior potência mundial. Em vez de garantir uma vida longa
de liderança em uma cela, Allende preferiu tentar ser o protagonista de uma guerra,
escolha pela qual pagou com a vida.
Aos 74 minutos do filme, um novo discurso público de Allende contesta Korry:
Eu digo a vocês, companheiros de tantos anos, e eu lhe digo com
calma e absoluta serenidade: eu não tenho vocação para apóstolo e
nem para Messias. Eu não tenho condições para ser mártir, sou um
lutador social que cumpro uma tarefa que o povo me deu. Mas que
fique claro para aqueles que querem mudar a história e desconhecer
a vontade geral do povo chileno. Sem ter vocação para mártir, eu
não darei um passo atrás! E que eles saibam que eu deixarei o La
Moneda depois de cumprir o mandato que o povo me deu! Não tenho
outra alternativa! Somente fuzilando-me poderão impedir-me de
cumprir o meu programa.
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Figura 29: As imagens do ataque ao La Moneda: recorrentes
na filmografia de Guzmán, aqui...
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de

... e justapostas ao silêncio dos socialistas de Valparaíso.
O trauma do golpe dá ensejo ao Chile contemporâneo
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 74min).

Diante disso, Salvador Allende determinou que todos os militantes da sua
guarda pessoal se rendessem e saíssem do palácio. Somente ele permaneceu entre
os escombros, o fogo, a fumaça e a escuridão. Ele e o seu destino.223 É como se um

223

BANDEIRA, op. cit., p. 542.

155

“espesso e insano silêncio”224 tomasse conta da transição da voz fílmica para o
contemporâneo.

3.3

O passado não passa

As imagens do La Moneda em chamas dão lugar à entrevista com os
sapateiros de Valparaíso. Entre o silêncio e a cautela, um senhor que ainda não
havia tido voz no filme depõe que, no seu entender, “não faltou coragem [a Allende]
e, nesse sentido, levando em conta que sabíamos que o golpe poderia ocorrer,
deveríamos ter adquirido armas e até mesmo ter tomado de assalto as casernas”.
Os temas em torno da resistência política tomam conta do seu depoimento. E,
à medida que ele se recorda de percorrer as ruas e ver homens jogando futebol –
enquanto outros hasteavam uma bandeira em uma igreja, para celebrar a vitória
militar –, a câmera ensaia um gesto poético e perfaz uma lenta aproximação do
rosto do senhor que fez a apresentação do convívio de Allende com o anarquista De
Marchi na primeira parte do filme. Depois de percorrer as expressões de cada um
deles, a câmera enquadra o seu rosto, enquanto ele mantém o olhar
desesperançado no horizonte fora de campo, numa espécie de registro da
suspensão do seu interesse pela conversa em andamento. Abatidos, os senhores de
Valparaíso abrem a sequência final com um forte tom melancólico 225, uma vez que
os seus depoimentos tentam compreender os sentidos da perda de Allende.
As imagens do Palácio La Moneda em chamas são inseridas novamente, e a
sensação de desolação é reforçada por uma trilha sonora quase surda, composta
pelo som do vento, por ruídos que simulam a passagem do tempo. Ernesto
Salamanca, cuja primeira participação no filme foi para definir a ascensão política de
Allende nos idos de 1960, volta à cena, agora para afirmar que a composição da
Unidade Popular “não tinha nada de concreto”. De acordo com ele:

O prólogo elaborado pelo presidente Ricardo Lagos em 2003 afirmava o seguinte: “o cenário social
do Informe [Valech] são as vidas quebradas, as famílias destruídas, as perspectivas pessoais
corrompidas. Tudo isto esteve coberto durante muito tempo por um espesso e insano silêncio. (…) A
experiência da prisão política e da tortura representou uma ruptura vital que cruzou todas as
dimensões da existência das vítimas e suas vidas”. Assim, é como se o argumento fílmico
acompanhasse as dinâmicas das demandas concretas da sociedade chilena em sua construção
diegética.
225 FREUD, S. Luto e melancolia. In: ______. Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e
outros textos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 170-193. (Obras Completas, v. 12).
224
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Diziam que tínhamos armas, mas não tínhamos. Nesse momento, os
partidos de esquerda, comunistas, socialistas, radicais, MAPU, MIR...
eles não tinham nada nos quartéis. Então, se tivéssemos armas,
seria uma matança porque eles tinham tanques, aviões...

Assim, de acordo com Salamanca, Allende demonstrou a sua valentia ao
combater até o fim. No entanto, ele lamenta-se e diz que o ex-presidente “valeria
mais vivo”, pois, assim, especula, “a ditadura não teria sido tão severa”. Guzmán
insiste no tema das chances da luta armada por meio de uma entrevista com um
operário identificado como Larris Araya, a qual é realizada em um ambiente de
indústria ferroviária.

Figura 30: A enquete com o operário é uma tentativa de indexar a memória da Unidade Popular
no Chile contemporâneo e de atribuir uma condição de classe ao argumento fílmico
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 77min40s).

O operário é apresentado no filme afirmando que “toda a população deveria
ter ido às ruas para defender o La Moneda”. Guzmán contesta, dizendo que “não
havia armas”, ao que o operário retruca: “não importa... Não creio que o exército
ousasse matar todo um povo na defesa de seu presidente. Faltou a decisão das
pessoas de terem saído às ruas”. Um momento de silêncio instala-se, e Guzmán
opta por registrar a interlocução como um sinal de incerteza no seio da voz fílmica,
afinal, após ele reconhecer que o operário talvez “tenha razão”, Larris dá de ombros
e acrescenta: “nós nunca vamos saber”.
A política militar da Unidade Popular afirmava-se no lastro da tradição
constitucionalista, do respeito ao mandato civil e da imparcialidade política,
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elementos que marcavam a sua oficialidade.226 Garcés afirma que a cúpula de
Allende manteve essa crença até a noite anterior ao golpe, quando o ex-presidente
realizou uma reunião na casa oficial da rua Tomás Moro para saber como se
preparar, dada a repercussão da iminência de um golpe militar.
O ex-conselheiro pessoal de Allende narra que, às seis horas da manhã de
onze de setembro, a Marinha já se sublevava enviando caminhões para Santiago e
mantendo articulações com esquadras norte-americanas em alto mar. Por volta das
sete horas, agentes da Aeronáutica eram enviados para realizar batidas policiais em
cordões industriais. Nesse cenário, restava a Allende contar com o apoio do Exército
e da Direção Geral dos Carabineiros, o general Sepúlveda Galindo, que, pouco
antes das oito da manhã, perguntou a Allende se não seria interessante incentivar a
mobilização dos trabalhadores. No seu gabinete, Allende tinha três telefones
conectados com as rádios Corporación, Portales e Magallanes, os quais estavam
preparados para que a voz fosse diretamente ao ar.
Allende acionou a rádio Corporación e levou a público as suas expectativas
de que os soldados defendessem o “regime estabelecido, que é a expressão da
vontade cidadã”. Da mesma maneira, quanto aos trabalhadores, ele reiterou a
crença na legalidade ao defender que eles permanecessem “mobilizados
ativamente, mas em seus lugares de trabalho, escutando o chamado que possa ser
feito e as instruções que lhes dê o companheiro presidente da República”.227 Assim,
Garcés registra que o desenho que Allende sempre teve em mente foi o de que, no
terreno militar, as organizações operárias não estariam em condições de agir à
margem das Forças Armadas, mas, sim, em conexão com elas.
Entretanto, os fatos revelaram que Allende estava equivocado: às 8h10, o
subsecretário de Guerra, coronel Valenzuela, informou-o de que o Ministério da
Defesa estava tomado pelo Exército. E, às 8h20, o general Sepúlveda tomou
conhecimento, juntamente com Allende, de que Pinochet havia prevaricado e de que
o Exército comandava também os Carabineiros, que abandonaram a defesa do
Palácio La Moneda antes das nove horas.
Menos de uma hora depois que a Junta Militar emitiu a sua proclamação, o
Chile estava sob controle militar quase total. Pouco antes das dez horas, Allende
VALDIVIA, V. “Todos juntos seremos la historia: Venceremos” – Unidad Popular y Fuerzas
Armadas. In: VALLEJOS, J. P. (Org.). Cuando hicimos historia – La experiencia de la Unidad Popular.
Santiago: LOM Ediciones, 2005. p. 177-200.
227 GARCÉS, op. cit. p. 317.
226
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consentiu em falar com o general Ernesto Baeza, secretário do Exército, que repetiu
o ultimato de Pinochet, exigindo rendição imediata e reiterando a oferta de um avião
DC-6 para que ele saísse do país com toda a família. Allende rechaçou, dizendo: “la
responsabilidad es de Uds. Pasarán a la historia como asesinos del presidente de la
República”.228
Já por volta das onze horas, os rasantes dos aviões da Força Aérea eram
mais intensos, e Allende tratou de negociar a saída das cerca de quarenta pessoas
que haviam permanecido com ele no La Moneda. Ainda de acordo com Bandeira,
Allende tinha como prioridade evitar a matança, estava preocupado em salvar vidas.
E acreditava na negociação com os militares, com vistas à cessação dos
bombardeios e à formação de um novo governo com civis e com respeito às
conquistas sociais.229
Restava, então, saber quais eram os planos preparados pelos partidos da
Unidade

Popular

para

defender

os

trabalhadores

de

uma

ação

militar

contrarrevolucionária. Diante de tal questão, Garcés afirma que sempre conheceu os
planos do presidente da República, os quais se inseriam na estratégia geral do
governo. Mas nunca chegou a conhecer os dos partidos. Nesse contexto, talvez seja
interessante desdobrar a sua citação até o momento em que afirma:
Quando mencionava esse tema nas conversas durante os anos
anteriores, a reserva e o mistério que eu via nos rostos me faziam
pensar que era prudente não insistir num tema sobre o qual, por sua
própria natureza, os dirigentes preferissem guardar segredo. Mas
mantinham o segredo até tal ponto que qualquer partido da UP
desconhecia ou, pior, desconfiava do que os outros partidos
pensavam fazer diante da eventualidade de que a burguesia abrisse
fogo?230

O argumento da voz fílmica de Salvador Allende guarda muitas semelhanças
com as colocações de Garcés, pois, se o filme retoma o debate sobre as chances de
resistência armada, parece ser, justamente, para demonstrar a impossibilidade de se
construir uma explicação lógica e com categorias políticas bem definidas a respeito
do tema. Além disso, é válido lembrar que a representação do debate sobre as
estratégias políticas da composição da Unidade Popular é feita com base em um
grupo de homens anônimos, conforme foi visto no tópico anterior da pesquisa. Por
228

BANDEIRA, op. cit., p. 538.
Ibid., p. 542.
230 GARCÉS, op. cit., p. 324.
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último, mas não menos importante, esse tema também revela as dificuldades e os
limites das memórias políticas e das suas representações, elaboradas em nome da
conciliação social e reivindicadas pela Concertación, como vimos no Capítulo 2.
Na sequência da fotografia do La Moneda destruído, Guzmán interpela um
senhor identificado como Enrique Molina, metalúrgico. A conversa gira em torno da

Figura 31: O depoimento do operário retoma o tom melancólico anunciado no começo do filme.
Molina atribuiu um sentimento paternal à figura do ex-presidente Salvador Allende
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 78min20s).

presença deste no traslado do corpo de Allende de Valparaíso ao cemitério de
Santiago. Muito comovido, as suas palavras vacilam entre soluços à medida que ele
associa as lembranças do velório às do pai anarquista, que lhe moldou o caráter.
O depoimento de Molina é entrecortado por closes na fotografia do La
Moneda em chamas, enquanto ele se recorda de Allende como um homem que
realmente se preocupou com “os interesses populares, pelos interesses dele, de sua
família, de seus filhos, de seus netos, do povo chileno”. Em meio a suas lembranças,
ele declara que, “da mesma forma que seu pai fez muito por ele, Allende também o
fez para o Chile”. Aqui, o rastreamento do sentido da perda encontra o seu
equivalente na figura do pai, uma forma questionável de a voz fílmica compor
Salvador Allende. Isso porque ela prometia interpretações acerca das possibilidades
de luta armada, porém acaba desidratando essas argumentações sociais e políticas
ao encerrá-las com o apelo afetivo e paternalista que o depoimento do metalúrgico
engloba.
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Além disso, o espectro de um Allende paternal é reforçado pela articulação da
sua quinta e última transmissão pela Rádio Magallanes com as imagens
canônicas231 de um La Moneda fumegante, em ruínas:
Trabalhadores de minha pátria. Quero agradecer a lealdade que
sempre tiveram. A confiança que depositaram em um homem que foi
somente o intérprete de um grande desejo de justiça. Seguramente a
Radio Magallanes será calada e o ditado tranquilo de minha voz não
chegará a vocês. Outros homens superarão esse momento cinza e
amargo em que a traição se impôs. Viva Chile! Viva o povo! Viva os
trabalhadores! Essas são as minhas últimas palavras. E tenho
certeza de que meu sacrifício não foi em vão.

Como se vê, diante da dificuldade de representação dos papéis que os
diferentes setores sociais jogariam diante do golpe, o filme opta por oscilar entre o
lamento das vozes dos militantes da Unidade Popular – alguns anônimos – e a
incerteza dos depoimentos de alguns operários do seu tempo, que parecem ter sido
mobilizados mais para sugerir uma condição de classe à atualidade do filme do que
para atribuir peso ao argumento histórico da voz fílmica.
Por sua vez, a representação da perda de Allende encontra uma configuração
afetiva, personalista e paternal que, se não coloca em xeque uma interpretação
racional e esclarecida do conjunto do argumento fílmico, certamente delineia o seu
entendimento com um forte sentimento de orfandade.
Um corte abrupto apresenta a residência oficial da Presidência, localizada na
rua Tomás Moro. A casa abrigava obras de arte, pinturas e presentes dedicados por
líderes mundiais, itens esses que desapareceram quando ela foi saqueada na
manhã do golpe militar. Em 2003, ela funcionava como um asilo, e a voz fílmica
avança na conclusão do seu argumento, retomando o tom afetivo com o qual abriu o
filme:
A morte não é o final. É preciso voltar ao ato livre de Allende, o último
combatente de La Moneda. Seu suicídio não foi desesperado ou
Para Saliba, “as imagens canônicas seriam aquelas imagens-padrão ligadas a conceitos-chaves
de nossa vida social e intelectual. Tais imagens constituem pontos de referência inconscientes,
sendo, portanto, decisivas em seus efeitos subliminares de identificação coletiva. São imagens de tal
forma incorporadas em nosso imaginário coletivo, que as identificamos rapidamente”. O diálogo de
nossa pesquisa com essa categoria do historiador faz-se pertinente, tendo-se em conta a repetição
dessas imagens ao longo do argumento fílmico não só de Salvador Allende, mas também de toda a
chamada “segunda trilogia” de Patricio Guzmán. Cf. SALIBA, E. T. As imagens canônicas e a História.
In: CAPELATO, M. H. et al. (Orgs.). História e cinema: dimensões históricas do audiovisual. São
Paulo: Alameda, 2011. p. 85-96. p. 88.
231
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romântico. Foi um ato realista que nos indica que a política nunca
deve inclinar-se diante do impossível. Tenho que retomar o fio, e
recomeçar outra vez.

Na sequência, Guzmán realiza enquetes no entorno da vizinhança na
tentativa de obter informações sobre os atentados à casa. Ele toca vários interfones
em busca de depoimentos e propõe a todos o mesmo questionamento, que vai
diretamente ao ponto: “estamos fazendo uma pequena pesquisa e queremos saber
se você foi testemunha do bombardeio da casa de Allende há trinta anos”. Após
cinco tentativas de conversa negadas, Guzmán encontra uma senhora que
reconhece que a casa foi saqueada.

Figura 32: Uma vizinha da antiga residência oficial da Presidência: ao receber à meia-porta a
equipe de Patricio Guzmán, ela resume a suspeita que as memórias públicas de Allende evocam
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 81min).

A fotografia em preto e branco de um plano geral da casa funde-se com a
imagem de uma placa de metal que identifica o que ela abriga atualmente: um asilo
da Força Aérea intitulado “Nossa Senhora de Los Angeles”. À medida que apresenta
imagens do cotidiano bucólico das pessoas idosas, a voz fílmica suscita o choque de
temporalidades que paira sobre aquela geografia:
Hoje, a casa que foi a residência oficial do presidente é um museu
secreto, um espaço de amnésia. Quando se atravessa o espelho da
má consciência, surge a lembrança. Sim, aqui houve, por um
instante, resistência armada e se encontraram armas. Mas nada
explica a barbárie do saque e o ódio que abateu esta casa.

A voz fílmica sobrepõe as imagens presentes às memórias do golpe militar e,
dessa forma, esforça-se para revelar as filigranas de distintas temporalidades
históricas. Ela transforma a atualidade da hospedagem para anciãos em um sítio de
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esquecimento, uma geografia física que traz latentes as coordenadas de um evento
traumático capaz de elucidar aspectos do golpe militar. Assim, o passeio pelo asilo é
capaz de trazer de volta aquela sensação de desbussolamento impingida pela
participação da artista plástica Emma Malig, no começo do filme.
O passeio pela casa em busca de reconhecimento das suas zonas afetivas é
conduzido por Víctor Pey. Ele afirma que os militares sabiam que somente Hortensia
Bussi estaria na casa no momento do ataque, naquela manhã de onze de setembro.
Enquanto acompanha Pey flanar pela casa como um voyeur que espia as frestas do
tempo, a voz fílmica reforça o drama da investigação histórica:
Os vizinhos levaram os quadros, as joias, as roupas íntimas, as fotos
pessoais. Horas depois, os militares continuaram o saque. Até hoje,
o país não refletiu sobre esses fatos. Somente alguns objetos
puderam ser recuperados pela família.

A câmera, às vezes, assume um olhar subjetivo de quem olha através da
janela para identificar o quarto onde dormia a “Vossa Excelência, o presidente da
República”, e o que se vê é um cômodo com poucos móveis: uma mesa de madeira
com três cadeiras, um armário e uma luminária.

Figura 33: Uma fotografia demonstra as condições de destruição a que a casa da família Allende
foi submetida. A fusão da fotografia de época às filmagens do presente expõe as coordenadas
afetivas em torno da figura de Allende subsumidas na função hospitalar da casa hoje em dia
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 83min).

Pey apresenta os espaços interiores, e o seu percurso é acompanhado pela
inserção de fotografias em preto e branco que mostram a destruição causada pelo
saque. A sobreposição dessas fotos pode ser encarada como uma maneira de o
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filme dar materialidade à barbárie do golpe militar232. Pey chega até a porta principal
e revela que ali foi onde “Pinochet se enquadrou militarmente” no domingo, nove de
setembro, a fim de ser encarregado por Allende de ser o “Coordenador das Forças
Armadas e sufocar um eventual golpe de Estado que violasse os direitos
constitucionais”.
A câmera percorre lentamente uma fotografia em preto e branco de Hortensia
Bussi segurando um cravo, enquanto a voz fílmica relata que, no dia seguinte ao
golpe, “a viúva de Allende foi transportada por um avião militar para enterrar o
marido em Viña del Mar. Não a deixaram ver os restos de Allende, que foram
colocados em uma cova sem nome”. A tomada da fotografia dura exatamente vinte e
oitos segundos, e a única citação à ex-primeira-dama é encerrada da seguinte
maneira: “Hortensia Bussi, ‘a Tencha’, hoje com 87 anos, se converteu na figura
central da Campanha Internacional de Solidariedade com o Chile”.

Figura 34: O registro fílmico de uma fotografia em preto e branco de “Tencha” com um cravo em
mãos evoca o velório de Allende
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 85min40s).

Um corte súbito apresenta o Palácio La Moneda hoje em dia. A voz fílmica
ainda concede a palavra a Víctor Pey, que supõe que Allende viveu uma solidão
muito grande durante o seu mandato e que, efetivamente, ele “tinha um grupo de
amigos e colaboradores que atuaram de perto e com muita lealdade”. Às imagens
dos interiores do Palácio La Moneda são justapostas fotografias que servem para a
voz fílmica apresentar “duas mulheres que compunham esse grupo”. A primeira é
Beatriz, a filha mais velha de Allende, que é apresentada como “médica como ele,
crítica e fiel colaboradora que o acompanhou durante toda a sua vida”. De acordo
232

SADEK, op. cit., p. 45.
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com Bandeira, Beatriz “Tati” Allende pertencia à Rede Revolucionária, isto é, a
seção chilena do Ejército de Liberación Nacional (ELN), originalmente fundado por
Ernesto Che Guevara, em 1967.

Figura 35: Um pôster de “Tati” reforça o elo afetivo de Allende com a filha que mantinha vínculos
com grupos ligados à luta armada
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 86min40s).

A seção chilena era articulada por um militante conhecido como Ricardo,
assessor de vários sindicatos e da Confederación de los Trabajadores, o que lhe
permitia vincular a guerrilha com as ações sindicais e políticas, principalmente
dentro do Partido Socialista. O autor ainda registra que Beatriz era familiarizada com
a leitura de códigos e abrigava uma estação de rádio em sua casa, dada a sua
importância na direção da seção chilena, em Santiago, juntamente com o advogado
Arnoldo Camú Veloso e Elmo Catalán Avilés. “Tati” cometeu suicídio em Havana, em
1977.233
A segunda mulher é Miria Contreras, também conhecida como "La Payita”, a
sua secretária pessoal. Allende e Miria conheceram-se na primavera de 1958 e,
desde então, a relação entre eles envolveu não somente questões políticas, mas
também sentimentais234. Pey apresenta-a como uma mulher cuja beleza e ternura
233

Bandeira ainda destaca que a seção chilena do ELN não constituiu apenas uma rede de apoio à
guerrilha na Bolívia, mas também desempenhou um papel importante na composição de setores mais
à esquerda do Partido Socialista. Além disso, uma vez que os seus agentes eram treinados para a
luta armada, eles constituíram e criaram a Comisión de Defensa do Partido Socialista, composto do
Dispositivo de Seguridad Presidencial (a guarda pessoal de Allende), conhecido como Grupo de
Amigos del Presidente (GAP), bem como de outros núcleos de inteligência para articulações de
estratégias de insurgência. Cf. BANDEIRA, op. cit, p. 191.
234 Em sua “biografía sentimental”, Labarca registra a participação decisiva de Payita em vários
momentos da vida de Salvador Allende. O primeiro encontro deles é narrado com detalhes no
primeiro capítulo da parte quatro, enquanto os seus momentos finais são descritos com ares de
romantismo no capítulo seis da quinta parte. Cf. LABARCA, op. cit.
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cativaram Allende e esclarece que, “apesar das afinidades dela com a ala mais à
esquerda do Partido Socialista e com o MIR, todos os partidos políticos confiavam
nela”. Uma fotografia de Allende com trajes de banho ao lado de Payita introduz o
seu depoimento na condução da voz fílmica, numa interlocução com Guzmán:
[Guzmán] E por que não se sente tão importante?
[Payita] Eu creio que não tive uma participação especial... O único
que fiz foi sempre apoiá-lo. Eu sempre fui uma amiga, alguém em
quem confiar.
[Guzmán] Mas a sua entrega total foi justamente uma parte
substantiva de sua força e energia naquele momento.
[Payita] Sim, claro, para ele foi importante, mas não que eu seja
importante... Isso é o que...
Guzmán percorre a mesma foto em close, da direita para a esquerda,
como quem sugere nessa varredura os vínculos pessoais entre eles.
Visivelmente constrangida, ela se silencia, coça a cabeça, fica sem
palavras...
[Guzmán] Eu creio que foi uma história de amor das mais belas que
existiu nesse país.
[Payita] Não, você está exagerando.... Bem, quanto à parte
histórica... Mas você está colocando em foco outro lado.

Figura 36: O recurso à fotografia de Salvador Allende com Miria Contreras em trajes de banho
insinua os laços afetivos que, segundo Guzmán, “todos esperam” que sejam explorados
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 87min40s).

Ao tratar da confecção do filme, Guzmán afirma que ela seria uma
personagem que “todos estavam esperando”, haja vista o envolvimento político e
pessoal com Allende. Ele conta que a entrevista foi um “azar”, pois ele havia deixado
a câmera na mesa diante deles, enquanto almoçavam na casa dela. Eles estavam
acompanhados da filha de Payita, uma “mulher com muita personalidade”. E, diante
dela, Payita comportava-se de maneira mais contida.
Guzmán, porém, aproveitou que a filha se havia retirado para a cozinha e,
quando ficou a sós com Payita, lançou-lhe a pergunta sem rodeios, pois gostaria
“que ela dissesse que foi companheira de Allende”. De acordo com ele, Payita não
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respondeu com palavras, mas sim “com olhos. E não se enojou, ela foi amável”.
Assim foi produzido o material presente no filme, uma gravação de preparação, feita
de maneira informal e que registra, da forma mais espontânea possível, o encontro
de Guzmán com Payita.

Figura 37: A entrevista com Miria Contreras deixa transparecer certo incômodo com os temas
pessoais ligados ao seu relacionamento com Allende
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 88min).

O filho mais velho de Payita foi capturado e desapareceu no dia seguinte ao
golpe militar. Ela veio a falecer dias depois da entrevista concedida a Guzmán.
Quanto à colocação da sua entrevista no filme Salvador Allende, vale destacar que
ela dura cerca de noventa segundos e foi recebida com ressalvas pela crítica
chilena.235
Aos 89 minutos, o depoimento de Payita dá passagem à visita aos interiores
do Palácio La Moneda com a companhia da jornalista Veronica Ahumada, exsecretária de imprensa de Salvador Allende. E aqui Guzmán repete uma estratégia
narrativa que já havia adotado em Chile, la memoria obstinada: o percurso pelos
interiores valoriza a observação do espaço público através das janelas e sacadas do
Palácio, evocando o ponto de vista subjetivo de quem está no exercício do governo.
Além disso, as inserções de filmagens de arquivo dos momentos do golpe militar
provocam, mais uma vez, uma poética do tempo, pois, além de suscitar as
coordenadas do passado a partir de perspectivas presentes, elas também elaboram
uma cartografia afetiva como resistência política ao esquecimento.236
Em 1997, Chile, la memoria obstinada é aberto com as cenas do ataque
aéreo ao Palácio e com o depoimento de Juan, um dos componentes da guarda
235
236

RICCIARELLI, p. 61.
SADEK, op. cit.
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pessoal de Allende, o qual se casaria naquela manhã do golpe militar. Ele narra que
foi obrigado a adiar o seu casamento para o dia 26 de setembro, após permanecer
encarcerado no Estádio Nacional por quase duas semanas. Na sequência, Juan é
apresentado como quem teve que se disfarçar como um dos componentes da
equipe de filmagem de Patricio Guzmán para entrar no La Moneda e relembrar os
momentos finais do ex-presidente.

Figura 38: Ao observar o espaço público a partir dos interiores do Palácio La Moneda, Patricio
Guzmán repete a estratégia discursiva já utilizada em Chile, memoria obstinada
Fonte: (CHILE…, 1997, aos 3min40s).

Em 2003, a jornalista Ahumada é convidada a proceder de maneira muito
semelhante e com os mesmos propósitos. Ela ajudou Allende a elaborar os
comunicados transmitidos às rádios na manhã do golpe e foi uma das 36 pessoas
que restaram com Allende237 até o início dos bombardeios aéreos, os quais
surpreenderam a todos por volta das 11h30.238 À medida que ela se aproxima das
janelas, as imagens de arquivo das ações militares perfilando as ruas são inseridas,
e os tanques de guerra emergem como espectros. A jornalista apresenta o gabinete
presidencial e assim dá a sua versão sobre os instantes finais:
Esse é o gabinete do presidente. E aqui o presidente tomou o
telefone e se dirigiu ao povo chileno em três oportunidades. O
GONZALÉZ, M. Ni rendición ni avión, respondió Allende a los generales golpistas. Archivo Chile –
Centro de Estudios Miguel Enriquez, [s. l.], p. 1-5, [1990]. Disponível em: <http://www.archivochile.
com/S_Allende_UP/doc_sobre_sallende/SAsobre0047.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2015.
238 Entrevista disponível em: <http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/asesora-de-prensa-de-allendedijo-que-no-se-penso-que-la-moneda-seria-bombardeada/2003-09-11/095200.html>. Acesso em: 30
jun. 2015.
237
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presidente estava assim [ela reconstitui todo o gestual, toda a
performance corporal do presidente]. E quando ele encerrou aquele
discurso que foi o seu legado, o último discurso, o presidente não
tinha nada escrito. Eu não encontrei nenhum rascunho.

Uma fotografia em preto e branco de Allende – preparado para o combate e
empunhando o telefone – abre espaço para o depoimento de um dos componentes
da sua equipe médica, Arturo Girón, que também foi ministro da Saúde do Governo
Allende. Girón239 também compartilha a sua versão sobre os momentos finais:
Depois desse discurso, há uma reunião no Salão Toesca e aí ele
disse: “bom, vai começar um bombardeio aéreo, eu não quero
mártires, então eu pedi uma trégua – que não foi cumprida, claro. E
aquele que não souber se defender, será melhor que vá embora. Eu
vou ficar aqui porque é meu dever como presidente, e o presidente
não abandona o La Moneda... E as mulheres, claro, devem sair”.
Bom, depois da reunião ninguém foi embora, todos ficaram ali. As
mulheres tiveram que sair praticamente à força. E Payita se
escondeu.

O depoimento de Girón é acompanhado de cenas do La Moneda em chamas,
mas, dessa vez, o caráter dramático das imagens é reforçado por uma trilha sonora
que simula as pulsações de um coração. Girón continua:
Quando não havia mais nada a ser feito, e o La Moneda já ardia em
chamas, Allende disse: “bom, vamos nos entregar. Façam uma fila
indiana para descermos e não levem nada em seus bolsos. Eu sairei
por último, e que Payita saia primeiro”. Efetivamente, se formou uma
fila indiana e os militares já estavam nas escadas.

O efeito de sobreposição de imagens reforça a ideia de reconstituição
histórica dos eventos, e Girón prossegue:
Eram umas trinta pessoas, e eu fui o último. E por isso eu me lembro
do momento em que Allende disparou. Enrique Huerta, que era o
intendente do palácio gritou: "o presidente está morto!" Então, eu
volto e vejo o presidente morto. (...) Ele estava sentado em uma
cadeira com as costas para a rua Morandé. Ele vestia um casaco
cinza e um suéter. Ele estava sem óculos. Ele tinha a metralhadora
entre as pernas, e a sua cabeça estava partida, o crânio estava
destroçado.

239

Vale destacar que a participação de Girón em Salvador Allende guarda muitas semelhanças com a
sua participação no filme de 1998 de Patricio Henríquez.
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Veronica Ahumada apresenta o local do suicídio com minúcia e ar de
gravidade. Ela afirma que o prédio foi todo reformado e que o local da sua morte é
uma estimativa reconstituída a partir de vários testemunhos.
As imagens do suposto local do suicídio são fundidas com a fotografia de
Salvador Allende morto. O silêncio acentua os vinte segundos de luto. A sequência,
então, exerce uma função catártica: ao lançar a fotografia do cadáver de Salvador
Allende para a posteridade, ela concede aos espectadores o reconhecimento do
objeto da perda e preserva o momento de dor e de luto.

Figura 39: A sobreposição das filmagens do local do suicídio de Allende com a fotografia de seu
cadáver suscita um momento de catarse ao promover o reconhecimento da barbárie do golpe militar
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 94min30s).

Em outras palavras, ao optar pela exposição da fotografia mortuária de
Allende, o filme promove um “olhar impotente”240, realista, capaz de identificar o fim
trágico daquele que encarnou grandes utopias políticas, mantendo-se íntegro e fiel a
elas até o fim da vida. Ao consentir na identificação da inscrição da violência no
corpo físico de Salvador Allende, o argumento fílmico também o inscreve no curso
dos destinos humanos e reforça os vínculos afetivos com o protagonista do seu
drama histórico. As imagens de arquivo dos filmes de Heynowsky & Scheumann
mostram uma ambulância levando embora o corpo de Salvador Allende.
A título de conclusão, o filme apresenta um esboço do pintor José Balmes 241
em giz de carvão. O seu desenho representa um Palácio La Moneda borrado,

240

Cf. SOBCHACK, V. Inscrevendo o espaço ético: dez proposições sobre morte, representação e
documentário. In: RAMOS, F. P. (Org.). Teoria Contemporânea do Cinema. São Paulo: Senac, 2005.
v. 2, p. 127-157.
241 Nascido em Espanha, Balmes desenvolveu uma obra com fortes vínculos sociais e exilou-se em
Paris após o golpe militar. Uma biografia sua está disponível em: <http://www.portaldearte.cl/autores/
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desfocado e em chamas. A voz fílmica retoma o sentimento original do filme e
lamenta:
O passado não passa. Existem poucos estudos históricos sobre o
nosso tempo presente. Não há biografia sobre Allende. Os arquivos
do poder seguem sendo secretos. A arrogância do vencedor
permanece. O onze de setembro de 1973 é sempre presente.
Salvador Allende amava a vida, e a vida o amou. Com essa vida em
mente, nós continuamos agindo, pensando e inventando um futuro.
O passado não passa.

Figura 40: A esquete de Balmes sugere uma visão difusa sobre o passado ao borrar o perfil de um
La Moneda incendiado. Nela, o passado e o presente confundem-se
Fonte: (SALVADOR…, 2004, aos 95min).

Um corte seco apresenta as imagens de um ato de declamação do poema “La
ciudad”, de autoria de Gonzalo Millán242. Com um teor utópico, o eu lírico expressa o
desejo de que a história chilena fosse diferente, isto é, de que a constitucionalidade
do governo tivesse sido respeitada e a soberania popular estivesse consolidada nas
garantias democráticas individuais.
Ao “rebobinar” a história, o eu lírico denuncia o exercício da rememoração
como uma aporia, ou seja, por mais que se esforce na elaboração de um passado
de igualdade social e na reconstituição de uma sociedade democrática, ele só é
capaz de ilustrar uma história que não foi, um tempo histórico que não pode ter sido.
Dessa maneira, ao assumir a linguagem do eu lírico de “La ciudad”, a voz
fílmica encerra o seu argumento histórico, demonstrando que a sua reconciliação
com a própria perda, isto é, com o Governo da Unidade Popular e o seu presidente
balmes.htm>. Acesso em: 30 jun. 2015.
242 Poema disponível em: <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0006611.pdf>. Acesso
em: 30 jun. 2015.
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constitucional, Salvador Allende, permanece, ainda hoje, como uma tarefa
inacabada. Nesse contexto, o que resta é a paciência com a tarefa de elaborar
essas lembranças como um senso de dever diante da efemeridade e dos sensos
comuns característicos do contemporâneo.
E trata-se de um senso de dever243 que denota um forte apelo de justiça
social ao transformar essas lembranças em um dever de memória, em exemplos
históricos capazes de projetar novas formas de futuro e de imperativos sociais.
Eis o poema:
O rio inverte o curso de sua corrente
As águas das cascatas sobem
As pessoas começam a retroceder
Os cavalos caminham para trás
Os militares desfazem o desfile
As balas saem das carnes
As balas entram nos canhões
Os oficiais abaixam as suas armas
As correntes elétricas voltam para as tomadas
Os torturados param de se agitar
Os torturados fecham as suas bocas
Os campos de concentração se esvaziam
Aparecem os desaparecidos
Os mortos saem de suas sepulturas
Os aviões voam de volta
Os rockets sobem até os aviões
Allende dispara
As chamas se apagam
O seu corpo é removido
La Moneda é integralmente reconstruída
Seu crânio se recompõe
Ele vai até a sacada
Allende retrocede até Tomás Moro
Os detidos saem de costas dos estádios
Onze de setembro
As forças armadas respeitam a Constituição
Os militares regressam às casernas
Renasce Neruda
Víctor Jara toca guitarra, canta
Os trabalhadores desfilam cantando: venceremos!

243

Cf. RICOUER, P. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2007.
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CONCLUSÃO

Lançado em 2003, o filme Salvador Allende valeu-se das efemérides em torno
dos trinta anos do golpe militar chileno para suscitar uma discussão a respeito da
dimensão pública das memórias políticas de Salvador Allende e da experiência do
socialismo democrático do seu governo, que durou três anos, de 1970 a 1973.
Ao empregar determinadas estratégias narrativas, como o manuseio de
relíquias pessoais, o manejo de canções populares da chamada Nueva Canción
Chilena e o depoimento em primeira pessoa, o realizador, Patricio Guzmán, apela
para o verniz afetivo e, às vezes, melancólico, para reconstituir tanto a dimensão
pessoal quanto a pública do ex-presidente. Como vimos, essas estratégias foram
uma marca de época, isto é, elas nem sempre estiveram presentes nos filmes
documentários sobre temas ligados ao Governo Allende. Ao contrário, elas
tornaram-se mais recorrentes a partir da década de noventa, em grande parte por
causa das demandas sociais e políticas dos governos da Concertación.
Dessa maneira, em Salvador Allende, Guzmán conta com o apoio da exmilitante Carmem Castillo para elaborar uma visão edificante do ex-presidente
pautada na construção de uma carreira política original e singular, no contexto da
Guerra Fria: um político de esquerda fiel aos princípios libertários, que sempre
conseguiu transitar com destreza e astúcia entre os limites das tendências de
esquerda e que, até o fim do seu mandato, apostou na defesa intransigente da via
legal e democrática rumo ao socialismo.
O argumento histórico do filme é composto por depoimentos de companheiros
pessoais e políticos e de alguns militantes da Unidade Popular, os quais, em seu
conjunto, depõem a favor da vida e obra de Salvador Allende. Assim, a única voz
dissonante do argumento histórico ensejado pelo filme é a do ex-embaixador norteamericano Edward Korry, que encarna as orquestrações imperialistas que minaram
o Governo Allende até a sua destruição total.
Além do apelo ao testemunho pessoal do realizador e do recurso a
depoimentos que legitimam a crença de que Salvador Allende e o seu governo
foram vitimados tanto pelas sabotagens dos setores da direita quanto pela própria
inoperância da composição multipartidária da Unidade Popular, o filme ainda exerce
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a função de ser um “lugar de memória” de uma cinematografia ligada aos temas
daquele período.
Ao se valer de recortes de outras produções, em grande parte estrangeiras,
que tratam dos eventos ligados ao Governo Allende, Patricio Guzmán também opta
por atualizar os seus próprios filmes na construção da biografia do ex-presidente.
Em um primeiro momento, o recurso a essas imagens de arquivo pode ser
visto como um importante dispositivo de resistência política empregado por uma
memória cinematográfica que carrega um forte teor político. Apesar disso, a análise
do conjunto da obra requer que se compreenda como essa dimensão política pode
ser relativizada diante das estratégias afetivas que conduzem o filme, assim como
exige que se suspeite de como a construção da biografia de Salvador Allende
também é um esforço de monumentalização da própria obra de Patricio Guzmán.
Em tempo, esta pesquisa pretende contribuir para a difusão da obra do
cineasta chileno Patricio Guzmán no Brasil, além de visar oferecer referenciais
analíticos para a compreensão dos argumentos históricos ensejados em sua
filmografia.
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