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Ainda assim resistimos: a particularidade da mobilização social chilena
através das lentes de Salas

RESUMO:
Esta pesquisa analisa a ditadura chilena durante a década de 1980, período
pouco discutido na historiografia, mas que mantém um processo profundo de
violência e perseguições, a partir das imagens retratadas por Pablo Salas,
cinegrafista de protesto que revela arbitrariedades praticadas pela ditadura. A
pesquisa se ancora especialmente em imagens, tomadas como documentos da
época, cotejadas pela bibliografia e documentos, produzidos pelo próprio Estado
chileno, e denúncias. Também apresenta a ligação direta entre o ambiente das
visualidades e os movimentos de resistência e denúncias que expressavam as
lutas de classes, um período de grande insegurança no qual os tentáculos do
Estado persecutório atingiram a população – o que fornece o material das
imagens de Salas. Essas imagens sintetizam um movimento cuja função social foi
a de ter conseguido se produzir enquanto expressão da coletividade de
determinados grupos sociais, de uma rede de sociabilidades, que os anos de
terrorismo de Estado não foram capazes de destruir.

PALAVRAS-CHAVE: Ditadura no Chile. Pablo Salas. Cinegrafista de protesto.
Luta de classes.

Still we resist: the Chilean social mobilization´s particularity through Salas
lenses

ABSTRACT:

This research analyzes the Chilean dictatorship during the 1980s, a period not
very discussed in historiography, but a moment wich maintains a profound process
of violence and persecution, from the images portrayed by Pablo Salas, a protest
videographer who reveals arbitrariness practiced by the Chilean dictatorship. The
research is based above all in images, taken as documents of the time, compared
by the bibliography and documents produced by the Chilean State and
denunciations. This reserarch also shows the direct mesh between the visual
environment and the resistance and denunciation movements that expressed the
class struggles, a period of great insecurity in which the tentacles of the
persecutary state reached the people - which supplies the footage of images by
Salas. These images synthesize a movement whose social function was to have
succeeded in producing itself as an expression of the collectivity of particular
social groups, of a sociabilities mesh that the years of state terrorism have not
been able to destroy.

KEYWORDS: Chile dictatorship. Pablo Salas. Protest videographer. Class
struggle.
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INTRODUÇÃO
De 11 de março de 1981 a 27 de agosto de 1988, o Chile viveu, exceto por
breves espaços de tempo, sob um ou mais estados de exceção. O estado
de sítio concedia ao Presidente da República o direito de exilar pessoas de
um ponto a outro do país (relegação), prendê-las, expulsá-las do território
nacional, proibir seu ingresso ou sua saída por um intervalo de 90 dias.
Durante o estado de sítio, não eram procedentes os recursos de proteção
nem de amparo. 1 2

Esta dissertação recupera a continuidade da repressão no Chile e as
evidências da solidariedade que compõem o tecido social chileno através de
imagens produzidas durante os anos 1980 a 1986, tomadas pelo cinegrafista Pablo
Salas, integrante do que foi convencionado chamar imprensa independente3. Essa
imprensa foi responsável por fazer a cobertura e a divulgação de atos de resistência
à ditadura, como também por denunciar a violência de Estado cometida naquele
país. Para tanto, documentários e reportagens foram enviadas para fora do Chile e
também obtiveram circulação interna garantida através de uma rede de distribuição
de vídeos elaborada por grupos de contrainformação.
Através das investigações, chegou-se à relação de simbiose entre essa
produção independente e grupos de resistência à ditadura, ou seja, ambos
possuíam o mesmo objetivo. Mas, cada qual com seus recursos; os quais, utilizados
conjuntamente, transformaram-se em uma verdadeira guerrilha de imagens. Esse
meio, o audiovisual, documentação específica que aqui se analisa, foi a forma de
materialização de significados, valores e ideais dos grupos resistentes, como
também de denúncia do terrorismo de Estado vigente naquele período.
A política de Terror de Estado (TDE) implementada pelas ditaduras civismilitares que se disseminaram pelo Cone Sul latino-americano, entre as
décadas de 1960 e 1980, foi o mecanismo utilizado para aplicar as
1

Desde el 11 de marzo de 1981 al 27 de agosto de 1988 Chile vivió, salvo breves espacios de tiempo,
bajo uno o más estados de excepción. El estado de sitio, concedía al presidente de la República el
derecho de trasladar personas de un punto a otro del país (relegación), arrestarlas, expulsarlas del
territorio nacional, prohibir su ingreso o salida, por un lapso de 90 días. Durante el estado de sitio no
eran procedentes los recursos de protección ni de amparo. (tradução da autora)
DURAN, Sergio. Ríe cuando todos estén tristes: el entretenimiento televisivo bajo la dictadura de
Pinochet. Santiago:LOM Ediciones, 2012, p.14.
2
Em função de facilitar a leitura, as citações em espanhol e inglês foram traduzidas pela autora e
revisadas por Claudinei Cassio Rezende. Os originais serão mantidos juntamente com as referências.
3
Entende-se o sujeito, imprensa ou coletivo independente, aquele que está fora do círculo oficial de
comunicação e sua produção deve ser um material com uma função social; sendo, no contexto
ditatorial, aquele que busca sua modificação ou denúncia. Baseado em: ULLOA, Yessica. Video
independiente en Chile. Santiago:CENECA, 1985.
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premissas da Doutrina de Segurança Nacional (DSN), visando defender os
interesses dos setores dominantes locais e do capital estrangeiro e destruir
as tendências de questionamento social e de exigência de mudança
estrutural promovidas pelas organizações populares. O estudo das
ditaduras de Segurança Nacional (SN) mantém vigência diante da
necessidade de responder a muitos questionamentos, particularmente dos
formulados pelas organizações de direitos humanos, no que diz respeito
aos fatos vinculados ao TDE, bem como à permanência de feridas
produzidas pela impunidade e pela ausência de esclarecimentos. (...) A
produção historiográfica e as reflexões de áreas afins sobre as ditaduras de
SN na América Latina foram praticamente inviabilizadas durante as
mesmas. As duras condições de sobrevivência, o patrulhamento ideológico,
a proibição explícita e a autocensura foram empecilhos que restringiram o
debate. A censura sobre os meios de comunicação comprometidos com
posições críticas, a intervenção no ensino, o controle dos programas de
conteúdo reflexivo e a perseguição de docentes e de estudantes que se
opunham à lógica dos novos regimes marcaram a expansão autoritária. A
própria temática América Latina foi alvo de interdição, principalmente sua
história recente.4

Ao tratar desse material, há a consciência de lidar com a memória e as
relações construídas por um grupo que formou sua identidade perante um poder
institucionalizado. De acordo com Padrós (2009), trata-se de arquivos sobre a
repressão resultantes da ação de grupos organizados contra a ditadura.
Estes arquivos foram essenciais na elaboração das primeiras
avaliações sobre as experiências traumáticas específicas se
constituíram, também, em fontes seminais para os primórdios da
pesquisa jornalística e histórica sobre aquele período. Seus
idealizadores
e
administradores foram
aquelas
pessoas
reconhecidas como empreendedores da memória, as quais, mesmo
em condições difíceis, defenderam a necessidade de documentar
tudo o que era possível.5

Após o golpe de Estado, houve uma ruptura no tecido social chileno, fator que
gerou perseguidos e perseguidores. Nesse sentido, houve a criação do outro dentro
do próprio país, ou seja, o outro que era o semelhante, o vizinho, o que caminha ao
lado, a mãe ou pai do colega do filho na escola, as variáveis são infinitas.
Um tecido social que, historicamente, constitui-se através da permanente luta
de diferentes segmentos sociais, trabalhadores de diferentes matizes, por fazer valer
direitos de cidadania e de inserção social, o que forjou um sentido de solidariedade
para além das organizações partidárias cujas bandeiras nem sempre os unia.

4

PADRÓS, Enrique Serra. América Latina: ditaduras, segurança nacional e terror de estado. História
e Luta de Classes, n. 4, 2012, p.42.
5
PADRÓS, Enrique Serra. História do tempo presente, ditaduras de segurança nacional e arquivos
repressivos. Tempo e Argumento, v. 1, n. 1, p. p. 30-45, 2009, p.32.
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Tal ruptura provocada pelo terrorismo de Estado, implantado no Chile no
período de 1973 a fins de 1980, gestou essas novas relações de alteridade
construídas culturalmente; pois, mediadas por signos que são dispositivos sociais
utilizados para o estabelecimento dos processos e relações sociais, tendo a
linguagem como operadora de um papel fundamental no desenvolvimento humano,
ou seja, da própria consciência no mundo, porque integra o desenvolvimento do
pensamento.6 Assim, através do golpe, dá-se também a produção cultural da
diferença, utilizando-se da violência, não somente física, como também simbólica,
através do golpe estético. Por outro lado, resultado da atividade humana conjunta,
os laços de solidariedade constitutivos do tecido social chileno emergiram através
dos protestos, gestos simbólicos objetivados em ações concretas, apropriados pela
imagem, possuindo seu ápice na utilização do signo como instrumento de poder de
luta. Portanto, ao ponderar sobre as imagens produzidas pelos coletivos
independentes, é necessária a consideração da existência de um choque ou disputa
travada também no campo cultural,7 mas que teve seus fundamentos na denúncia
dos atos de lesa-humanidade praticados por aqueles que assumiram destruir o
tecido social chileno, como condição para a implantação de um novo padrão de
desenvolvimento socioeconômico.
São imagens descompostas, fragmentadas, tremidas, não fáceis de formar
um corpo que tratavam de denunciar a tortura, a morte, o desaparecimento.
Tremem, estão fora de foco, transparecem o invisível pelo visível, os golpes de
zoom, os travelings aos solavancos não mostram quem ali não pode mais estar; mas
demonstram a brutalidade do que foi e traduzem o que se passou com as pessoas
golpeadas durante a ditadura.
6

VYGOTSKI, Lev S. El significado histórico de la crisis de la psicología. LS Vigotski. Obras Escogidas,
v. 1, p. 257-407, 1927, p. 181. “Durante el proceso de desarrollo psicológico surge, por consiguiente,
la fusión de determinadas funciones que al principio se hallaban en dos personas. El origen social de
las funciones psíquicas superiores constituye un hecho muy importante. También es digno de señalar
que aquellos signos que nos parecen haber jugado tan importante papel en la historia del
desarrollo cultural del hombre (como muestra la historia de su evolución) son en origen medios de
comunicación, medios de influencia en los demás. Todo signo, si tomamos su origen real, es un
medio de comunicación, y podríamos decirlo más ampliamente, un medio de conexión de ciertas
funciones psíquicas de carácter social. Trasladado a uno mismo, es el propio medio de unión de las
funciones en uno mismo, y lograremos demostrar que sin este signo el cerebro y sus
conexiones iniciales no podrían convertirse en las complejas relaciones en que lo hacen gracias al
lenguaje. Por consiguiente, los medios para la comunicación social son centrales para formar las
complejas conexiones psicológicas que surgen cuando estas funciones se convierten en individuales,
en una forma de comportamiento de la propia persona.”
7
ZANELLA, Andréa Vieira. Sujeito e alteridade: reflexões a partir da psicologia históricocultural. Psicologia & Sociedade, v. 17, n. 2, p. 99-104, 2005.
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Não é a intenção, nesta dissertação, formar uma narrativa linear, recompor
um corpo; talvez o mais correto seria fragmentar as palavras para que pudessem
costurar imagens, memórias, lutas e esperanças de um tempo obscuro. De um
tempo no qual fazer pessoas desaparecerem era a política de Estado.
O resgate de tais imagens, tenham elas sido registradas em movimento, sejam
fotográficas, demanda que se considere o seu berço, ou seja, como nasceram, de
onde vieram, por que foram feitas. Um arquivo não é um objeto inerte, mas possui
vida, conexões, expressando o real em seus múltiplos sentidos. O vídeo é a
objetivação do intelecto de um grupo de pessoas em sua sociabilidade, produto de
um meio, de uma rede; mas pode, para além do momento histórico que capta,
remeter a dimensões referidas à generidade da particular forma de ser social
chilena. Produto de um meio, de uma rede. Os anos da ditadura chilena (1973-1990)
são expressos através dessas imagens como uma grande batalha disputada entre
corpos, entre mentes e entre imagens.
São imagens que denunciam a continuidade da repressão camuflada pela
propaganda oficial no Chile dos anos 1980, porém não só. Naquele contexto,
transformam-se elas mesmas em protestos; com sua distribuição através dos
tempos até os dias atuais, permitem a rememoração para não deixar esquecer o que
se passou.
E por que 1980? Porque, desde 1977, em decorrência principalmente da pressão
internacional, o famigerado órgão repressivo chileno, a Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA), fora “extinto”; sendo substituído pela Central Nacional de
Informação, a CNI, através do decreto lei 1.873 de 13 de agosto de 1977. Isso
ensejou na mídia internacional a veiculação da ideia de que, a partir de então, a
ditadura arrefecera seu terrorismo de Estado. Internamente ao país, a imprensa
passou a noticiar as propostas da “democratización segura”, ou seja, tratar-se-ia de
um novo período, as pessoas poderiam se sentir seguras e os exilados poderiam
regressar. Porém, como afirmou Teresa Valdes, em seu artigo intilulado Las Mujeres
y la ditadura en Chile no qual procura traçar um panorama dos anos 1980 no Chile,
a situação era outra.
O debate imposto por Pinochet é “eu ou o caos”, em que a doutrina
da segurança nacional transforma em inimigos amplos setores da
população e a política uma atividade criminosa. (...) em termos
psicológicos, a população tem sido vítima do amedrontamento. A
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perseguição de dirigentes e ativistas de base e seus familiares, a
ação encoberta de comandos civis, o recurso ao Estado de Sítio com
sua escola de repressão e morte constituem uma poderosa arma de
controle por efeito de demonstração: “Se participa, se protesta, se
opõe-se, você e sua família podem sofrer alguma coisa”. 8

Pablo Salas (1955) é um sujeito cuja resistência foi forjada nas ruas, no
quotidiano da reação às violências cometidas pelos agentes do Estado, em um
momento em que se declarava que tal já não existia e que, por assim se mover, as
imagens capturadas por ele nos instantes das ações políticas e, posteriormente
transformadas em documentários, adquiriram singularidade de imagem testemunho.
Essas imagens confrontavam a versão oficial apresentada pela ditadura
pinochetista e romperam o silêncio denunciando a continuidade dos atos de lesahumanidade. Sujeito engajado, ciente de seu papel na resistência contra a censura
pelo “esquecimento organizado”, participou ativamente de organismos pela
contrainformação contribuindo com suas imagens guerrilheiras.
Inegavelmente, as ditaduras do Cone Sul, com as suas conhecidas
motivações repressivas de controle, de censura e de enquadramento
de memórias e de consciências, fomentaram um “esquecimento
organizado”, o que se consolidou com o encaminhamento de leis de
anistia ou similares, que tentaram impor esse esquecimento
institucional da violência executada dentro da dinâmica estatal. Se
esse esquecimento institucional se expressou na forma da anistia, a
impunidade, a corrupção, a banalização da violência e o imobilismo
foram efeitos da tentativa de impor uma “amnésia coletiva” sobre a
sociedade civil e se projetaram como parte dos desdobramentos nãoresolvidos que conectam a conjuntura atual dos países da região, em
processo de consolidação da democracia de cunho eleitoral, com
esse passado recente que não deixa de estar presente. 9

Pesquisar as imagens de Salas significa tratar de memórias subterrâneas10,
as memórias dos excluídos, dos suprimidos pela repressão.
El debate imposto por Pinochet es “yo o el caos” donde la doctrina de la seguridad Nacional
transforma en enemigos a amplios sectores de la población, y la política una actividad delictual. (…)
en términos psicológicos la población ha sido víctima del amedrentamiento. La persecución de
dirigentes y activistas de base y sus familiares, la acción encubierta de comandos civiles, el recurso al
Estado de Sitio con su escuela de represión y muerte, constituyen una poderosa arma del control por
efecto de demonstración: “Si participa, si protesta, si se opone a Ud. a su familia pode pasar algo”
(tradução da autora)
VALDÉS, Teresa. Las mujeres y la dictadura militar en Chile, Documento de Trabalho, nº. 94,
FLACSO. 1987, p. 12.
9
PADRÓS, Enrique Serra. Usos da memória e do esquecimento na História. Revista Letras, UFSM
Periódicos. n. 22, p. 79-95, 2001, p.85.
10
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Revista Estudos Históricos, FGV .v. 2, n. 3, p.
3-15, 1989, p.2. Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história
oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas
8
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Podemos portando dizer que a memória é um elemento constituinte
do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na
medida em que ela é também um fator extremamente importante do
sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um
grupo em sua reconstrução de si. (...) Se é possível o confronto entre
a memória individual e a memória dos outros, isso mostra que a
memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais e
intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos
políticos diversos.11

Seus documentários transmitem um legado, pois preservam a resistência e a
vivência de um grupo social.
Essa memória "proibida" e, portanto, "clandestina" ocupa toda a cena
cultural, o setor editorial, os meios de comunicação. O cinema e a
pintura, comprovando, caso seja necessário, o fosso que separa de
fato a sociedade civil e a ideologia oficial de um partido e de um
Estado que pretende a dominação hegemônica.(...) O longo silêncio
sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência
que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos
oficiais.12

O documentarista e seu acervo se transformam, aos olhos do historiador, em
testemunhas para a história. Há que se acrescentar a originalidade de sua obra. Seu
grande acervo, ainda não pesquisado por historiadores, encontra-se com imagens
inéditas sobre o período da ditadura. Conforme o próprio Salas,
O que nós filmamos é o nada... em relação aos desaparecidos, os
mortos, os torturados, os exilados, essas imagens não temos...
Porém, com isso, podemos fazer uma ideia da brutalidade que foi.13

A composição desta dissertação partiu das imagens em movimento como
fonte primária, explorando suas possibilidades cognitivas. Foram utilizadas imagens
produzidas por Pablo Salas a partir de 1980, visando compreender como essas
minoritárias e dominadas, se opõem à "memória oficial", no caso a memória nacional. Num primeiro
momento, essa abordagem faz da empatia com os grupos dominados estudados uma regra
metodológica e reabilita a periferia e a marginalidade.
11
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos históricos, v. 5, n. 10, p. 200-212, 1992,
p.205.
12
Ibidem, p.7.
13
Lo que nosotros filmamos es la nada… en relación a los desaparecidos, los muertos, los torturados,
los exilados, esas imágenes no tenemos… Pero con esto te puedes hacer una idea do lo brutal que
fue (tradução da autora).
YÁÑEZ, Daniela. Pablo Salas, el camarógrafo de las protestas, 09 de setembro de 2013. Disponível
em: The Clinic. http://www.theclinic.cl/2013/09/09/pablo-salas-el-camarografo-de-las-protestas-lagente-le-perdio-el-miedo-a-la-represion/. Acessado em: 10/06/2017.
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contribuíram não apenas para demonstrar o embate entre organismos sociais e a
ditadura, engrossando a denúncia das arbitrariedades cometidas contra a sociedade
civil; mas, também, para legar à posteridade uma memória histórica que figura entre
as mais contundentes. O que nos leva à consideração de como o vídeo foi
concebido e qual a sua função no âmago da sociedade.
Mais do que situar quem foi Pablo Salas, o papel que cumpriu, ocupou e
como se posicionou no período ditatorial capitaneado por Pinochet, embora explicitar
tal trajetória seja necessário; o centro desta dissertação versa sobre a sua produção
imagética e a função social de denúncia da continuidade da repressão sobre a qual
se impunha um silenciamento e, como suas imagens explicitam, em si, uma dada
forma de resistência que remete aos laços de solidariedade entre os desvalidos, tão
presentes na formação histórica chilena.
Pois, conforme aventado, Salas, ao tomar posição frente aos acontecimentos
políticos e sociais produzindo imagens, além de protagonista da história, também foi
produtor da história de seu tempo, construindo provas sobre os fatos que se
contrapõem à versão oficial. Essa posição o tornou um agente ativo no meio social e
suas representações, ao registrar as vivências contra quem a ditadura recaía,
expressavam a visão de mundo do coletivo, afastando-se, portanto, do senso
empírico que se caracteriza por captar as imagens sem uma finalidade objetivada.
Ao interferir na atmosfera que reinava no país, contribuiu para a formação e a
perpetuação de uma visão crítica, consciente, politizada e não homogeneizada,
confrontando-se com os ideais do governo.
Salas e outros cinegrafistas de sua geração representam a ideologia de um
grupo que lutou contra a ditadura militar, pois suas imagens expressam um conjunto
de ideias que cumpre uma função social coerente com os objetivos inerentes às
circunstâncias históricas postas para determinados segmentos sociais, naquele
momento: ou seja, expressam a repressão e as resistências.
A pesquisa evidenciou, conforme veremos, o que se pode denominar de
relacionamento simbiótico entre as áudio-visualidades de Salas, integrante da
imprensa independente, e os movimentos sociais. É uma relação que denota uma
extrema sagacidade no uso dos meios disponíveis, ou seja, audiovisuais e seus
“atos performáticos” em lugares estratégicos da cidade para transformá-los,
posteriormente, em uma verdadeira guerrilha de imagens, por sua distribuição de
documentários e revistas informativas em VHS.
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Destaque, nesse âmbito, foi a Teleanálisis que realizou, entre 1984 e 1989,
mais de duzentas produções audiovisuais. A revista, originalmente, foi concebida em
1977 por Juan Pablo Cardenas14 com apoio e proteção da Academia de Humanismo
Cristiano. Para descrevê-la, foram transcritas as palavras do romancista, jornalista,
ativista político e integrante do Grupo de Amigos Personales (GAP), guarda pessoal
de Allende, Luis Sepúlveda:
Às vezes, quando as trevas nos rodeiam e perdemos toda referência,
é necessário abrir os olhos e deixá-los abertos até que se
acostumem com toda a escuridão, então se começa a pensar e se
vislumbram os leves feixos de luzes salvadores. Precisamente, essa
foi a experiência de Análisis, manter abertos os olhos durante a pior
época de trevas que se conheceu no Chile. (...) Entre minhas
recordações mais queridas (...) está certamente a honra de ter
contribuído a manter a existência de liberdade de informação como
articuladora da revista mais censurada, maltratada, queimada,
requisitada, invadida, com colunistas assassinados, encarcerados,
perseguidos da história do Chile15

Era um projeto com formato de noticiário de televisão que circulava em fitas
VHS vendidas a grupos inscritos como sindicatos, igrejas e associações
comunitárias. Divididas em capítulos, continham a cobertura completa de fatos
políticos e sociais não noticiados pela mídia oficial.
Na época, em meio à ditadura, quando quase ninguém se atrevia a dar um
contraponto às notícias oficiais, o Teleanálisis escancarou as imagens da realidade
chilena e das violações de direitos humanos. O diretor da revista, José Carrasco
Tapia conhecido como Pepe Carrasco, pagou com a vida o que o grupo defendia
como “imperativo moral de deixar registro”.16 As imagens do Teleanalisis hoje fazem
14

Juan Pablo Cárdenas Squella é jornalista e atua como diretor da Radio Universidad de Chile como
também de seu diário eletrônico, é docente na Escola de Jornalismo da Universidade do Chile e na
Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, dentre outras funções que acumula. Foi fundador e
diretor das revistas Análisis e Los Tiempos.
15
A veces, cuando las tinieblas nos rodean y perdemos toda referencia, es necesario abrir los ojos y
dejarlos abiertos hasta que se acostumbran a la oscuridad, entonces se empieza a pensar, y se
vislumbran los leves destellos salvadores. Precisamente eso fue la experiencia de Análisis, mantener
abiertos los ojos durante la peor época de tinieblas que se cernió sobre Chile. (…) Entre mis
recuerdos más queridos (…) está ciertamente el honor de haber contribuido a mantener la existencia
de la libertad de información como articulista de la revista más censurada, maltratada, quemada,
requisada, allanada, con periodistas asesinados, encarcelados, perseguidos, de la historia de Chile
(tradução da autora).
SEPÚLVEDA,
Luis.
Aquella
luz
lejana.
Revista
Analisis.
Disponível
em:
www.lemondediplomatique.cl/Revista-ANALISIS-Aquella-lejana.html. Acesso em:19/06/2017.
16
UNIVERSIDAD del Desarrollo. El miedo se convirtió en una fuerza para luchar. Disponível em:
http://comunicaciones.udd.cl/cine/noticias/2012/08/09/%E2%80%9Cel-miedo-se-convirtio-en-unafuerza-para-luchar%E2%80%9D/. Acessado em: 19/06/2017
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parte do programa Memória do Mundo pertencente à Organização das Nações
Unidas ONU, o qual tem por objetivo a conservação de patrimônio documental.17
Cabe

aqui

uma

observação.

Não

encontramos

pesquisa

feita

por

historiadores sobre o Teleanalisis18, assim como sobre os arquivos da produtora da
Vicaria de La Solidariedad, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas
(FASIC) e da Fundación para la Protección de la Infancia Víctima de los Estados de
Emergencia (PIDEE). Consideramos esse acervo de extrema importância para
pesquisas sobre o período da ditadura chilena; pois, nessa época, os cinegrafistas,
ao captar imagens que julgavam de interesse público, abriam mão de sua autoria e
faziam doações a essas entidades. O próprio Salas foi um colaborador anônimo do
Teleanalisis e da Vicaria.19
Portanto, é evidente que o papel da câmera como agente ativo, ou seja, o
olhar do cinegrafista é crucial. Os documentários e imagens dos anos 1980 foram
elaborados por profissionais, como: Silvio Caiozzi, Geraldo Cáceres, Pablo Lavin,
Ricardo Vicuña, Vicente Sabatini, Pedro Chasckel, Tatiana Gaviola, Cristián Galáz,
Germán Liñero e Pablo Salas, que passaram pela produtora do Ictus.20 É possível
acrescentar Raul Cuevas, como também os diretores de cinema Patricio Guzmán e
Miguel Littin.21 Fato é que essas imagens foram tomadas no calor dos protestos, sob
tiros, acossados por jatos de água e gás lacrimogêneo, portanto não se pode perder
de vista o que, através da câmera, se evidencia para além da tomada das imagens.
17

Memoria del Mundo. Archivo Nacional. Disponível em: http://www.archivonacional.cl/616/w3-article8315.html. Acessado em: 19/06/2017.
18
Sobre o Teleanalisis, há um trabalho de conclusão de curso em jornalismo que contém várias
entrevistas tomadas dos integrantes, uma reconstrução dos episódios e uma breve reconstituição da
formação do grupo. GARRATE, Rodolfo, NAVARRETE, José. Teleanalisis el registro no oficial de una
época. Tesis para optar ao grado de licenciado en comunicação. Universidade Diego Portales. O
trabalho não se encontra disponível para consulta, pertence ao acervo da autora. Parte do acervo de
imagens produzidas pela Teleanalisis pode ser acessada pelo seguinte endereço <
http://www.umatic.cl/colecc.html>.
19
Parte desse acervo pode ser acessado via internet através do site do Museu da Memória e Direitos
Humanos. Disponível em: < ww3.museodelamemoria.cl>. Acessado em: 12/04/2016
20
Profissionais que passaram pela produtora do Teatro ICTUS: Silvio Caiozzi, 03 de julho de 1944 de
Santiago, diretor de cinema; Gerardo Cáceres, 3 de outubro de 1951, Arica, Chile, diretor e guionista;
Pablo Lavín, sem informações sobre datas, é diretor e produtor; Pedro Chasckel, 2 de agosto de 1932
Bucholz, Alemanha, diretor, montador e guionista. Tatiana Gaviola Artigas, 1962, Santiago, diretora
de cinema e televisão; Cristian Galaz, 1958, diretor, jornalista, guionista e montador. Germán Liñero,
31 de julio de 1961, Santiago, Chile cinegrafista e diretor de fotografia. Para consultar biografia
completa, ver: http://www.cinechile.cl e http://www.umatic.cl/.
21
Quanto aos demais citados: Raul Cuevas é cinegrafista independente, esteve filmando desde os
primeiros movimentos de resistência à ditadura, é de sua autoria “Imagens de una ditadura”
documentario. Miguel Littin, foi diretor e figura central no chamado Nuevo Cine Chileno, o qual
emerge nos 1960; Patricio Guzman, diretor de cinema, entre os mais destacados documentaristas
chilenos.
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Para além da escolha do enquadramento, dos planos, dos ângulos e dos
movimentos de câmera, no presente caso, a linguagem cinematográfica22 traduz a
experiência vivenciada no momento mesmo da produção.
A imprensa independente teve papel de extrema relevância junto a esses
movimentos. A cobertura dos atos e protestos, assim como sua divulgação, foram
essenciais. A cumplicidade entre ambos dá forma a esses atos de resistência,
capturando-os como imagens, multiplicando as manifestações tantas vezes quanto
uma fita de vídeo pode ser copiada e assistida. Rompeu o silêncio dos meios de
comunicação e da própria sociedade, denunciou o que ocorria no país. As atividades
coletivas quebraram o clima de temor e chamaram a população a se sentir
novamente parte de uma vontade coletiva de liberdade. Os que ali não estavam
presentes podiam tomar conhecimento de que no Chile havia resistência.
O audiovisual foi um meio que valorizou a história dos vencidos23 com
argumentos ideológicos para a elaboração de uma imagem do povo, contendo a
denúncia do escândalo da injustiça social e a tentativa de politização da população
pela reflexão, pela denúncia ou ação. Performances desmistificadoras puseram
corpos a contracenar com prédios, ruas, avenidas, estátuas importantes, instituídos
ou não como patrimônio histórico, ícones de uma ordem pública blindada pelo
imperativo da violência de Estado.
A imagem se transforma na apreensão do tempo histórico manifestando toda
a violência experimentada por uma geração que, inconformada, lutou ela própria
para registrar sua trajetória. Obviamente, não sem um custo. A experiência, a
vivência, a construção de laços afetivos, a perda de companheiros, os riscos
assumidos, o medo de circular pela cidade foi o preço impossível de ser
contabilizado ao se atrever a registrar a própria história que, hoje, se constitui em um
patrimônio a ser cuidado, valorado e investigado.
Documentaristas enfrentaram o encargo de representar o mundo histórico e não o
ficcional. Não inventavam ou criaram fatos, por possuírem uma lógica própria de
trabalho e, por consequência, nutriram expectativas de seu público. Mas seria um
ledo engano de nossa parte crer ser o documentário uma reprodução límpida da
22

MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasilense, 2013.
LÖWY, Michael, “A contrapelo”. A concepção dialética da cultura nas teses de Walter Benjamin
(1940). Lutas Sociais, São Paulo, nº. 25/26, pp. 20-28, 2º sem. de 2010 e 1º sem. de 2011. In:
http://www4.pucsp.br/neils/downloads/Vol.2526/michael-lowy.pdf. Acessado em: 14/07/2016
23
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realidade. Cabe uma questão: o que de fato nos acrescentaria a reprodução em si
da realidade? O documentário é sim uma visão do mundo, “uma visão com a qual
talvez nunca tenhamos nos deparado antes”24 e, mais para além de uma visão de
mundo, cumpre uma função social, seja qual tenha sido a intensão de seus
produtores.
O que nos leva à conclusão de que Pablo Salas não agira sozinho; outros
cinegrafistas atuaram durante os anos 1980; participaram, por vezes, dos mesmos
núcleos de difusão e resistências e também produziram documentários. Além de
cinegrafistas, é necessário registrar a presença de diretores de cinema dentre os
quais Miguel Littin e Patricio Guzman, exilados nesse período, além dos que
permaneceram como Claudio de Girolamo. Todos produziram documentários e de
alguma forma buscaram denunciar a violência de estado no Chile.
Uma das constatações durante a pesquisa foi a falta de análise historiográfica
sobre o material audiovisual produzido durante o período abarcado pela ditadura
chilena (1973 – 1990). Uma questão causa espécie que será utilizada como
exemplo, Miguel Littin e Patricio Guzman são dois documentarista/cineastas com
uma vasta produção audiovisual sobre o Chile e reconhecidos internacionalmente. O
trabalho dos dois cineastas é exaustivamente analisado não só em artigos
científicos, mas também em dissertações, teses e livros; os quais analisam seus
filmes de maneira extremamente competente, a exceção de duas obras filmadas
durante a ditadura e no território chileno. São documentários de denúncia. São eles:
“En nombre de Dios” de Patricio Guzmán que foi filmado entre 1985 e 1986, sobre
os casos da “Vicaria de la Solidariedad” e “Acta general de Chile” de Miguel Littin
filmado em 1985. Nesse documentário, há uma cobertura completa dos protestos e
da repressão que se passava no Chile, sobre o qual, Gabriel Garcia Marques,
impressionado com as imagens, escreveu um livro em primeira pessoa fruto de
entrevistas com o diretor, intitulado “As aventuras de Littin clandestino no Chile”.
Portanto, esse exemplo, juntamente à constatação da defasagem da análise
historiográfica sobre o audiovisual concernente ao período, demonstra que esta
dissertação é apenas uma pequena pista sobre um mundo ainda a ser descortinado
através das pesquisas sobre as imagens.
Porquanto, analisar o audiovisual de um ponto de vista estritamente estético
não interessaria aqui, entender a evolução do mesmo e sua relação como suporte
24
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de imagem e como linguagem, assim como sua relação com a história é a meta
perseguida, pois:
Sem dúvida, conhecer as linguagens, os truques de montagens, ler
planos, realizar découpages de estruturas de um cenário em planos
deveriam fazer parte na medida do possível, do arsenal do
historiador, como do mesmo modo ele é obrigado a aprender a ler
nas entrelinhas dos documentos escritos. (...) Mas nos parecia
absurda uma exigência absoluta que a rigor não encontrávamos com
facilidade na maior parte dos “especialistas”, mesmo em estética do
cinema. E refletimos: será absolutamente necessário a alguém que
deseja estudar literatura se tornar linguista? (...) o cinema parecia
território sagrado para refinadíssimos especialistas.25

Alguns trechos dos vídeos utilizados são materiais sem edição. A doação de
Pablo Salas à autora constituiu-se de documentários e uma série de vídeos sem
edição, dos quais muitos não fizeram parte dos assuntos abordados em suas
montagens. Não se trata aqui da busca ingênua de um material mais próximo do
real, importante frisar. Mas, analisar um material sem cortes e sem edições
proporciona à pesquisa um efeito maior de fotogenia; pois, como diria Epstein, a
imagem de um revólver em primeiro plano já não se trata mais de um revólver, mas
sim de um personagem revolver ou de uma tentativa de suicídio. 26 Já a tentativa
frustrada da tomada de um plano, a interrupção de um zoom, a queda da câmera,
não expressa a inabilidade do cinegrafista, mas os indícios da situação de gravação
da imagem, esses tornam-se, aqui, evidência e são essas cenas as proporcionadas
pelos vídeos sem edição.
No tocante às fontes, há na recuperação do material cedido à autora por Pablo
Salas evidências de que o processo de resistência no Chile ultrapassou os primeiros
anos do golpe de Estado e se estendeu após os anos de 1980. O recorte temporal
da pesquisa não difere do autor das imagens, na medida em que o mesmo sempre
propôs que as imagens fossem produzidas como registro denúncia.
Os processos repressivos evidenciados são recuperados, demonstrando a
pertinência de um debate voltado para a análise audiovisual, como evidência do
período, cotejando com a bibliografia e outros documentos de que eventualmente se
lança mão quando o impõe a necessidade de se compreender as tramas por detrás
25
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da ditadura, o que envolvia poderes econômicos nacionais e internacionais, políticos
e seus aliados.
Sendo assim, as fontes principais são as imagens de Pablo Salas. O primeiro
contato com o material do cinegrafista deu-se através de uma viagem a Santiago,
em 2014, com a finalidade de conhecer e participar do Festival Internacional de
Documentales de Santiago (FIDOCS) promovido por Patricio Guzmán, para colher
material de pesquisa para um projeto de mestrado sobre o documentário Memória
Obstinada de Guzmán. Nesse festival, havia uma sessão permanente de exibição de
diretores ou, por vezes, filmes de direitos humanos.
Naquele mesmo ano, houve uma edição especial chamada Pablo Salas Sin Editar,
eram os documentários de Salas e suas imagens sendo exibidas sem intervalo. O
contato com as imagens descortinou instantaneamente um outro Chile. Durante o
festival, foram efetuadas incursões ao Museo de la Memoria e Derechos Humanos
MMDH, onde foram feitas pesquisas por imagens no setor de arquivos, as
resistências e o terrorismo de Estado encontrados nas imagens exibidas no festival
também lá se encontravam.
Diante de tal situação, um primeiro contato com Salas foi efetuado via e-mail
explicando o interesse por seu material e solicitando algumas imagens. A resposta
foi pronta. O cinegrafista enviou à autora seus documentários e mais série de
imagens sem editar.
Quanto ao material, a melhor forma de descrevê-lo é como se convencionou
organizar a própria dissertação. De acordo com o trato das imagens tornaram-se
imanentes duas categorias de análise, isso para além da imprensa independente, as
quais foram convencionadas tratar em dois blocos: o primeiro, resistência/ denúncia
e o segundo, a repressão. É de relevância observar o porquê da divisão.
Quando é destacada uma categoria de análise denominada resistência e denúncia,
essa se constitui por grupos, por associações de pessoas que saíram às ruas com
uma motivação e uma finalidade definida e planejada. A segunda categoria de
análise contempla a repressão, ou seja, de que forma os tentáculos do Estado
persecutório atingem a população. Ou seja, em uma categoria, a população se
expõe, em outra é perseguida. Porém, é importante frisar que essa é a única
diferença. Nas duas categorias, a população é vigiada, amedrontada, perseguida,
presa e assassinada e recompõe seus laços de solidariedade, explicitando a
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inerência da permanência do tecido social historicamente construído alvo principal
da ditadura.
No interior da primeira categoria “denúncia/ resistência”, encontram-se os vídeos;
Somos Mas. Direção Pablo Salas. Chile, 1985. Duração: 15 min.; Mulheres Pela
Vida, La Moneda (1986), imagens que retratam ações do grupo formado durante os
anos 1980, denominado Mulheres Pela Vida, as quais tinham por objetivo reunir as
mais diversas organizações sociais femininas com o objetivo de pôr fim à cultura de
morte imperante no país e exigir a volta da democracia; No podemos nos calar.
Direção Pablo Salas. Chile, (1985) Duração: 33 min.; A TV Mente – Movimento
Contra Tortura Sebastián Acevedo (1988), abordam o Movimento Sebastian
Acevedo, formado com a intenção de denunciar a tortura existente no país;
Manifestação Praça de Armas (1986) traz imagens que retratam dirigentes de
diversos grupos, sindicalistas, estudantes, políticos, religiosos, organizações sociais
fazendo um chamado para uma greve em 1986 e sendo duramente reprimidos;
Estado de Sitio (1986) em cujo conjunto é possível notar o aparato de guerra
montado pelo Estado contra a população em 1º de Maio de 1986, durante a
manifestação todo o efetivo do Estado é colocado nas ruas formando um teatro de
guerra; Protesto de Profissionais da Imprensa, Artes e Teatro contra a Censura
(1988) no qual tais profissionais saem em protesto contra a censura aos meios de
comunicação; Palacio da Justiça – Familiares de executados políticos (1986), no
qual a agrupação adentra ao palácio com faixas e cartazes exigindo justiça e é
duramente reprimida.27
Sobre a resistência armada, a presente autora possui ainda uma série de imagens
doadas por Pablo Salas, muitas das quais exigiriam, para a sua análise, incursões
em outros países. Mas, com o tempo exíguo vigente para efetuar uma dissertação
de mestrado e a falta de financiamento para tais incursões, algumas escolhas a
respeito das fontes a serem analisadas foram necessárias. A opção por citar as
fontes não analisadas visa dar a conhecer ao público sua existência, pois merecem
uma futura análise. Duas delas são: Movimiento Juvenil Lautaro (1986) cujas
27
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imagens retratam uma espécie de passeata nas ruas de um bairro periférico de
Santiago com seus membros exibindo armamentos e faz um chamado à luta armada
contra a ditadura, durante o ato são lidos manifestos e armas são disparadas ao
alto; Distribuição de Frangos após despojo – Frente Patriótico Manuel Rodrigues
(FPMR), exibido em uma única cena a distribuição de frangos de um caminhão
pertencente a uma das maiores empresas frigoríficas do Chile, em bairro periférico
de Santiago, por membros armados e encapuzados da FPMR.
A segunda categoria convencionada como “repressão” é constituída por Cerco a La
Vitória (1984). La Vitoria é um bairro periférico de Santiago, fruto da primeira, maior
e mais organizada ocupação de Santiago, as imagens do cerco demonstram um
operativo não só militar, mas de forças conjuntas do Estado em busca de líderes
comunitários. Homens de La Vitoria – 1986, nesse material há a retirada de todos
os homens da comunidade para averiguação sob um grande operativo militar;
Cravos da Justiça – 1986, no qual Estela Ortiz e Owana Madera fazem um protesto
em frente ao Palacio de La Moneda exigindo justiça pelo assassinato de seus
maridos. O material é de especial interesse, pois se trata do final de um caso de
perseguição do Estado e, posteriormente, do assassinato a membros do Partido
Comunista e organizações como a Vicaria de La Solidariedad e Asociación Gremial
de Educadores de Chile (AGECH). No material Setembro de 1984 – Cercos –
Protestos e morte do Padre Jarlan, além do já relatado sobre o modus operandi da
repressão oficial, há uma contundente denúncia, por parte do Padre Dubois,
responsável pela comunidade La Victória, sobre a morte do Padre Jarlan, o qual era
seu companheiro de trabalho. Durante o cerco à comunidade, como os integrantes
da imprensa independe faziam a cobertura, o efetivo da polícia voltou-se contra eles
também e esses buscaram proteção fora da casa paroquial, local onde estava o
Padre Jarlan. Tiros foram desferidos contra a casa, um deles atingiu o padre na
cabeça que veio a falecer.
Com o material em mãos, o projeto de mestrado foi elaborado e uma nova incursão
ao Chile efetuada, já durante o mestrado. Durante a estadia em Santiago, houve a
oportunidade de estar na produtora de Salas e ali colher dele uma entrevista, filmada
por ele mesmo, com duração de 2 horas e 20 minutos, após uma longa conversa de
6 horas, efetuada no dia anterior.
A produtora ocupa um espaço divido com outras duas produtoras independentes.
Logo na entrada, há uma porta de aço que ocupa toda a parede, parece guardar um
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tesouro. Quando ela se abre é possível compreender o porquê de sua existência. Já
logo na entrada, uma pilha de fitas U-MATIC vai até o teto ocupa o que seria a
recepção. Passando por elas, é possível avistar mais três portas, são as produtoras.
Ao entrar na de Salas, mais uma pilha de fitas até o teto ocupa toda uma lateral do
espaço; em outro canto, uma ilha de edição completa com aparelhos de VHS e UMTIC e, na outra lateral, mais uma ilha de edição com equipamentos digitais e uma
cafeteira italiana, sua amiga inseparável. Penduradas nas paredes, inúmeras
credencias já antigas de televisões estrangeiras e um pôster de desaparecidos
durante a ditadura.
O material de Salas, junto às imagens Raul Cuevas, foi reunido para a produção de
uma das séries mais polêmicas dos últimos tempos no Chile, chamada Chile: Las
imagenes prohibidas. Ela foi produzida pela emissora chilena Chilevision e
transmitida via cabo, no ano de 2013, para exibição da comemoração dos 40 anos
do golpe. A série é composta por quatro episódios cada um com uma média de uma
hora e trinta minutos. Através das imagens de arquivo de Salas e Cuevas, são
recuperadas histórias jamais exibidas na televisão chilena ou divulgadas em jornais
oficiais. Foi conduzida por Benjamin Vicuña, um ator de renome naquele país,
contendo: entrevistas com pessoas diretamente afetadas pela repressão do Estado,
naquela época, como Carmem Gloria Quintana, queimada viva e Estela Ortiz, viúva
de Parada degolado; visita às poblaciones que sofreram os cercos, na qual foram
entrevistados seus moradores; conversas com os profissionais do Teleanalisis, de
revistas, com fotógrafos da Asociacion de Fotografos Independientes (AFI).
Portanto, esse programa tornou-se de uma fonte de pesquisa também, ainda que
secundária.
A série durante seu período de exibição recebeu um total de 116 denúncias pela
população junto ao Consejo Nacional de Televisión – CNTV. Foi acusada de
provocar ódio no interior do país, divulgar uma visão tendenciosa da história e,
portanto, seria fator gerador de divisão interna no país.

Sobre as denúncias, Herman Chadwick manifestou que, em seus 12
anos como presidente do organismo, não recorda que programas
alusivos a direitos humanos tenham gerado tantas denúncias e,
sobretudo, que essas se devem à sensibilidade especial que há
atualmente sobre o tema.28
28
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Em entrevista a Salas, a autora lhe indagou sobre as denúncias, as quais
podem ser interpretadas como a não existência de todas as denúncias feitas pelo
cinegrafista. Esse respondeu que não se importava, pois pela primeira vez após
quarenta anos puderam mostrar na televisão o que realmente se passou no Chile;
porém, ressaltou como sempre faz, que as imagens exibidas foram as possíveis de
filmar, não foi possível filmar o que se passou nos porões da ditadura.
Para além das fontes audiovisuais e da entrevista, a colaboração de Salas foi
de suma importância durante todo o processo da pesquisa; o contato foi mantido via
e-mail e outras formas de comunicação, fato que engrandeceu a bibliografia através
de indicações de pesquisadores como também a rede de informações foi ampliada,
sendo possível uma aproximação da realidade vivida naqueles tempos, a exemplo
de German Liñero (1961), cinegrafista, professor universitário e autor do livro O
vídeo independente no Chile, amigo de Salas foi um grande colaborador sanando
dúvidas, enviando material, encontrando pessoas, corrigindo erros.
No que concerne a fontes escritas, foram utilizados arquivos desclassificados
do governo norte americano, relatórios da Vicaria de La Solidariedad, os informes
das comissões da verdade Lech e Valech, sentenças judiciais disponíveis, arquivos
fotocopiados do Museu da Memória e Direitos Humanos do Chile. Além de
reportagens das revistas Apsi, que era composta por ex-militantes do Movimiento de
Acion Popular Unitaria – MAPU, uma linha a esquerda da Democracia Cristiana que
se torna independente, e Cauce, que era de tendência radical de esquerda; Fortin
Mapocho, que possuía uma linha de esquerda socialista possibilitando acesso a
oposição política à ditadura, viveu todo o tempo baixo censura, e o jornal Mercúrio,
de direita e apoiador da ditadura.
A linguagem audiovisual, em si, possui uma leitura própria e o estudo pela história
do audiovisual possui vários caminhos; aqui se buscou um dentre vários, também
não foi possível deixar de fora o desenvolvimento tecnológico, que possui grande
influência sobre a linguagem e, claramente, sobre o contexto histórico e o tempo de
relação entre os homens.

denuncias y sostuvo que éstas se deben a la sensibilidad especial que hay en la actualidad sobre el
tema. (tradução da autora)
"Chile: las imágenes prohibidas" acumula más de 100 quejas en el CNTV Disponível em:
http://www.cooperativa.cl. Acesso em: 15/05/2017.
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Desde os seus primórdios, o vídeo expressa a apropriação de uma tecnologia como
linguagem específica, cuja trajetória será destacada a seguir; seu uso massivo como
ferramenta na resistência, o que será de grande utilidade para a compreensão não
somente desta pesquisa e, também, do uso que se faz do vídeo na atualidade.
Projetadas no final do século XIX, as primeiras imagens em movimento geradas pelo
cinematógrafo dos irmãos Lumière29 calcaram as bases para o futuro de uma nova
indústria, uma nova arte e uma nova maneira de olhar para a história. O cinema em
sua breve existência constituiu-se em uma refinada linguagem com a capacidade de
levar a outras dimensões mentes acordadas. Rapidamente, circula pelo mundo
distribuindo aos milhares pequenos pedaços de histórias pelos filmes. Não muito
tempo se passou, para que o cinema tomasse interesse por assuntos do passado,
pela história, sociedade e memória.
As discussões a respeito de sua contribuição como registro histórico são antigas e, a
princípio, não estiveram sob a preocupação de historiadores. O primeiro trabalho
que temos notícias pertence à Boleslas Matuszeuski30 e data de 1898. Ele afirmava
o valor do testemunho ocular da imagem como mais verdadeiro que a fotografia e
atribuía ao filme o valor de documento. Em seguida, encontramos Vertov e
Eisenstein31, que contribuíram de forma vital para a linguagem cinematográfica por
meio da definição e da construção fílmica, colocando seu foco na montagem cada
qual à sua maneira.
O próximo nome que trouxe novos subsídios foi Kracauer que, baseando-se no
cinema expressionista alemão, afirmou que o filme estabelece uma relação direta
com o meio que o produz, possuindo a capacidade de registrar o real sem
deformação; de modo que as ambições em firmar a imagem com valor documental
são mais antigas do que imaginamos; contudo, os primeiros discursos e debates
estiveram restritos aos círculos de produtores, diretores e críticos de cinema.32

Auguste Marie Louis Nicholas Lumière (Besançon, 19 de outubro de 1862 — Lyon, 10 de abril de
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Somente por volta das décadas de 1960 e 1970, a história chama para si a análise
do audiovisual buscando um debate metodologicamente mais aprofundado.
Justamente nesse período, desponta a Escola dos Annales perscrutando novas
fontes, novos objetos e novos métodos para a história. É inegável sua contribuição
para consideração do cinema como fonte em pesquisas históricas; pois, ampliou o
teor do termo documento. Alertava Jacques Le Goff: “há que se tomar a palavra
documento no sentido mais amplo, documento escrito, ilustrado, transmitido pelo
som, a imagem ou de qualquer outra maneira.”33
O cinema como disciplina histórica, na década de 1980, tem seu nascimento ligado
a Marc Ferro. “Certamente o cinema não é toda a história. Mas sem ele, não se
poderia ter o conhecimento de nosso tempo”34. Esse desenvolve um método
analítico para possibilitar a leitura fílmica e não distingue a importância entre a obra
ficcional e documental, “aquilo que não se realizou, as crenças, as intenções, o
imaginário do homem é tanto história quanto a história.”35
A obra de Ferro é permeada pela noção de autenticidade e complementaridade do
documento, ou seja, o cinema é utilizado como fonte complementar para um saber
histórico já dado, segundo afirma Moretin36. O potencial da fonte, o filme, é mediado
pelo documento escrito, pelo saber sobre o passado embasado na história de fato. A
impossibilidade das imagens representarem todos os aspectos da sociedade
constitui uma fraqueza inerente à documentação fílmica, retirando dela uma parte de
seu valor como testemunho. O filme é utilizado de forma ilustrativa, complementar,
negando-o ou confirmando-o.
Na década de 1980, teve início nos Estados Unidos uma escola propondo uma nova
forma de olhar para o cinema diante do seguinte prisma: a história do cinema, o
cinema na história e a história no cinema. A escola americana, ou a história no
cinema, propõe estudar como o audiovisual sujeito a todas suas regras pode nos
fazer refletir sobre o passado. Afirma que o cinema é realmente inovador para a
história; pois, por meio de suas imagens, reforça nossa tradição oral a qual nos
proporciona uma relação poética com o mundo diferente da tradição escrita linear e
científica. O filme proporciona, pela realidade visual e auditiva, o que é impossível
33
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capturar em palavras. Seria uma nova história em imagens tão complexa e capaz de
apresentar tantos elementos até mesmo o escrito que nos possibilitaria “aventurar a
pensar que o cinema talvez represente uma mudança na maneira de pensar sobre o
passado.”37
Conscientes de que o filme, assim como qualquer vestígio da produção humana,
possibilita uma gama interminável de interpretações, não pretendemos apresentar a
correta, mas não podemos fugir à evidencia de que, mais fragmentárias que sejam,
contém em si as evidências da sociabilidade humana que as engendrou. Isso posto,
procuramos discutir as possibilidades e limitações enfrentadas nos quadros da
história ao tomar a linguagem cinematográfica como fonte. Propomos um trabalho
de “leitura histórica do filme”, ou seja, como o mesmo ilumina o passado. Pois,
entender o significado e a função da imagem para o homem dentro de seu contexto
social e histórico, assim como marcar a relação entre imagem e história é nosso
objetivo. Buscamos compreender o lugar da imagem como linguagem visual que
contribui com suas narrativas traduzindo vivências do passado através dos tempos.
Alguns fatores merecem ser discutidos com maior profundidade quando tomamos a
imagem em movimento. O homem contemporâneo vive uma nova fase histórica.
Experimenta uma ruptura drástica com o passado, um passado de tempo mais lento.
Antes, somente algumas informações lhe diziam respeito ou até mesmo importavam.
Era um tempo regido pelo trabalho, pelo rural, pela fome, pelo local. A informação
era lenta. Nos dias atuais tudo se modificou. Ninguém está ileso, somos
mundializados. É praticamente impossível não ser atingido pelo novo ritmo do
tempo. Esse ritmo não é ditado mais pelo velho sino da igreja, pelo relógio da praça,
ou pela sirene da fábrica, mas, sim, pela informação. O mundo está em rede,
comunica-se 24 horas por dia. Tomamos ciência dos acontecimentos assim que
ocorrem. Em certos setores, como o econômico, decisões já não são mais tomadas
por seres humanos, esses foram substituídos, em algumas tarefas, tal a
determinação que os engolfa. Temendo falhas e consequentes perdas monetárias, o
capital se rearticula e computadores são programados para decidir por homens.
A informação foi tomada pelo mass media, o acontecimento é lançado e projetado
na vida privada em forma de espetáculo pela imagem; consequentemente, vivemos
em um mundo dominado pela imagem. A imagem está presente em todos os
37
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momentos de nossas vidas, nas mais diversas formas e lugares. A formação de
opiniões é alimentada pela televisão, cinema, seriados e documentários espalhados
nos mais diversos espaços como a escola, universidades e grupos de discussão. A
questão é: como lidar com essa linguagem e com seus consequentes
desdobramentos? Dentro da vasta perspectiva quando tratamos de imagem,
propusemo-nos à análise concernente ao vídeo.
Doravante, entendemos a necessidade de um aprofundamento a respeito do uso da
linguagem imagética pela história para que seja possível uma discussão adequada
quando nos referimos ao audiovisual como imagem testemunho.
Portanto, uma das questões a ser discutida e pensada é a da linguagem visual e da
imagem em suas várias manifestações em diferentes momentos históricos como
forma de expressão e comunicação. De maneira geral, os documentos visuais são
utilizados de modo marginal e secundário pelos historiadores. Devemos apreender o
audiovisual como documento para pesquisa sendo um objeto produzido por um
contexto histórico e social e continente de elementos próprios de sua linguagem.38
Há de se convir quanto à dificuldade ainda enfrentada para admissão do uso da
linguagem imagética pelos historiadores. As primeiras filmagens dos irmãos Lumière
datam de 1895 – operários saindo da fábrica – porém, somente no século XX, em
torno dos anos 1960, há um processo, ainda com restrições, de aceitação do filme
como documento histórico. Ferro comenta no prólogo de seu livro “Cinema e
História” que “quando se cogitou, no início da década de 1960, a ideia de estudar
filmes como documentos e de se proceder, assim, a uma contra análise da
sociedade, o mundo universitário se agitou”.39
Em uma rápida pesquisa, é possível perceber alguns ruídos quanto ao uso da
imagem por historiadores. São as argumentações mais comuns, o uso das fontes
visuais como simples ilustrações, deixando assim de utilizar seu potencial
cognitivo40.
Nos casos em que as imagens são analisadas no texto, seu
testemunho é frequentemente utilizado para ilustrar conclusões a que

38

KORNIS, Monica Ameida. História e Cinema: Um debate metodológico. Revista Estudos Históricos,
Riode Janeiro, Vol. 5, nº 10, p. 237-250, 1992.
39
FERRO, Marc. Cinema e Historia. São Paulo: Paz e Terra, 2010, p.57
40
DURANT, Gilbert. O imaginário. Ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Rio de
Janeiro: Difel,1994.

35

o autor já tenha chegado por outros meios e não para dar novas
respostas ou levantar novas questões. 41

Deve-se refletir sobre a importância do modo como o sujeito percebe as
representações visuais no tempo. O homem possui um olhar histórico, isto é, cada
época possui uma visão particular do mundo; essa visão proporciona não somente a
produção de representações; mas, também favorece o desenvolvimento e o
nascimento de novas tecnologias. Pautado em Walter Benjamin, Portugal 42 descreve
esse processo como regime de visualidade, que compreende o aprendizado
sensorial que permite transformar estímulos nervosos em imagens com forma. Esse
aprendizado é baseado na experiência empírica e em regras sociais que estruturam
essas experiências. A relação sujeito/imagem é determinada por uma série de
regras sociais, determinadas também pelos regimes de visualidade de cada época e
lugar.
Nenhuma tecnologia floresce sem as devidas mudanças sociais, sem uma nova
forma de entendimento da representação, pelo contrário, ela expressa o resultado
do esforço humano para superar suas limitações, suas carências. Observou
Benjamin a respeito do cinema. Com a rápida sucessão e o impulso tátil de seus
sons e imagens, o cinema reproduz no campo da recepção aquilo que a esteira
rolante impõe aos seres humanos no campo da produção.43 Concentram-se, no
século XIX, bases sociais e tecnológicas para novas formas de ver, proporcionando
um farto terreno para o florescimento da fotografia e, consequentemente, do cinema,
nosso objeto de pesquisa.
Conscientes a respeito dos debates didáticos sobre a potencialidade do cinema em
contribuir com a vida habitual nas escolas e universidades, esta pesquisa também
não deixou de se preocupar com essa vertente. O crescimento do cinema como
prática educativa é vertiginoso. Não pretendemos aqui, neste momento, abrir
debates sobre didática; todavia, podemos apontar caminhos para que essa
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poderosa ferramenta possa trilhar passos largos e firmes acompanhada de bases
teóricas que facilitem o cotidiano de professores e estudantes.
Portanto, é nossa intenção entender como essa linguagem lida com o passado,
procurar historicizar os conceitos a serem trabalhados e ter em conta sua
transitoriedade como pertencentes ao seu tempo e espaço em busca de uma
contribuição com estudos que enxergam o audiovisual também como uma forma de
reflexão sobre a história.
As imagens constitutivas da produção de Salas são vídeos que aprisionaram a
história no momento mesmo de sua construção – o medo que acossava a sociedade
gera uma resistência e tal confluência contraditória está contida na sua produção.
O suporte que a consubstancia é o vídeo, cuja própria palavra é polissêmica.
Através dos tempos, o vídeo foi adquirindo os mais variados significados
decorrentes da evolução tecnológica e de seus usos. Desde seu nascimento ligado
ao início da televisão (1929) até a atualidade, a palavra vídeo é utilizada. Assim,
percorrer brevemente os caminhos do suporte vídeo e como esse proporcionou por
meio de sua evolução os mais variados usos é parte inerente desta dissertação.
Trata-se desse suporte e dessa linguagem, portanto. Procurar compreender um
pouco sobre suas raízes é de especial interesse para compreensão do trabalho dos
cinegrafistas dos anos 1980, dentre os quais destacamos, pelas razões já
explicitadas, o de Salas.
A primeira transmissão de televisão no mundo deu-se, de forma experimental,
através da BBC, em 30 de setembro de 1929. Um escocês, naturalizado inglês,
chamado John Logie Baird, obteve a permissão para colocar no ar, sob relutância da
BBC, sua invenção, a qual remonta a 1920.

No mundo, as transmissões de

televisão passaram a ser regulares a partir de 1930.
Como referência, no Brasil, a primeira transmissão televisiva foi a da TV Tupi, em
São Paulo no ano de 1950; no Chile, em Santiago, pela Universidade Católica em
1959 de forma experimental. A televisão e sua evolução são de especial interesse;
pois, por sua demanda de tecnologia para atender à evolução das programações,
automaticamente, desenvolver-se-á conjuntamente uma tecnologia portátil de
manuseio mais prático, a qual rapidamente se tornará de uso democrático e não
somente restrita a cineastas e televisoras.
No mundo pós-guerra, apesar da interrupção das transmissões de televisão durante
o conflito, nos anos 1947 e 1952, os aparelhos de televisão deram um salto de 178
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mil para 15 milhões de unidades vendidas. Mesmo com poucos programas à
disposição, a produção e a venda de aparelhos não pararam de crescer. Em 1948, a
Business Week chamou a televisão como “o mais recente e valorizado bem de luxo
do cidadão”44 transformando, desde aí, os meios de comunicação até então
conhecidos.
No Chile, a televisão se desenvolveria no interior das universidades e em seus
primeiros momentos longe de interesses financeiros e seu poder direto. Pois, nos
anos 1960, naquele país, os cinco mais importantes jornais eram controlados por
grandes grupos de poder econômico, os quais monopolizavam, com isso, a opinião
as comunicações formadoras de opinião pública. Ao grupo do Banco Edwards
pertenciam “El mercúrio”, “Las Ultimas Noticias” e “La Segunda”; ao grupo de
Alessandri Matte “El diário Ilustrado”; ao Banco Nacional do Trabalho “La tercera
hora” e, finalmente, “La Nacion” pertencia ao Estado.45 Essa pequena ressalva vem
para aclarar uma questão que será discutida adiante em especial no segundo
capítulo.
Dados os limites tecnológicos vigentes naquela época, as emissoras de televisão
não possuíam, como atualmente, uma grade de programação completa, ou seja,
ininterrupta, as transmissões eram feitas ao vivo e ocupavam somente uma parte do
dia, geralmente à tarde ou à noite. Todos os programas transmitidos se passavam
ao vivo nos estúdios, não havia ainda a possibilidade de mover as câmeras para
fazer as chamadas externas, gravações fora do estúdio, isso porque as mesmas não
gravavam, somente retransmitiam e também eram equipamentos gigantescos,
necessitavam de caminhões para movê-las.
Para solucionar esse problema de uma forma mais prática, as imagens externas
eram gravadas com câmeras que utilizavam filme de cinema ou eram
confeccionados slides a partir de fotografias. As primeiras câmeras a fazer as
externas não possuíam ainda som, portanto, as câmeras saíam para gravação das
imagens, voltavam ao estúdio e o material era transmitido com a narração de um
locutor. Esse subterfúgio era mais utilizado em telejornais. Os slides eram bastante
44
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úteis nas propagandas. Os filmes permaneciam no formato de rolos de filme de
cinema, nos quais um longa-metragem poderia alcançar até cinco rolos de filmes
exibidos pelo equipamento chamado telecine. É perceptível o quão trabalhoso foi,
naquela época, manter um canal de televisão em funcionamento.
Ao passar do tempo, as câmeras de estúdio começavam a sair para fazer externas.
Eram câmeras gigantes e necessitavam de um aparato monumental para que a
operação fosse realizada. Existiram várias adaptações de veículos para seu
transporte, dentre eles, ônibus e caminhões. Vale a lembrança de que as câmeras
não gravavam – somente filmavam –; portanto, deveriam sair equipadas com
antenas e equipamentos para retransmissão.46
Cabe a observação de que nem todos os canais de televisão contavam com tal
tecnologia. No Chile, por exemplo, nenhum canal contava com tal aparato. O único
equipamento parecido pertencia à PROTAB (Sociedad Productora de Programs de
Television Ltda.), uma produtora com curta existência, durante os anos 1960 e 1970,
e considerada como a principal criadora de series e novelas no país. Os recursos
eram bastante escassos, seu equipamento para externas constituía-se basicamente
de três caminhões que foram levados ao Chile originalmente para gravações do
Campeonato Mundial de Futebol no ano de 1962.47
A história do vídeo começou quando uma empresa conhecida como Ampex,
fabricante de gravadores de áudio em fitas magnéticas, traouxe para sua equipe um
engenheiro com um projeto de gravação de vídeo em fita magnética. Ginsburg, que
teve seu projeto vetado pela RCA, (a época somente duas empresas poderiam
desenvolver o equipamento, a RCA e a AMPEX), passou a desenvolvê-lo na Ampex,
em março de 1956, lançou o primeiro equipamento para gravação de vídeo
chamado VRX-1000. Para gravação, eram utilizadas fitas em rolo e cada uma
pesava em média 8 quilos. Outra questão era o valor do equipamento que, na
época, era vendido a US$ 50.000 (cinquenta mil dólares), tornando-o um
equipamento para poucos.
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Ginsburg e sua equipe apresentaram um projeto para uma nova
máquina que poderia executar a fita a uma velocidade muito mais
lenta porque as cabeças de gravação giravam em alta velocidade,
permitindo a resposta de alta frequência necessária. O Ampex VRX1000 (mais tarde renomeado Mark IV) gravador de vídeo foi
introduzido em março de 1956. A máquina foi vendida por $50 mil.
Com o advento do VTR, os programas gravados que poderiam ser
editados substituíram a maioria das transmissões ao vivo. A CBS foi
a primeira rede a empregar a tecnologia VTR, começando em 1956.
Com isso, nasceu o negócio de vídeo multimilionário de hoje.48

Fato é que o surgimento do chamado VT (vídeo transmissor) mudou completamente
a forma de produzir o audiovisual na televisão. Sendo possível gravar os programas
de estúdio e editá-los nas ilhas de edição, os programas, antes ao vivo, passaram a
ser gravados e permanecendo somente ao vivo os telejornais, eventos esportivos e
programas de auditório.49
Nesse momento, ainda não existia a fita acomodada em estojos, a fita cassete.
Antes de seu surgimento, a Sony lançou no mercado em 1965 uma câmera
chamada Portapak. Essa câmera possuía a propriedade de filmar e gravar ao
mesmo tempo e oferecia também a possibilidade conectá-la por cabos ao aparelho
de televisão para assistir às gravações, o que foi na época uma verdadeira
revolução tecnológica. Revolução a qual é lembrada como início da vídeoarte.

Com o lançamento da câmera Sony Portapak, qualquer pessoa
poderia fazer vídeos, ainda mais quando essa condição acessível foi
associada a tecnologias que poderiam editar ou modificar a imagem
de vídeo. Artistas como Peter Campus e Joan Jonas experimentaram
essa tecnologia, fazendo uso combinado de retornos e reprises de
vídeo. Colecionadores de vídeo como Raindance, TVTV e Videofreex
produziram notícias alternativas e fitas de rua. Warhol filmou
acontecimentos e arte performática, enquanto Paik passou a usar a
câmera de vídeo como pincel e a tela de TV como uma tela. Uma
nova era tinha começado.50
48
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Pode se dizer, assim, que a afirmação do início de uma nova era é verdadeira. A
evolução da tecnologia fez-se constante. Permitiu que a informação originada no
meio audiovisual não estivesse mais somente nas mãos de poucos. Há de se
considerar que esse novo suporte possibilitou, por seu menor custo de produção,
uma alternativa ao cinema. 51
Após o nascimento do vídeoarte, não se passou muito tempo para as empresas
apressarem-se em desenvolver uma tecnologia que proporcionasse o acesso ao
vídeo nas residências. A fita em estojo surgiu em 1969, conhecida como U-MATIC
lançada pela empresa Sony, que também é pioneira no formato caseiro de gravação
e exibição de vídeos, o chamado vídeocassete (VCR). Seu custo médio na época
era de US$ 1.000 (mil dólares). A partir de então, a corrida pela fabricação do
equipamento com melhor custo benefício tomou a atenção das maiores empresas
do mercado. Para gravação caseira, permaneciam dois formatos o VHS e o
Betamax, o VHS acabava por se tornar preponderante no mercado e se estendeu
até o final dos anos 1990, quando já se iniciava a utilização do da linguagem digital e
a utilização do DVD. A fita U-MATIC permaneceu para uso em câmeras
profissionais.52
Nesse momento, é possível afirmar que a palavra vídeo se popularizou. Repleta de
significados e ambiguidades, nasceu no meio profissional, porém de forma menor no
interior do mundo audiovisual. Carregou consigo a pecha de ser filha da indústria de
massas, de ser um formato jornalístico ou caseiro. No caso do vídeoarte,
experimental.
A palavra vídeo pode levar a compreensão do vídeogravador ou reprodutor, ou seja,
o equipamento, muito utilizado durante anos nas residências, escolas, empresas.
Sua principal função como gravador era capturar imagens da tela da televisão.
Como reprodutor, o equipamento tinha a função de reproduzir as imagens contidas
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na fita cassete, uma cinta magnética onde estavam registradas imagens, filmes. A
ação de comunicar é o vídeo, ou seja, a imagem capturada e elaborada.

As diversas denotações no uso cotidiano do vocábulo expressam a
complexa polifuncionalidade do instrumento. O filho pródigo vídeo foi
convertido em um insuperável bem para seus distintos usuários. As
organizações sociais e muitos comunicadores veem no vídeo o novo
tempo de uma comunicação audiovisual participativa e horizonta: o
melhor novo feito tecnológico capaz de gestar renovadas formas de
comunicação nos setores populares.53

A partir da objetivação dos aspectos da sociabilidade chilena, inerentes às imagens
produzidas por Salas e da identificação da função de resistência e denúncia das
arbitrariedades praticadas pela ditadura, que cumpriram nos anos de 1980, foi
possível constituir esta pesquisa, explanada aqui da seguinte forma:
O primeiro capítulo, intitulado Anos ‘80: do silenciamento à resistência, trata da
retomada da produção documental chilena a partir dos anos 1980 na qual se insere
Pablo Salas. Para tanto, foi necessário resgatar a permanência da repressão de
Estado em contrapartida à alardeada abertura em face a pressão internacional em
especial a estadunidense. Uma breve retrospectiva da produção do estado da arte
chilena

e sua função social naquele país, como também,

de sua posição em

relação ao contexto Latino Americano durante os anos 1960 busca demonstrar a
preocupação de seus mentores com o desenvolvimento da consciência política e da
crítica social. Fator que contribuiu na construção da resistência e que se contrapôs
ao silenciamento imposto pela ditadura desde os anos 1970 em meio às
circunstâncias decorrentes da implantação, pelo alto, de um novo padrão econômico
e político de cunho neoliberal. Cujas ações de lesa-humanidade intentaram romper
com a tessitura social de solidariedade nas lutas de classes construídas ao longo do
século XX.
O segundo capítulo, Salas, um movimento social, apresenta o imbricamento entre o
ambiente das visualidades e os movimentos de resistência e denúncia que
expressavam as lutas de classes, em meio aos quais cresceu Salas, um período de
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grande insegurança de que as imagens são interlocutoras. Essas imagens
sintetizam um movimento cuja função social foi a de ter conseguido produzir-se
enquanto denúncia, resistência e expressão da coletividade, de uma rede de
sociabilidades que os anos de terrorismo de Estado não foram capazes de destruir.
Destaca-se também nas imagens a função desses grupos em transitar, incomodar e
denunciar em locais idealizados pela autocracia burguesa desde Vicuña Mackena e
realizados pela ditadura cívico-militar como a cidade civilizada.
No terceiro e último capítulo, intitulado Terrorismo de Estado e resistência, analisase a forma com que os tentáculos do Estado persecutório atingem a população,
membros de notoriedade no interior de organizações sociais e até mesmo entidades
como a Vicaria de La Solidaried. Para isso, o Estado manteve contatos, inclusive
internacionais, durante os anos 1980. As cenas filmadas por Salas registram a
mobilização popular de diferentes segmentos sociais, em que pesem estarem
submetidos a um estado de terror.
O material selecionado para esse capítulo espelha as lutas contra as burguesias
autocratas54 naquele país, pois o primeiro trata da luta de operários sindicalizados
militantes que vinham fazendo denúncias contra a ditadura e acabaram
assassinados. O segundo bloco de vídeos trata de La Victória, o primeiro
assentamento organizado do Chile, que, com apoio na época do partido comunista e
de vários intelectuais universitários, constituiu uma série de líderes comunitários
que, por consequência, serviu de exemplo para assentamentos futuros naquele país
e, também, foi duramente reprimido durante a ditadura, tornando-se um dos mais
trágicos símbolos do terrorismo de Estado.
As trajetórias das audiovisualidades percorridas através das vivências e da produção
de Pablo Salas evidenciam uma particular sociabilidade expressas no campo das
denúncias e das resistências em situações muito adversas e sob um silenciamento
imposto oficialmente. Referimo-nos a articulações e organizações, partidárias ou
não, e seus vínculos com a sociedade em geral, aqui identificadas como aspectos
de uma particular tessitura social, afeta a uma histórica solidariedade nas lutas, que
o terrorismo de Estado não conseguiu destruir, em que pesem todos os seus
esforços.
54

VIEIRA, Vera Lucia. Criminalização das lutas sociais em estados autocráticos burgueses. Projeto
História. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História. ISSN 2176-2767, [S.l.], v. 31,
dez.
2009.
ISSN
2176-2767.
Disponível
em:
<https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2317/1409>. Acesso em: 05 jul. 2017.

43

Portanto, apesar da violência, do terror praticado pelos agentes do Estado, da
intervenção estadunidense, das tentativas de silenciamento e mascaramento da
realidade, a tessitura de solidariedade volta a se manifestar. Daí a importância da
produção de Salas que, nos anos de 1980 cumpre a função social de registrar as
denúncias sobre a continuidade da repressão e, dessa forma, constituir-se como
mais um vetor da preservação da memória chilena.
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CAPÍTULO I – ANOS ‘80: DO SILENCIAMENTO À RESISTÊNCIA

A demarcação da retomada da produção documental chilena, a partir dos
anos de 1980, na qual se insere a de Pablo Salas, demandou, em primeiro lugar,
recuperar a continuidade da repressão que em nada esmoreceu quanto à tentativa
de aniquilar quem fosse considerado opositor e, em que pese a alardeada abertura
da ditadura em face à pressão internacional, particularmente a norte-americana.
Mas tal configuração não seria visível sem que se procedesse a uma
retrospectiva do estado dessa arte nos anos anteriores a 1980 e situar o contexto
latino-americano que, nos idos de 1960, apontava para uma percepção comum no
continente da função social que tal campo do conhecimento deveria cumprir em
termos de consciência política e crítica social.
Uma trajetória que, no Chile, é interrompida nos anos de 1970 pela ditatura
Pinochetiana que implantou um novo padrão de desenvolvimento ao país, tanto
econômica quanto politicamente, e buscou romper uma tessitura social de
solidariedade nas lutas por direitos de cidadania, construída ao longo do século XX.
Daí a importância da produção de Salas que, nos anos de 1980, cumpre a
função social de registrar as denúncias sobre a continuidade da repressão e, dessa
forma, constituir-se como mais um vetor da preservação da memória chilena.

1.1. Pablo SALAS: um militante que se forma nas ruas
O resgate da trajetória de Salas já indica seu diferencial no campo da
cinematografia, que é seu olhar politicamente engajado, completamente envolvido
com a denúncia, objetivando ser um instrumento de luta contra a ditadura por meio
das imagens produzidas por sua câmera.
Nasceu em uma família solidária que escondia, em sua própria casa,
perseguidos políticos desde as primeiras semanas do golpe deflagrado por militares
em 11 de setembro de 1973, com o apoio da burguesia chilena55, que foi
55
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responsável pela perseguição, tortura e morte de centenas de pessoas pelas
chamadas Operaciones Limpeza y Corte56 que tinham por objetivo desmontar o
projeto social, político e cultural do governo deposto57.
Em seu percurso universitário, em 1979, renunciou à universidade de
engenharia nos últimos anos, afirmando seu desencanto com a carreira, impactado
com a violência da ditadura que grassava o país. Encontrou no teatro, guiado pelas
mãos de sua mãe Baby Salas,58 uma forma de se integrar às atividades políticas e
seu primeiro contato como câmera e produtor, no Teatro Popular ICTUS.
O ICTUS se constituíra de um coletivo teatral independente desde 1955,
quando um grupo de jovens estudantes de teatro da Universidade Católica tomou a
decisão de sair da instituição; e, apesar das distintas opiniões sobre a finalidade do
teatro, identificaram-se sob o nome Ictus, signo dos primeiros cristãos nas
catacumbas e adotaram o peixe como seu ícone, uma intenção de volta às origens
do teatro com cenas religiosas. Chegaram a gravar o programa chamado “La
manivela” exibido na televisão de 1970 a meados de 1975, que alcançou grande
sucesso, possuindo “uma sutil irreverência diante do regime. Se houve algo que o
Ictus fez muito bem foi enganar a ditadura disfarçando tudo com humor e do bom”.59
Mediante as dificuldades impostas pela ditadura, perderam o acesso à
televisão; porém, imbuídos de sua vocação crítica e decididos a levar adiante um
do protagonismo militar e de certa autonomização conjuntural do mesmo, tais regimes representaram
os interesses da fração burguesa que, hegemônica em termos internos, estava vinculada ao capital
internacional como associada subordinada. Em termos econômicos, as ditaduras consolidaram, como
características gerais, a internacionalização da economia, a aplicação das receitas do FMI e do
Banco Mundial, o crescimento do endividamento externo, a concentração de renda e a exploração
das “vantagens comparativas” (sobretudo a baixa remuneração da força de trabalho).
56
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Solidariedad, a Pastoral Obrera, para que seções de vídeos ocorressem; essas, em sua maioria, em
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projeto com objetivo de “perturbar e inquietar o público e o meio social e cultural
chileno, através da difusão de obras com conteúdos críticos de denúncia”, 60
encarregaram-se da produção e distribuição de vídeos que promoviam a discussão
e o debate com orgânicos sociais.61 Assim, tornou–se lugar conhecido em Santiago
por reunir um núcleo de articuladores culturais e um dos mais importantes núcleos
de produção teatral e audiovisual em sua época.
Por volta de 1983, Pablo passa a trabalhar como correspondente para
emissoras internacionais, entre elas a RAI (Itália), a TVE (Espanha), a ARD
(Alemanha), assim como canais da Áustria, Austrália e EUA. Fez um único pedido a
todos os canais, gostaria de permanecer com o material que produzia, nenhum
deles se opôs. Dessa forma, hoje possui por volta de mil e oitocentas fitas UMATIC
das quais ele calcula estarem 20% digitalizadas.
A intenção de guardar as imagens revela o envolvimento de Salas com a
situação em que se encontrava o país. Em suas entrevistas,62 relata que entendia a
importância das imagens, da denúncia e, portanto, era essa a sua forma de lutar
contra a ditadura; para ele, “disparar uma câmera era mais valioso que disparar uma
arma”.63 Portanto, algo muito característico do vídeo chileno dos anos 80 teve a
participação de Pablo.
Salas não se limitou a ceder imagens ou enviá-las ao exterior como
correspondente; juntou-se, pois, a um grupo de jornalistas ligado à revista Analisis64
como câmera para contribuir com o Teleanalisis65 – conhecido como noticiário não
oficial. Em meio à ditadura militar, quando quase ninguém se atrevia a dar um
contraponto às notícias oficiais, surgiu o Teleanalisis escancarando imagens da

GIROLAMO, Claudio di. Entrevista “El vídeo como instrumento que evade la clausura televisiva”
disponível em: UMATIC Chile < www.umatic.cl/histch9.html> Acesso em: 20/05/2016.
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realidade chilena, das violações de direitos humanos. O jornal circulava em fitas
VHS dirigidas a instituições já inscritas.
Em nossas buscas por publicações sobre Salas e seu trabalho, somente
logramos encontrar artigos de imprensa e citações em livros. Os elogios e o
reconhecimento ao seu trabalho tanto na imprensa como na literatura especializada
são extensos, mas se mantém restritos a esse universo.
Em

sua

trajetória, Salas, além de ceder suas imagens,

produziu

documentários premiados internacionalmente. Trabalhou em conjunto com Pedro
Chaskel, figura crucial para o cinema chileno, que tem em suas mãos o nascimento
do Cinema Novo chileno; a organização do departamento de cinema da
Universidade do Chile; também foi responsável pela montagem da conhecida
“Batalha do Chile” de Patrício Guzmán; além de organizar uma cinemateca no exílio
para proteger os filmes de cineastas chilenos. Uma das maiores estudiosas do
cinema chileno na atualidade, com vários livros editados sobre o assunto, Jacqueline
Muesca, destaca:
Sua valentia a toda prova o levou a desafiar as situações mais
perigosas com o único propósito de não perder detalhes dos eventos
que estavam acontecendo. Esta sua característica, além de grande
solvência técnica e profissional de seu trabalho – qualidade ocultas
numa rara modéstia – fazem dele, segundo alguns, um cinegrafista
chave do período. Até certo ponto, incorpora as características que
eram marcas de muitos que, naqueles anos, fizeram este trabalho:
uma ética baseada na modéstia, abnegação, fraternidade,
juntamente com coragem; qualidades nascidas no enfrentamento
com uma realidade brutal, sentidas algumas vezes como se não
houvesse amanhã.66

O trecho reproduzido é o maior, até o momento, localizado sobre Salas. Após
os quarenta anos do golpe, as rememorações sobre as resistências vêm sendo
efetuadas por festivais de cinema, a exemplo o FIDOCS, em 2014, e alguns deles
são dedicados a Salas. Uma nova edição, em 2015, exibiu Somos Más como
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Su valentía a toda prueba lo llevaba a desafiar las situaciones más peligrosas con el solo objeto de
no perder detalle de los hechos que estaban sucediendo. Esta característica suya, más la gran
solvencia técnica y profesional de su labor- cualidades disimuladas tras una poco común modestiahacen de él, según algunos, unos de los camarógrafos claves del periodo. En alguna medida
encarna los rasgos que fueron característicos de muchos de los que, en esos años, se jugaron por
hacer este trabajo: una ética basada en la modestia, el desprendimiento, la fraternidad, sumados al
coraje; cualidades nacidas en el enfrentamiento con una realidad brutal, sentida muchas veces como
sin mañana. (tradução da autora)
MOUESCA, Jacqueline; El documental chileno. Santiago: LOM, 2005, p.89
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destaque da programação. Outro exemplo marcante foi a série da Chilevision67
(2013) constituída por imagens de seus arquivos e de Raul Cuevas, causando
consternação em todo país. Denunciadas como sediciosas e mentirosas pelos
adeptos da ditadura, trouxeram à tona “la memoria olvidada” ou que se queria
esquecer. Buscando algumas respostas para tamanho silêncio ou esquecimento,
deparamo-nos com outro livro sobre cinema chileno composto por entrevistas com
destacados cineastas daquele país. Em destaque, um trecho de Jose Roman e
Pedro Chaskel68 discutindo justamente sobre o cinema de resistência.

José Román: Penso que deveria mostrar em uma retrospectiva o que
foi o cinema de resistência neste país. Nunca foi feito e não há
instâncias que intentaram. A Cinemateca Nacional cria obstáculo à
maior parte dessas coisas.
Pedro Chaskel: Neste momento em que há protestos nas ruas, não
querem mostrar mais protestos nas ruas, não importa que tenha sido
na ditadura.

Apesar da importância para o resgate histórico e para a comprovação da
memória esquecida, ainda não há material de peso analítico histórico sobre as
imagens da década de 1980 gravadas por esse cinegrafista e outros do gênero,
como Raul Cuevas e Germán Malig e integrantes do Teleanalisis.
Os reflexos da “revolução da direita”, assim chamada por Pinochet, foram
sentidos duramente no campo cultural.69 O cinema sofreu suas perdas no primeiro
dia do golpe. A sede da Chile Films, principal núcleo de financiamento e produção
independente da época, foi invadida e todo o seu material fílmico incendiado. Esse
seria somente o começo do grande terror a se abater sobre a produção
cinematográfica nacional. Os departamentos de cinema da Universidade do Chile e
Universidade Católica foram fechados. A partida em massa de pessoas que
trabalhavam

em

cinema

conjuntamente

a

sua

perseguição,

prisão

e

desaparecimento causou um colapso na produção nacional.
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Contudo, tamanha repressão não foi suficiente para calar a indignação dos
que permaneceram. Paradoxalmente, a recomposição do cinema nacional, veio
juntamente a investimentos privados. O desenvolvimento da televisão impulsionou o
mercado publicitário. Paralelamente, a evolução tecnológica veio em auxilio a uma
nova geração de cineastas e câmeras formados em publicidade, jornalismo e de
forma independente.
Nos anos 1980, há uma verdadeira explosão de filmes e documentários com
características muito próprias que são: a vontade de denunciar a ditadura, sua forma
de filmar com a câmera na mão e a independência quanto aos meios formais de
comunicação. Em meio a esse contexto, encontra-se o que hoje é conhecido como
vídeo independente.
Torna-se importante definir de que se trata a produção de vídeo independente
da qual afirmamos Salas fazer parte. Entendemos o sujeito ou o coletivo
independente aquele que está fora do círculo oficial de comunicação e sua produção
deve ser um material com uma função social, ou seja, no contexto ditatorial aquele
que busca sua modificação ou denúncia.
Isso porque, como já mencionado, a partir da deflagração do golpe em
setembro de 1973, esse desencadeou um conjunto de atos repressivos perpetrados
por militares e pela burguesia autocrata que os apoiou, os quais se abateram sobre
seguimentos políticos que não os apoiaram e a sociedade civil em geral.
Mas, para além disso, impetrou uma série de alterações nos códigos
estéticos e simbólicos, visando promover mudanças na cultura social, sonora, visual
e espacial do país com a intenção de extirpar “o legado marxista” e promover uma
nova sociedade através das operações “Limpeza y Corte” e “Campanha de
Restauração”70, sobre as quais nos deteremos mais à frente.
As ações das operações tiveram seu início nos primeiros dias do golpe, fato
que dá a dimensão do choque ocorrido na sociedade chilena como também revela a
grandeza das pessoas que se atreveram a não se calar e a não fechar os olhos,
buscando caminhos para combater tamanho horror. Salas fez parte daquela geração
de pessoas destemidas. Queria mostrar ao mundo o que se passava no Chile.
Enfrentou inúmeras vezes balas e tanques com sua filmadora. Ao registrar os
conflitos nas ruas e comunidades, Salas e sua câmera tornavam-se um. O
70
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cinegrafista revelava, por meio de seus filmes tremidos e fora de foco, o medo, a
emoção, a falta de tempo para uma tomada de imagem perfeita. Tudo era
improvisado, mantendo a importância exclusiva da filmagem. Não havia preparação
para o inesperado, para o horror, para violência. Existia somente o compromisso de
continuar humano em meio a tanta barbárie. O vídeo converteu-se na principal
ferramenta na realização de documentários em organismos clandestinos. Tornou-se
um meio importante de combate contra a ditadura, pois informava. A produção de
noticiários alternativos e clandestinos, com formas de distribuição e exibição a
grupos inscritos, videotecas e exibições em grandes telas foi a arma utilizada para
se contrapor à propaganda veiculada pelos ditadores nos meios de comunicação
oficiais.
Na atualidade, uma fonte importante para análise do que se passou nos anos
1980. Através dos vídeos é possível adentrar ao mundo dos protestos populares, da
repressão do estado da tentativa de silenciamento da imprensa independente;
alguns dos temas tratados a seguir.

1.2. Anos 1980 e protestos populares

This business of creating democracies and managing transitions is difficult.71

O início da década de 1980 foi marcado por uma das mais graves crises
econômicas sofridas no Chile. A qual teve seu marco inicial em 1981 e se estendeu
até 1986. A taxa de desemprego atingiu 30% da força de trabalho ao final de 1983.
A quantidade da população em pobreza absoluta sofreu um aumento de 55%
naquele ano. A inflação chegou a 30%, no ponto mais alto da crise, em 1985. 72
Segundo Julio Pinto, historiador chileno, a crise econômica calou os cantos da
sereia do neoliberalismo e impulsionou as resistências da sociedade civil. 73 O
“Este negócio de criações de democracias e gestão de transições é difícil.”(tradução da autora)
Secretário Shultz – a respeito da situação chilena de 1986. Fonte: Ronald Reagan Library –
M1355#4. Disponível em: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB413. Acessado em: 14/06/2017
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historiador faz uma leitura interessante do período conhecido como Periodo de las
Protestas Sociales. Compara, por um lado, as leituras que ponderam os movimentos
como uma reação de descontentamento e frustração diante da fragmentação social
provocada pela ditadura e, por outro lado, conclui que os protestos não seriam uma
reação, mas sim uma nova forma de construção da sociedade nascendo de suas
bases que reivindicou projetos e identidades. Notórios nos movimentos sociais, é
possível distinguir estudantes, trabalhadores, o campesinato, as comunidades de
bairro dentre outras.
A primeira Marcha de Protesto foi convocada em maio de 1983 por
organizações sindicais decididas a mobilizar a população contra a ditadura. Diante
de um cenário extremamente repressivo, os protestos irromperam nas ruas
santiaguinas com quantidade de pessoas como não se via desde a época de
Allende. Após dez anos de ditadura, a população queria gritar “basta”.
Os protestos duraram de 1983 a 1986. É necessária uma pequena pausa
para reflexão, as datas da crise econômica que perdurou de 1981 a 1986 coincidem
com as datas das marchas de protesto, que, como dito, foram convocadas por
líderes sindicais de peso e obtiveram resposta da população, fator que leva a crer na
reafirmação do setor sindical frente ao Estado, como também crer que a população
que saiu às ruas era a mais atingida pela crise econômica. Schneider 74, em sua
investigação sobre as a mobilização das classes populares durante o período
ditatorial chileno, traz dados relevantes sobre os protestos.
Segundo a pesquisadora, o chamado dos líderes sindicais foi importante, mas
teria sido ineficaz sem as lideranças de base formadas ao longo dos anos de
ditadura. Essas lideranças estariam encarnadas nos padres, nos vizinhos militantes,
em pessoas que, de alguma forma, tornaram-se figuras de confiança e afiançaram
os chamados dos líderes mais distantes.
Dessa forma, a transmissão oral por uma rede solidária formada pela
resistência pelos anos foi de suma importância para oferecer a segurança de sair às
ruas. Outra questão desmistificadora levantada por Schneider: não foi a população
mais afetada pela crise econômica quem saiu às ruas, mas, isso sim, as
comunidades

mais

organizadas

politicamente.

Informação

relevante

para

compreender a repressão em comunidades como La Victoria, a qual, iremos tratar
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adiante. Assim como a perseguição e inclusive assassinato de pessoas ou membros
de organismos que cumpriam justamente esse papel. A grande massa nas ruas foi
importante para desencadear o processo de abertura por meio do plebiscito
realizado no ano de 1988. Nesse, a população deveria votar pela continuidade ou
não de Pinochet no poder. O movimento denominado NO.
Nesse momento, é importante destacar o acirramento da ditadura de Pinochet
fator que levou, inclusive, a uma tomada de decisão por parte do governo Ronald
Reagan em retirar o apoio aberto ao Chile. Ronald Reagan, ao assumir a
presidência dos EUA, em 1981, retirou as sanções impostas pelo governo Carter
devido às violações de direitos humanos cometidas pela ditadura chilena.

As sanções impostas aos violadores dos direitos humanos na área
de influência americana durante a “era dos direitos humanos” não
chegaram propriamente a mudar o padrão habitual. Veja, por
exemplo, o caso do Chile. Um recente exame das sanções impostas
por Carter depois da decisão do governo Reagan de suspendê-las
chegou à conclusão de que “são de qualquer maneira escassos os
indícios de que as sanções tenham tido muito efeito”. A sanção mais
grave foi a proibição de financiamento do Export-Import Bank para
empresas americanas que fizeram negócio com o Chile ou em seu
território, anunciada pelo governo Carter em novembro de 1979, em
represália pela recusa do Chile de extraditar três funcionários dos
serviços de inteligência procurados por tribunais americanos por
envolvimento no assassinato de Orlando Letelier e Ronni Moffit, em
Washington, em 1976 (um assassinato na capital americana já é
considerado ir longe demais”). “Duas semanas depois do anúncio
feito por Carter, a embaixada americana em Santiago publicou seu
relatório anual sobre a economia chilena, claramente tratando de
estimular os investimentos americanos”. No período de suspensão
dos financiamentos do Export-Import Bank, as exportações
americanas aumentaram consideravelmente (em cerca de dois
terços), “um nível de intensificação definido como ‘alvo intermediário’
no relatório da embaixada americana”. Simultaneamente, os bancos
americanos emprestavam a instituições chilena mais de um bilhão de
dólares, e grandes corporações iniciavam programas de
investimentos em larga escala. É este o padrão invariavelmente, no
caso dos Estados que “entendem o sistema do empreendimento
privado”. "75

A diferença entre os governos Carter e Reagan foi, substancialmente, que o
novo presidente não pressionaria abertamente Pinochet por violações aos direitos
humanos, até porque, conforme veremos ao longo da dissertação, em 1977, este
substitui a Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) pela Central Nacional de
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Informaciones (CNI) e, nos anos seguintes, se respalda em uma ampla divulgação
de arrefecimento da repressão no país. Sendo assim, o ditador interpretou a ação
como respaldo vindo desde os EUA e posicionou o Chile como um baluarte contra o
imperialismo soviético, inserido na tendência mundial do livre comércio e a suposta
posse de uma carta branca para continuar atentando contra a vida dos cidadãos
chilenos.
É importante destacar que, apesar da distinção acima apontada, a
interpretação de Pinochet sobre suas relações com os Estados Unidos não diferia
tanto. Havia a adoção de medidas contra o Governo Chileno, mas Chomsky (2007)
demonstrou a manutenção das aplicações econômicas de empresas estadunidenses
no Chile. A diferença era a abertura entre um governo e outro, o que, na prática, já
existia.
Ao assumir a presidência dos EUA, em 1981, a configuração do cenário
mundial antes imerso na Guerra Fria passou por uma distensão, o que
proporcionava maior respaldo à investida midiática de Pinochet sobre a volta do país
à normalidade. Países europeus iniciavam a retomada de suas economias e o
declínio da influência americana era nítido. Cabia ao novo chefe de governo
reequilibrar as forças da nação no cenário mundial.

Em sociedades de estado capitalista moderno como a nossa (EUA),
o processo decisório interno é tomado pelo setor empresarial
privado, tanto no terreno político quanto no estritamente econômico.
76

A batalha travada por Reagan foi a de dissuadir o hemisfério ocidental que
havia na América Latina atividades em curso operadas através de Havana com
inspiração soviética. Jamais, as lutas que ocorriam no dito continente, seriam uma
tentativa de superação da pobreza ou injustiças sociais impostas ao povo
salvadorenho, por exemplo. A imprensa americana não se preocupou em investigar
o que ocorria no local e simplesmente tratou de repassar a versão oficial do governo
a respeito de El Salvador: um regime moderado tenta promover reformas em
contexto de violência esquerdista. Já o relatório de 5 janeiro de 1981 do Concil on
Hemisfpheric Affairs (COHA), em Humais Righs Internet Reporter dizia o seguinte:
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No ano passado, houve mais mortes violentas em El Salvador que
em todos países latino-americanos juntos, em grande parte em
consequência da ação dos esquadrões da morte de extrema direita
tolerados pelo governo(...) O número de baixas chegou quase a 10
mil, tendo sido a grande maioria das vítimas abatidas pelo terrorismo
de direita sancionado por importantes funcionários governamentais
(...) Estes incontáveis assassinatos não tem sido punidos nem
sequer investigados, pois as próprias forças militares e policiais do
governo estão envolvidas neles.77

Não bastando a corroboração da imprensa americana, uma professora da
Universidade de Georgetown, à época, chefa da delegação da ONU declarou:
“Considero uma terrível injustiça com o governo e com os militares quando se afirma
que, de alguma forma eles são responsáveis pelo terrorismo e assassinato”.78
Não é intenção desta pesquisa traçar o panorama da política externa
estadunidense quanto menos tratar dos conflitos ocorridos em países vizinhos da
América Latina; porém, esse brevíssimo panorama, baseado no citado livro de Noan
Chomsky, é útil para compreender o porquê dos anos 1980, no Chile, terem ficado
marcados por anos de distensão da ditadura, quando na verdade a real vontade de
Pinochet foi a de nunca deixar o poder.
Documentos revelados através da Biblioteca Reagan trazem à luz a
preocupação americana com a situação de colapso da economia de mercado
chilena a partir de 1982, seguida de um descontento da população cada vez maior
em 1984 gerando dúvidas se os EUA deveriam continuar apoiando a ditadura
reportando que “a política chilena havia mudado de maneira irreversível” e destacam
que a atitude do povo com respeito às políticas de livre mercado do governo se
agudizou por causa da recessão econômica.
O ressurgimento dos sindicatos e partidos políticos propiciaram a reativação
da vida política chilena; os radicais de esquerda estavam ativos ao ponto de
organizar reuniões e participar de debates informais com partidos moderados, ao
ponto de o partido comunista estender sua organização a todo o país somente
sendo superado pelo Partido Democrata Cristão.
A identificação dos militares com Pinochet começou a sofrer fissuras devido
às diferenças sobre como atuar ante ao dissenso político e um retorno ao programa
de restauração do governo civil. Portanto, o governo americano deveria rever a
77
78

CHOMSKY, Noam. Rumo a uma nova guerra fria. Editora Record, 2007, p. 57.
Ibidem, p.57

55

política de “democracia silenciosa” estabelecida após o governo Carter, o qual
dificultou as relações americanas com o Chile, devido a políticas de direitos
humanos.
O documento assinala que as relações daquele país deveriam ser mantidas
com o ditador “evitando atitudes que dessem a impressão de falta de suporte ao
regime”79, de modo a evitar que comunistas se sentissem encorajados em seus
esforços; porém, um jogo duplo é sugerido, a manutenção de relações com todos
os grupos que tenham a real intenção da construção da democracia, essa seria a
democracia controlada, isso por conta das intenções de Pinochet:80
Pinochet: Amplas evidências sugerem que Pinochet perdeu sua
confiança na democracia como forma sustentadora para conter os
comunistas e que a sua intenção era permanecer no poder o maior
tempo possível81

Diante desse quadro e cientes de que Pinochet não estaria disposto a deixar
o poder, conselheiros de Reagan, dentre eles George Shultz, Secretário de Estado;
Hanrry Barnes, Embaixador; Robert Gates, da CIA; Jacquelline Tillman, da National
Secure Concil (NSC); Marvin Stone da Unated States Informacion Agence (USIA);
Hugh Montgomery da Mission to the United Nations (USUN - U.S.) e Ronald Ragan,
presidente,

tomaram parte em uma reunião chamada Reunião do Conselho de

Segurança Nacional, em 1986, onde houve o esquadrinhamento do quadro político,
econômico e social chileno destacando as preocupações com Partido Comunista e
seu braço armado Frente Patriotico Manuel Rodrigues (FPMR) e suas ligações com
Cuba, Sandinistas e a União Soviética, as quais teriam proporcionado armamentos,
financiamento, treinamento com a finalidade de promover “ataques terroristas” e
retirar Pinochet do poder.
Tais afirmações discutidas na reunião geraram preocupação, pois Pinochet
nutria interesse na polarização social do Chile. Era a intenção do ditador criar um
Ronald Reagan Library – M1355#4. Disponível em: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAE
BB413. Acessado em: 14/06/2017
80
KORNBLUH, Peter. Reagan y Pinochet: El momento en que Estados Unidos rompió con la
dictadura.
Disponível
em
Ciper
Chile
–
Centro
de
Investigación
Periodistica.
http://ciperchile.cl/2010/11/23/reagan-y-pinochet-el-momento-en-que-estados-unidos-rompio-con-ladictadura/. Consultado em: 25/06/2017.
81
Pinochet: There is ample evidence whiche suggests that Pinichet has lost his confidence in
democracy as a susten whuch can succesfully counter the comunists, and that he intents to stay in
power as long as posible. (tradução da autora)
Ronald
Reagan
Library
F95-028/245.
Disponível
em:
http://nsarchive.gwu.edu/
NSAEBB/NSAEBB413. Acessado em: 14/06/2017
79

56

clima de insegurança, de um suposto perigo comunista o qual mergulharia o país no
caos e, portanto, a única salvação seria a sua permanência no poder. Todos esses
fatores foram discutidos durante a reunião, incluindo essas intenções de Pinochet;
as quais, de acordo com o grupo, somente fortaleceriam a esquerda, fato que não
lhes agradava.
Havia preocupações com o modelo econômico e seu desenvolvimento.
Portanto, o maior interesse era a transição para a democracia para que o mesmo
continuasse saudável, apesar da crise que atravessava o país. Isso porque o
modelo neoliberal ali implantado, seguindo as diretrizes da escola de Chicago,
somente teria forças para continuar no interior de uma democracia; porém, sem a
influência comunista.
A busca de líderes de centro direita, como também de aliados no interior das
forças armadas e, principalmente, o interesse na manutenção da integridade do
plebiscito, foi assim considerada prioritária. O pano de fundo da reunião foi a nítida
retirada de apoio do congresso americano devido à violência implantada por
Pinochet no Chile. Fato que colocava em risco a aprovação de créditos vitais para a
economia chilena.
Em reportagem de 9 setembro de 1986, o jornal El Pais relatou o estado
crítico em que se encontrava o Chile após o atentado sofrido por Pinochet,
ocorrência que lhe proporcionou instaurar o estado de sitio.
Tal reportagem relatou as invasões em cinco bairros operários cercados por
forças do exército, comparou a operação, tamanho o controle e repressão ao início
da ditadura, colocou em destaque a ameaça à imprensa. As revistas Apsi, Fortin
Mapocho, Hoy e Analisis, partícipes da imprensa independente, foram cercadas ou
invadidas pelas forças do Estado e seus exemplares foram confiscados para que
não houvesse repercussão sobre as invasões. A direção de comunicação do
governo convocou todos os meios de comunicação solicitando discrição no trato das
notícias. A imprensa encontrava-se totalmente censurada e ameaçada. Por fim, as
duas preocupações destacadas na reunião também surgiram na notícia:
O atentado, ainda que fracassado, mostrou também a profunda
debilidade do regime: depois de 13 anos de um fervoroso
anticomunismo, há um movimento guerrilheiro armado com mais
poder do que nunca teve algum outro grupo neste país. (...) As novas
formas de repressão que permitem o estado de sítio foi uma faca de
dois gumes para o regime. Em outubro, deve votar o Congresso dos
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Estados Unidos sua aprovação à concessão a organismos
multilaterais de créditos vitais para a economia chilena por cerca de
600 milhões de dólares. O resultado da votação dependerá, segundo
vem sendo confirmado reiteradamente nos meios oficiais norteamericanos, do comportamento do governo acerca dos direitos
humanos.82

Já no Chile, as mobilizações populares visibilizadas através das marchas da
fome, dos protestos convocados por uma gama diversa de organizações, como os
sindicados e partidos políticos que iniciavam sua recomposição e apoiados por
agrupações sociais de bairro, religiosas, feministas, de direitos humanos, faziam
transparecer certo grau de liberdade.
Sob a aprovação do governo americano, a ditadura chilena transpareceu um
aparente relaxamento dos órgãos repressores naquele país. No entanto, a realidade
foi muito diferente. Pinochet não nutria nenhuma intenção em deixar o poder e, para
tanto, lançou mão de todos os artifícios repressores utilizados desde o início da
ditadura. Não obstante, vale destacar um documento de outubro de 1988 vindo do
departamento de inteligência estadunidense sob o nome:
CHILE: Plano de Governabilidade Contigente. Funcionários de alto
escalão do governo relataram elaborar planos de contingência para
sabotar o plebiscito em outubro e anular o processo eleitoral se o
governo perceber que pode perder o referendo.83

Após o início dos protestos, nos anos 1980, o Departamento Jurídico da
Vicaria de La Solidariedad demonstrou, através de seus relatórios, o aumento da
repressão, a continuidade da prática da tortura, o desaparecimento de pessoas e a
perseguição de lideranças.
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A quantidade de presos alcança cifras que não guardam nenhuma
relação com a cifra de anos anteriores. São 2979 pessoas detidas
em Santiago registrando atenção por esses programas, enquanto
que em 1981 só haviam sido 909 e, em 1982, apenas 845. Mas o
número total de detidos, segundo alguns informes da imprensa, foi
inconcluso: 6.119, segundo cifras oficiais.84

O informe continua relatando as diversas formas de violência, disparos com
armas letais a civis, cercos a comunidades, destruição a residências, abandono de
detentos nus em ruas de Santiago, bombardeios com gás lacrimogênio, agressão
com golpes a civis indefesos, inclusive dentro dos ônibus, depois de já estarem
presos para averiguação, como também no interior das unidades policiais.
Denunciam também a prática de tortura pela CNI em cárceres clandestinos como
ação comum. Ainda há o relato da operação conjunta de carabineros, CNI e forças
do exército.
As prisões secretas da CNI seguem em pleno vigor – salvo duas
exceções – Os Tribunais se omitem apresentar-se nelas e inclusive
averiguar onde estão presos.85

Os relatórios da Vicaria de La Solidariedad corroboram com as imagens a
serem analisadas86; pois, as mesmas são a delação da bestialidade policial ao
cidadão que sai às ruas denunciando a prática da violência do Estado
indiscriminada, nas periferias, nas ruas centrais de Santiago, na calada da noite, na
saída do metrô; essas deixam notória a tentativa da práxis de amedrontamento da
população através de atentados, assassinatos de lideranças como padres,
jornalistas e membros de partidos, como Partido Comunista e ataques diretos a
entidades de proteção aos direitos humanos como a Vicária.
Em 1984, durante uma mobilização para chamada para mais um protesto,
formada por lideranças estudantis, politicas, sindicais e de organizações sociais

84

La cantidad de arrestados alcanza cifras que no guardan alguna relacion com la de de los años
precedentes. 2979 personas detenidas en Santiago registraros atención por este programa, mientras
que en 1981 solo habían sido 909 y en 1982 845. Pero en numero total de detenidos, según informes
de prensa, fue incluso superior:6.119, según cifras oficiales. (tradução da autora)
Informe Juridico Vicaria, 1983. Disponível em: http://archivovicaria.cl. Última consulta em 12/05/2017
85
Las carceles secretas de la CNI siguen em pleno vigor - salvo dos excepciones – Los Tribunales
omiten constituirse em ellas e incluso averiguar dónde quedan. (tradução da autora) I
Ibidem.
86
As imagens que seguem são frames do documentário Protestas de Pablo Salas, gravadas durante
as primeiras manifestações dos anos 1980, conforme já relatado.

59

contra a ditadura na Praça de Armas, onde se localizava a Vicaria, foi possível
perceber a brutalidade da repressão aos manifestantes.
Enquanto cantavam a canção nacional de mãos dadas e clamavam por
justiça e liberdade convocando para próxima greve geral, um grupo de carabineiros
se aproximava e avançava com tamanha violência sobre as pessoas desferindo
golpes com cassetetes feitos de madeira que um dos integrantes teve um dos olhos
mutilado.
A ferocidade do ataque sobre os manifestantes chegou a assustar alguns
profissionais da imprensa ali presentes que, ao invés de registrar o que ocorria,
passaram a tentar defender e auxiliar as pessoas feridas, o que não era comum,
pois tinham consciência de seu papel crucial em registrar aqueles momentos.
Foi possível ouvir a voz de uma fotógrafa dizendo que não podia, que não
conseguia fotografar o rapaz sem o olho, após ser espancado, já caído ao chão, por
cerca de sete carabineiros.

Durante os protestos, as imagens não deixavam dúvidas quanto ao teatro de
guerra armado para amedrontar a população. Tanto os documentos escritos pela
Vicaria, quanto as imagens analisadas ao longo deste trabalho demonstram com
clareza a ação desempenhada pelo Estado: a implantação do medo.
As imagens retrataram militares junto a um blindado ao lado de uma praça de
onde uma criança, enquanto brinca junto à outra, observava a movimentação. Outro
frame deixou bem claro a população com os braços levantados enquanto a sua
frente estava posicionado um efetivo militar e de carabineiros. Logo em seguida,
Salas capturou um caminhão do exército efetuando uma espécie de ronda pela
cidade.
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Observaram-se soldados do exército, com rostos pintados de negro,
fortemente armados, movimentando-se de forma como se estivessem em um campo
de batalha prontos para guerra contra o inimigo, utilizando-se da arquitetura da
cidade e seu paisagismo, assim como se estivessem em uma floresta, esgueirandose para fazer a tocaia ao alvo.

Nas imagens que seguem, percebeu-se nitidamente a movimentação do
efetivo, o bloqueio da rua, impedindo a passagem de pedestres e carros, militares de
tocaia entre arbustos que, na sequência das imagens, correm de forma sorrateira
para se esconder do inimigo.

Junto ao exército, extremamente treinado contra a população claramente
indefesa, encontrou-se também o reforço de carabineiros, armados com mini
bazucas para lançar bombas de gás, auxiliados por agentes do serviço secreto,
esses, facilmente detectados em meio a população pelo porte de armas e utilização

61

de rádios. Por fim, para conter a população, não bastando armas letais, estavam
também os carros especiais para lançar jatos de água e gás lacrimogêneo, além dos
ônibus preparados para o aprisionamento e locomoção dos suspeitos.

Contra quem e para que um efetivo de tal magnitude? Se é notório através
das imagens que o exército não se encontrava em um campo de batalha contra
outro exército ou enfrentava algum tipo de guerrilha armada, o que realmente se
abstrai de todas as imagens é um enorme efetivo de carros blindados, caminhões,
helicópteros, carros equipados para contenção de manifestações através de jatos de
água e gás lacrimogêneo; mas, novamente, contra quem? Uma população
desarmada. Chega-se a conclusão de que se todo esse aparato de guerra fosse
colocado em uso haveria um massacre; porém, o mesmo não foi utilizado
efetivamente, ou seja, a população sofreu com o efetivo de contenção e não com o
efetivo de guerra. Mas esse estava presente e causava efeitos; demonstrava poder,
a força disseminava o medo, preenchia o espaço que deveria ser público e livre com
o poder do Estado. Portanto, inibia qualquer tipo de liberdade expressão através do
amedrontamento.
Para além da repressão e amedrontamento da população, ficou clara a
perseguição dos profissionais da imprensa independente presentes, como se nota
no próximo conjunto de imagens, eles não eram poupados e também foram
acossados, apanhavam, tiveram seu material apreendido e foram ameaçados.87
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As imagens produzidas por esse grupo, dentre os quais destacamos as de
Salas, expressam, enquanto ideologia, um complexo social; posto que vêm para
suprir as necessidades específicas postas pelo processo de sociabilização. Portanto,
toma-se o cinegrafista não como um produtor de imagens, mas sim como sujeito
cuja produção nos permite ponderar sobre a relação imagens/produtor com o
mundo, ou seja, a concretude social e de que forma as imagens/produtor possuem
vínculos com a materialidade que as ensejam.
Ao filmar protestos de movimentos sociais contra os desmandos da ditadura
pinochetista, Pablo e seu grupo deram lugar ao outro e lhes proporcionavam a
relação com o mundo por suas imagens. O documentário desse cinegrafista em
particular trata de encontros; pois, ao se deixar tocar pela realidade, está preparado
para ver. A tentativa de pensar e procurar se reconhecer no lugar do semelhante,
permite à imagem captada uma relação diferenciada com o momento. Encontramos
na relação dessa figura que tem seu olhar forjado nas ruas durante o calor das
manifestações o fator que torna suas imagens únicas.
Analisar o trabalho de Salas significa tratar de memórias subterrâneas,
memórias dos suprimidos pela repressão. Suas imagens transmitem um legado
porque preservam a resistência e as vivências de determinados segmentos da
sociedade chilena a exemplo de familiares de desaparecidos e presos políticos, a
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movimentação de mulheres contra a tortura, pela democracia e por um país livre e o
registro de intervenções por grupos pela paz como Sebastian Acevedo.
Portanto, o cinegrafista e o seu acervo se tornam, aos olhos do historiador,
testemunhas da história. Suas imagens capturadas no calor do momento das ações
políticas são oportunidades de “escovar a história a contrapelo”.88
É importante salientar que, desde os primeiros dias do golpe de Estado,
houve pessoas nas ruas protestando, procurando por seus parentes presos. Há
inúmeros registros, essas pessoas eram as mães, as irmãs, as filhas de
desaparecidos. Elas foram as precursoras dos movimentos que tomaram força e
saíram as ruas nos anos 1980.
De certa forma, não é o foco desta pesquisa o período que antecede os anos
1980; porém, é de conhecimento geral que uma investigação não é desenvolvida
sem uma análise dos processos históricos e períodos antecedentes.
Portanto, ao debruçar as pesquisas sobre o período concernente à operação
da Central Nacional Informaciones(CNI), um dos principais órgãos repressores do
Estado que veio a substituir a Direción de Inteligencia Nacional (DINA), as mesmas
demonstraram, a priori, o mesmo modus operandi dos dois órgãos. De acordo com o
já explanado, tudo indica que não houve uma fase mais feroz da ditadura e uma fase
mais branda.
Ao desenrolar desta dissertação, será possível observar que desde o golpe
de Estado continuaram existindo listas de perseguidos políticos, prisões, exílios,
tortura, ameaças de morte e locais específicos para tortura. O Chile possui uma
historiografia bastante recente sobre o assunto e também grande parte da
bibliografia foi elaborada por jornalistas investigativos, além do que muitos arquivos
ainda se encontram fechados ou sendo abertos; portanto, de acordo com os indícios
levantados, há a certeza de que um maior aprofundamento nesse assunto é
necessário.
Para compreender a lógica do modus operandi é possível fazer uma
comparação entre o golpe de Estado e o Período da Protestas, que foram momentos
de crise e nos quais as garras do terror estiveram mais à mostra.
Parte o golpe em um momento em que o Chile vivenciava os anos da Unidad
Popular, um país engajado na luta de classes e que possuía quase metade de sua
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população, se não mais, envolvida em alguma atividade política, de fábrica, nas
comunidades e era simpática às propostas de esquerda.
Portanto, não era possível ao impetrar o golpe, eliminar metade da população
do um país; daí as prisões em massa, a transformação dos Estádios de Futebol em
campos de prisioneiros, os centros de tortura. Contudo, não foram todas as pessoas
presas e as que foram presas não foram todas mortas. Existiam listas. As pessoas
assinadas, de certa forma, encarnavam símbolos para as suas comunidades e,
portanto, serviram de lição. As pessoas soltas após maus tratos e torturas também
serviram de lição. Elas disseminaram o medo. A partir desse momento, não era
necessário eliminar quase metade da população, o terror faria seu papel junto ao
órgão de inteligência que continuaria mantendo o manto do medo lançado sobre o
país.
Quando a população já não suportava mais viver sob o terror e a miséria
causada pela crise econômica, fatores conjuntos que levaram as manifestações dos
1980, os mesmos artifícios, a mesma violência, os campos de futebol, as listas
intermináveis com a finalidade de manter o terror tiveram continuidade. Pois, de
acordo com os relatórios citados nos relatórios da Vicaria de La Soliedariedad,
houve um aumento de vítimas da perseguição do Estado no início das chamadas
Protestas, o que, por si só, comprova que o aparato persecutório nunca deixou de
funcionar e manteve seu modus operandi.

1.3. A solidariedade social retratada através do vídeo
Durante um dos protestos de ruas realizados no Chile, um misterioso
triciclo com uma armação de madeira circulava no meio dos
manifestantes. Operários, estudantes e mulheres se enfrentavam na
violenta repressão exigindo o fim da ditadura. As bombas de gás
lacrimogênio, os caminhões lançadores de água e a agitação das
ruas não pareciam amedrontar a três crianças de aproximadamente
15 anos. Enquanto um pedalava, outro ia sobre a armação de
madeira alertando sobre os perigos e o terceiro se encontrava
escondido no seu interior. Através de um dissimulado orifício
registrava, com uma pequena câmera portátil, os incidentes que se
desenvolviam no centro de Santiago. Poucas horas depois mais
tarde chegariam ao colégio onde estudavam para exibir o material

65

coletado ao resto de seus companheiros e discutir coletivamente os
sucessos daquela manhã.89

O vídeo transformado em documentário, jornal, informativo ou ficção pode
sugerir a visão do sujeito comum sobre os acontecimentos do cotidiano. Possui a
capacidade de ser capilar, de recorrer e recompor aspectos ignorados por outros
agentes do campo audiovisual.
A força dos protestos populares e a formação de orgânicos sociais
encontrados no final dos anos 1970 e durante os anos 1980 não podem e nem
devem ser explicadas somente como reflexo da grave crise econômica, social e
política desencadeada pela ditadura militar. Ao voltar a atenção à história chilena, é
perceptível tanto antigos rastros de luta social como suas motivações decorrentes da
grande disparidade entre as classes sociais. Compreender o que foi a resistência à
ditadura chilena sem uma associação simples a um ato reflexo à violência sofrida
por grupos diretamente afetados pela perseguição após o golpe de 1973, requer um
aprofundamento das transformações sofridas no Chile durante as décadas
anteriores, ou seja, o governo da Unidade Popular (1970-73).
A União Popular, coalizão de Allende, propôs uma transição pacífica ao
socialismo visando ao enfrentamento da crise que se abatera sobre o país. Baseou
seu programa econômico em quatro pilares: a recuperação das riquezas básicas,
nacionalização

dos bancos,

reforma agrária

e socialização da produção.

Impossibilitados pela falta de apoio no congresso de editar novas leis ou decretos,
então, antigas leis e alguns subterfúgios foram utilizados para que os objetivos
fossem alcançados dentro da legalidade. Um novo plano econômico foi posto em
prática. Os benefícios dos primeiros atos do governo proporcionaram um ganho
geral para população logo no primeiro ano.

89

Durante una de las protestas callejeras realizadas en Chile, un misterioso triciclo con una armazón
de madera circulaba en medio de los manifestantes. Obreros, estudiantes y mujeres se enfrentaban a
la violenta represión exigiendo el fin de la dictadura. Las bombas lacrimógenas, los carros lanza
aguas y la agitación de la calle no parecían amedrentar a tres niños de aproximadamente 15 años.
Mientras uno pedaleaba, otro iba encima de la armazón de madera alertando sobre los peligros y el
tercero se encontraba oculto en su interior. A través de un disimulado orificio registraba, con una
pequeña cámara portátil de video, los incidentes que se desarrollaban en el centro de Santiago.
Pocas horas más tarde llegarían al colegio donde estudiaban, para exhibir el material al resto de sus
compañeros y discutir colectivamente los sucesos de esa mañana. (tradução da autora)
GÓNGORA, Augusto. La mirada impertinente: el video alternativo. Revista Nueva Sociedad, Buenos
Aires: Fundación Foro Nueva Sociedad , n.70, p. 78-86, 1984, p.78.
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Findo o ano de 1971, o avanço da revolução cessou. A classe média, também
apoiadora da UP, retrocedeu. O governo não obteve resultados eficazes no controle
da economia. Sofreu com o embargo dos EUA, com as greves e, por fim, com a
estocagem de produtos causando o mercado negro e o desabastecimento. O conflito
de classes não pôde ser evitado. À medida que tensões aumentavam, ocorria a
polarização de interesses entre trabalhadores e a classe média. Conflitos de rua
eram inevitáveis, assim como um novo arranjo dos partidos. A democracia cristã,
representante da classe média, abandonou totalmente o apoio a Allende. A UP
assistiu dentro de si a um racha ideológico entre socialistas e comunistas, uns
partidários da radicalização da revolução em apoio à revolução de baixo e outros
pela negociação democrática, visão de Allende.
Os EUA continuaram com o embargo visando o rompimento econômico, uma
política de meios de comunicação com o intuito de desestabilizar a sociedade e uma
operação junto a militares dissidentes com o fim a um impeachment ou um golpe
militar. As eleições de março de 1973 desfraldaram os próximos passos rumo ao fim
da democracia. O país estava dividido, a oposição obteve 55% dos votos contra
44% da UP, não era suficiente para um impeachment: restava o golpe.
Em 11 de setembro de 1973, o dia terminaria com o palácio La Moneda
bombardeado e Allende, ao negar rendição, comete suicídio. Assumiu Pinochet a
frente de uma junta militar. Parte do povo chileno via no golpe a reordenação do país
para que brevemente a paz e a normalidade retornassem. Não foi o ocorrido. Os
militares afirmaram ser sua tarefa extirpar o “câncer comunista”. Suspenderam todos
os direitos civis, fecharam o congresso, baniram os partidos políticos, a censura de
imprensa foi instaurada, o estado de sítio foi declarado, assim como o toque de
recolher. Pessoas foram perseguidas, torturadas e executadas, listas de subversivos
eram lidas no rádio e a população estimulada a denunciá-los.
Pinochet concentrou-se na chamada “revolução da direita”, uma mudança
total dos padrões econômicos, políticos e culturais chilenos. Um regime neoliberal foi
implantado. Empresas foram privatizadas, leis trabalhistas flexibilizadas, foi feita uma
reforma judicial permitindo os ditadores indicar juízes. A concentração de riqueza e
propriedade permaneceria enquanto o Estado passaria a garantir oportunidades,
lucros e mão de obra.
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Essa breve digressão ajuda a compreender porque, quando se aprofunda a
investigação sobre os registros imagéticos condizentes ao Chile, vem à tona um
paradigma a ser enfrentado.
Existe um vácuo historiográfico quanto à cinematografia referente aos anos
1980, especialmente no que se refere ao vídeo independente. Esse vácuo é
acompanhado de uma polarização presente em artigos e teses quando essas
oferecem uma linha de raciocínio bipolar, ou seja, estão presas às imagens
produzidas sobre golpe e sobre Allende e se tornam rarefeitas durante todo o
período ditatorial passando a imagens de memória ou exílio. Raríssimas são as
obras a considerar a produção nacional desse período.90 Fato que leva a evidência
de que a extensão e danos provocados à sociedade pelo golpe capitaneado pelos
militares, em 1973, é sempre maior do que até então já se comprovou.
É sabido, e consta na história sobre o cinema chileno,91 o fato das escolas e
núcleos de cinemas sofrerem desmantelamento ou terem sido encampadas pelo
Estado, ficando assim tuteladas tanto pela censura como pelo financiamento. A fuga
de cérebros do país devido à perseguição, prisão, desaparecimento foi
extensamente narrada. Fato que gerou um “cataclismo” na produção cultural chilena.
O cinema sofreu com a conjetura ditatorial um processo de “desarticulação”,
assim classificado pela estudiosa Maria de la Luz Hurtado,92 correspondente ao
período de 1973 a 1977, que abre espaço para o “cinema de exílio” reflexo direto do
êxodo de profissionais. Segundo a estudiosa, a partir de 1978, a “recomposição” do
cinema documental e argumental vem acompanhada pela introdução do vídeo como
suporte, porém “o vídeo introduziu-se no cinema com a aceitação de muitos e a
indiferença ou repulsa de outros.”93
Essa afirmação é de extrema importância, pois remete diretamente ao dano
causado pelo golpe. Diante da situação em que se encontrava o país, muitos
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Há duas obras de referência quanto à produção independente no Chile. A de Jessica Ulloa cobre
fartamente o período com números e tabelas, as quais dizem respeito a quem produziu, como
produziu, que tipo de material utilizou e qual a linguagem: ULLOA, Yessica. Video independiente en
Chile. CENECA, 1985. E também a de German Liñero, o qual foi câmera durante os anos oitenta e
publicou um livro sobre a história do vídeo independente. LIÑERO, Germán. Apuntes para una
historia del video en Chile. Ocho Libros, 2010.
91
MOUESCA, Jacqueline; ORELLANA, Carlos. Breve historia del cine chileno: Desde sus origenes
hasta nuestros dias. Santiago: LOM, 2010.
92
De Luz Hurado, Maria. La indústria cinematográfica en Chile: limites e posibilidades de su
democratización. Disponível em: http://www.memoriachilena.cl. Acesso em: 15/05/2015
93
”“el vídeo entró al cine con la aceptacion de muchos y la indifencia o rechacho de otros”. (tradução
da autora)
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optaram por continuar produzindo em vídeo enquanto outros acreditaram nesses
vídeos como uma nova linguagem. Ou seja, pela falta de oportunidades, as redes de
televisão estavam em mãos do Estado e Universidades encapadas. Para um grupo,
o vídeo, por seu custo mais acessível, era, por vezes, a única alternativa para
aqueles que escolhiam manter uma produção autoral. Porém, essa alternativa era
tida como uma saída temporária, um suporte para imagem inferior ao cinema. Já,
para outro grupo, o vídeo foi abraçado como um suporte e uma linguagem com
características próprias e bem-vindas para o desenvolvimento de trabalhos, não se
consideravam cineastas, mas sim videastas.
De sorte que a produção não cessou no país, apenas mudou seu suporte.
Mouesca quando escreve de Paris sobre o “vídeo de alternativo” em 1985, diz que
“não é fácil orientar-se no mundo multitudinário do vídeo chileno”94; posto que o
mesmo dá conta de muitos nomes de vulto como também apresenta uma produção
extensa e singular realizada por mulheres. A contribuição de coletivos 95 com claro
objetivo de trabalhar temas como direitos humanos, violência, política, “poblaciones”
e manifestações contra a ditadura é de peso.
Por meio de ONG´s estrangeiras, formou-se uma rede de financiamento
possibilitando a chegada de fundos como também de materiais para a produção de
documentários e argumentais a coletivos que se formaram buscando dar um
contraponto à visão dos ditadores. A solidariedade pouco consta das páginas da
história.
As ações contra as arbitrariedades cometidas pelos ditadores foram fruto de
articulações de pessoas conscientes de seu papel social e com uma finalidade
especifica utilizando-se de meios calculados para tal, ou seja, a denúncia e a volta
da democracia.96
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MOUESCA, Jacqueline. Plano secuencia de la memoria de Chile: veinticinco años de cine chileno
(1960-1985). Ediciones del litoral, 1988, p.24.
95
Dentre eles: Cine Ojo, Vicaria Pastoral Obrera, grupo GEPY, grupo CADA, CINE-MUJER,
TELEANALISIS, Ictus.
96
SALAZAR, Gabriel. Movimientos sociales en Chile: trayectoria histórica y proyección política.
Santiago: Uqbar, 2012.
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Frame documentário Somos + - Pablo Salas

Essas ações guardam raízes. Um golpe de estado pode instaurar o medo, o
terror; mas não tem o poder de apagar o passado. Ou seja, nos anos 1980 no Chile,
os movimentos sociais e os protestos emergem graças à solidariedade capilar no
interior do tecido social, a qual sempre esteve ali mantendo a unidade da população
quando partidos políticos, sindicatos e qualquer tipo de organização política foi
proibida. Esse fator deve-se à própria forma do desenvolvimento social e político
chileno desde seus inícios, portanto, é ancestral.
Os movimentos sociais que, no Chile, potenciaram sua sobrerania
até a forja do poder constituinte tiveram, cada um em seu momento,
bases fundamentais distintas: o primeiro (1822 -1829) constituiu-se
sobre uma rede de comunidades de articulação territorial comunal
(ou de vizinhos); o segundo (1918-1925), por sua vez, o fez a base
de assembleias nacionais de articulação gremial-setorial. No início
do século XIX, a articulação territorial comunal (os povoados) foi
talvez, a base fundamental perfeita da soberania, considerando o
fato de que existia um habitat disperso e uma estruturação
excessivamente centralista e longínqua do sistema estatal.97
97

Los dos movimientos sociales que, en Chile, potenciaron su soberanía hasta llegar a esgrimir el
poder constituyente tuvieron, cada uno en su momento, bases fundamentales distintas: el primero
(1822-1829) se constituyó sobre una ‘red de comunidades’ de articulación territorial-comunal (o
vecinal); el segundo (1918-1925), en cambio, lo hizo a base de ‘asambleas nacionales’ de articulación
gremial-sectorial. A comienzos del siglo XIX, la articulación territorial-comunal (los «pueblos») fue, tal
vez, la base fundamental óptima de la soberanía, considerando el hecho de que existía una hábitat
disperso y una estructuración excesivamente centralista y lejana del sistema estatal. (tradução da
autora)
SALAZAR, Gabriel. Movimientos sociales en Chile: trayectoria histórica y proyección política.
Santiago: Uqbar, 2012, p.240.
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Esses laços ancestrais que podem ser percebidos desde a família de Salas
através de sua mãe que envolvida nas atividades paroquiais de bairro e junta de
vecinos; sua irmã que durante a ditadura trabalhou na Fundación de Ayuda Social
de las Iglesias Cristianas (Fasic); ele próprio envolvido nas atividades de resistência
à ditadura através dos contatos de mãe. E, para além da família de Salas, durante
os protestos dos anos 1980, quando os comandos comunales, juntas de vecinos,
agrupações, enfim, toda uma estrutura que se acreditava desmantelada saiu às ruas
organizada, dos bairros em direção ao centro de Santiago empunhando cartazes e
gritando seus nomes. Elas sempre estiveram lá, não foram destruídas pela ditadura.

1.4. Áudio-visualidades e consciência social

A partir dos anos 60 do século XX, observa-se, no continente latino
americano, um movimento de conscientização que exprime um processo de reflexão
a partir da arte como também de sua própria intelectualidade, acompanhando a
dinâmica mundial de reação cultural ao status vigente. Nesse sentido, há uma busca
de correlações entre o discurso cinematográfico, musical, literário e teatral latinoamericano e suas bandeiras políticas. Orientados pelas verdadeiras demandas
tropicais, a classe artística escancara o abuso de poder, a desigualdade social, o
autoritarismo, a luta pela democracia, a fome, a miséria, a exploração, o
imperialismo e as causas do subdesenvolvimento. Permeando essas questões, há o
papel crucial do artista inserido nesse cenário.
Um dos fatores que garantiu tal unidade de ação, tal consciência de seu papel
na história, foi o fato de vários dos cineastas chilenos exilados terem frequentado,
nos anos 1950, o Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, juntamente com
artistas de outros países latino-americanos, tais como Tomás Gutierrez Alea
(Cuba,11/12/1928 - 16/04/1996), Fernando Birri (Argertina, 15/03/1925) e Julio
Garcia Espinosa (Cuba, 05/07/1926 - 13/04/2016).
Essa formação comum seria constatada nas duas décadas seguintes, por
influências como o neorrealismo italiano, o cinema épico de Sergei Eisenstein e o
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Surrealismo de Luis Buñuel, junto à Nouvelle Vague francesa98. Esse caldeirão
europeu de tendências estéticas misturadas à vontade de fazer um cinema latinoamericano forjou uma combinação própria. Baseando-se em experiências concretas
da realidade humana, buscou a desconstrução de epistemologias eurocêntricas. A
margem foi posta ao centro, a mescla, o hibridismo, o cruzamento de sistemas e
matrizes culturais distintas foram plenamente assimilados nessa nova linguagem
cinematográfica.
Nascia o Novo Cine com conteúdo político, social e revolucionário, assumindo
a América Latina como uma terra de fusões, transfusões e confusões com o sonho
de mudar a sua realidade. Era visível, na produção dos cineastas, um discurso
comum, o ideal de liberdade e luta contra a hegemonia do cinema comercial; seu fim
último, a construção da identidade latino-americana, e a popularização de seus bens
culturais dentro de seu próprio mercado cultural/nacional, a fim de cavar espaço
frente à hegemonia hollywoodiana/estadunidense.99
Cine-panfleto, cine-didático, cine-informe, cine-ensaio, cinetestemunho, toda forma militante de expressão é válida e seria
absurdo ditar normas estéticas de trabalho. Receber do povo todo,
proporcionalmente, o melhor ou, como diria o Che, respeitar o povo
dando-lhe qualidade. Convém ter isso em mente contra aquelas
tendências latentes sempre no artista revolucionário de rebaixar a
investigação e a linguagem de um tema, a uma espécie de
neopopulismo, a planos que se bem podem ser aqueles em que se
movem as massas, não as ajudam a desembaraçar-se das amarras
deixadas pelo imperialismo.100

A proposta do Cinema Novo era construir uma nova linguagem, fato
extremamente importante do ponto vista histórico, pois havia unidade entre teoria e
98

Serguei Mikhailovitch Eisenstein nasceu em Riga, 23 de janeiro de 1898, e faleceu em Moscou, 11
de fevereiro de 1948, cineasta de vanguarda, influenciou o cinema Latino Americano, formulou um
sistema teórico a respeito do pensamento, através das imagens. Luís Buñuel Portolés nasceu
Calanda, 22 de Fevereiro de 1900, e faleceu na Cidade do México, 29 de Julho de 1983, diretor de
cinema.
99
MORENO, Patricia Ferreira: América Latina em Transe: Cinema e revolução na América Latina.
Tese (doutorado), UFF, 2011.
100
Cine panfleto, cine didáctico, cine informe, cine ensayo, cine testimonial, toda forma militante de
expresión es válida y sería absurdo dictaminar normas estéticas de trabajo. Recibir del pueblo todo,
proporcionarle lo mejor, o como diría el Che respetar al pueblo dándole calidad. Convendría tener
esto en cuenta frente a aquellas tendencias latentes siempre en el artista revolucionario de rebajar la
investigación y el lenguaje de un tema, a una especie de neopopulismo, a planos que, si bien pueden
ser aquellos en que se mueven las masas, no las ayudan a desembarazarse de las rémoras dejadas
por el imperialismo. (tradução da autora)
SOLANAS, Fernando; GETINO, Octavio. Hacia un tercer cine: apuntes y experiencias para el
desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo. Cine, cultura y descolonización, Hojas de Cine.
V.1, 1969, p. 57.
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prática. Os cineastas conceberam material teórico aliado a seus filmes, uma teoria
fílmica, engajada politicamente e apresentando questões sensíveis à realidade
vivida.
Um cinema que nos desenvolva. Um cinema que lhes dê
consciência, tomada de consciência; que nos esclareça; que
fortaleça a consciência revolucionária daqueles que já a têm; que nos
acalente; que inquiete, preocupe, assuste, debilite aos que tem a “má
consciência”, a consciência reacionária; que defina perfis nacionais,
latinoamericanos; que seja autêntico; que seja antioligárquico e
antiburguês na ordem nacional e anticolonial e antiimperialista na
ordem internacional; que seja pró-povo e contra anti-povo; que ajude
a emergir do subdesenvolvimento ao desenvolvimento, do
subestômago ao estômago, da subcultura à cultura, da subfelicidade
à felicidade, da subvida à vida.101

O Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC) despontou
como um espaço coletivo, propondo a construção de uma memória latino-americana
própria e revolucionária. O surgimento de uma “rede de sociabilidades” a partir do
instituto foi essencial para construção e consolidação de um cinema autoral; esse,
compreendido como uma produção na qual o diretor imprime suas ideias e visões de
mundo.
Importante lembrar o processo de criação dos cineastas e suas fontes. Eles
foram fortemente influenciados por autores tal qual Fantz Fanon102, absorveram
conceitos como anticolonialismo e o processo de descolonização. O colonialismo
entendido conforme processo de violência e consequentemente a descolonização
equivalente à liberdade. O Cinema Novo constituiu-se em um movimento harmônico
em suas ideias. Frequentemente, lançavam manifestos que eram exaustivamente
discutidos durante mostras e reuniões. “Estética da Fome”, publicado em 1965, por
101

Un cine que los desarrolle. Un cine que les dé conciencia, toma de conciencia; que los esclarezca;
que fortalezca la conciencia revolucionaria de aquellos que ya la tienen; que los fervorice; que
inquiete, preocupe, asuste, debilite, a los que tienen “mala conciencia”, conciencia reaccionaria; que
defina perfiles nacionales, latinoamericanos; que sea auténtico; que sea antioligárquico y antiburgués
en el orden nacional y anticolonial y antimperialista en el orden internacional; que sea pro pueblo y
contra antipueblo; que ayude a emerger del subdesarrollo al desarrollo, del subestómago al
estómago, de la subcultura a la cultura, de la subfelicidad a la felicidad, de la subvida a la vida.
(tradução da autora)
BIRRI, Fernando. Cine y subdesarrollo. Hojas de cine: Testimonios y documentos del Nuevo Cine
Latinoamericano, v. 1, p. 17-22, 1988, p. 18.
102
Psiquiatra, filósofo, revolucionário marxista anti-colonialista, Franz Fanon dividiu a sua vida entre a
militância independentista, sobretudo na Argélia, e a teoria crítica comunista e pós-colonial. Deixou
livros fundamentais sobre a diáspora africana: Os Condenados da Terra (1961), Peles Negras,
Máscaras Brancas (1952), Sociologie d’une revolution: l’an V de la révolution algérieene (1959).
Postumamente, foi editada uma antologia com os seus escritos intitulada Pour la révolution
africaine (1964).
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Glauber Rocha, é um exemplo e suas preocupações são supranacionais. Não raro,
a produção fílmica obedecia a uma produção literária a respeito ou também ocorria o
inverso.
Diretor de cinema cubano, fundador do ICAIC, produtor de ensaios que são
responsáveis por um ponto de inflexão no pensamento cinematográfico latinoamericano, Julio Garcia Espinosa, autor do que se entenderia por “cine imperfecto”,
inspirou algumas ideias que marcaram o cinema chileno. Destacam-se alguns
excertos de um seminário onde Espinosa, em Havana, falou sobre o cinema
imperfeito.
O lema deste cinema imperfeito é: não nos interessam os problemas
dos neuróticos, nos interessam os problemas dos lúcidos. (...) “o
contrário de um cinema que dedique fundamentalmente a celebrar os
resultados, o contrário de um cinema autossuficiente e
contemplativo, o contrário de um cinema que ilustra lindamente as
ideias ou conceito que já possuímos, (...) um cinema que pergunta e
que encontrará suas respostas no seu próprio desenvolvimento.103

A Nova Canção não foi diferente, surgindo no cenário latino-americano ao
final dos anos 1960 e possuindo forte engajamento político expresso por seu
manifesto, “El Nuevo Cancioneiro” divulgado em 1963, por Armando Tejada
Gomez104. Observa-se, no documento, a exaltação da cultura nacional como forma
de reação à cultura alienígena perpetrada no pelo mercado via meios de
comunicação; a nova canção entendida não como gênero específico e muito menos
popular, mas como uma música de características autóctones e, por fim, a proposta
de um intercâmbio com todos os artistas e movimentos similares da América
Latina.105
Tais manifestações podem ser entendidas como reflexo de um contexto maior
quando inseridas meio aos acontecimentos mundiais. A Revolução Cubana (1959),
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La divisa de este cine imperfecto es: No nos interesan los problemas de los neuróticos, nos
interesan los problemas de los lúcidos. (…) “el contrario de un cine que dedique fundamentalmente
celebrar los resultados, lo contrario de un cine autosuficiente y contemplativo, lo contrario de un cine
que ilustra bellamente las ideas o concepto que ya poseemos, (...) un cine pregunta que irá
encontrando sus repostas en el propio desarrollo. AVELLAR, José Carlos. A Ponte Clandestina.
Teorias de cinema na América Latina. São Paulo: EDUSP, 1995, p.185
104
O manifesto encontra-se disponível em: www.tejadagomez.com.ar . Acessado em:16/07/2015
105
GARCIA, Tânia da Costa. Nova Canção: manifesto e manifestações latino-americanas no cenário
político mundial dos anos 60. In: VI Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para
Estudio de la Música Popular. 2005
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o processo de descolonização da Ásia e da África que geraram o movimento dos
não alinhados e a Guerra Fria.106
No contexto econômico, o desenvolvimento tecnológico, juntamente ao
avanço urbano ocasionado pelo aumento de camadas médias ligadas ao consumo
de massa, gerou uma nova ordem desestabilizadora do poder. A arte sensível às
mudanças reagiu ao que alcunhava de descaracterização de costumes locais por
uma cultura de massas difundida pelos meios de comunicação.
O projeto de governo da Unidade Popular não se encontrou isolado dos
acontecimentos mundiais e locais. Participou das ideias desse olhar para si da
América Latina e buscou promover ativamente o que chamou de “uma nova cultura
para sociedade” por meio da qual surgiria uma “visão crítica da realidade”.
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No campo cultural, a esquerda recebeu o apoio para seu projeto ao
socialismo da classe artística. A mesma desenvolveu uma forte linha de denúncia da
alienação, da repressão e da exploração a que eram submetidas as classes
populares. Uma extensa campanha foi formada em apoio a Unidade Popular,
contando com apoio da então conhecida “Nova Canção Chilena”, angariando nomes
como Vitor Jara, Patricio Mans, Payo Grondona e Angel Parra.108
Outras manifestações artísticas como a pintura, artes gráficas, teatro, cinema
e literatura colocaram-se a serviço das novas mudanças estruturais junto à
revolução social buscando expressar, às suas maneiras, uma renovada vontade
crítica pela arte. Da mesma forma, intelectuais aderiram ao objetivo da
transformação social. As universidades do Chile e Católica cumpriram o papel de
centros de discussão ideológica e, tomando parte da renovação social, promoveram
as Reformas Universitárias com tendências democratizantes de sua estrutura interna
e impulsionadoras do papel universitário como agente de mudanças sociais.
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Após a Segunda Guerra Mundial, a qual ocasiona a fragilidade das potências coloniais, muitas
colônias enxergam uma oportunidade para conquistar suas independências. Porém, rivalidades são
suscitadas com o advento Guerra Fria e do desejo das metrópoles de manterem sua posição de
destaque a nível global, ocasionando dificuldades aos países que conquistavam sua independência.
Esses encontravam-se em um cenário de disputa de interesses das grandes potências, o que
ocasionou grande dificuldade para libertação das zonas de influência e, assim, para procurar
defender seus próprios interesses nacionais. Esses países tomaram a decisão de se unir em grupo
com fins de influenciar de algum modo o sistema internacional aumentando seu poder de barganha.
Trata-se do Movimento dos Não-Alinhados.
107
Citações
do
projeto
político
da
Unidade
Popular.
Disponível
em:
www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000544.pdf. Acessado em: 05/03/2016
108
Sobre a Nueva Canción Chilena, encontra disponível no Site Memória Chilena vasta bibliografia,
documentos e imagens, inclusive referência sobre os artistas citados no endereço:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-702.html#presentacion. Consultado em: 21/06/2017

75

A meta era expandir o saber e, por meio desse, atingir a verdadeira
consciência de toda a sociedade. Os artistas formaram o exército de trabalho na luta
pela “Operação Verdade”109: “as verdadeiras obras de arte são valiosas para o
homem não como substituição da realidade, mas sim como imagem artística que
ajuda a reconhecer e revelar a realidade.”110Apesar de um pouco extenso, é válida a
leitura do trecho a seguir extraído do plano de governo sobre a cultura elaborado
pela Unidade Popular.
A nova cultura não se criará por decreto; ela surgirá da luta pela
fraternidade contra o individualismo; pela valoração do trabalho
humano contra seu desprezo; pelos valores nacionais contra a
colonização cultural; pelo acesso das massas populares à arte e à
literatura e aos meios de comunicação contra sua comercialização.
O novo Estado procurará a incorporação das massas à atividade
intelectual e artística, tanto através de um sistema educacional
radicalmente transformado, como através do estabelecimento de um
sistema nacional de cultura popular. Uma extensa rede de Centros
Locais de Cultura Popular impulsionará a organização das massas
para exercer seu direito à cultura. Os meios de comunicação de
massa. Deverão imprimi-los uma orientação educativa e liberá-los de
seu caráter comercial, adotando as medidas para que as
organizações sociais disponham desses meios, eliminando deles a
presença nefasta dos monopólios. O sistema nacional de cultura
popular se preocupará especialmente do desenvolvimento da
indústria cinematográfica e da preparação de programas especiais
para os meios de comunicação de massa.111
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BOWEN SILVA, Martín. El proyecto sociocultural de la izquierda chilena durante la Unidad Popular.
Crítica, verdad e inmunología política. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Nouveaux mondes mondes
nouveaux-Novo Mundo Mundos Novos-New world New worlds, 2008.
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Fragmento del Manifiesto del Taller de Teatro Libre de los Trabajadores del Acero, reproducido en
Javier Ossandón, “El nuevo teatro aficionado”, Revista EAC, n°1, Santiago, Escuela de las Artes de la
Comunicación de la Universidad Católica de Chile, 1972, p. 76.
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la cultura nueva no se creará por decreto; ella surgirá de la lucha por la fraternidad contra el
individualismo; por la valoración del trabajo humano contra su desprecio; por los valores nacionales
contra la colonización cultural; por el acceso de las masas populares al arte la literatura y los medios
de comunicación contra su comercialización.
El nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a
través de un sistema educacional radicalmente transformado, como a través del establecimiento de
un sistema nacional de cultura popular. Una extensa red de Centros Locales de Cultura Popular
impulsará la organización de las masas para ejercer su derecho a la cultura.
Los medios de comunicación masiva. Se deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos de
su carácter comercial, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de
estos medios eliminando de ellos la presencia nefasta de los monopolios.
El sistema nacional de cultura popular se preocupará especialmente del desarrollo de la industria
cinematográfica y de la preparación de programas especiales para los medios de comunicación
masiva. la cultura nueva no se creará por decreto; ella surgirá de la lucha por la fraternidad contra el
individualismo; por la valoración del trabajo humano contra su desprecio; por los valores nacionales
contra la colonización cultural; por el acceso de las masas populares al arte la literatura y los medios
de comunicación contra su comercialización. (tradução da autora)
Disponível em: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7738.html. Acesso em: 20/05/2016.
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Vale a reflexão sobre as transformações almejadas pela esquerda.
Realmente, alcançaram a profundidade desejada? Conseguiram seu fim maior: a
visão crítica da realidade? Em meados de 1971, um dos maiores cineastas chilenos
voltou à terra trazendo nas malas um roteiro ficcional, do qual logo desistiu, diante
do desenrolar dos fatos políticos.
O cenário chileno era completamente diferente do qual havia se despedido há
anos. Patricio Guzmán costuma descrever o Chile revolucionário como se o povo
estivesse “enamorado” e que o “olor de felicidad”112 podia ser sentido em toda parte.
O cineasta também se apaixonou. Fez parte do processo revolucionário. Ofereceu
aulas no principal centro gravitacional do cinema chileno, a Chile Films, na época
gerida por Miguel Littin.
Após as filmagens de seu primeiro documental, “O primeiro Ano”, em 1971,
Guzmán, observando a situação política, econômica e social chilena cada vez mais
confusa e com ânimos mais acirrados, decideu filmar um longa-metragem,
procurando explorar profundamente os fatos políticos na cidade, no campo, no
interior das fábricas, em suma, onde possível fosse adentrar. As dificuldades
econômicas e o embargo ao país dificultavam a obtenção de material e verbas. A
própria Chile Films estava em situação de bancarrota com o país vivendo em um
clima de pré-guerra civil.
Naquele momento, Chris Marker113, um contato efetuado durante a filmagem
de seu primeiro documentário, foi de suma importância. Respondeu prontamente ao
pedido de ajuda enviado por Guzman. Além de rolos de filmes, financiamento e
outros materiais, apresentou-lhe Marta Harnecker, jornalista da revista “Chile Hoy”. A
revista, junto a Marta, foi de extrema importância para ordenar as filmagens; assim,
a jornalista acabou por se tornar parte da equipe. As filmagens do longa cessaram
com as últimas palavras de Allende e originaram o filme que hoje é conhecido por
“Batalha do Chile: A luta de um povo sem armas”,114 em 1973.
Entre os envolvidos nas filmagens, o câmera Jorge Müller e sua noiva foram
presos e desaparecidos. Patricio Guzmán foi preso e levado ao Estádio Nacional
onde permaneceu por três meses saindo de lá para o exílio. Os filmes gravados pela
112

RUFFINELLI, Jorge. El cine de Patricio Guzmán. En Busca de las imágenes verdaderas. Chile:
Uqbar Editores, 2008.
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equipe foram resgatados pela embaixada sueca e enviados de navio à Europa. Sua
edição foi feita em Cuba com o patrocínio do Instituto Cubano de Arte e Indústria
Cinematográficos (ICAIC) em 1975.
Esse documentário assume aqui importância para reflexão quando retrata o dia
a dia dos trabalhadores em assembleias, nas fábricas e nos “cordones”. É possível
encontrar alguns vestígios da profundidade das transformações desse povo que
exalava felicidade porque se descobriu independente. Em uma assembleia de
trabalhadores contida na “Batalha do Chile – El Poder Popular”, o trabalhador diz:
Neste momento, estou questionando a constituição e a legalidade.
Se os trabalhadores questionam o poder judiciário, a constituição e o
governo, quer dizer que começamos a tomada do poder. Pois, nada
disso vale mais. Temos os cordões industriais. O poder popular está
superando o Estado, pois as instituições atuais são incapazes de
cumprir sua função. Então, nós trabalhadores, estamos criando
outras, pois, o aparelho do governo agora deve ser usado para
esmagar a outra classe que sempre nos esmagou. Vamos dar a
virada companheiros!115

As transformações alcançadas na sociedade chilena foram profundas e
aterrorizaram os donos poder de tal sorte que o golpe de estado foi a arma utilizada
para calar a população que tinha em suas mãos os Cordones Industriales, os
Consejos Campesinos e os Comandos Comunales. Durante a ditadura, é possível
observar sua herança. Através da capilaridade alcançada no tecido social chileno,
esse tipo de solidariedade construída por anos não pôde ser aniquilado.

1.5. O golpe e seus reflexos na arte
A alternativa de uma sociedade de inspiração marxista deve ser
rechaçada no Chile, dado seu caráter totalitário e anulador da
personalidade humana, que contradiz a nossa tradição cristã e
hispânica. Não obstante, a experiência demonstra que o marxismo
nem ao menos engendra um bem-estar, porque seu caráter socialista
e estatista não é apto para um adequado desenvolvimento
econômico.116
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Transcrição feita pela autora.
La alternativa de una sociedad de inspiración marxista debe ser rechazada por Chile, dado su
carácter totalitario y anulador de la persona humana, todo lo cual contradice nuestra tradición
cristiana e hispánica. Además, la experiencia demuestra que el marxismo tampoco engendra
bienestar, porque su carácter socialista y estatista no es apto para un adecuado desarrollo
económico. (tradução da autora)
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A arte e a cultura são ferramentas perigosas, possuem o poder do
esclarecimento como também do obscurantismo e, conforme Larraín, “os regimes
autoritários deixam rastros de diversas magnitudes na política e na economia, mas
não há dúvida que também impactam a dimensão estética e cultural” 117. A arte e a
cultura são ferramentas poderosas e possuem a qualidade dúbia do esclarecimento
e do obscurantismo. Claramente, essa foi uma questão crucial após o golpe chileno,
pois esse não se deu somente pelo exercício da força, mas centrou em varrer signos
e símbolos do antigo governo. Ações geraram não somente violência física como
também violência simbólica, que visava a alterar a vida cotidiana continuamente e
paulatinamente com a finalidade última de destruir o legado marxista.118
Duas foram as operações colocadas em andamento para pôr em prática as
ações necessárias ao “Golpe Estético”: A “Operação limpeza e Corte” cujo objetivo
era demolir o projeto social, político e cultural do antigo governo; e a segunda
operação foi a “Campanha de Restauração”, composta por diversas iniciativas
implantadas pela ditadura em busca de uma chilenidade perdida, utilizando-se
também da recuperação do patrimônio cultural comum com forte propósito
nacionalista para isso.
Cabe aqui uma observação. Não houve, oficialmente, a deflagração dessas
campanhas. Elas foram sim implantadas e identificadas por dois estudiosos
chilenos, Errazuriz e Quijada119, os quais são pioneiros no assunto e, através de
uma vasta pesquisa, lograram identificá-las. Por meio de um trabalho minucioso,
pois enfrentaram arquivos destruídos ou fechados, buscaram através de notícias de
jornais, decretos municipais, alterações de nomes de ruas, inaugurações de praças,
monumentos, enfim, com um olhar arguto e uma pesquisa extremamente detalhada
com uma iconografia vasta, legaram à historiografia uma questão que ainda não
havia sido discutida com profundidade.
A Operação Limpeza, levada a cabo entre 1973 a 1976, constitui-se em uma
desinfecção da sociedade impetrando ações nada inéditas aos olhos da
Declaração de princípios do Governo do Chile, 11 de março de 1974. Disponível em Memoria
Chilena. Disponível em: < www.archivochile.com/Dictadura_militar/.../DMdocjm0005.pdf>. Acessado
em: 15/04/2016.
117
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humanidade. Obviamente, as mais condenáveis, as agressões físicas juntamente
aos desaparecimentos e mortes foram os primeiros atos, que foram seguidos de
buscas em universidades, escritórios, casas por materiais subversivos – revistas,
livros, discos que, quando encontrados, eram queimados. Os muros, locais de
expressão popular, não foram esquecidos; o povo foi calado, o cinza imperou. Veio a
ordem de limpeza e pintura dos muros, das casas e prédios, cada um deveria
manter sua residência livre de cartazes ou de qualquer propaganda partidária a fim
de manter a ordem e a higiene. Tons violentos foram proibidos para pintura de
edifícios e casas: o cinza o branco, o verde claro preponderaram.

COMEÇOU A LIMPEZA DA CIDADE.
Operários municipais, os particulares e a
juventude de Valparaíso dirão que começou
a limpeza da cidade para despolitizá-la de
insignas marxistas que haviam aparecido no
governo da UP, sujando esse espaço
público onde ele estava. Especialmente, a
juventude saudável do nostro porto foi a que
com maior entusiasmo acolheu o chamado
das Forças Armadas no sentido de eliminar
a propaganda política, campanha que
proseguirá até erradicá-la totalmente. Na
fotografia, o aspecto de trabalho de limpeza (...) em Branco com Urriola.120

Tal operação foi acompanhada de outra, denominada Campanha de
Restauração, fortemente baseada na cultura com fins a um resgate da chilenidade
perdida. Sua maior missão seria extirpar todos – chamados pelos ideólogos
burgueses de focos de infecção que lograram se desenvolver sobre o corpo moral
da pátria, causando, segundo eles, uma perda de identidade e sentido de nação.
Consequentemente, levando a população à imitação do estrangeiro, ao descuido de
sua história e de seus verdadeiros heróis.
Resgatar a autêntica cultura por meio do patrimônio, utilizando-se de
monumentos, praças, bustos de personagens das forças armadas e heróis nacionais
como os soldados falecidos no 11 de setembro de 1973, dia do golpe, foram
120

COMENZÓ LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD.- Obreros municipales, los particulares y la juventud de
Valparaíso, dieron comienzo a la limpieza de la ciudad para despolitizara de consignas marxistas en
que la había sumido el Gobierno de la UP, ensuciando cuanto sitio público se encontró adecuado.
Especialmente la juventud sana de nuestro puerto fue la que con mayor entusiasmo acogió el llamado
de las Fuerzas Armadas en el sentido de eliminar la propaganda política, campaña que proseguirá
hasta erradicarla totalmente. En la fotografía aspecto de las labores de limpieza (…) en Blanco con
Urriola. (tradução da autora) Jornal El Mercurio de Valparaiso, 14 de setembro de 1973. Fotocópia.
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algumas das ações da junta militar para a nova política cultural. A busca de antigos
mestres da pintura chilena, o resgate do artesanato promovidos por exposições, o
mercado editorial, os programas de televisão. Todos estavam sob as botas dos
ditadores.
A música folclórica chamada de autêntica, pois não possuía conteúdo político,
foi resgatada e seu expoente, “Los Huasos Quincheros” (1937-2018), cantou as
coisas simples da terra como ninguém. Livros sobre os grandes nomes da pátria e
coleções sobre a pátria foram editados e distribuídos a todos os estudantes.
A bandeira antes pertencente a todos, muitas vezes símbolo de conquistas
populares, foi tomada do povo também. Somente poderia ser içada quando
intendentes ou governadores assim lhe permitissem. Fanfarras foram instituídas nas
escolas e concursos eram promovidos junto a apresentações; brigadas escolares
foram instituídas, essas, formadas por estudantes, os quais eram responsáveis pela
segurança do quarteirão e de sua escola o que denota uma militarização da
sociedade.
Dentro dessa ampla operação, os ditadores buscaram intervir de forma ainda
mais violenta. O modo de ser e de se comportar das pessoas passou a ser vigiado e
censurado; sendo assim, a maneira de se vestir, de usar o cabelo deveriam
aparentar limpeza e higiene diferente do habitualmente utilizado pela esquerda:
cabelo e barba compridos, roupas de cor vermelha, mini saia, maquiagem, brincos,
colares, tamancos. Nas escolas, a diretoria de educação promulgou uma norma
sobre apresentação pessoal. Nas ruas, o exército promoveu uma espécie de
operação corte de cabelo e barba empunhando tesouras cortavam a força de forma
humilhante o cabelo das pessoas em meio à rua. Dessa maneira, a autocensura
passou a ser implantada no país através do controle dos corpos.
Em síntese, as cenas registradas por Salas constituem um registro
iconográfico dos mais contundentes de que, naqueles anos de 1980 no Chile, a
violência contra as pessoas que, através de suas organizações ou não denunciavam
a continuidade dos crimes de lesa-humanidade, transcorria.
Apesar da violência, do terror praticado pelos agentes do Estado, da
intervenção estadunidense, das tentativas de silenciamento e mascaramento da
realidade, a tessitura de solidariedade voltou a se manifestar. Descortinou,
consequentemente, o suposto arrefecimento da repressão naquele período,
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demonstrou como, apesar de um aparente apagamento, houve uma articulação de
um movimento de resistência.
As imagens capturadas pela imprensa independente, que se constituiu
através de bases sólidas articuladas por seu passado que foi capaz de resistir ao
golpe de Estado, proporcionou à pesquisa, como já mencionado, objetivar uma série
de nexos, os quais abrem caminho ao aprofundamento dos estudos sobre o modus
operandi da ditadura pinochetiana e seu principal órgão repressor a CNI durante os
anos 1980, como também abre possibilidades para compreender a articulação da
resistência e denúncia naquele período, tema do próximo capítulo.
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Capítulo 2 - SALAS – UM MOVIMENTO CHILENO

Quando adentramos ao mundo das imagens produzidas por Salas, nos
damos conta do quanto ele expressa, traduz e, porque não, sintetiza um movimento
muito maior que tornou o Chile um dos países latino-americanos reconhecidos pela
função social que a produção de documentários cumpriu durante o período da
ditadura capitaneada por Pinochet. Seu próprio relato sobre a trajetória de sua
formação nos incitou à busca das raízes que levaram essa área do conhecimento a
tal particularidade: ter conseguido produzir-se enquanto resistência, denúncia e
como expressão da coletividade daquela rede de sociabilidades que nem os anos de
terrorismo conseguiram destruir. Nesse caso específico, uma sociabilidade que se
manifesta na solidariedade ante a dor, a insegurança, o medo, mas também como
reação contra a violência organizada de forma a impactar a dinâmica social e
compor-se como um contraponto às informações oficiais divulgadas pela ditadura; a
de que, após a extinção da DINA, nada mais havia a temer.
O presente capítulo apresenta o imbricamento entre o ambiente das
visualidades e os movimentos de resistência e denúncia nos quais cresceu Salas,
um período de grande insegurança do qual as imagens de são interlocutoras.

2.1. ICTUS – um teatro de resistência e denúncia

Um grupo de alunos da Universidade Católica do Chile, em 1955,
encabeçados pelo professor de arte dramática, Germán Becker (1927), do Teatro
Experimental,121 decidiu deixar a instituição e formar sua própria companhia de
teatro. Identificaram-se sob o nome Ictus, signo dos primeiros cristãos nas
catacumbas e adotaram o peixe como seu ícone, uma intenção de volta às origens
do teatro atitude que vinha ao encontro com o os processos de reforma social pelos
quais o país estava envolvido naquele momento. O grupo tinha como objetivo
estender a arte teatral às populações mais carentes e afastadas, bem como realizar
121

Os grupos de teatro universitários, à época, financiados pelo Estado desde os anos 1940, vinham
enfrentando dificuldades com o declínio de aportes financeiros e, conjuntamente, gestavam uma
insatisfação com a linha de estudo. Portanto, alguns tomaram a decisão pela saída da universidade e
a opção pela autogestão financeira, tornando-se independentes.
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peças ao ar livre, uma vez que, naquela época, somente companhias universitárias
possuíam programas com abrangência social; porém, o Ictus não acreditava que
eram realizados com a devida magnitude.122
Ao longo de sua jornada, o grupo sofreu inúmeras modificações em seus
quadros e problemas com local de funcionamento. Nada os fez esmorecer,
buscaram caminhos para seguir adiante, como, por exemplo, a organização de seus
recursos econômicos e a implantação do “Amigos do Ictus”, uma espécie de clube
que, por meio de pagamentos mensais, os associados obtinham acesso a cursos,
palestras e entradas para apresentações. Jaime Celedón (1931-2016), Claudio
Girolamo (1929) e Monica Echeveria (1920), entre outros fundadores 123 implantaram
uma série de transformações qualitativas que proporcionaram estabilidade
econômica e um dos objetivos do grupo, o teatro participativo.124
Os integrantes do grupo costumam dividir a trajetória da companhia em três
momentos. O primeiro, bastante breve, carregado de problemas como a saída de
seu professor, a falta de local para ensaio e apresentações. Em 1959, o Ictus se
estabeleceu como corporação de direito privado sem fins lucrativos, fato que marcou
o início de seu período de estabilização e da apresentação de textos
contemporâneos encenados conjuntamente a Companhia de Teatro de Concepción.
Essa trouxe consigo nomes como Delfina Guzmán (1929) e Nelson Villagra (1937).
Já na década de 1960, alguns de seus membros como Jaime Caledón
empreenderam uma viagem à Europa em busca de aporte financeiro. Uma vez
obtido, garantiu à companhia a manutenção de suas funções e a continuidade de
estreias das peças com traços de crítica social perpassadas por histórias de amor e
lutas de classe. Alguns autores que marcaram essa fase foram Jorge Dias, com
textos El velero em la botella e El cepillo em los dientes, e José Donoso (19241996), autor de grande vulto no Chile que também esteve presente nessa fase do
Ictus.
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No decorrer dos anos 1970, período da Unidade Popular, a companhia
estreou na televisão um arrojado projeto chamado La Manivela. Tratava-se de um
programa de humor atravessado por temas sociais. Em seus primeiros anos, foi
exibido no canal 13, pertencente à Universidade Católica do Chile. Durante a
permanência nesse canal, enfrentou problemas devido ao conteúdo dos programas;
esses eram simpáticos à Unidade Popular, além do que chamavam atenção à
grande dicotomia social, a qual enfrentava o país. Ademais, o fato de serem
simpáticos à esquerda chilena e terem, inclusive, alguns de seus integrantes
fazendo parte da mesma, foram fatores que provocaram a mudança para outra
emissora.
A Universidade do Chile, detentora do canal 9, era abertamente apoiadora da
esquerda e trabalhadores de vários segmentos, que não apenas os universitários,
tinham acento em seus conselhos diretivos. Quando deflagrado o golpe, em
setembro de 1973, o canal, como também a universidade, foram tomados pelos
militares e La manivela foi retirada do ar. Contudo, esse não foi o fim do programa. A
UCV-TV, canal da Universidade de Valparaiso, no ano de 1974, retomou o programa
sob a direção teatral de Claudio di Girolamo e televisiva de Luciano Tarifeño. A
experiência não durou muito, pois os programas chegaram ao ar carregados de
críticas à situação em que se encontrava o país diante do golpe de estado. Fator
que incomodou demasiadamente a censura e, por consequência, provocou sua
saída do ar em 1975, conjuntamente à demissão de Tarifeño. A relação do Ictus com
a televisão formal terminou aqui, mas esse não era o fim das relações com o
audiovisual.
O grupo do Tetro Ictus tem sua história marcada pela resistência e denúncia,
pela vontade da difusão do saber crítico, haja vista sua formação por um ato de
rebeldia contra a universidade, saindo da mesma em busca da liberdade para fazer
um novo tipo de teatro. Diante da repressão instaurada pelo golpe, a alma dos
integrantes permaneceu e sua vontade de difundir pela arte e pela cultura os valores
humanos

continuaram,

contudo,

agora

numa

sociedade

reprimida,

onde

desempenhar tal tipo de arte era considerado subversivo e extremamente perigoso.
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2.2. Ictus - do teatro à produção televisiva como centro de resistência

Imbuídos de sua vocação crítica e decididos a levar adiante um projeto com o
objetivo de “perturbar e inquietar o público, o meio social e cultural chileno, através
da difusão de obras com conteúdo críticos de denúncia”,125 encarregaram-se da
produção e distribuição de vídeos que promoviam a discussão e o debate com
orgânicos sociais.

O recebimento de aportes estrangeiros, dentre eles um

proveniente da Holanda por meio de uma organização não governamental, chamada
Novib, possibilitou a construção do projeto de televisão alternativa. Esse auxílio
proporcionou o aluguel de um espaço próximo ao teatro onde foi montada a
Produtora Ictus, contando com a aquisição de equipamentos U-MATIC de gravação,
de edição e de projeção, proporcionando tanto a realização dos vídeos, como
custeando salários de técnicos, sonoplastas, câmeras e editores. Com todo suporte
humano e material, a produtora pôde criar uma rede de distribuição e exibição de
vídeos. Nascia, assim, a Rede Ictus de TV.
A produtora ficou a cargo de Claudio di Girolamo. A equipe era formada pelo
editor e cinegrafista Juan José Ulriksem, pelo realizador, cinegrafista e sonoplasta
Luciano Tarifeño e pela produtora Isidora Portales.
Baby Salas, mãe de Pablo Salas, ficou a cargo da administração, um trabalho
complexo que acabaria por envolver Salas no mundo audiovisual. Foi Baby quem
articulou a maior rede alternativa de vídeos conhecida no Chile.126
As primeiras produções a serem exibidas foram obras de ficção em reuniões
organizadas em espaços sob a proteção da igreja católica. O foco principal eram
setores populares que possuíssem um pequeno espaço para a projeção. Toda a
organização ficava a cargo de Baby Salas, o contato com a comunidade, a ida até o
local com o equipamento e, após a projeção, uma pequena reflexão sobre o filme.
Pablo Salas passou a acompanhar a mãe e relatou como era o cotidiano das
exibições127. Conforme ele relatou em sua entrevista, era necessário deslocar todo o
equipamento para o local da reunião, ou seja, a tela e o aparelho U-MATIC,

GIROLAMO, Claudio di. Entrevista “El vídeo como instrumento que evade la clausura televisiva”
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extremamente desajeitados; para locomoção, utilizava-se um táxi, isso é, um veículo
que sempre poderia ser trocado.
Os pontos de encontro eram capelas, paróquias, associações de bairro e
tinham o horário noturno como preferencial. Salas recordou as primeiras reuniões,
nas quais, praticamente ninguém comparecia e contou como sua mãe saia de casa
em casa buscando por participantes. Ao passar do tempo, a frequência de pessoas
aumentou. Na mesma série de entrevistas,128 Salas informou que foi durante tais
sessões que ocorreu sua descoberta sobre o poder da imagem, ao observar o
encantamento e o envolvimento dos espectadores durante a exibição dos filmes e
como as pessoas se sentiam tocadas pelo assunto que sempre era pensado pela
equipe do Ictus com fins de provocar reflexões sobre a atualidade do país.
Ainda segundo ele, passou a trabalhar na produtora junto à equipe de edição
e produção. Aprendeu com Claudio di Girolamo a arte e a técnica de editar filmes.
Não muito tempo se passou, tomou nas mãos uma câmera. Sua primeira saída à rua
foi acompanhada de sua mãe como assistente e com equipamento do Ictus. A partir
de então, nunca mais parou de filmar e foi nessa trajetória que se tornou o
cinegrafista dos protestos. Seu primeiro grande aporte, relatou ele, foi através da
cobertura feita aos protestos de 1983 onde trabalhou como correspondente de
emissoras estrangeiras, que lhe deixaram todo o material filmado. De posse das
imagens, conversou com Silvio Caiozzi, Claudio di Girolamo e Tarifeño para que se
fizesse um documentário com elas. Naquele momento, Tarifeño sugeriu que o
próprio Salas utilizasse a ilha de edição da produtora e fizesse o trabalho. De
quarenta fitas U-MATIC foi retirado o material para o documentário chamado
Protestas (1983), com uma hora de duração. O vídeo foi distribuído na rede Ictus e
logo ganhou o país. Sua demanda foi grande, principalmente em cidades mais
afastadas de Santiago; pois proporcionava a experiência de compreender o que era
um protesto de rua, de saber que havia resistência. O vídeo, naquele momento,
cumpriu o papel da contestação da informação oficial do governo: um país com os
meios de informação acautelados, com organizações políticas perseguidas era
fragmentado, amedrontado e desinformado.
A Ictus TV, fundada em 1978, é a produtora mais antiga do Chile. Afirmou-se
cada vez mais como espaço de reflexão e produção de pensamento crítico sobre o
momento pelo qual passava o país. Desenvolveu uma metodologia própria de
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trabalho durante os anos de seu funcionamento, formando a rede de contatos e de
exibição que evoluiu conjuntamente ao desenvolvimento da tecnologia. Passando de
rede de exibição à rede de distribuição de fitas de vídeos para destinatários certos,
entre eles organizações sociais, igrejas e grêmios. Possuíam cartilhas para guiar as
exibições, como também formulários de pesquisas para preenchimento após as
sessões.
Nos anos 1980, transformaram-se em um espaço aberto a novos nomes,
dispuseram sua estrutura a projetos que não faziam parte de seu núcleo duro. Lá
estiveram grandes nomes do audiovisual chileno como Silvio Caiozzi, Geraldo
Cáceres, Pablo Lavin, Ricardo Vicuña, Vicente Sabatini, Pedro Chasckel, Tatiana
Gaviola, Cristián Galáz, e Germán Liñero. Fator que consolidou a Ictus TV como
centro de formação e afirmação de produtores de audiovisual nos anos 1980.
Pioneira e sólida, a Ictus pôde dar suporte a produtores iniciantes, como
também, a outros meios de comunicação alternativos, a exemplo do Teleanálisis. O
Teleanálisis foi criado por um grupo de jornalistas ligados à revista Análisis.
Formado com muita dificuldade, não possuíam um equipamento de qualidade. Salas
manteve uma relação muito próxima à equipe, forneceu imagens e produziu
documentários em conjunto com Ictus, como “Niños Prohibidos”.
Foi basicamente um projeto com formato de noticiário de televisão que
circulava em fitas VHS vendidas a grupos inscritos como sindicatos, igrejas, e
associações comunitárias. Divididas em capítulos, continham a cobertura completa
de fatos políticos e sociais não noticiados pela mídia oficial. Na época, em meio à
ditadura, quando quase ninguém se atrevia a dar um contraponto às notícias oficiais,
o Teleanálisis escancarou as imagens da realidade chilena e das violações de
direitos humanos. O diretor da revista, José Carrasco Tapia conhecido como Pepe
Carrasco, pagou com a vida o que o grupo defendia como “imperativo moral de
deixar registro”.129

2.3. Circularidade dos Vídeos – conscientização e denúncia
A natureza e vocação de tal produção é que alcancem seu público, daí a
questão: os vídeos independentes alcançaram seu público, conseguiram romper a
129
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muralha? Conforme a investigadora chilena sobre vídeo independente, Jessica
Ulloa, em meados de 1984, foram detectadas mais de 60 produtoras de vídeo, redes
informais, no interior das quais se destacam grupos como o Ictus, o Eco, a
Teleanálisis, o Ceneca e o Processo, todos com foco em registros de manifestações,
elaboração de vídeos educativos, programas jornalísticos e documentários. Suas
redes de distribuição concentravam-se majoritariamente em Santiago, mas a
circulação dos vídeos alcançava de norte a sul do país. Ulloa relacionou, em suas
pesquisas, algumas das cidades mais mencionadas nos arquivos das difusoras, que
são: Iquique, Copiapó, San Felipe, Valparaiso, Curicó, Talca, Linares, Concepción,
Valdivia, Osorno, Ancud, Castro e Punta Arenas130.
Os circuitos ou redes de distribuição apresentaram uma forma institucional de
organização, ou seja, no caso do Ictus, a articulação de como seria o acesso e a
forma de exibição do material partia do grupo. Portanto, a facilitação do acesso aos
vídeos em circuitos já formados, como também a outras categorias por empréstimos
foi adotada.
As redes, conforme a mesma autora, correspondem a grupos organizados de
base. Em seus balanços, o Ictus divide esses grupos em grandes áreas que seriam,
a primeira, composta pelas comunidades e grupos de bairro adultos, grupos de
jovens, organizações de trabalhadores, operárias e de camponeses. 131 Elegendo a
área composta pelos bairros como prioritária, no ano de 1983, essa se beneficiou
com o maior número de apresentações do grupo totalizando 215, das quais as
comunidades e grupos de bairros mais se beneficiaram com dois terços e no, ano
seguinte, 1984, houve um aumento de apresentações no setor camponês. 132
Outra grande área incluía as universidades, comunidades cristãs e estudantis
e grupos de trabalho secundaristas que assistiram a 207 exibições em 1983. A
última área era conformada por centros culturais abertos, profissionais e
associações independentes e instituições de apoio e apontou o menor número de
exibições. No decorrer de 1983, foram 960 exibições, com uma média mensal de 80
sessões cada uma contando com público de 30 pessoas aproximadamente. Dados
que levam à estimativa de um alcance médio de 2.400 pessoas por mês somente
em exibições monitoradas.
ULLOA, Yessica. Video independiente en Chile. CENECA, 1985
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No ano de 1984, ainda segundo a autora, a equipe do Ictus possuía registros
de trabalho permanente com trinta grupos, constituídos a partir de grupos sociais
organizados para fazer frente à continuidade dos desmandos da ditadura, fundando
organizações sociais a fim de atender demandas especificas, como comitês de
moradia,

alimentação

comunitária,

restaurantes

populares

e

oficinas

para

desempregados. A rede não se concentrou somente em Santiago, mas buscou se
relacionar com outras cidades. A interação e troca se deram de duas formas: a
primeira, pelo contato direto com responsáveis por organizações sociais já
existentes e para quem eram enviados vídeos e fichas com instruções e avaliação; a
segunda, pelas mostras organizadas durante o verão e monitoradas pela equipe.
Graças ao recolhimento de informações sobre a rede Ictus, efetuado por
Ulloa, é possível constatar que a rede esteve em funcionamento organizado,
estruturado e atingindo diretamente um número considerável de pessoas; além do
mais, deve-se considerar a intencionalidade dos locais e públicos, ou seja, quem
eram os grupos receptores das informações, os quais, como já discorremos, eram
grupos ativos socialmente, portanto, não estanques e propagadores de informação.
Principalmente porque, além do público presente nessas reuniões, há que se
considerar que o impacto transcendia os espectadores; pois quem ali não estava era
afetado pelo que estivera presente, ou seja, o espectador é propagador da
discussão. Quanto a essa questão, deve-se ponderar também que os empréstimos
das fitas VHS possibilitava que fossem copiadas e repassadas para outros grupos e
pessoas. Portanto, a rede possuía a intencionalidade clara de denunciar a ditadura.

2.4. O projeto da unidade do Vídeo Latino Americano

Observa-se também que os produtores de tais vídeos independentes não
ficaram restritos ao território chileno, integrando-se a um movimento do mesmo teor
que ocorria em vários países latino-americanos e que contou com a adesão de
cineastas de vídeos de países europeus.
Nesse sentido, é importante destacar duas iniciativas que propiciaram a
difusão de material e também a reflexão sobre o próprio vídeo. A primeira foi uma
série de encontros de videastas franco-chilenos, tendo expressão original em 1981,
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com poucos registros desse encontro; porém, como destaca Liñero, o mais relevante
foi o acordo formado entre o grupo estabelecendo uma viagem à França para o
vencedor dos encontros. Jensen destaca outra questão importante:
Os vídeos dos franceses manifestavam uma orientação sobre a base
de uma manipulação técnica tanto das luzes como do som e das
cores; enquanto que no vídeo chileno não havia uma preocupação
técnica, mas sim um compromisso com a situação humana e social
do país133

A segunda foi o desenvolvimento de um projeto de unidade do vídeo latinoamericano. O primeiro encontro sobre isso ocorreu no Brasil, em 1987, no Festival
de Cinema da Bahia. Estiveram presentes grupos de videastas de diversos países
latinos que se reuniram de maneira informal e perceberam a necessidade de troca e
articulação de suas experiências. Sob coordenação do grupo presente na Bahia,
houve uma nova reunião, dessa vez em Havana, instituída como fundacional, na
qual o grupo redigiu um documento com caráter de Manifesto que fundou o
Movimento de Vídeo Latino-Americano firmado no documento A veinte años del Viña
del Mar, por el video y la Televisión Latinoamericanas. Segundo Liñero134 a
identificação com o festival de cinema ocorrido há vinte anos em Viña del Mar, nos
anos 1960, espaço de encontro de muitos cineastas e que consolidou o Novo
Cinema Latino Americano, se fez evidente no Manifesto.
O documento de Havana propunha linhas de ação concretas para as
organizações e produtoras que pretendiam fortalecer a investigação e a reflexão
sobre a atividade audiovisual em função de mudanças e desenvolvimento
democrático nos países latinos. Queriam promover a organização dos videastas e
das instituições produtoras a nível nacional e regional, desenvolver o conhecimento
e o intercâmbio no uso da tecnologia e estabelecer relações de cooperação com
organismos internacionais. O encontro balizou outra questão importante: o espaço
da diferença e especificidade contida no vídeo.
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É bom insistir nesta ruptura e continuidade da prática audiovisual na
região – no cinema, Vídeo ou televisão; pois, ao assumi-la como
história, nos contrapomos a uma tendência que faz competir
absurdamente o Cinema e o Vídeo. Atitude absurda e incapaz de
reconhecer a diferença e especificidade de ambos aos meios e sua
complementariedade na vocação comum de todo criador audiovisual:
narrar sonhos através da luz. 135

O teatro Ictus foi tomado como exemplo entre outros grupos já mencionados
aqui para demonstrar que o fenômeno da vídeo-resistência não foi um ato solitário e
isolado e, sim, como uma reação formada no seio da sociedade. Munidos de suas
armas, ou seja, o audiovisual, buscaram mais que oferecer apoio à população
solapada pela violência, eram a própria população.
Na América Latina, outra raíz que explica a emergência e o
desenvolvimento do vídeo, é seu crescente uso social e comunitário
(...) Seu trabalho vem servindo para que os nossos povos apareçam
nas telas, como protagonistas dos tempos que vivem e do tempo
que aspiram.136

Tratava-se não apenas da circularidade de informações, mas também da
solidariedade entre grupos de resistência, através de trocas de dados e vídeos,
conforme comprova a pesquisa de Camila Petroni sobre a atuação da Associação
Brasileira de Vídeo Popular (ABVP), entidade que atou como difusora, produtora e
capacitadora na área videográfica de forma militante e confeccionando também
jornais informativos. Segundo ela, a produtora Ictus e a ABVP estabeleceram
pareceria de cunho solidário, com os mesmos objetivos,137 o que consta em boletins
dessa organização brasileira, de que é um exemplo a seguinte citação:
A mesma coluna apresenta-nos um segundo artigo intitulado “Chile
ICTUS: televisão popular”, A notícia é sobre o projeto de Distribuição
135
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Alternativa e Televisão Popular, que defende uma TV democrática
com “distribuição horizontal e participativa”. Como coloca o diretor da
ICTUS TV, do Chile Claudio di Girolamo, em declaração reproduzida
no texto.138

2.5. Chile, país de documentários

A produção de vídeos, nas décadas de 1970 e 1980, levou a uma verdadeira
explosão de filmes com características próprias e que tinham em comum o objetivo
de denunciar a ditadura e, enquanto técnica, a forma de filmar com a câmera na
mão.
Não por acaso, o Chile transformou-se no país dos documentários, conforme
constataram autores como Jorge di Lauro e Ignácio Aguero. Documentários abriram
espaço ao cinema e, muitas vezes, possuíam maior qualidade que os filmes de
ficção, segundo afirma Pedro Chaskel.139 Após o golpe, a produção cinematográfica
sobre aqueles malfadados anos foi extensa e ainda não cessou. Como já
destacamos, a queda da democracia causara um verdadeiro cataclismo no campo
cultural resultando na fuga de cérebros pelo mundo. Fato que resulta em uma
produção cinematográfica diaspórica sobre o golpe, além da produção nacional.
Encontramos, por consequência, uma criação e uma discussão riquíssima sobre o
assunto.
Nesse país que lutou para construir um cinema com sua própria linguagem,
histórias não faltam sobre improvisos de salas de exibição e como, a duras penas,
construíam máquinas com toca discos para fazer montagens de filmes. Além
daqueles que já obtiveram maior reconhecimento e chegaram às luzes da fama,140
há histórias de pessoas solitárias com suas câmeras caseiras que saíram às ruas e
conseguiram executar trabalho de destaque chegando a festivais.
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As mulheres foram grandes protagonistas nessa época, a exemplo da
cineasta Tatiana Gaivota, com a memória como tema permanente em seus filmes.
Em Yo no tengo miedo a nada (1984), falou sobre a luta de mulheres, cujo título
remete à frase que as mesmas repetiam em suas passeatas. A história do líder
popular do país até sua vitória como presidente em Allende Vive (1981) foi recriada
por Patricia Mora. A tortura foi abordada de forma pioneira por Hernán Filiman, ao
coletar testemunhos de presos políticos recém-saídos de detenções, sendo um de
seus documentários o Testimonio1. Um grande impacto foi causado com o filme No
Olvidar (1982), contando a história de famílias de camponeses à procura de
familiares desaparecidos e, por fim, descobertos nos fornos de Loquen, localizados
em uma mina de cal, filmado por Ignácio Aguero.
O cinema no exílio procurou denunciar, produzir memória e confortar.
Pinochet: fascista, asesino, traidor, agente del imperialismo (1974) produzido por
Sergio Castilla na Suécia demonstra a agressividade do golpe. Angelina Vásquez,
na Finlândia, realizou Gracias a la Vida, história de uma prisioneira torturada, violada
e posteriormente refugiada que descobre estar grávida de seu torturador. Talvez o
mais famoso documentarista chileno, preso após o golpe e que se exila em Cuba
com sua equipe seja Pedro Chaskel que produziu “Actas de Marusia” (1975), “Alsino
ey el cóndor” (1982) e, quando retornou, clandestinamente ao Chile, “Acta general
de Chile” (1985). Miguel Littin, que desenvolveu um cinema político e militante, foi
retratado por Gabriel Garcia Marques que escreveu um livro na primeira pessoa fruto
de entrevistas com tal cineasta, intitulado “As aventuras de Littin clandestino no
Chile” (1986). Por fim, baseado no livro de Sérgio Bitar, com “Dawnson. Isla 10” o
cineasta voltou sua atenção aos presos políticos da ilha transformada em campo de
concentração.
“Dialogos de exilados” (1975) um docfic com exilados chilenos em Paris
retratando de forma delicada e poética seus dramas sociais, culturais e pessoais
implicados pelo ostracismo, faz parte das obras de Raul Ruiz.
Portanto, o vídeo se torna ferramenta capaz de responder, registrar e veicular
momentos de embate, de ações e contestações tornando-se um material audiovisual
divergente. O vídeo, no período em questão, tornou-se vídeo-resistência. Com seu
“olhar impertinente” questionou, aportou novas visões carregadas de diferentes
significações, apresentou temáticas particulares, carregadas de conteúdos e estilos
diferenciados. De tal sorte que seu modo de produção foi de encontro com a lógica
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dominante do período, que buscava por meios de comunicação reafirmar as políticas
de Estado.
O vídeo da cotidianidade dos setores populares; a recuperação da
memória coletiva, a documentação das lutas de reconstrução
democrática; as versões dramatizadas que aportam uma versão
crítica da realidade; os trabalhos de leitura crítica da TV; a recepção
coletiva de mensagens audiovisuais, as experiências estudantis de
produção; os noticiários alternativos; a busca de uma nova estética
visual; a criação de redes nacionais e regionais que inter-relacionam
e difundem as produções latino americanas; a articulação de um
diálogo entre diversos setores sociais atomizados e reprimidos; etc.
Estas são algumas das múltiplas tarefas nas quais se utiliza o
vídeo.141

É no interior desse universo produtivo que as imagens de Salas
emergem, retratando, como um de seus componentes, militante e tradutor de toda
essa bagagem que não é apenas dele, mas de todo o Chile, a continuidade da
repressão no pós 1980, nos mesmos moldes do período anterior, implantado
naquele país, desde o início da ditadura.

2.6. Salas e o Movimento Contra a Tortura Sebastián Acevedo

Uma das filmagens mais emblemáticas de Salas é a que expressa uma das
ações promovidas pelo denominado Movimento Contra a Tortura Sebastián
Acevedo. Conforme veremos a seguir, a sequência de imagens leva o mesmo nome
da ação filmada, ou seja, En Chile se tortura: La TV cala.
Filmada em setembro de 1988, são imagens sem edição, a duração do vídeo
é de sete minutos e registram uma das ações desse movimento realizada nas
escadarias da Biblioteca Nacional, em Santiago do Chile, sendo que todas as
imagens apresentadas adiante são frames do vídeo descrito.
Inicialmente, o telespectador vê um grupo de pessoas, sentadas na escadaria
da Biblioteca Nacional, cantando uma música de Nacha Guevara, produzida em
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GÓNGORA, Augusto. La mirada impertinente: el video alternativo. Revista Nueva Sociedad,
Buenos Aires: Fundación Foro Nueva Sociedad. n.70, p. 78-86, 1984, p.78
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1975: “Escrevo seu nas paredes de minha cidade/ Seu nome verdadeiro, seu nome
e outros nomes/ que não nomeio por temor.”142

A canção para e enquanto a tela fica tomada pelo cartaz que acusa os canais
de televisão de omitirem informações, em estribilho, as pessoas recitam "En Chile se
tortura, la televisión escondiese”.

Concatenadamente, como em um jogral, são lidos nomes de torturados e
desaparecidos indicando seus responsáveis:
Eduardo Jara, morto em tortura, a televisão esconde. Dos mortos em
vários enfrentamentos, a televisão mente. Dos detidos
desaparecidos, a televião mente. Carabineiros, CNI, Forças
Armadas, Investições torturam, a televisão cala. Antonio Rojo,
torturado por investigações, a televisão cala. Pablo Salazar, torturado
por carabineiros, a televisão cala. Patrício Gonzales, torturado, a
televisão cala. Joge Valdez Colina, torturado, a televisão cala.143

“Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad/ / Tu nombre verdadero, tu nombre y otros
nombres/ que no nombro por temor”.(tradução da autora)
Canção de autoria de Nacha Guevara,cantora, atriz e compositora argentina, nascida em 1940.
Composição de 1975.
143
Eduardo Jara muerto en tortura la televisión escondiese. De los muertos en varios enfrentamientos
la televisión miente. De los detenidos desaparecidos la televisión miente. Carabineros, CNI, Fuerzas
Armadas, Investigaciones torturan la televisión cala. Antonio Rojo torturado por investigaciones la
televisión cala. Pablo Salazar torturado por carabineros la televisión cala. Patricio Gonzales torturado
la televisión cala. Jorge Valdez Colina torturado la televisión cala. No Chile se tortura, a televisão
esconde. (transcrição do vídeo/ tradução da autora)
142

96

Imagens de fotógrafos e câmeras apressados correndo de um lado a outro
procurando registrar rapidamente todos os detalhes possíveis são intercalados.
Atrás do grupo que figura como o coro do teatro grego, outros integrantes
rapidamente penduram cartazes de denúncia com dizeres “En Chile se tortura: la TV
cala”, “En Chile se tortura Canal Nacional Cala”, “Canales católicos y universitários
calan, em Chile se Tortura”, “Basta de Impunidad”.
A Biblioteca Nacional está localizada em uma grande avenida, uma das
principais de Santiago, fato que proporcionou grande movimentação de pessoas e
ônibus e, de fato, nas imagens é possível notar alguns ônibus parados e seus
passageiros ao lado de fora observando e aplaudindo, alguns pedestres que
detiveram o passo e por ali também ficaram. A simples ação de permanecer e
assistir era um ato de coragem.
O material consta de uma única tomada de sete minutos sem nenhum corte.
O movimento da câmera é nervoso, vai rapidamente da direita para esquerda para
baixo e para cima demonstrando a tensão do momento como também denota o
esforço em registrar os detalhes tão planejados pelo grupo. Portanto, as imagens
são frenéticas: iniciam com uma tomada geral do grupo, passam aos cartazes sendo
pendurados, com golpes de zoom, de modo a demonstrar o que está escrito em
cada um, como também o esforço das pessoas ao pregá-los.
Num breve momento, a atenção vai ao grupo sentado na escadaria, ao
percorrer os rostos o espectador é convidado a partilhar do momento, um
movimento rápido mostra cartazes sendo pregados rapidamente e com dificuldade.
Ao lado, um banner anunciando a peça Rapa Nui.144 A câmera volta a percorrer a
escadaria repleta e, ao focalizar os rostos, é possível notar os olhares oscilando
entre o texto a ser lido e ao redor já a espera dos carabineiros, as mãos
entrelaçadas como forma de solidariedade e companheirismo entre aqueles que têm
a convicção do que ali estão fazendo. Uma pequena folha de caderno entra em
primeiro plano e torna-se gigante com os dizeres – “No a la tortura”.

144

Rapa Nui refere-se aos habitantes nativos da ilha de Páscoa. Esse destaque foi feito porque vem
corroborar as pesquisas efetuadas por Errazuris conforme já mencionado sobre o Golpe Estético,
quando o historiador relaciona a refundação da República pela revalorização das raízes históricas do
país.
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Novamente em um rápido movimento lateral, Salas demonstra que esse ato
não é isolado a um grupo específico, mas também denota a apreensão da
população, os corpos são inquietos, a atenção se divide entre o ato e o entorno, a
qualquer momento os carabineros podem chegar. Além das pessoas, é possível
escutar as buzinas dos carros sendo tocadas como um apoio ao movimento, durante
o toque é audível os dizeres “e vai cair! E vai cair!”. Mais uma vez uma parte da
canção é entoada em meio às palmas da população.
Te nomeio em nome de todos/ Por seu nome verdadeiro/ Te
nomeio quando escurece/ Quando ninguém me vê/ Escrevo
seu nas paredes de minha cidade/ Seu nome verdadeiro, seu
nome e outros nomes/ que não nomeio por temor.145
A canção novamente é interrompida e são proferidas as seguintes frases:
“Hablar en democracia en televisión no, no puede / Hablar de justicia no, no puede /
Hablar de tortura no, no puede”. Os populares presentes dão o primeiro alerta “los

145

Te nombro en nombre de todos/ Por tu nombre verdadero/ Te nombro cuando escurece / Cuando
nadie me ve / Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad / Escribo tu nombre en las paredes de
mi ciudad / Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres /que no nombro por temor. Trascrição
do video. (transcrição do vídeo / tradução da autora)
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pacos! Los pacos!” (a polícia). Os ônibus arrancam rapidamente, a aglomeração
formada por populares já não é mais visível. Os integrantes do movimento
permanecem sentados, se abraçam enquanto avança um caminhão lançando jatos
de água sobre todos. Não há qualquer menção de fuga.
Em seguida, chegam as tropas fortemente equipadas como que para um
grande enfrentamento. Possuem capacetes com viseiras, armas, cassetetes e com
grande truculência retiram à força os manifestantes da escadaria. A cena retrata
pessoas sendo arrastadas pelos cabelos, puxadas com violência pelos braços
enquanto cassetetes são empunhados e usados sem a menor necessidade, já que
não é possível visualizar qualquer resistência por parte do grupo. Os participantes
pegos são enviados imediatamente a um ônibus já preparado para transporte de
prisioneiros.

Durante a década de 1980, período agrilhoado pela ditadura militar chilena,
entrou em cena um emblemático grupo de denúncia e resistência chamado
Movimento Contra a Tortura Sebastián Acevedo.
As origens do grupo remontam aos anos 1970, em uma comunidade cristã de
ação e reflexão, denominada Equipo de Missión Obrera (EMO) constituída por
padres, religiosas e laicos. Possuíam um compromisso pelos direitos humanos e
pela convivência fraternal. Estavam vinculados às reivindicações de trabalhadores;
contudo, após o golpe de 1973, envolveram-se na defesa de perseguidos políticos e
na busca da recuperação da democracia. Padre José Aldunante, principal liderança
do movimento, declarou que: “Tive uma ação constante na imprensa clandestina,
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nas comunidades cristãs de base, nos comitês de Direitos Humanos e vinculação
com a Vicaria de la Solidariedad”146
O ano de 1983 foi determinado pelas marchas de protestos, conhecidas por
“las protestas” e o efeito colateral foi a dura reação da polícia contra os
manifestantes, com a utilização de técnicas e estratégias de coerção, coação e
violência comuns desde a instauração da DINA. Portanto, a substituição desse
órgão repressor pela Central Nacional de Informações (CNI) não significou, ao
contrário do que divulgava oficialmente a ditadura, o fim ou mesmo o arrefecimento
da violência do Estado contra o povo chileno. Entre suas táticas repressivas
recorreu-se, em continuidade, à tortura no interior das comissarias (correspondente
a delegacias de polícia) auxiliados pela CNI, a polícia secreta. Segundo Aldunante, a
prática de tortura tornou-se generalizada e indiscriminada, inclusive tendo
aumentado nos idos de 1980. É nesse contexto que surge o Movimento contra a
Tortura, conforme atesta Aidunante.
A tortura, por ser uma prática horrível, está rodeada de silêncio. O
silêncio dos torturadores e o silêncio dos torturados. O silêncio dos
meios de comunicação. Nossa gente não sabe ou não quer saber.
Ou tende a se justificar: “Se o castigam, por algo será”. Tinha que
fazer a denúncia pública e a denúncia escandalizar: “Se tortura no
Chile e isso é intolerável”. E para ratificar essa denúncia deveria
estar presente sobretudo o acusador. Com esta presença se
romperia também o clima de temor que imperava no país. Era um
gesto libertador.147

Munidos de um cartaz com os dizeres “Aqui está se torturando um homem”,
no dia 14 de setembro de 1983, então chamado Movimento Contra a Tortura deu
início a seus protestos em frente a um dos quartéis secretos da CNI.
Aproximadamente sessenta pessoas permaneceram diante do edifício, cantaram,
“Tuvo una acción constante en la prensa clandestina, en las comunidades cristianas de base, en
los comités de Derechos Humanos y vinculación con la Vicaría de la Solidaridad”. (tradução da
autora)
HERNÁN, Vidal. El movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Mosquito Editores, Santiago,
2002, p. 10.
147
La tortura, por ser una práctica horrible, está rodeada de silencio. El silencio de los torturadores y el
silencio de los torturados. El silencio de los medios de comunicación. Nuestra gente no sabe o no
quiere saber. O se tiende a justificar: «Si lo castigan, por algo será». Había que hacer la denuncia
pública y la denuncia escándalo: «Se tortura en Chile y esto es intolerable». Y para rubricar esta
denuncia había que estar presente, sosteniendo el lienzo acusador. Con esta presencia se rompía
también el clima de temor que imperaba en el país. Era un gesto liberador. (tradução da autora)
AlDUNANTE, Jose. El Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo:Una Relación
Complementaria In: HERNÁN, Vidal. El movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Mosquito
Editores, Santiago, 2002, p.10
146
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lançaram folhetos e detiveram o trânsito. O ato terminou com a prisão de alguns
participantes; outros seguiram pacificamente.
Naquele momento, surgiu em Santiago um novo tipo de ação em defesa dos
direitos humanos. Enquanto outros organismos tinham como canais principais a
busca da defesa jurídica, a atenção médica, a educação ou o bem-estar dos
afetados pela ditadura; esse grupo voltou a sua atenção exclusivamente para a
denúncia da tortura como prática da política de Estado, com ação nas ruas. Para
tanto, suas incursões não eram esporádicas e possuíam finalidade específica. Era
sua intenção dispor do espaço público e dos meios de comunicação para criar
consciência sobre a prática da tortura e, por fim, mobilizar a opinião pública para
exigir sua extinção.
Alguns meses após a sua primeira mobilização, em novembro de 1983, um
trabalhador da construção civil, chamado Sebastián Acevedo, em ato de desespero
e como forma de pressionar as autoridades para saber o paradeiro de seus filhos,
naquele momento desaparecidos, ateou fogo em seu próprio corpo preso a uma
cruz em frente à catedral de Concepción, situada na praça de armas da cidade.
Muito ferido, foi internado no Hospital Regional de Concepción, enquanto sua filha,
Maria Candelária, era libertada pela CNI, conseguindo despedir-se do pai. Gallo
Fernandes, o filho, também foi libertado, mas não teve a sorte de sua irmã. Os dois
voltariam a ser presos. O caso de Sebastian foi o primeiro no Chile de suicídio com
fim de denúncia das atrocidades da ditadura. Os participantes do Movimento Contra
a Tortura, ao tomarem conhecimento do caso, adotaram o nome de Sebastián
Acevedo e passaram a se chamar Movimento Contra a Tortura Sebastian Acevedo
O grupo era extremamente organizado e, para atingir seus objetivos, traçaram
diretrizes básicas de ação para quando estivessem nas ruas. Seriam um grupo
pacifista, denunciariam verbalmente crimes cometidos, cantariam sempre a mesma
música, deteriam o trânsito sempre que possível, esperariam pela polícia para haver
prisões e convocariam pessoas da imprensa amiga para testemunhar e documentar
seus atos. A lógica era a de que, não havendo a possibilidade de provar a tortura
nem os desaparecimentos, tais atos serviriam para denunciar ao mundo e à própria
sociedade o que se passava no Chile no tocante à repressão.
O próprio Gandhi salientou antes de tudo a ação frente a
passividade; logo, exigia que esta ação fosse não violenta. Não
somos pacifistas a priori, mas valorizamos plenamente o peso ético
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da não-violência. Mais vale para a construção de valor do povo
chileno que Pinochet havia sido ao menos declarado réu pelas
violações que executou contra os Direitos Humanos a que tivesse
sido eliminado no atentado que sofreu nas margens do rio Maipo. Se
tivesse morrido, então, para muitos seria tomado como um herói.
Contudo, a derrocada do regime por via armada não tinha nenhuma
possibilidade. As normas que dávamos eram: não agredir com
gestos ou palavras aos carabineiros; não resistir à prisão, antes, se
assim puder, acompanhar voluntariamente os detidos, não cair frente
aos carabineiros sem antes seguir o nosso posto e terminar a ação.
Este estio fez escola. Protestos posteriores como as “funas” têm
adotado procedimentos semelhantes. 148

O movimento não se constituía fechado, era uma coalizão que reunia
ativistas, religiosos e laicos, crentes ou não, provenientes de partidos de oposição à
ditadura, pessoas dedicadas à defesa dos direitos humanos, de diferentes classes
sociais, ou simplesmente pessoas motivadas pela razão do próprio movimento,
particularmente mulheres que se tornaram um dos segmentos mais vulneráveis, seja
pelo desaparecimento de seus filhos, maridos e outros entes queridos, seja pela
indignação ante as brutalidades que vivenciavam todos os dias.
Durante seis anos, de 14 de setembro de 1983 a março de 1990, foram
realizadas 178 ações, desdobrando-se em muitos outros, seja na qualidade de
promotor, seja na condição de apoiador, e deles Salas participa ativamente, de que
é um exemplo o que analisaremos mais à frente, intitulado Somos Mas, organizado
por um dos inúmeros grupos de mulheres ativistas, cujas ações se entrelaçam com
as do Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo (MCTSA), compondo a
capilaridade que expressa a particularidade do tecido social chileno.
Enfrentando a censura, o MCTSA logrou romper as fronteiras de Santiago e
tornar conhecidos seus protestos, que eram bem acolhidos pela população nas ruas
e difundidos pelos meios de comunicação independente. Um documentário, gravado
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Preferimos esta fórmula a la otra «la no-violencia activa». El mismo Gandhi subrayaba ante todo la
acción frente a la pasividad; luego exigía que esta acción fuera no violenta. No somos pacifistas a
priori, pero valoramos plenamente el peso ético de la no-violencia. Más valdrá para la construcción
valórica del pueblo chileno el que Pinochet haya sido al menos declarado reo por las violaciones que
hubo a las Derechos Humanos a que hubiese sido eliminado en el atentado que sufrió a orillas del río
Maipo. Si hubiese muerto entonces, para muchos hubiera quedado como héroe. Por lo demás, la
derrocación del régimen por vía armada no tenía ninguna posibilidad. Las normas que dábamos eran:
No agredir de obra o de palabra a los carabineros; no resistir la detención, antes, si se puede,
acompañar voluntariamente a los detenidos, no huir ante la presencia de los Carabineros sino seguir
en nuestro puesto y terminar la acción. Este estilo ha hecho escuela. Protestas posteriores como las
«funas» han adoptado procedimientos semejantes. (tradução da autora)
AlDUNANTE, Jose. El Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo:Una Relación
Complementaria In: HERNÁN, Vidal. El movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Mosquito
Editores, Santiago, 2002.
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em vídeo, chamado Por la Vida, elaborado em 1987, contendo imagens de ações do
grupo, entre 1984 e 1986, capturadas por Pablo Salas, foi difundido em muitos
países e traduzido em várias línguas. O movimento chegou a receber prêmios
nacionais e internacionais de direitos humanos dentre eles ONG 2001 e Monseñor
Proaño. Em 2016, Padre José Aldunante recebeu o prêmio de direitos humanos no
Chile. Nascido em 1917, com 99 anos, Aldunante ainda deixa suas reflexões sobre o
presente e futuro da sociedade chilena.
A sociedade está exigindo transformações e cada vez mais
profundas. Alguns diriam bom, agora há democracia e antes havia
ditadura, porém, esta democracia é a que realmente queremos ou
necessitamos? Uma democracia em que reina o dinheiro, onde há
ricos tremendamente ricos e pessoas muito pobres. Um modelo que
é simplesmente o liberalismo sem freios, em que só os que possuem
recursos podem acender a tudo o que querem. Então hoje em dia se
vai muito mais a fundo que quando lutávamos contra a ditadura. Esta
democracia não é a que tenderíamos a ter. 149

Todos os atos do Movimento Sebastián Acevedo possuíam um propósito
delimitado pelo grupo. Eram nomeados e tinham um endereço certo. A imprensa
amiga, ou seja, independente era convocada com a finalidade de dar maior
visibilidade às ações.
O ano de 1988 foi o período do plebiscito, ou seja, redemocratização ou não
no Chile. No mesmo momento, o grupo denunciava a tortura, prisões,
desaparecimentos e a censura nos meios de comunicação, ao mesmo tempo, que é
duramente reprimido. São evidências quem vem a corroborar que não houve uma
distensão no modo repressivo da ditadura e no controle dos meios de comunicação
durante os anos 1980. Ademais, a denúncia a respeito da ocultação por parte dos
canais oficiais de TV sobre o que se passava na sociedade leva a conjecturar: Quem
eram os canais de TV? Quem era a imprensa oficial? Quem os influenciava? E, no
mais, quais eram os outros veículos da imprensa? O que traz à importância da
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La sociedad está exigiendo transformaciones y cada vez más profundas. Algunos dirán, bueno
ahora hay democracia y antes había dictadura, pero ¿esta democracia es la que realmente queremos
o necesitamos? Una democracia en que reina el dinero, donde ricos tremendamente ricos y hay
personas muy pobres. Un modelo que es simplemente el liberalismo sin frenos, en que sólo los que
poseen recursos pueden acceder a todo lo que quieren. Entonces hoy en día se va mucho más a
fondo que antes que cuando luchábamos contra la dictadura. Esta democracia no es la que
tendríamos que tener. (tradução da autora)
ALDUNANTE, José. Declaração em entrevista. Disponível em: Radio Universidad de Chile
http://radio.uchile.cl/2016/06/01/jose-aldunate-premio-nacional-de-ddhh-la-sotana-contra-la-opresion/
Acessado em: 10/06/2016.
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imprensa independente e à relevância das manifestações de organizações civis de
denúncia à ditadura.
A relação entre os atos de protestos e o seu registro audiovisual é de especial
interesse, pois tais atos políticos registrados pela imprensa independe e contra
hegemônica demonstram uma forma de ação simbiótica. No Chile, o registro em
vídeo utilizado pela chamada imprensa alternativa expressava uma ação política que
se contrapunha ao monopólio dos meios de comunicação e ao conteúdo por eles
veiculado. A palavra “alternativa” conduz à conjetura do assunto abordado nos
vídeos, alguns dos quais eram a própria denúncia dos canais de televisão que
calavam frente aos horrores perpetrados naquele período.
A própria cobrança do Movimento quanto à omissão televisiva, contém uma
denúncia, dada a particularidade do surgimento desse meio de comunicação no
Chile. Pois; essa nascera associada a experimentos tecnológicos nas universidades,
em especial a Universidade Católica do Chile e Universidade Católica de Valparaíso,
que iniciaram suas transmissões nos anos de 1959 e 1960, respectivamente. A
princípio, o funcionamento dos canais esteve ligado à Direção de Serviços Elétricos,
sem nenhuma normativa clara, as tentativas de utilização dos canais por empresas
jornalísticas ou privadas foram censuradas. Em 1962, por ocasião do campeonato
mundial de futebol, houve a primeira expansão de aparelhos de televisão, vinte mil,
entre Santiago e Valparaiso. Em 1963, há o intento da regularização no parlamento
do estatuto da TV, porém o mesmo foi rechaçado. Nesse ritmo lento e incerto entra
no ar a Televisão Nacional do Chile (TVN) em 1969. Portanto, ao pensar em
televisão

no

Chile,

deve-se

ter

claramente

a

relação

TV/Universidade,

consequentemente TV/Estado, pois, os canais que se configuram no período em
questão eram: Televisão Nacional do Chile (TVN), Universidade de Chile, Católica
de Valparaíso e Católica de Santiago. 150
Ora, o papel do Estado, em situações normais, deve ser, dentre outros, o de
gestor de políticas culturais e sociais por meio de leis de incentivo à produção
audiovisual, regulação de investimentos em meios de comunicação e distribuição de
quotas de possessão de canais. Essas políticas promovem uma participação

150

A trajetória da televisão chilena possui uma série de particularidades, um desenvolvimento tardio,
no interior das universidades, posteriormente acautelada pela ditadura, sem a possibilidade de
abertura ao mercado. Somente no final dos anos 1980, a televisão toma as feições da atualidade.
Para maiores informações sobre um assunto tão vasto e detalhado: ACUÑA, Fernando (editor), Los
primeros 50 años de la Televisión Chilena.Santiago, Impresión Printer, 2007.
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equilibrada da sociedade aos produtos audiovisuais, ou seja, a televisão, o cinema e
o próprio vídeo.
A influência Estado sobre a televisão no período capitaneado pela ditadura foi
capturada por Sérgio Durán, um dos poucos historiadores chilenos a refletir sobre
esse assunto e, para ele, o
Chile havia presenciado em seu passado numerosos atos de
violência, abusos e excessos provenientes de distintos setores, mas
nada parecido ao terrorismo de Estado em grande escala e com o
grau de crueldade com que se praticou baixo o regime de Pinochet.
(...) Nada disto aparecia na tela do televisor. Em virtude de seu poder
para configurar a realidade e por possuir quase a totalidade do
território nacional, a televisão foi de longe, o meio mais ferreamente
sujeito ao controle do regime. 151

Conforme já aventado, após o golpe de Estado, não houve nenhuma intenção
da junta militar em promover qualquer participação equilibrada da sociedade na
produção audiovisual; portanto, é possível mensurar a importância do registro da
imprensa independente.

2.7. Somos Más: o retrato de um quotidiano de lutas
Somos Mas é um documentário que relata o trajeto de um dos muitos grupos
de mulheres que promovem atos de resistência e de denúncia do terrorismo de
Estado ainda vigente no Chile, mesmo após os anos de 1980. O movimento,
intitulado, Mujeres pela Vida (MPV) é retratado nesse documentário, desde seu
nascimento (1983) até sua última atividade (1989), com destaque para um dia de
luta contra ditadura por esse grupo de mulheres. Diante dessas imagens, é possível
romper barreiras de tempo e a frieza de documentos escritos e ter a oportunidade de
experienciar o que significou sair às ruas em tempos de repressão para denunciar,
para exigir justiça, liberdade e democracia.
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DURAN, Sergio. Ríe cuando todos estén tristes: el entretenimiento televisivo bajo la dictadura de
Pinochet. Santiago:LOM Ediciones, 2012.
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Também é um documentário que, além de expressar tal quotidiano de lutas,
condensa a própria trajetória de vida de Salas, sua família, dado que sua mãe é uma
das integrantes desse movimento, sua militância; pois essas mulheres se somaram
a tantas outras organizações em luta contra a usurpação de seus direitos à vida e
sua habilidade profissional. Com sua originalidade na tomada de cenas, sua
precisão na escolha das imagens, a captação dos movimentos em curso Salas foi
compondo a própria história.
O documento de trabalho do movimento informa o seguinte sobre a ação de
30 de outubro de 1985:

Convocadas por Mulheres pela Vida, se mobiliza uma grande marcha
em direção a Carlos Antunes com Providencia. Com ela se pretende
apoiar os dirigentes sociais encarcerados pela ditadura e exigir o
imediato retorno à democracia. O lema usado diz: SOMOS MAS 152

Salas foi avisado sobre o ato um dia antes, se propôs a registrar e,
posteriormente, fez a edição junto a Pedro Chasckel. A marcha foi um plano
bastante audacioso da parte do grupo. Três colunas deveriam sair de diferentes
locais de Santiago em direção ao marco zero. Na época, encontrar mais dois
cinegrafistas com respectivos assistentes de um dia para o outro, prontos para filmar
e de confiança absoluta para passar as informações de onde saíram as colunas e
para onde iriam não era uma empreitada fácil. Pois, a intenção era cobrir toda a
marcha, caminhando junto às mulheres até seu destino e, chegando lá, ter a
possibilidade de filmar em diferentes ângulos. Por fim, a ajuda veio, Salas conseguiu
152

Convocadas por Mujeres por la Vida se moviliza una gran marcha en dirección Carlos Antunes con
Providencia. Con ella se pretende apoyar a los dirigentes sociales encarcelados por la dictadura y
exigir el pronto retorno a la democracia. El lema utilizado dice: SOMOS MAS. Valdes, Teresa.
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o auxilio que necessitava, mais dois cinegrafistas. No dia do ato, um deles não
apareceu permanecendo na filmagem Leopoldo Correa e seu assistente Antônio
Lobos e Francisco Salas como assistente improvisado de Salas. Há de se notar as
dificuldades para o registro, Francisco, irmão de Salas, não era assistente de
câmara foi ajudar no momento que em que o assistente oficial não pode estar lá.
Fator que acarreta alguns problemas de áudio em algumas partes do documentário.
No dia, a falta de um cinegrafista fez com que uma coluna não fosse acompanhada,
essa coluna não conseguiu chegar ao marco zero. Salas relata que, no dia, fizeram
uma escolha pelas colunas que iriam filmar e acreditavam que uma delas não teria
chance, pois vinha de muito longe. Optaram pelas duas que possuíam mais chances
em chegar e assim o fizeram.153
Na análise das imagens, algumas questões se destacam. O telespectador, ao
caminhar com a câmera pelo bairro de Providencia, um local abastado de Santiago,
juntamente com aquelas mulheres levando faixas e cartazes pedindo paz,
solidariedade, justiça, denunciando a cultura de morte imperante no país, sente
automaticamente, o impacto da desigualdade, ante um local da cidade onde se
podia viver sem o contato com o lado repressivo da ditadura. Essa era a parte
civilizada da cidade idealizada desde Vicuña Mackena e realizada por Pinochet, o
qual isolou a população pobre sem condições de arcar com custos de moradia para
os bairros periféricos, através do que hoje é conhecido como neoliberalização do
espaço urbano através do decreto de 1979.154
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Estrevista concedida à pesquisadora em 27 de abril de 2016, Santiago, Chile
El Decreto Nº 420 señala que se buscaba lograr “una mayor flexibilidad en el crecimiento,
estructuración y renovación urbana, aumentando la oferta de suelo potencialmente urbanizable”. A su
vez, el Ministerio de Agricultura aprobó estas modificaciones, considerando que “las características
de baja transparencia y acumulación de externalidades del mercado del suelo en el Área
Metropolitana hacen necesario introducir un elemento corrector a través de la regulación del suelo del
área mencionada, de manera de crear una mayor oferta potencial de suelo urbano que redunde en
una estabilización y eventual equilibrio de este mercado, tanto en el área de expansión urbana, como
al interior del área urbana propiamente tal”. De esta manera, el suelo se convertirá en una mercadería
transable, confiándose así a “la mano invisible del mercado” la óptima asignación de recursos en la
ciudad. Magdalena Vicuña del Río. Proyecto FONDECYT Nº 1110387, “Santiago de Chile: de la
ciudad de los negocios, al negocio de las ciudades”. Revista INVI, VOL. 28, nº. 78, 2013. Disponível
em:<http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/rt/printerFriendly/761/1100>Acesso
em:
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É possível notar o desconforto por parte dos que costumavam transitar por ali,
pessoas que se viam engalfinhadas pela manifestação, olhavam atônitas, viraram de
costas, faziam de contas que nada se passava ali. Por outro lado, também havia
apoio. É possível ouvir buzinas ao toque de “e vai cair”, pedestres batendo palmas e
se aglomerando um tanto timidamente para acompanhar o que se passava. Em
meio à cidade limpa e organizada de muros brancos e acinzentados, onde tudo era
pacato e organizado, a desordem provocada por essas mulheres veio para
incomodar e apelar pela solidariedade para que todos possam viver em liberdade.
Caminhavam de forma pacífica, com mãos para cima e abertas em sinal de
que tinham as mãos limpas.

Essas mãos somente seguravam um grande cordão, o cordão da união
transformador da multiplicidade de opiniões políticas, de diferenças sociais, de
diferenças ideológicas em vontade uníssona de Somos Mas, ou seja, todas lutam
juntas pela mesma causa.
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Diante das imagens, a altivez, os passos firmes, os sorrisos de pessoas que
ali estão após terem passado por brutalidades como a perda de entes queridos,
algumas carregavam fotos de parentes desaparecidos consigo. São rostos jovens de
mulheres que guardavam poucas recordações do que é viver em liberdade, rostos
de senhoras marcados pelos anos da liberdade e da ditadura. Estela Ortiz, viúva de
Parada estava presente junto a Baby Salas, mãe de Pablo Salas, em uma espécie
de comissão de frente segurando um grande cartaz abrindo caminho com os
dizeres: Libertad, Unidad y Solidariedad. Declara:
Estou aqui porque sou mulher, porque todos estes anos significam
muita dor, porque estou pela unidade e solidariedade de todos os
chilenos para que a vida ganhe e acabe a cultura da morte.155

À medida que as colunas começavam a chegar ao marco zero, era possível
notar a grandiosidade da marcha. Próximo à igreja de Providencia, havia um espaço
entre prédios destinado a um centro comercial formando uma espécie de praça, a
concentração passava a ser ali. A primeira coluna a chegar possuía centenas de
mulheres e praticamente preencheu todo local.

155

Transcrição da autora
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A praça teve o chão marcado com tinta nos dizeres Somos +, em um ato de
rebeldia contra a cidade higiênica e asséptica instaurada pela ditadura.

Cartazes coloridos preencheram o espaço mostrando que lá estavam
mulheres artistas, mulheres meninas, mulheres donas de casa, mulheres
estudantes, mulheres pobladoras156, mulheres trabalhadoras, mulheres escritoras,
mulheres socialistas, mulheres dirigentes sociais todas as mulheres unem-se em um
mar de cartazes e corpos. Ali não havia diferença, eram solidárias.
A repressão sobre o ato foi brutal. Não foi mais amena por ali estarem
presentes senhoras idosas e crianças. Como já apontado, uma coluna não logrou
êxito em chegar ao marco zero. Conforme se dirigiam, antes havia uma tentativa por
parte dos Carabineiros responsáveis pelo policiamento em atrasar ou deter o avanço
das colunas até a chegada das tropas especiais de contenção. É possível notar a
movimentação dos mesmos estudando o espaço observando as pessoas, trocando
informações entre si. Em uma das colunas, formavam uma espécie de barreira
impedindo a passagem.

156

O termo poblador(a) não foi traduzido pelo fato de perder seu significado. Pode ser interpretado
como sujeitos provenientes de ocupações de terra, as quais se transforam em bairros ou não, ou
também em sujeitos periféricos.
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- Senhoras lamentavelmente não podem seguir
- Por qual motivo?
- Porque estão interrompendo o transito, estão provocando
desordem.
- Não estamos provocando nenhuma desordem.
- Paramos em todos os semáforos
- Não importa! Estão atrapalhando o trânsito veicular e dos
pedestres. Esta manifestação não está autorizada.
- Perdão senhor, não estamos gritando, estamos em absoluto
silencio, somente temos um dizer: somos mas, a quem ofende isso?
- Não ofende ninguém!
- Olhe para trás senhora há muita gente ofendida porque não pode
caminhar.157

Essa é a coluna de Estela Ortiz e Baby Salas, a qual, por fim, conseguiu
livrar-se dos Carabineiros e continuar a caminhada. Suas companheiras integrantes
de outra coluna sofreram com a chegada dos chamados guanacos, os caminhões
que lançavam jatos de água.

Sem lugar para se refugiar, foram emparedadas pelos potentes jatos que
arremessavam seus corpos contra os muros. Não fugiam. Permaneciam com as
mãos para cima, olhando de frente para os caminhões e gritando – Temos as mãos
limpas!

157

Diálogo que acompanha as cenas.
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Após serem surradas pelos jatos de água continuavam sua caminhada,
sorridentes e cantando, sem soltar o cordão, quando se deparavam com a tropa de
contenção. Três ou mais bombas de gás lacrimogênio foram arremessadas na
direção delas, o susto era grande.

Há menção de uma meia volta, algumas passaram mal, se abraçaram,
sorriram, olharam para câmera e disseram – Está tudo bem! Vamos continuar!

Todas, enfim, conseguiram reunir-se na praça. Cercada por prédios altos, a
praça, transformou-se em uma concha acústica o que proporcionou uma paisagem
sonora extraordinária.
Pois, ao estarem todas juntas, começaram a cantar uma parte do Hino da
Alegria. A canção foi entoada em coro por centenas de mulheres ajoelhadas e
sentadas ao chão junto a palmas, mãos dadas e braços erguidos enquanto
Carabineros rondavam entre elas com bombas nas mãos.
Escuta irmão a canção da alegria
o canto alegre que espera
um novo dia
vem canta sonha cantando
vive sonhando o novo sol
em que os homens
voltarão a ser irmãos
Vem canta sonha cantando
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Vive sonhando o novo sol
Em que os homens
Voltarão a ser irmãos158

Ao passarem pelas mulheres, elas se ajoelhavam e erguiam as mãos; o tom
da canção subia e subia como fosse uma arma deixando os uniformizados mais
irritadiços, até o momento em que, em meio à multidão em coro, começaram a
arremessar bombas.

158

Escucha hermano la canción de la alegría
el canto alegre del que espera
un nuevo día
ven canta sueña cantado
vive soñando el nuevo sol
en que los hombres
volveran a ser hermanos.
Ven canta sueña cantado
vive soñando el nuevo sol
en que los hombres
volveran a ser hermanos.
A letra da Canção da Alegria é uma composição de 1970 do cantor Miguel Rios (Espanha, 1944)
aproveitando a composição do quarto movimento da Sinfonía nº 9 de Beethoven.
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Uma chuva de bombas de gás foi enviada na direção central da praça. As
cenas que seguem são de muitas pessoas passando mal e uma grande
solidariedade no socorro.

Aproveitando o momento de distração, começaram as tentativas de prisão,
algumas mulheres foram levadas ao ônibus já preparado para transferência.

Contudo, de forma alguma desistiram do ato. Rapidamente, se reuniam em
torno de um grande cartaz com os dizeres Somos Mas, sentavam-se e, novamente,
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colocavam as mãos para o alto e na área central da praça bem em frente aos
caminhões e a tropa de contenção para começarem a ler o seguinte:
Pelos que estão presos
Somos mas
Por um Chile limpo e lindo
Somos Mas
Por um Chile democrático
Somos mas
Por um Chile livre
Somos mas
Por um Chile Solidário
Somos mas
Por uma pátria de irmãos
Somos mas159

Os Carabineiros avançaram contra o cartaz e interromperam a leitura.

De maneira inacreditável, dois caminhões guanacos irromperam sobre a
praça. Passaram por sobre as calçadas e pequenas muretas até encontrarem a
parte central e tentarem dispersar a concentração das mulheres que vinham se
sustendo corajosamente. Elas não correram.

159

Transcrição da autora.
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Permaneceram abraçadas, tentando levantar as mãos em meio aos jatos e
fugir dos caminhões que avançavam sobre seus corpos.

Naquele momento, com imagens tão violentas, começaram a soar os sinos da
igreja de Providencia juntamente as sirenes dos caminhões, as buzinas de “e vai
cair” e o canto das que ali permaneciam.

Os caminhões se retiraram certos de que tivessem dispersado a
manifestação. Mais uma chuva de gás lacrimogênio foi despejada sobre a praça. Se
enganaram. Elas ainda tinham fôlego. Resistiram às bombas e voltaram a se unir
novamente na parte central sob um cartaz com os dizeres: Paz e Justiça. Cantaram
o coro da canção nacional do Chile.
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Dulce Patria, recibe los votos
Con que Chile en tus aras juró
Que o la tumba serás de los libres
O el asilo contra la opresión

Um dos últimos frames do documentário é um retrato da solidariedade. A
cena mostra três mulheres passando dentro de um ônibus no momento do ato de
Mulheres Pela Vida, as mesmas acenam em sinal de apoio. A medida que o ônibus
se distancia, a mulher menina da janela com olhar misto de surpresa e tristeza
diante da cena ali posta se contorce para acenar até quando possível.

Esse ato de MPV demonstra seu poder de organização e persistência quanto
aos ideais perseguidos. O grupo possuía frentes de trabalho, cada qual responsável
por cada detalhe das manifestações. Durante todo o documentário, um fator é
relevante: nenhuma delas foi registrada sendo golpeada por um policial. Esse fato
possui algumas possíveis explicações. As frentes de trabalho eram responsáveis por
questões práticas como a confecção de cartazes, redação dos ritos a serem lidos,
convocação das entidades de mulheres, mas também eram responsáveis por uma
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grande rede de proteção.160 É possível acompanhar pela documentação o que
chamavam por comissões as responsáveis pela imprensa, propaganda e relações
públicas. O contato com a imprensa alternativa era vasto e grupo possuía apoio das
revistas, fotógrafos como também dos cinegrafistas, transitavam livremente para
publicação de artigos161. Quanto à frente de relações públicas, a documentação 162
revela contatos nas mais amplas redes de direitos humanos no Chile, América
Latina e no mundo. Durante o desenrolar das filmagens, nota-se a presença de
vários observadores, mas muito além dessa espécie de rede de segurança, o
terrorismo do Estado chegou a um ponto que acabou por criar figuras as quais não
poderiam mais ser tocadas. Um exemplo é o caso de Estela Ortiz que teve seu
marido degolado e o pai sequestrado e desaparecido. O caso causou tamanha
repercussão nacional e internacional pela barbaridade e também pela função
desempenhada por seu esposo, que atuava na Vicaria de La Solidariedad
investigando casos sobre atos de lesa-humanidade cometidos pela ditadura. Através
de Mulheres pela vida é possível apreender que a ditadura não foi capaz sufocar as
convicções políticas, não foi capaz de destruir os laços de solidariedade no interior
das organizações de vecinos, a qual é uma entidade do tecido social chileno. Não
conseguiu sufocar a imprensa, a arte, a criatividade. Não conseguiu sufocar a
humanidade.

2.8 Mulheres pela Vida – Porque damos la vida defendemos la vida

A formação de Mulheres Pela Vida se deu através de uma carta aberta
dirigida a todas as mulheres chilenas por uma coletiva de imprensa (16 de novembro
de 1986). A carta exalta o valor da mulher como dona de casa, pobladora,
profissional, operária, escritora, camponesa, pesquisadora, em organizar-se nas
mais diversas entidades femininas com a finalidade de defender seus interesses
como cidadãs e que, apesar das diferenças de funções das organizações todas
possuem, têm algo em comum: o desejo de “uma sociedade mais justa e
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humanitária”163. Pesa que somente o fato ser-mulher já se constitui um problema no
ceio da sociedade chilena.
O governo militar coloca a mulher chilena sob uma dupla ditadura:
agrega à milenar dominação de gênero expressa na organização
patriarcal da sociedade, a dominação política. Esta dupla opressão
se conjuga para sobrecarregar as mulheres ao maior peso do modelo
econômico imposto, fazendo-as mais vulneráveis à manipulação
ideológica do terror.164

A carta segue convocando todas as mulheres por uma união em torno da
constituição de uma frente ampla feminina com a finalidade da restauração da
democracia. Constatam que seja qual for o grupo que participem, ou não, a dor
sentida pela descriminação, injustiça e abusos de poder é a mesma desde a dona
de casa, a pobladora ou a universitária; o medo afeta a todas.
Vocês não acerditam que é possível um denominador comum, a
consciência em alguns princípios e ações, sem que por eles os
organismos femininos não percam sua autonomia ou deixem de lado
seus programas específicos?165

As mulheres amigas são convidadas a meditar sobre as inquietudes
levantadas pelo grupo, que pensava não haver mais espaço e tempo para seguir
esperando por algum movimento que assumisse um consenso integrador; portanto,
tomaram essa inciativa como forma de acercamento entre todos os grupos, certas
de que o momento era aquele. Despiram-se de qualquer papel de autoridade sobre
os demais grupos e colocaram-se em posição mediadora a fim de acabar com a falta
de comunicação e somente promover a união. Ao final, uma reunião foi convocada
para uma tentativa de diálogo conjunto sem um compromisso fechado a priori.
O grande ato de Mulheres Pela Vida deu-se em 29 de dezembro de 1983,
ocorrido no Teatro Caupilican em Santiago, convocado sob o título “Libertad tine
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VALDÉS, Teresa. Las mujeres y la dictadura militar en Chile. Flacso, 1987.
El gobierno militar coloca a la mujer chilena bajo una doble ditadura: se agrega a la milenaria
dominación de genero expresada en la organización patriarcal de la sociedad, la dominación política.
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¿No creen ustedes que es posible un denominador común, la consciencia em algunos principios y
acciones, sin que por ellos los organismos femeninos no pierdan su autonomía o dejen de lado sus
programas específicos? (tradução da autora)
Ibidem.
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nombre de Mujer”, em que exaltava a força e o valor feminino por sobreviver a dez
anos de ditadura sob prisões, torturas, exílios, repressões e arbitrariedades.
Nos une a urgência de temer por nós mesmos como povo. Nos reúne
o sentimento e a convicção de que como nação e como grupo
humano estamos chegando ao ponto limite que exige uma ação
decisiva. Ação que é urgente, Hoje e não Amanhã.166

A chamada para o ato deixa claro que não havia intenção por parte do grupo
de se constituir em um outro grupo, mas sim, havia o forte desejo da união das
mulheres chilenas por um compromisso de “ação pela vida”. Um lema unitário foi
proposto em nome dessa união: Hoy y no Mañana! Por la Vida! Respondendo à
convocaria de “Mulheres pela Vida”, estiveram presentes no teatro mais de dez mil
mulheres.167
Ademais, sobre os movimentos femininos, durante os primeiros anos da
ditadura as únicas organizações as quais saíram publicamente para denunciar as
atrocidades cometidas pela ditadura foram as organizações femininas; essas
lutavam

pelos

direitos

humanos,

buscavam

por

familiares

desaparecidos,

denunciavam a tortura, todas eram compostas e dirigidas basicamente por
mulheres. Eram as mães, esposas e irmãs de detidos desaparecidos as quais
saíram em sua busca e proporcionaram o nascimento das primeiras agrupações.
Como a da Agrupacion de detenidos desaparecidos, elas eram protegidas pela
igreja católica e supostamente toleradas pela ditadura. Nesse período, havia a
criação da “Union de Mujeres” (UDEM) e diversas outras agrupações. 168
A relação do Estado com tais grupos, e depois ao movimento constituído de
caráter unitário, deve ser pensada por diversos aspectos: em primeiro lugar, porque
parte desses grupos se formavam na busca por seus familiares. Emergiram desde
os anos de 1973 e sempre buscaram por informações sobre mortos e
desaparecidos. Sofreram repressão e enfrentaram toda a sorte de ações estatais;
mas, é notório que mesmo as ditaduras não são capazes de calar as mulheres que
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buscavam pelos seus. Em segundo lugar, porque onde quer que se organizassem, a
atuação do Estado contra elas mobilizaria amplos setores da opinião pública,
especialmente porque elas buscavam por informações e não possuiam atuação
atentatória contra o Estado ou contra as ditaduras. Obviamente, as reuniões desses
grupos causaram grande desconforto, porque desnudavam o Estado, demonstravam
a situação vivida e, ao se organizarem, discutiam politicamente, ampliando o leque
de informações repassadas aos grupos civis. Não se tratava de ações
despolitizadas, mas claramente exigia muito esforço desmobilizá-las. A organização
das “Mulheres pela Vida” no Chile passou por processo repressivo bastante forte,
conforme veremos, e mesmo que mobilizassem amplos setores de opinião pública e
não possuíssem claro viés de classe, ainda assim suas ações emancipatórias
enfrentaram jatos de água e bombas.
Outro aspecto importante é que esses grupos constituídos conformavam
frentes amplas, que não eram propriamente contrários ao sistema econômico.
Discutia, no limite de sua atuação, o processo ditatorial e a falta de democracia, mas
não colocavam limites na atuação do capitalismo. Sabidamente, o capitalismo
enquanto sistema sobrevive facilmente em situações de democracia, desde que nos
limites dos interesses dos segmentos da burguesia que a dominam, e lança mão de
ditaduras quando considera necessário para garantir a “ordem” ou quando necessita
promover reformas necessárias ao próprio capitalismo que onerarão de tal forma os
trabalhadores, levando-os a mobilizações massivas. Sentindo-se incapaz de
enfrentar tais reações em um sistema democrático, mesmo que nos limites da
democracia burguesa, lançam mão de ditaduras. Seria, portanto, de supor, que
essas mulheres tivessem algum tipo de prerrogativa tolerada.
Todavia, ao longo desse item, o leitor pode perceber que não foi o que
ocorreu. As imagens buscadas da época demonstraram que quaisquer formas de
organizações poderiam ser atacadas, mesmo que essas não colocassem na ordem
do dia a questão do sistema ou, no limite, o problema da propriedade privada.
Conforme visto, houve uma tremenda dificuldade desse mesmo Estado em lidar nos
mesmos formatos com os grupos considerados “subversivos”, inclusive porque tal
organismo tornou-se bastante grande e contou com mulheres de diversas parcelas
da sociedade, incluindo-se aí setores médios e altos. Seus vínculos se estenderam
desde as mulheres trabalhadoras até algumas da alta sociedade chilena da época.
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Não se trata aqui de discutir a questão da mulher na sociedade, mas perceber
a organização desses grupos femininos, que poderão servir para eventuais trabalhos
futuros sobre o tema e lembrar, como de praxe, que basta uma crise para que o
capitalismo coloque em risco as pequenas prerrogativas conquistadas pelas
mulheres.
O surgimento desses grupos se deu em diferentes momentos da ditadura que
pode ser dívida em duas partes: o primeiro momento de repressão generalizada,
1973 - 1976, e um segundo momento de repressão seletiva, 1977 - 1986. Durante o
período de repressão seletiva, o qual se estenderia até o final da ditadura, junta-se a
crise do modelo econômico que partiria de 1982 - 1986. No concernente aos
movimentos femininos, o golpe põe fim a um movimento de transformações políticas
e sociais iniciadas pela Unidade Popular. Milhares de pessoas presas, assassinadas
e torturadas dão início a um período de marginalização política pondo em evidência
a importância do tecido social chileno capaz de formar tais organizações sob
repressão.
Já no início dos anos 1980, começaram a realizar os primeiros encontros
nacionais de mulheres organizados pelo Departamento Feminino da Coordenadoria
Geral Sindical, criado em 1976. Através desses encontros, as mulheres iniciaram um
rechaço a seu papel discriminado perante a sociedade como objeto. A primeira
organização feminina a qual exercerá um papel será o Círculo de Estúdios de La
Mujer, esse se definia como feminista e denunciava a existência de relações de
poder patriarcalistas não somente na sociedade como na política. Outras
organizações foram tomando espaço e somando-se à luta das mulheres como:
Coletivo Mujeres de Lo Hermida, Comite de Defensa de los Derechos de la Mujer
(CODEM), a Frente de liberacion Fermenina, e o Grupo Domitila. Em 1981, as
mulheres participam do primeiro encontro feminista da América Latina. Com o
acirramento da crise econômica, as mulheres continuaram com a formação de
organizações. Nasceram Mujeres por Chile (MUDECHI), Movimiento de Mujeres
Pobladoras (MOMUPO), Movimiento Pro-emancipación de la mujer de chile
(MENCH-83), Centro de Estudios de LA Mujer (CEM), La casa de La Mujer La
Morada e FEMPRESS. Mujeres Por La vida se formou em 1983, buscando a
unidade das mulheres com a finalidade de pôr fim à ditadura.
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Não obstante, o movimento de mulheres ultrapassa as dificuldades
sob o organismo protetor de Mulheres Pela Vida, que tem um grande
poder de convocatória, e que busca aglutinar as mulheres sob dois
temas principais: as reivindicações sociopolíticas e as reivindicações
feministas. 169

O nascimento de MPV não foi incólume e veio de um âmbito de insatisfação
embalado por dez anos de ditadura e que eclodiu durante o início dos anos 1980. No
tocante às mulheres, como apontou Teresa Valdes, essas eram oprimidas
duplamente; primeiro pelo próprio sistema repressivo do Estado e, em segundo, por
viverem em uma sociedade patriarcalista.
A constituição de 1980 veio reforçar o papel submisso ao qual a mulher
estaria destinada. Consta do texto que a mulher deve obediência ao cônjuge, dita
certas profissões proibidas de serem exercidas, ainda proíbe viagens ao exterior
com os filhos sem autorização do marido, não dá garantias legais no caso de
separação caso o matrimônio não tenha sido celebrado com comunhão total de
bens.
Juntamente a esse clima opressor, também são marcantes os reflexos da
crise econômica pela qual passava o país, essa não poupou nenhuma classe da
população, apesar de ser mais devastadora nas classes trabalhadoras. O plano
econômico implantado através do grupo “Chicago boys” favoreceu ao capitalismo
financeiro, levando a uma quebra de indústrias de pequeno e médio porte, gerando
um grande desemprego, principalmente, quanto à mão de obra masculina, levando
as mulheres a serem responsáveis quanto a grande parte da renda familiar.
A mulher foi colocada em seu papel de mãe mantenedora do bem-estar da
casa e dos filhos, incluindo sua alimentação, passando a ser a principal fonte de
renda familiar. De acordo com fontes de MPV, em bairros periféricos, a porcentagem
chegou a ser de 80% de mulheres responsáveis pela renda. As mulheres saíram ao
mercado em busca de qualquer remuneração, não com a preocupação da qualidade
do trabalho, mas sim em levar o alimento para casa. Sem direitos, sem creche para
os filhos e sob silêncio. As organizações passaram a ocupar esse espaço e
cresceram exponencialmente em função de “ollas comunes” pela fome que se abatia
“Sin embargo, el movimento de mujeres sobrepasa las dificuldades bajo el organismo paraguas de
Mujeres Por La Vida, que tiene um gran poder de convocatoria, y que busca aglutinar a las mujeres
gracias a dos temas principales: las reivindicaciones sociopolíticas y las reivindicaciones feministas”
Las chilenas que lucharon contra la ditadura. (tradução da autora) Documento de trabalho Mujeres
Hoy -12/09/2004
169
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nas periferias, creches comuns, reivindicação de maiores direitos trabalhistas e o
reconhecimento da mulher enquanto pessoa. Essas organizações de mulheres, de
bairro, de partidos, sindicalistas, eclodiram juntamente às passeatas e às marchas
de fome.
A mídia nada noticiava sobre o que ocorria no país, cumpria o papel de
exaltar o lugar maravilhoso em que os chilenos e chilenas tinham a sorte de viver.
Relembrava o passado sombrio e aterrorizava a população contra o perigo
comunista. Os órgãos repressores continuavam com seu papel. A CNI recolhia
informações sobre líderes de movimentos e seus familiares transformando-os em
alvos móveis. Essas mulheres de várias organizações que, partir de 1983, reúniramse por um país democrático sem mortes, sem perseguições, sem dor, sem medo
sofreram tais pesadelos. Ao se colocarem a frente dos holofotes, algumas das
líderes foram presas, foram torturadas e humilhadas.
Durante sua jornada o MPV, como já colocado, contou com mulheres dos
mais diversos grupos sociais dentre elas atrizes, artistas plásticas, escritoras, poetas
fato que brindaram seus atos de denúncia nas ruas com alegria, controvérsia,
slogans criativos, sempre acompanhados de cantos, danças, rodas, lembrando a
todos o gosto da liberdade procurando romper com a atmosfera de terror imperante
no país.
Foram ações de grande repercussão. A adoção do NO +, criado pelo coletivo
Colectivo de Acciones de Arte (CADA) e adotado em 1984, utilizado em uma série
de ações relâmpago pregando cartazes, convocando pessoas para restituição da
sociedade democrática. Constituído originalmente por Raúl Zurita, Fernando
Balcells, Diamela Eltit, Lotty Rosenfeld e Juan Castillo, o coletivo foi caracterizado
por Nelly Richard170 como partícipe da escena avanzada da arte chilena, o que
corresponderia a artistas chilenos comprometidos a uma produção que reformulasse
a arte como prática contra institucional durante os anos da ditadura. Nesse sentido,
a intenção do grupo era transformar o espaço público de contemplativo em um
espaço de exigências da cidadania contando com sua participação ativa, não
somente participando de ações como no processo criativo.
Definida, fundamentalmente, a partir dos escritos de Nelly Richard e,
no campo literário, de Eugenia Brito, a “escena de avanzada” se
170

RICHARD, Nelly. Márgenes e instituciones: arte en Chile desde 1973.
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constitui em torno de um grupo heterogêneo de artistas de diversas
disciplinas, cuja principal característica se estabelece numa aposta
programática que busca modificar as estratégias discursivas da arte
no Chile, vinculando-as – em certo modo – a correntes
neovanguardistas.
Situada
num
ponto
de
inflexão
do
desenvolvimento artístico e crítico-teórico da arte chilena, a “escena
de avanzada” vem colocar em questão os pressupostos discursivos e
estratégicos nas diversas áreas da arte que haviam se desenvolvido
até antes do Golpe de Estado de 1973, renovando de maneira
definitiva os campos escriturais e plásticos da arte nacional.171

Em 1986, fundem-se NO + e PORQUE SOMOS + quando houve a chamada
do corpo social a tomar uma posição expressada na Convocatória de 20 de março
de 1986. Em 1988, ano do plebiscito, um ato com mil mulheres no centro de
Santiago chamado NO ME OLVIDES procurava denunciar a continuidade de poder
de Pinochet. As mulheres carregavam silhuetas negras em tamanho natural com os
dizeres que carregavam o nome de uma vítima do regime e abaixo uma pergunta:
me olvidaste? E duas alternativas simulando uma cédula de votação SI ou NO. A
ação foi planejada para seguir no mais completo silêncio e, posteriormente, as
figuras deveriam ser penduradas ou coladas. Todas as ações dessas mulheres
foram duramente reprimidas. Bombas de gás, o uso de jatos de água, a própria
violência física e prisões foram constantes durante suas campanhas.
Sua luta não se resumia aos atos nas ruas. Participaram ativamente nas
campanhas pelas convocatórias dos grandes atos de protestos, estiveram lado a
lado com sindicalistas e políticos dando-lhes apoio e solicitando a presença massiva
das mulheres. Atuaram também, fora do Chile, denunciando a ditadura através de
representações e cartas a vários países e órgãos de direitos humanos. Constituíramse um grupo tão coeso e forte que acabaram por receber duas comitivas americanas
de direitos humanos. Uma na ocasião mais tensa do governo Reagan, o qual queria
liberar um empréstimo ao Chile e o congresso não estava disposto a tal devido às
notícias de atrocidades cometidas por Pinochet. A segunda, na véspera do

Definida fundamentalmente a partir de los escritos de Nelly Richard y, en el campo literario, de
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modificar las estrategias discursivas del arte en Chile, vinculándolo -en cierto modo- a las corrientes
neovanguardistas. Situada en un punto de inflexión del desarrollo artístico y crítico-teórico del arte
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plebiscito, quando os EUA tinham as informações de que o ditador usaria de
qualquer recurso para continuar no poder.
Apoiaram movimentos e instituições que não eram femininas, participando de
seus atos como, por exemplo, o Movimento contra a Tortura Sebastian Acevedo.
Defenderam judicialmente e através de denúncias todos os ataques sofridos pela
Vicaria de La Solidariedad. Participaram ativamente nas periferias contribuindo com
as

“ollas

comunes”172,

denunciando

os

cercos

sofridos

pela

população,

disponibilizando advogados, entregando denúncias ao Secretário de Justiça, exigiam
a mudança na Constituição para que houvesse maior atenção a um plano de
moradias, principalmente após a implantação do projeto higienista pós-golpe.
Defenderam e foram solidárias à imprensa independente que sofria ataques e
ameaças. A exemplo de Rodrigo Rojas, fotógrafo que morreu carbonizado após um
ataque de soldados que jogaram gasolina e atearam fogo em seu corpo e no de sua
amiga Carmen Quintana, que acabou participando de atos do MPV, também.
Em 7 de julho de 1986, fizeram uma declaração pública intitulada “Com
indignacion y dolor” devido à morte de Rodrigo e o sofrimento de Carmen ante a
impunidade dos que cometeram tal atrocidade. Em junho de 1987, acompanharam
uma marcha de jornalistas e trabalhadores do diário Fotin Mapocho em protesto pela
prisão de um de seus jornalistas e pela liberdade de expressão; em seguida, uma
comissão fez uma visita à redação do diário em solidariedade à perseguição que
vinham sofrendo. Os mesmos atos de solidariedade foram repetidos com a revista
APSI, quando da prisão de seu diretor, com a revista Analisis, denunciando as
repetidas ameaças de morte sofridas por jornalistas.
Estiveram atentas aos encarceramentos e desaparecimentos de pessoas. A
presença do grupo em prisões e hospitais psiquiátricos foi maciça. Atuavam em
vários âmbitos através de denúncias a órgãos de direitos humanos, apelações a
corte, cobrança de ministros, pregavam cartazes pela cidade com os nomes e rostos
de presos e desaparecidos. Por vezes, lutavam pelas suas como no caso de Fany
Polarolo, uma das fundadoras do grupo que foi presa em um hospital psiquiátrico.
Durante seu trajeto, conseguiram abarcar, apesar das diferenças ideológicas,
muitas batalhas. No tocante à afiliação política, suas integrantes advinham das mais
A “olla comum” ou panela comum foi recurso utilizado diante da crise para enfrentar a fome. Cada
membro da vizinhança contribuía com um alimento disponível em sua residência e algumas pessoas
eram responsáveis pela cocção e distribuição da comida a toda a comunidade. Esse recurso ainda é
presente nas comunidades chilenas.
172
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diversas militâncias, desde o Partido Comunista ao Partido Democrata Cristiano.
Fator que não impedia sua ação política nas ruas e sua unidade. Tiveram como
última grande campanha o NO + batalhando pela democracia. Deixaram como saldo
o empoderamento das mulheres chilenas e a participação do nascimento do
movimento feminino no Chile.
Observa-se, portanto, que a imprensa independente compunha com os
integrantes dessas lutas sociais, somando-se a essa expressão da luta dos
trabalhadores chilenos em uma ação simbiótica; pois, naquele momento, a ação do
terror do Estado não era seletiva. O quotidiano da resistência e de denúncia desses
segmentos sociais chilenos à ditadura se expressa aqui através das imagens que
registraram suas organizações, como o Movimento Mulheres Pela Vida, Sebastián
Acevedo, movimento estudantil, trabalhadores, sindicatos das mais diversas
categorias, o ressurgimento dos comandos comunales, de partidos políticos, de
artistas e o próprio Ictus. Os primeiros, com seus atos públicos, recompondo o tecido
social de solidariedade e os segundos, transformando suas ferramentas de trabalho
em verdadeiras armas, ambos ameaçadores aos olhos repressivos e ambos
fortemente reprimidos naqueles idos de 1980. Enfim, conclui-se que esses entes
sociais nunca desapareceram do tecido social chileno, estiveram operando, fator
que gerou o poder da construção da resistência nos anos 1980, apagamento ainda
por ser melhor analisado pela historiografia.
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Capítulo 3 – Terrorismo de Estado e resistência

As cenas filmadas por Salas que registraram a mobilização popular de
diferentes segmentos sociais, em que pesem estarem submetidos a um estado de
terror, nos remetem a perscrutar sobre os fundamentos de tal persistência que
envolvia não apenas sofrer com a brutalidade da repressão, mas o risco de perder a
vida. Nesse sentido, o acervo de vídeos doado para esta pesquisa por Pablo Salas
explicita, para além do registro de várias dessas manifestações, diferentes aspectos
e aponta para as características intrínsecas à sociabilidade participativa chilena
contra a qual, insanamente, a ditadura se abateu.
Dentre o material cedido pelo autor, selecionamos dois vídeos que nos
pareceram mais emblemáticos no espelhamento de tal particularidade: um
documentário que denuncia o degolamento de três operários sindicalizados e
militantes políticos de longa data em luta contra o domínio das burguesias
autocratas173 naquele país. Denúncia que transparece na mobilização de suas
esposas e mães e que congrega inúmeras outras pessoas, particularmente
mulheres chilenas, pelas ruas da cidade de Santiago e que envolve também o
segmento da Igreja Católica solidário com as lutas dos trabalhadores. O segundo
registra a repressão contra uma comunidade inteira, o assentamento denominado La
Victoria. La Victoria tornou-se um dos mais trágicos símbolos do terrorismo de
estado pinochetiano, pois não apenas espelha o abuso da legalidade praticado pelas
forças repressivas após 1980, contra os segmentos mais pobres da população,
como remete o telespectador à permanência de uma tradição na luta do povo
chileno pela manutenção de seus direitos humanos e de cidadania, a duras penas
conquistado ao longo do século XX.

173

MAZZEO, Antonio Carlos. Estado e burguesia no Brasil: origens da autocracia burguesa. LOCAL:
São Paulo. Boitempo Editorial, 2015.

128

3.1 Na denúncia de três mulheres a mobilização popular

O vídeo selecionado é de abril de 1986 e se inicia com três pessoas
caminhando em direção ao Palácio de La Moneda, sede do governo, onde se
localiza uma praça popularmente conhecida como bandejão central.
Visando um melhor entendimento da movimentação, um croqui foi elaborado
baseado no Google Maps. As setas indicam o caminho costumeiramente percorrido
pelos familiares e as barras, o posicionamento dos policiais.

Na época em que as cenas foram tomadas, havia uma calçada em volta da
praça central que não mais existe, em seu lugar há grades de isolamento, portanto,
é impossível acessar a área.
Todos os frames selecionados que retratam Estela Ortiz, seu filho e Owana
Madera foram extraídos do documentário.
O trio atravessa a Avenida O´Higgins, em seguida a rua Teatinos. Com cravos
nas mãos e cartazes, em direção à praça. Quando mal chegam à calçada, acercamse rapidamente cinco carabineiros a fim de impedir sua jornada. Ao mesmo tempo,
um carro se detém e buzina em sinal de protesto.
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Os três são impedidos de prosseguir, os guardas colocam-se à frente,
impedem a passagem, empurram, pegam Estela pelo braço. Durante a filmagem,
várias vezes, ela desaparece em meio ao cerco dos uniformizados. Sua altivez
impressiona, não se deixa abater, sempre de mãos dadas com o filho e
empunhando um cravo vermelho em suas mãos desfere as seguintes palavras:
Eu estou caminhando por meu país que é o Chile. Venho com meu
filho, com um cravo na mão. Não estou fazendo absolutamente nada
senhor. Não! Eu tenho o direito a caminhar. Esta é a minha pátria
como é a sua. Eu tenho direito a caminhar. Me deixe caminhar. Eu
vou caminhar. Me deixe caminhar!
(o policial tenta impedi-la segurando pela cintura)
Não me toque, eu não lhe toquei! Você não tem o direito a me tocar.
Você é um homem ou um uniforme de caribineiro! Não tem direito a
me tocar.
(um dos policiais pede que saia, atravesse a rua)
Não vou sair. Esta é minha pátria como é a sua, ou não?
Eu venho com meu filho deixar um cravo em homenagem a seu pai
que foi assassinado há 13 meses e ele tem direito a render
homenagem a seu pai.
Carabinero – Atravesse!
Não vou atravessar. Porque vocês é que estão cometendo um erro,
não eu.
(novamente um carabinero tenta impedi-la fisicamente)
Não me toque! Não me toque! Por que não posso caminhar por
minha pátria. Já assassinaram meu marido, prenderam meu pai por
que não posso caminhar por minha pátria?
Carabinero – Tem documentação senhora?
Por fim, é aberto o caminho, os três passam escoltados pelos
uniformados, mal conseguem depositar suas homenagens, as quais
imediatamente são arrancadas do local, amassadas e rasgadas.
Após uma verdadeira batalha para depositar uma flor e um cartaz o
mesmo caminho é percorrido de volta.174

O telespectador pode observar que o cinegrafista se encontrava posicionado
na parte central da praça de forma a obter uma tomada geral da chegada dos três
174

Transcrição da autora
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ao local. Dessa forma, é possível observar toda a movimentação de aproximação e
o momento em que são impedidos de prosseguir. Quando são abordados, há o
movimento de aproximação, não pelo zoom da câmera, mas pela caminhada do
cinegrafista. Há alguns motivos para essas movimentações. A tomada geral desde o
meio da praça, onde se percebe inclusive alguns galhos de arvore é porque esses
atos eram previamente combinados e, portanto, a imprensa deveria ser a mais
discreta possível a fim de obter o registro.
A aproximação do cinegrafista pode ser explicada pela tomada do áudio
extremamente limitada nesse tipo de equipamento e, também, porque observar as
imagens do conjunto selecionado proporciona um primeiro plano dos rostos de
Estela Ortiz e também dos carabineiros. A organização do enquadramento é caótica,
fato que sugere a apreensão do momento. Até então há somente um movimento da
câmera para frente, equivalente a um travelling, culminando nos rostos dos
principais agentes ali postos. Na sequência, há um corte, acaba o primeiro plano.
A partir de então, as tomadas são em primeiro plano e de frente aos
envolvidos; proporcionando, no enquadramento, a visão de uma quantidade
desproporcional de oficiais para contenção de duas mulheres e uma criança,
impedidos de caminhar pela barreira formada pelos corpos funestos representando a
ordem estabelecida.

Na sequência, mais um corte e outro plano. O enquadramento encontra a
partir do final da praça pelo lado de dentro para a tomada da cena do depósito das
flores e cartazes seguidos da retirada das mesmas pelos carabineiros.
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Na saída, cinegrafista e manifestantes caminham juntos, em ato de
solidariedade. Antes de deixar o local, um breve zoom nos rostos remete o
espectador ao drama e à dor vivida por aquelas famílias. A tomada é finalizada com
Estela, seu filho e Owana desaparecendo nas ruas de Santiago.

Mas tal denúncia, aparentemente tão pouco mobilizadora, porque foi
destacada por Salas ao se referir a seu acervo documental? O que denunciavam
essas três pessoas, solitariamente à frente de um dos maiores centros repressivos
do Cone Sul, em um momento em que, aparentemente, a ditadura estaria
fragilizada?
Denunciavam os degolamentos de esposos e pais pela polícia secreta do
Central Nacional de Informaciones (CNI), contra toda a propaganda oficial de
arrefecimento da ditadura. Todos os indícios levam a crer que o assassinato desses
três membros do partido comunista foi um ataque direto a dois símbolos da
resistência em luta naquele momento: contra uma entidade coordenada pela ala
progressista da Igreja Católica denominada Vicaria de La Solidariedad e contra a
mobilização popular, incluindo-se aí, trabalhadores em geral e organizações críticas
àquele estado de terror que se instaurara no país. Uma luta inserida no âmbito do
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que foi implementado no Chile através da Doutrina de Segurança Nacional, a
chamada eliminação do inimigo interno.

3.2 José Parada, Manuel Guerrero e Santiago Nattino: o espelhamento da luta
de classes

Durante um ano exigindo justiça, liberdade e democracia, as esposas de
Manuel Gerrero, José Parada e Santiago Nattino compareceram à praça, em frente
ao La Moneda, todas as sextas à uma da tarde.
Ali enfrentando todas as adversidades impostas pela polícia, empunhavam
cravos vermelhos e cartazes denunciando a violência cometida contra seus
companheiros. Com uma valentia que as tornavam gigantes, aquelas pequenas
mulheres enfrentavam as agressões de carabineiros, por vezes as arremessando ao
chão na tentativa de impedir sua passagem; porém, desistir não era uma opção,
somente deixavam o local ao depositar seus cravos vermelhos e os cartazes com as
fotos de seus falecidos companheiros, esses eram rasgados e pisoteados com a
semelhança do destino final daqueles três homens que nada puderam fazer por sua
defesa.

Manuel Guerrero Antequera (filho de Manuel Guerrero), Estela Ortiz (viúva de José Parada),
Owana Madera (companheira de Manuel Guerrero), Elena Reyes (viúva de Santiago
Nattino). Fonte: archivo digital de Manuel Guerrero Antequera175

175

Disponível em: www.flickr.com/photos/manuelguerrero/343952795/sizes/z/in/photostream
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As viúvas convocaram a imprensa e a sociedade a comparecer durante suas
ações de protesto por justiça e democracia. Frente a um ato claro da ditadura
imperante no país para que investigações sobre tortura não seguissem adiante
buscando amedrontar, coagir e calar as pessoas envolvidas; a atitude dos familiares,
grupos sociais e imprensa demonstraram a grande coragem ao denunciar, exigir
justiça, continuar saindo às ruas e registrar para o mundo e para o futuro que, o que
se passou no Chile, foi uma ditadura e um processo de transição custeado por
muitas vidas.
...assassinos, faz oito anos prenderam meu pai e ele está
desaparecido, hoje matam meu marido, me deixam com quatro
filhos... levaram meu pai e mataram meu marido. Chegará o dia em
que cada um deles vão pagar cada um desses crimes. Não temos
dúvida, até que me reste a última gota de sangue, vou vingá-los.
Temos que mudar este país de uma vez por todas. Até quando
seguiremos dialogando com assassinos. Até quando seguirão
matando o nosso povo. Até quando os meus filhos verão tanta
matança, tanto crime, tanta tortura neste país. Até quando chilenos,
companheiros, compatriotas. Por favor, levanta-te, não aguentamos
que continuem nos matando, por favor. Por favor, exijamos justiça de
uma vez por todas 176

Três membros do partido comunista foram sequestrados e assassinados em
Santiago em março de 1985.177 Pelo fato das vítimas serem encontradas, dias
depois, degoladas; o sequestro ficou conhecido como o “caso degolados”. Os
membros do partido comunista eram: o sociólogo que, em 1974, havia ingressado
no Comitê Pro Paz e, na época de seu sequestro, trabalhava na Vicaria de La
Solidariedad como chefe do departamento de análise de casos, José Manuel
Parada, era casado com Estela Ortiz, cujo pai que era secretário geral do partido
comunista e estava desaparecido desde 1976. O pai de José, Roberto Parada, era

176

... asesinos, hace ocho años detuvieron a mi padre y está desaparecido, hoy día matan a mi
marido, me dejan con 4 niños ... se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Llegará el día en
que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes. No les quepa duda, hasta que me
quede la última gota de sangre los vaya vengar. No quiero que la gente sufra lo que yo he sufrido,
esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. Hasta cuando
siguen dialogando con los asesinos. Hasta cuando siguen matando a nuestro pueblo. Hasta cuando
ven mis hijos tanta, tanta matanza, tanto crimen, tanta tortura en este país. Hasta cuando chilenos,
compañeros, compatriotas. Por favor, levántate, no aguantes que nos sigan matando a nuestra gente,
por favor. Por favor exijamos justicia de una vez por todas. (tradução da autora)
Fala de Estela Ortiz à imprensa presente no necrotério no momento do reconhecimento do corpo de
seu companheiro José Parada. Tamanho desabafo deu origem a um documentário chamado “Hasta
Cuando” produzido pelo diretor australiano David Bradbury sobre a ditadura chilena, filmado em 1985.
177
Sobre os detalhes do caso, ver: CAUCOTO, Nelson, SALAZAR, Héctor. La noche de los Corvos.
El caso degolados um verde manto de impunidad. Santiago: Ceibo Ediciones, 2013.
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ator e militante comunista, na época de sua morte, atuava no Teatro Ictus e, ao
saber da morte do filho, encontrava-se encenando a peça “Primavera com una
esquina rota”, não deixou o palco, terminou sua atuação. No ano seguinte, Roberto
Parada faleceu em Moscou. A mãe de José, Maria Maluenda, também era atriz e foi
deputada pelo partido comunista de 1965 a 1969. Estela Ortiz e Maria Maluenda
desempenharam um papel crucial de denúncia da ditadura chilena.
Quando foi sequestrado e morto, José Parada, juntamente com Manuel
Guerrero estavam a serviço da Vicaria de la Solidarieadad, averiguando e ampliando
as denúncias desse último sobre a perseguição e tortura que ele e sua família
haviam sofrido nos anos anteriores de 1980.
Manuel Gerrero era proveniente de uma família proletária e comunista do
movimento operário chileno, com firmes propósitos de conquistar a emancipação por
meio do governo popular. Esteve à frente da organização de trabalhos voluntários
coordenados pelo Ministério da Educação durante o governo Allende. Em julho de
1976, Guerrero foi ferido à bala na rua e sequestrado. Sua esposa e seu filho, com
seis anos de idade, passaram a procurar por Manuel. Obtiveram uma informação de
que Guerrero estaria em um campo de prisioneiros de Puchincaví; mas, ao
encontrá-lo, todos vão presos e passam dois dias depondo. Uma criança de seis
anos, uma criança recém-nascida, a esposa de Manuel e sua mãe. Quando
liberados, Manuel denunciou a vários órgãos, inclusive à Corte Suprema o que havia
passado.
Guerrero passou uma temporada no exílio devido às suas denúncias; porém,
com o início dos protestos no Chile, em 1982, resolveu retornar e passou a trabalhar
como professor e Presidente do Conselho Metropolitano da Associação Gremial de
Educadores do Chile (AGECH), até o momento de sua morte.
Por sua vez, Santiago Nattino, a terceira vítima do sequestro, foi também alvo
da operação do Comando Conjunto, que voltaria a atuar pela Direção de
Comunicações de Carabineros (DICOMCAR), por ter em seu nome a imprensa da
Associação de Educadores do Chile. Local esse que a DICONCAR acreditava
estarem sendo impressas as reportagens de denúncia sobre as torturas sofridas por
Manuel Guerrero em 1976. Artista e publicitário especialista em desenhos, apoiara a
campanha de Allende com suas criações, além de militante do partido comunista.
José Parada e Manuel Guerrero foram sequestrados por volta das oito da
manhã em uma ação pouco discreta em frente à escola onde Guerrero trabalhava.
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Um professor, ao testemunhar o sequestro dos dois amigos, em uma tentativa de ir
em socorro acabou baleado, enquanto um helicóptero dava rasantes sobre a escola,
causando pânico nos alunos e funcionários. O trânsito chegou a ser desviado para
evitar a circulação de carros no momento da ação. Um dia antes, Santiago Nattino
foi levado por volta de meio dia quando se acercava de sua casa para o almoço. Os
corpos foram encontrados por dois irmãos camponeses em Quilicura, região
metropolitana de Santiago, degolados.
Ora, a Vicaria esteve sob vigilância desde sua fundação, em 1976, em
substituição ao extinto Comité de Cooperación para la Paz, criado assim que os
crimes de lesa-humanidade começaram a ocorrer no Chile, em 1973, conforme
consta registrado nas fichas de documentação da CNI. Dentre essas fichas,
destaca-se, por exemplo, uma de Alberto Cardemil,178 Subsecretário de Interior
(1984-1988), à polícia secreta. Uma observação escrita à mão diz: “considerar
antecedentes (…) sobre a infiltração na Vicaria” datado de 26 de abril de 1985. Mas
chama ainda a atenção o fato do documento ser dirigido ao subsecretario de
relações exteriores. Sob o nome “Antecedentes de pessoas que trabalham na
Vicaria de La Solidariedad”,179 o vínculo com a Secretaria de Relações Exteriores
chilena estabelece outro nexo no interior dessa grande operação, ou seja, aponta
para as conexões repressivas na região, dentre as quais a mais conhecida é a
Condor.180
Mas saberiam os denunciantes retratados por Salas a dimensão do monstro
que enfrentavam à época de seus protestos? Em entrevista concedida à Revista
Sentidos Comunes, em 2013, Estela Ortiz e Manuel Guerrero respondem
exatamente a tal questão do entrevistador: “Tenían noción de quiénes eran los
culpables?” A que Estela responde:
No começo pensamos que era o comando conjunto. Não pensamos na
DICONCAR. Logo fizemos a petição a um Ministro em Visita e o caso foi
tomado pelo juiz José Canovas. Enquanto ele investigava, nós sempre
178

DORAT, Carlos; WEIBEL, Mauricio. Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura.
Santiago de Chile: CEIBO, 2012. Nesse livro, os jornalistas recuperam as relações entre as
secretarias de Estado e órgãos repressores da ditadura por meio de vasta documentação.
179
Ibidem.
180
Nesse sentido, ver: SILVA, Jussaramar. As conexões repressivas no Cone Sul (1960-1990):
terrorismo de Estado em conexão internacional, 2016. 276 f. Tese (Doutorado em História) Programa de Estudos Pós-Graduados em História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
São Paulo, 2017. Ver também: GARZÓN REAL, Baltasar. Operación Cóndor. 40 años después. 1ª
ed. adaptada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos (CIPDH) Categoría II UNESCO, 2016, entre outros.
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estivemos informados de detalhes, foi uma exigência que fizemos a nossos
advogados. Eu creio que tudo que avançamos foi não somente produto do
ministro em visita, foi tarefa dos advogados, do ministro e das famílias.
Houve uma investigação feita em conjunto. 181

O que ocorre é que o retorno de Gerrero, nos idos de 1980, integrava uma
ampla mobilidade de exilados chilenos de retorno a seu país, confiantes de que a
extinção da DINA significava, de fato, o arrefecimento da repressão. Mas tal
mobilidade fora acompanhada de perto pelo serviço secreto chileno, alertados que
foram pela polícia francesa que lhes forneceu o nome dos exilados que retornavam.
Tal parceria recebeu o nome de Operação Retorno e se deu através das
embaixadas, através de seus serviços secretos, segundo depoimento de Juan
Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, que ocupou o comando da Direção de
Inteligência Nacional do Chile (DINA), entre 1973 e 1977, mas que nele permaneceu
nos anos seguintes. Contreras relata ainda nesse depoimento concedido à jornalista
Marie-Monique Robin,182 que os nomes de todos os exilados que retornavam foram
passados para as embaixadas da América Latina principalmente com a finalidade de
monitoramento dessas pessoas.
Em que pese a responsabilidade militar sobre tais crimes de lesahumanidade, Estela Ortiz demonstra a consciência que têm tais militantes de que
muitos outros estiveram envolvidos em tais ações, direta ou indiretamente, pois
Eu creio que há justiça com aqueles que detiveram e assinaram
diretamente José Manuel, Manuel e Santiago, porém as
responsabilidades intelectuais não estão condenadas. Também há
que se considerar que de alguma maneira ai houve um sistema. O
estado escamoteou esse crime. Sabiam absolutamente o que tinha
acontecido. E isso é parte do processo de como se acobertou a
participação dos Carabineiros nesse processo. Por isso, eu creio,
que os grandes covardes são as forças civis que têm operado este
sistema de terrorismo de estado. Aqui, o terrorismo de estado não é
algo que surge das forças militares nem dos diferentes organismos
de segurança. Os organismos de segurança são quem executa uma
política, desenhada e planejada minuciosamente pelos civis, em
181

Al comienzo pensamos que era el comando conjunto. No pensamos en la DICOMCAR. Luego
hicimos la petición de un Ministro en Visita y el caso lo tomó el juez José Canovas. Mientras él
investigaba nosotros siempre estuvimos informados del detalle, fue una exigencia que les hicimos a
nuestros abogados. Yo creo que todo lo que avanzamos, no fue sólo producto de un ministro en
visita, fue la tarea de los abogados del ministro y de las familias. Hubo una investigación hecha en
conjunto.(tradução da autora)
Estela Ortiz em entrevista, em setembro de 2012, à Revista Sentidos Comunes. Disponível em:
http://www.sentidoscomunes.cl/estela-ortiz-y-manuel-guerrero/ Acessado em: 02/062016.
182
ESCUADRONES DE LA MUERTE: la escuela francesa. Direção: Marie-Monique Robin. 2003. O
documentário contém uma série de entrevistas a generais de diversas nacionalidades: franceses,
americanos, argentinos e chilenos.
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primeiro lugar, que aprovam a ditadura. Seguramente com alguns
militares. E os civis têm passado bem. Eles, sim, são os covardes183

3.3 Nuestra pequeña república popular: el Campamento La Victoria

As origens do assentamento, hoje um bairro denominado La Victoria,
remontam a 1920, fase em que o Chile passava por transformações estruturais
como a crise agrária e a industrialização, provocando uma grande massa migratória
às cidades, em especial, Santiago. À procura de emprego e moradia, formam-se
grandes concentrações do que se caracterizou como “poblaciones callampas”, em
geral, próximas ao centro. Nas primeiras décadas do século XX, o Chile passou pela
transição de um país oligárquico para um país mesocrático, por meio do aumento
das bases sociais e grupos médios, os quais, adquirindo pouco a pouco maior
consciência de seus direitos, passaram a atuar também no campo político. Esse
crescimento, igualmente, dá-se no interior da economia com a ampliação da
participação das classes médias abrindo, assim, a economia mista com incentivo
Estatal. O período de transição não se deu a passos largos, nem de maneira
pacífica. Nas primeiras décadas do século XX (1920), Alessandri se elegeu com um
programa político que propunha o fim do parlamentarismo, com reformas sociais que
beneficiariam a classe média e trabalhadora por meio de uma reforma constitucional.
Acusado de tendências socialistas por seus inimigos políticos e reprimido duramente
por protestos de trabalhadores nas minas com uso de força armada, seu governo
sofreu um golpe militar em 11 de setembro de 1924.

183

Yo creo que hay justicia con quienes detuvieron y asesinaron directamente a José Manuel, Manuel
y Santiago, pero las responsabilidades intelectuales no están condenadas. También hay que
considerar que, de alguna manera ahí hubo todo un sistema. El Estado tapó este crimen. Se sabía
absolutamente lo que había pasado. Y eso es parte del proceso y de cómo se encubrió la
participación de Carabineros en esto. Por eso yo creo que los grandes cobardes son las fuerzas
civiles que han operado en ese sistema de terrorismo de Estado. Aquí el terrorismo de Estado no es
algo que surge de las fuerzas militares, ni de los diferentes organismos de seguridad. Los organismos
de seguridad son quienes ejecutan una política, diseñada y planificada minuciosamente por los
civiles, en primer lugar, que apoyan la dictadura. Seguramente con algunos militares. Y los civiles han
pasado piola. Ellos sí que son cobardes. (tradução da autora)
Estela Ortiz em entrevista, em setembro de 2012, à Revista Sentidos Comunes. Disponível em:
http://www.sentidoscomunes.cl/estela-ortiz-y-manuel-guerrero/ Acessado em: 02/062016.
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Nesse momento, foi bastante sintomática a crise pela qual passava o Chile,
além da “questão popular” ou “el peso de la noche” evidenciado pelas constantes
greves e amotinamentos nas fábricas que frequentemente terminavam pela
repressão por meio das forças armadas e mortes dos trabalhadores, fator que
demonstra o desprezo pela população e somente a preocupação pelo controle da
mão de obra e da ordem social; havia uma acirrada disputa pelo poder entre a
burguesia e a decadente oligarquia. Alberto Edwards, em seu livro “La fronda
aristocrática em Chile”, editado em 1928, demonstra claramente a problemática da
época:
A verdadeira luta de classes se incendiou entre a pequena burguesia
educada nos liceus e a sociedade tradicional. (...) O fundo da querela
era muito simples. No complexo problema político da época, a classe
média rebelde não via senão a dominação de uma oligarquia que se
tornava especificamente incapaz, desnacionalizada, sem moralidade
nem patriotismo. A aristocracia política, por seu turno, não pretendia
dissimular seu deprezo por esses forasteiros, vencidos nas lutas da
vida econômica e social, que tentavam suplantá-la na direção do
país. Esses homens destituídos de experiência e capacidade de
direção, sem lastro histórico nem atitudes hereditárias, no conceito
de seus émulos, só conseguiriam derrubar o majestoso edifício da
República, levantado laboriosamente durante várias gerações”184

O Golpe de 1924 é significativo, principalmente, porque foi seguido de uma
ditadura em 1927, capitaneada pelo coronel Carlos Ibañez. Os dois fatos
demonstraram que houve uma tradição intervencionista dos militares na vida política
chilena. No mais, de acordo com a análise de Joan Alcazár185, foram “uma resposta
autoritária a problemática incorporação a vida política de novos setores sociais,
assim como as condições em que a dita incorporação havia que materializar-se.”

184

La verdadera lucha de clases se encendió entre la pequeña burguesía educada en los liceos y la
sociedad tradicional. (…) El fondo de la querella era muy simple. En el complejo problema político de
la época, la clase media rebelde no veía sino la dominación de una oligarquía que se le antojaba
específicamente incapaz, desnacionalizada, sin moralidad ni patriotismo. La aristocracia política, por
su parte, no pretendía disimular su desprecio por eses advenedizos, vencidos en las luchas de la vida
económica y social, que intentaban suplantarla en la dirección del país. Esos hombres destituidos de
experiencia y capacidad directiva, sin lastre histórico ni aptitudes hereditarias, en el concepto de sus
émulos, solo conseguirían derribar el majestuoso edificio de la Republica, levantado trabajomente
durante varias generaciones. (tradução da autora)
EDWARDS, Alberto. La Fronda Aristocrática em Chile. Santiago Chile: Imprenta Nacional, 1928.
185
una respuesta autoritária a la problemática incorporacion a la vida política de nuevos sectores
sociales, asi como de las condiciones em que la dicha incorporacion habia de
materializarse.(tradução da autora)
ANSALDI, Waldo; DEL ALCAZAR, Joan. La democracia en América Latina, un barco a la deriva.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.
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A corrupção da vida política da República levava nossas instituições
a um abismo até o qual a própria Carta Fundamental começava a
enveredar empurrada por interesses meramente pessoais. A miséria
do povo, a especulação, a má-fé dos poderosos, a instabilidade
econômica e a falta de esperanças de uma regeneração dentro do
regime existente, haviam produzido um fermento que irritava as
entranhas das classes cuja luta pela vida é mais difícil. Esse
movimento foi fruto espontâneo das circunstâncias. Seu fim era abolir
a política gangrenada; e seu procedimento enérgico, porém pacífico,
era obra de cirurgia e não de vingança ou castigo.”186

Embora escrito em 1924, esse livro traduz um dado conceito de participação
popular, qual seja, o de que o popular “é considerado como sujeito social e,
especialmente, como sujeito político”, o que nos remete à concepção de Baño,
segundo a qual,
uma sociedade determinada se entende como sistema de
dominação, que se define grosso modo o que agora denominamos
de setores populares. Existe a imposição de uma determinada ordem
politica, que garante coercitivamente determinadas relações sociais
em beneficio dos não predominantes. Se não existisse essa tensão
entre projeto dominante e projeto alternativo, a transformação
histórica resultaria inexplicável. Um popular não é uma categoria
inerte; mas afeta, por distintos meios e com distinta força na
definição da vontade coletiva de uma sociedade, que é o campo da
politica...187

Contando com graves percalços, os setores populares do Chile naquele início
do século XX, apresentavam a busca do desenvolvimento econômico como também
da justiça social. Com novos projetos políticos, ocorreu a reformulação do sistema
de partidos e a ampliação do sufrágio. Após o golpe de 1924, o Congresso aprovou
186

La corrupción de la vida política de la República llevaba a nuestras instituciones a un abismo hacia
el cual la propia Carta Fundamental empezaba a resbalar empujada por intereses meramente
personales. La miseria del pueblo, la especulación, la mala fe de los poderosos, la inestabilidad
económica y la falta de esperanzas de una regeneración dentro del régimen existente, habían
producido un fermento que irritaba las entrañas de las clases cuya lucha por la vida es más difícil.
Este movimiento ha sido fruto espontáneo de las circunstancias. Su fin es abolir la política
gangrenada; y su procedimiento enérgico, pero pacífico, es obra de cirugía y no de venganza o
castigo…(tradução da autora)
Manifiesto de la Junta Militar 11 de septiembre de 1924. Disponível em: www. memoriachilena.cl.
Acessado em: 02/09/2015
187
“una sociedad determinada se entiende como sistema de dominación, que define gruesamente lo
que ahora denominamos sectores populares. Existe la imposición de un determinado orden político,
que garantiza coactivamente determinadas relaciones sociales en beneficio de quienes predominan
en ellas. (…). Si no existiera esta tensión entre proyecto dominante y proyecto alternativo, la
transformación histórica resultaría inexplicable. (…) Un popular no es una categoría inerte, sino que
incide, por distintos medios y con distinta fuerza, en la definición de la voluntad colectiva de una
sociedad, que es el campo de la política (tradução da autora)
BAÑO, Rodrigo. Los sectores populares y la política: una reflexión socio-histórica. Política, nº. 43, p.
35-55
Universidad
de
Chile
Santiago,
Chile,
2004,
p.
37.
Disponível
em:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64504303. Acessado em: 20/08/2016.
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uma série de projetos que vinham sendo postergados havia tempos. Leis pendentes
sobre contrato de trabalho, sindicatos profissionais, tribunais de conciliação e
arbitragem, indenização por acidente de trabalho, seguro obrigatório de trabalho e
riscos de doença e acidentes, direito a greve entre outras. Em 1925, a nova
constituição foi promulgada dando fim ao parlamentarismo, o mandato do presidente
estipulado em seis anos, o congresso se elegeria a cada quatro anos. Em caso de
discrepância de opiniões entre o presidente e o congresso, haveria a possibilidade
de solicitar um plebiscito.
Ibáñez assumiu a presidência em 1927 sob uma aparente legalidade, mas
tanto suas atitudes como presidente como suas relações com o congresso
demonstraram se tratar de uma ditadura. Ibáñez utilizou-se do exílio, da prisão e até
de assassinatos. Nas questões administrativas, foram criados a Controladoria Geral
da República, o Corpo de Carabineros de Chile, a Caixa de Crédito Mineiro, o
Instituto de Crédito Industrial, a Direção Nacional de Educação Secundarista, além
da Caixa de Colonização Agrícola. Ações que promoveram uma profunda
modificação na máquina estatal. Em 1930, promulgou-se a lei trabalhista. Elevou o
status da Universidade de Chile proporcionando seu desenvolvimento. Elaborou um
grande plano de obras públicas beneficiando rodovias, estradas de ferro,
saneamento básico e escolas. Planos de reurbanização das cidades e até a
importação de um urbanista vienense foi providenciada. Aviões, da então criada
linha aérea chilena, sobrevoavam o território. Cinemas e prédios passaram a habitar
a paisagem da cidade. Ao final dos anos 30, inaugurava-se um cassino no Balneário
de Viña del Mar, sendo então possível se movimentar pelo país interligado por novas
estradas. Como relata Ramon188: “Até 1930 a gestão de Ibañez parecía de muito
êxito, o que para muitos justificava plenamente a ditadura e seus deslocamentos
forçados, exílios, torturas e desaparição de seus opositores.” Fato que irá se repetir
na história do país.
Até esse momento, era possível notar um país ainda construindo bases
primárias de comunicação, ou seja, havia esforço do Estado na construção de
estradas com a finalidade de interligar o país, a urbanização das cidades, a

“Hasta 1930 la gestión de Ibáñez parecía muy exitosa, lo que, para muchos, justificaba,
plenamente la dictadura y sus relagaciones, exilios, torturas y desaparición de sus opositores.”
(tradução da autora)
RAMÓN, Armando. História de Chile. Santiago: Catalonia, 2010, p.129.
188
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instituição de vias aéreas. Portanto, nesses governos, os meios de comunicação
televisivos foram vistos como supérfluos.
Já em 1930, o país sofreu com a crise econômica mundial de 1929 e o governo
ensaiou algumas medidas de emergência como a criação da Companhia de Salitres
de Chile (Cosach), que pretendia, pela aquisição de 95% da capacidade produtiva,
solucionar problemas financeiros; porém, a tentativa foi malograda. Ibáñez renunciou
em julho de 1931. A queda da ditadura militar produziu um vácuo de poder,
sucessivos gabinetes se organizaram para governar o país. Tensões sociais
abafadas à mão de ferro pela ditadura vieram à tona. Tensões políticas,
trabalhadores desempregados devido à crise e militares extremamente radicalizados
conformaram um quadro para um movimento conservador com características
nacionalistas e disposto a recompor o domínio civil no país. Sua intenção era forçar
o retorno aos quartéis das forças armadas, que vinham intervindo constantemente
na vida política do país. Assim, nasceram quase cinquenta guardas do Movimento
Civilista as Guardas Cívicas, grupos paramilitares que se proliferaram no Chile entre
1931 e 1936.
O movimento foi uma mescla da classe política conservadora e setores da
classe média radicalizados. Sob um grande descrédito pelos Carabineros do Chile,
as primeiras funções das guardas foram a de polícia, cuidando do tráfego de
veículos, fazendo a vigilância noturna; mas logo assumiram uma posição contra as
forças armadas, porque julgavam ser responsáveis pela situação econômica e
política desastrosa do país. Sob a consigna “República, Constituição e Liberdade” e
com o reconhecimento de partidos de direita, como também do poder judicial, a
milícia dedicou-se à construção de um grande exército. Contou com o financiamento
de oligarcas e do arsenal do próprio exército doado pelo governo. A milícia alcançou
conformações semelhantes ao próprio exército. Disciplinada, hierarquizada, com
ramificações em todo o território, possuía um Estado Mayor com um General.
Alcançou o número de 80.000 homens, possuía aviões e um sistema de rádio e
telégrafo conectando todo o país. Seus principais inimigos eram o exército e o
comunismo, ou seja, as convulsões populares causadas pelas greves de
trabalhadores.
Resgatar a lembrança das milícias de 1930 vem no sentido de uma reflexão de
que, no Chile, esse mecanismo não é inédito. As Ligas Patrióticas de 1911 a 1925,
que se concentraram no norte do país, porém, não exclusivamente, tinham a função
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de agredir sistematicamente peruanos e bolivianos residentes naquela região e
foram, desde seu início, instrumentalizadas pela oligarquia com a finalidade de
cooptar e reprimir o operariado mineiro anarquista e socialista.
Arturo Alessandri assumiu o poder em 1932 sem o apoio da esquerda, porém,
pediu a colaboração de todos os setores políticos e recebeu o apoio dos partidos
Radical, Liberal e Conservador, ou seja, da direita. A partir de então, suas
secretarias mais relevantes estiveram nas mãos desses partidos até o final de seu
governo. Teremos as instituições estabilizadas e o presidente se utilizando do
estado de sítio para isso repetidas vezes.189
Naquele momento, a vida política chilena apresentou uma mudança
significativa em seus quadros, de acordo com Scully 190, estudioso do assunto, ele
desenha um painel interessante sobre o destino dos votos a partir de então. Pois, a
lei eleitoral de 1874, estabelecia a necessidade de renda mínima, saber ler e
escrever, para ter direito a inscrição ao voto. O voto feminino não era permitido. Na
década de 1880, os inscritos com direito a voto, alcançavam um total de 5,11% da
população, dos quais alcançavam 57% de abstenção. Nesse período, de acordo
com os números apresentados pelo Instituto Nacional de Estatísticas Chileno
(INE)191, pode se estimar um total de 68. 700 votantes em um país de 2,5 milhões de
habitantes. Apesar dessa evidência autocrática, a direita chilena cai de 66% dos
votantes desde 1912 para 35% em 1932, o que representa um terço dos votantes e
passa a dividir o outro terço com os radicais e democratas com 32,1%, considerados
partidos de centro e o restante fica com a esquerda somando 32,4% dos votos.
Situação que força a aproximação e a coalisão de partidos com visões e interesses
similares para alcançar o poder.
Tamanha dicotomia social somada à repressão, aos fatores econômicos e ao
sentimento da falta de representatividade no poder passaram a gerar uma
transformação no cenário político chileno. Movimentações sindicais, comunistas,
anarquistas e socialistas lentamente criaram corpo no seio da população. Um dos
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SCULLY, Timothy Richard. Los partidos de centro y la evolución política chilena. Santiago:
CIEPLAN, 1992. Consultar também: SCULLY, Timothy Richard; VENEZUELA, Samuel. De la
democracia a la democracia continuidad y variaciones en las preferencias del electorado y en el
sistema de partidos en Chile. Estúdios públicos, 51 (invierno, 1993). Disponível em:
http://www.cepchile.cl/. Acesso em: 10/07/2015
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Dados consultados em: http://www.ine.cl/canales/usuarios/censos_digitalizados.php. Acesso em:
09/04/2015
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primeiros grandes sinais foi a fundação da Frente Popular, em 1937. Tratava-se da
união da pequena burguesia com a classe operária.
Entre as décadas de 1950 e 1960, o país foi tomado por grande estagnação
econômica e alta inflação. A dependência ao capital estrangeiro conjuntamente ao
desenvolvimento de sua tecnologia e investimento era assombrosa. As cidades
foram lentamente tomadas por “poblaciones”, a falta de emprego era crônica e as
vagas disponíveis, mal remuneradas. Três grandes projetos políticos se articularam.
A direita liberal, a Democracia Cristã, e o centro, que declarava uma revolução em
liberdade e prometia instaurar o “comunitarismo”, o que pode ser entendido como
um reflexo ou defesa à esquerda que propunha a substituição do capitalismo pelo
socialismo pela via democrática. As tentativas e promessas de centro-direita para
resolução dos problemas malograram.

3.4 Origens de La Victória

As origens do La Vicaria remontam à década de 1950, emergindo de um dos
maiores bolsões de miséria existentes na capital chilena, o Zanjón de La Aguada,
que concentrava por volta de 35 mil pessoas em cinco quilômetros de extensão por
125 metros de largura. Era conhecido como cordão da miséria. As pessoas já
permaneciam nesse local por dez anos à espera de uma solução por melhores
condições de moradia. Durante esse período, enfrentaram todas as agruras
provindas de um acampamento, dentre elas, os incêndios. Após, um incêndio de
grandes proporções, dirigentes locais ligados ao Partido Comunista decidem colocar
em andamento a ocupação de um terreno que há tempos vinham estudando 192.
No dia 30 de outubro de 1957, mil e duzentas famílias tomaram o terreno da
antiga chácara La Feria e fundam La Victoria. Essa ação proporcionou o surgimento
de um novo tipo de ator social – os “pobladores”. A ocupação transcorreu de forma
organizada, contando com estratégias de povoamento e organização do espaço,
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GIANNOTTI, Emanuel. Una ciudad de propietarios: El caso de la Población La Victoria. AUS
(Valdivia), nº.15, p.40-45, 2014.
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formação de cooperativas e urbanização. Sem o apoio do Estado, mas sim sob
repressão, tornou a ocupação uma referência.193
A instituição do Comando dos Pobladores foi essencial para a organização
interna de La Victoria, que obteve apoio de profissionais comunistas desde o início.
Desde arquitetos e engenheiros, fundamentais para urbanização, à construção de
redes elétricas, planificação das casas, enfim, a construção de uma pequena cidade
a partir do nada.
O início não foi brando. O Estado promoveu um cerco impedindo a entrada de
qualquer suprimento de materiais de construção a alimentos e medicamentos. Fator
que estimulou a resistência, organização e solidariedade interna na comunidade.
Parlamentares do Partido Comunista e do Partido Solista formaram uma frente
visando abrandar a repressão do Estado. A Federação Nacional dos Estudantes
FECH enviou voluntários para auxílio na comunidade.
No decorrer das décadas de 1960 e 1970, ocupações semelhantes ao La
Victoria ocorreram de forma sistemática, encabeçadas por partidos políticos de
esquerda. Fato que gerou interesse de pesquisadores, em especial, da Pontifícia
Universidade Católica do Chile, particularmente, pelo Centro Interdiciplinário de
Desarollo Urbano (CIDU).
Uma das mais importantes contribuições das investigações destes
autores foi ter superado a concepção do movimento de “pobladores”
como um mero auxiliar do movimento operário e outorgar-lhe um
estatuto político de primeira linha como um setor social que seria
decisivo na hora de resolver a polarização política da sociedade
chilena.194

Refere-se o autor à autonomia dos movimentos de las poblaciones, de que La
Victoria é um exemplo; pois, na época da Unidade Popular, a mobilização social
chilena incluía também os cordões industriais, como eram denominados os
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pobladores para a história política e social do Chile (1950-1970). Revista Brasileira de História, v. 34,
n. 67, p. 224-249, 2014.
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movimentos de trabalhadores que ocorriam de diferentes formas, inclusive as
reivindicações de participação nos lucros.195
Assim como La Victoria, todas as comunidades constituídas de forma
autónoma sofreram perseguição durante a ditadura, justamente por esse status
político e, consequentemente, a organização foi mantida por laços de solidariedade,
mesmo após o golpe.196
Tal mobilização social coincidiu com a etapa do desenvolvimento capitalista
que impôs a necessidade da implantação da agenda neoliberal no país, a qual
incidiria fundamentalmente sobre os direitos dos trabalhadores e dos setores
populares.197 Tais aspectos levaram os segmentos dominantes, até então
fragilizados por suas cisões internas, a se articularem e engendrarem o golpe
desencadeado em 1973, capitaneado por Pinochet, até então integrante do governo
de Allende e apoiador da Unidade Popular. Nos anos da Unidade Popular (19701973), esteve presente, a exemplo, o movimento com influências nazifascistas Patria
y Libertat. Portanto, é perceptível o uso da violência, da coerção e da própria força
armada pela direita chilena quando se percebe acuada e sem o poder sobre as
rédeas de comando do país.
No âmbito do controle social, sob a bandeira da “Refundação da República”,
as forças armadas juntamente com a minoria da direita, os denominados nacionais
(Renovación Nacional (RN), a Unión Demócrata Independiente (UDI) e o Patria y
Liberdad), instituem a Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que, conforme o
jornal El Clarin,
Contou com mais de 1.000 homens treinados para matar. A DINA não
somente semeou o terror no Chile, mas também estendeu se poder além das
fronteiras. Coordenada com os serviços de inteligência da Argentina, Brasil e
Uruguai, planejou, financiou e executou os crimes mais inesquecíveis desta
parte do continente.198
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A respeito, ver: SILVA, Miguel. Los Cordones Industriales y el Socialismo desde Abajo. Imprenta
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Sob a coordenação direta de Pinochet, o diretor da DINA, Manoel Contreras,
declarou na mesma entrevista ao El Clarin que esse serviço secreto “tenía 50 mil
informantes en Chile”.199
A DINA não só exerceu o papel de retenção das oposições e
manutenção do regime, como também corroborou com o movimento
conservador intitulado “Refundação da República”, que envolve o
Partido Nacional e gremialistas, executando uma das etapas
previstas pela ditadura, o extermínio das resistências. A ditadura
chilena, utilizando-se da Dina, compôs um movimento amplo de
direita que além de propor um modelo de modernização capitalista
em prol da instauração de uma planificação social e econômica de
corrente neoliberal, sendo o primeiro experimento prático o mundo
desta teoria política, também combateu a via chilena ao
socialismo(...) As ações estratégicas da Dina concentravam-se em
combater e exterminar as organizações políticas de esquerda, as
lutas sociais e a autodeterminação dos trabalhadores, bem como
todas as ações que apontavam nessa direção.200

Ao longo dos anos seguintes, institui-se no Chile uma das mais terríveis
ditaturas dentre as vigentes no Cone Sul, naquele meado do século XX, cuja
brutalidade intentou, utilizando-se das formas mais violentas, extirpar a mobilização
da sociedade chilena que constitui seu tecido social. Em 1979, em meio às
denúncias internacionais de lesa humanidade e a uma crise de relações
diplomáticas, os Estados Unidos suspendem toda a ajuda militar e financeira ao
regime de Pinochet. Em resposta, esse estingue formalmente a DINA, substituindo-a
pela Central Nacional de Informaciones (CNI) em 1977, conforme já apontado. Mas,
no ano seguinte, em um plebiscito que a oposição qualifica de "fraudulento", uma
nova Constituição é aprovada, prolongando por 10 anos o mandato de Pinochet e,
em face a uma intensa propaganda sobre o arrefecimento da repressão, observa-se,
na realidade, não apenas a sua continuidade, mas a inauguração de uma nova
modalidade: a degola de pessoas que despontaram como líderes das novas
mobilizações que emergiam.

servicios de inteligencia de la Argentina, Brasil y Uruguay planificó, financió y ejecutó los crímenes
más sonados de esta parte del continente. (tradução da autora)
Entrevista de Manuel Contreras ao El Clarin. Proyeto Internacional de Derechos Humanos (DDH) em
11.09.2013 - Londres / Chile. Disponível em: http://www.memoriaviva.com/criminales/organizaciones
/DINA.htm. Acessado em 12.5.2017.
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Pois, embora a ditadura tenha se utilizado de todos os meios para quebrar o
tecido social chileno, logo após a promulgação da nova Constituição, a implantação
do novo modelo de desenvolvimento econômico201 gerou uma enorme crise
financeira que levou o governo a promover intervenção na rede bancária do país,
enquanto os trabalhadores vieram às ruas novamente.
É nesse contexto que vêm a público a degola do sindicalista Tucapel
Jiménez, sequestrado por um comando da CNI, cujo corpo aparece na periferia de
Santiago, em 25 de fevereiro de 1982.
O clima de insegurança e a crise econômica fazem emergir as Jornadas
Nacionais de protesto. A Primeira Jornada de Protesto Nacional, em 11 de maio de
1983, foi encabeçada pelos mineiros do cobre e exigia o retorno à democracia. No
mesmo ano, mais quatro jornadas foram realizadas, cada qual sendo reprimida com
mais brutalidade. Na última do ano, as forças repressivas assassinaram 27 pessoas.
De todas as violências praticadas pelo Estado no período, o assassinato do
sacerdote francês André Jarlan, em setembro de 1984, por ocasião do décimo
Protesto Nacional, tornou-se emblemático.
Em um cenário de perseguição como o descrito, a Igreja ocupou um papel
importante como mediadora de conflitos, no caso de La Victoria. O padre Pierre
Dubois pertencente ao Movimiento Obrero de Acción Católica atuou como um
verdadeiro protetor da comunidade. Tinha a seu lado o padre André Jarlan, morto
devido a uma bala perdida, a qual atingiu sua nuca enquanto estava em seu quarto,
fruto de disparos efetuados por agentes de segurança, exército e carabineros
durante um dos vários cercos promovidos no local. Meses antes, o padre Dubois se
colocara de braços abertos entre o exército fortemente armado e a população com
pedras nas mãos na tentativa de evitar disparos contra a mesma. Em seguida sofreu
graves retaliações físicas.

201
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Após o atentado contra Pinochet, em setembro de 1986, foi declarado Estado
de Sitio no país. Aproveitando-se da situação, a casa onde vivia o padre foi invadida
e, de acordo com os relatórios da Vicaria de la Solidariedade, vemos:
De acordo com informações entregues por um porta voz oficial do
Palácio de La Moneda e publicada na imprensa (El Mercurio,
9/11/1986) se acusou aos cinco detidos (entre eles 3 sacerdotes)
como “culpados de possuir abundante material de tipo subversivo,
entre e outros, VIDEO CASSETES, SLIDES, panfletos e informativos
de tipo subversivo” 202

O relatório descreve a completa destruição da casa e a prisão dos padres
Jaime Lancelot e Daniel Caruett, denuncia as agressões sofridas no interior de uma
caminhonete Chevrolet azul sem placas, desferidas no rosto e no corpo com a
utilização da parte posterior de uma pistola. Posteriormente, os policiais se dirigiram
ao Centro Cultural Andre Jarlan onde promoveram a total destruição do local.
Pierre Dubois foi extraditado, juntamente a outros padres. Fora do país,
organizou a Pastoral do Exílio. Conseguiu regressar em 1990; porém, foi proibido de
viver em La Victoria pelo monsenhor Juan Francisco Fresno, partidário da ala não
progressista da igreja. Portanto, passou a morar em local destinado a padres.
Faleceu em 2012, recebendo um cortejo de La Victoria até a catedral localizada no
centro de Santiago.
Dentre os vários vídeos contendo imagens sobre a comunidade, todas
registrando ataques, cercos, disparos a esmo mesmo havendo crianças pelas ruas,
bombas de gás lacrimogêneo, invasão com tanques de guerra, jeeps portando
metralhadoras, camburões, as conhecidas Chevrolets azuis sem placa com agentes
da CNI, caminhões do exército apinhados de soldados fortemente armados, os
ônibus transformados transporte para presos em massa, a seleção feita priorizou
dois vídeos.
O primeiro, de 1984, nomeado por Salas como Cerco a La Vitoria Tanques,
tem duração de seis minutos. A peculiaridade para escolha desse material é a
diversidade do efetivo utilizado para o cerco e a utilização de tanques de guerra, no
caso três, além de todo o aparato já descrito.
O segundo, nomeado Homens de La Vitoria, de novembro de 1986, trata-se
das próprias cenas, algumas não vistas desde a Segunda Guerra Mundial, outras
202
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desde o dia do golpe. Em novembro de 1986, milhares de homens da comunidade
foram levados de suas casas durante um cerco montado desde a madrugada com
destino a um estádio de futebol próximo ao local.
A tática usada pela DINA e

pelo CNI, historicamente, havia sido a do

combate ao inimigo interno. Isso é claro nas ações persecutórias descritas em toda
a historiografia do Chile sobre o período. Trata-se, portando, da utilização da tática
da Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária a todo o tempo. Todavia, no momento
do cerco a La Victoria, o expediente usado foi o de uma guerra convencional. É
notório o empenho do Estado, ao usar esse tipo de dispositivo contra sua população
que é sabidamente desarmada e que resistiu historicamente com o uso de paus e
pedras, na intenção da intimidação, portanto, o Terror de Estado.

3.5 Cerco a La Victoria

As fitas UMATIC eram grandes, pesadas e não proporcionavam muito tempo
de gravação, de trinta a cinquenta minutos dependendo da fita; outro agravante era
a falta do próprio material. Sendo assim, o cinegrafista quando saia às ruas para
gravações, além de muitas vezes estar em meio a situações bastante arriscadas,
deveria também naquele momento fazer seleções do que iria gravar ou não. Esse
vídeo de Salas é resultado de uma tarde inteira na comunidade esperando o
momento certo para gravar o que julgava ser importante e não ficar sem material.
Essas imagens são o resumo do aparato de guerra utilizado contra a população
desarmada e indefesa durante a ditadura. Imagens de uma guerra interna, contra o
suposto inimigo interno.
O primeiro plano tem sequência com um rasante de um helicóptero sobre a
comunidade, em seguida, um travelling e surge um camburão de carabineiros em
velocidade altíssima por uma avenida, seguido pela câmera, entra em uma rua e,
em seguida, desaparece em uma viela. Um novo travelling coloca em cena dois
agentes da CNI correndo em direção à mesma rua e, depois, à mesma viela; estão
armados e agem como se estivem em um campo de guerra, armas para cima,
encostam-se nos muros, olham para um lado e para outro, fazem sinais com as
mãos. Assim que o aparato todo adentra pela viela, saem alguns fotógrafos ali
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presentes, um entra no enquadramento tendo a feição atônita. Sons de tiros e a
câmera é desligada.

O segundo plano enquadra um camburão de carabineros se deslocando por
uma avenida quando é obrigado a parar devido a uma barricada formada por
pedras. Ouve-se disparos, os policiais descem do carro a fim de retirar as pedras,
estão em quatro, a câmera se mantém fixa na movimentação, são chutes,
empurrões com os pés, alguns até se esforçam um pouco mais e arremessam as
pedras, mas são muitas, é possível notar a irritação quando não conseguem
desobstruir o caminho.

Em três tomadas, seguidas é possível ver crianças montando barricadas com
tambores, pedras e todo tipo de material. Na sequência, uma rua tomada por uma
cortina de fumaça e dela surgem carabineros correndo armados. Em meio a toda a
tensão, uma cena com Padre Dubois. Salas lhe pergunta o que estão buscando, a
resposta:
Assustar as pessoas, demonstrar prepotência que é o que estão
demonstrando. Seguramente estão pensando que todas as pessoas
estão se refugiando por aqui para depois atacá-los. (...) Estiveram
nos acuando por todo o dia, então as pessoas se assustam203.
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Durante fala de Dubois, o foco vai ao final da rua, onde passam um após
outros carros do exército e camburões de carabineros. A sensação do término da
tomada é de predadores cercando sua caça. Na sequência, em outro local, Pablo
está junto a um grupo de crianças gritando contra os militares: assassinos,
assassinos! As imagens são muito tremidas, completamente fora de foco, um
disparo e a voz de Salas dizendo – cuidado, crianças, estão atirando! A câmera
balança abruptamente e desliga.

O vídeo é constituído de pequenos planos sequência, todos muito curtos,
tremidos, nem sempre é possível manter o foco e o enquadramento, mas é nítido o
cerco à comunidade e a sensação de sufocamento; pois as forças armadas estão
presentes utilizando todo o aparato disponível por ar, com o helicóptero, por terra
com todos os tipos de automóveis e homens, mais armamentos. A população se
encontra em um misto de medo e revolta.
Antes do último plano, é possível ouvir alguém chamando por Pablo. São
tanques de guerra. Dois tanques avançam por uma rua estreita e crianças
posicionadas em meio à rua atiram pedras. À medida que ganham terreno, as
crianças desaparecem em meio às casas e alguém chama a atenção do cinegrafista
para que saia, mas ele permanece com foco nos blindados avançando e somente
recua utilizando o que parece ser uma viela como proteção, momento em que é
possível ouvir as vozes chamando por Salas para que ele saia daquele local, em
vão; os ruídos dos motores dos tanques tomam conta do áudio, são similares a
metralhadoras, os blindados passam levando tudo à sua frente. No instante
subsequente, há condição de visualizar três seguidos por um ônibus militar. A
câmera segue seu movimento passando por sua frente e adentrando a comunidade,
quando sai da viela, padre Dubois está lá. Toma o primeiro plano, mudo, com feição
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estarrecida, olha ao redor, um breve momento de silêncio. Então a pergunta com
voz trêmula: Por favor padre, como o senhor vê toda esta operação? A resposta:
“Que nos deixem tranquilos. Nada mais”.

3.6 Homens de La Victoria
Em novembro de 1986, milhares de meninos e homens, entre quinze e
sessenta e cinco anos, foram levados de suas casas durante um cerco montado
desde a madrugada com destino ao Estádio San Eugenio. Por autofalantes,
mensagens alertavam a população, sob voos rasantes de helicópteros, para que
mantivessem a calma, pois se tratava de uma operação de rotina. Nas principais
avenidas ao redor da comunidade, caminhões do exército e soldados garantiam a
guarda; enquanto, no interior, carabineros varriam casa a casa em busca dos
homens e materiais subversivos. Os relatos das moradoras descrevem a ação muito
parecida em todas as residências. Ao chegarem, os carabineros, solicitavam a
identificação de todos os homens da casa e, posteriormente, os encaminhavam a
um ônibus, a justificativa para tal seria o levantamento de antecedentes. Depois
passavam a revista completa, cômodo por cômodo, revirando os móveis, retirando
roupas das gavetas, os colchoes das camas, e alguns depoimentos relatam inclusive
a retirada do piso.
As imagens iniciam numa das avenidas, procurando mostrar o número de
soldados do exército e caminhões dispostos somente naquele local. É possível notar
uma fila composta de, no mínimo, cinco caminhões repletos de soldados em seu
interior e rodeados por suas laterais. Uma estimativa muito modesta de duzentos
soldados somente nesse local. A câmera percorre outras ruas, bloqueadas pela
presença de soldados fortemente armados. No interior da comunidade, mulheres e
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crianças, em uma quantidade impressionante, lotam as ruas, caminham sem destino
certo procurando entender o que está acontecendo. Por que levaram todos os
homens? Para onde os levaram? Ninguém possui maiores informações, somente
que os levaram.

Padre Dubois aparece, em sua volta várias mulheres denunciando abusos,
violência, roubos, ele contém algumas informações. Os homens estão no Estádio
San Eugenio. E continua:
Me parece que há uma vigilância muito especial. Vieram até mim e
disseram que poderia sair antes que começassem. Que pensam?
Que eu fosse sair da comunidade? (...) levaram todos, todos os
homens, milhares.204

Salas passa a percorrer a comunidade e a buscar depoimentos das
moradoras. A primeira conta a chegada do efetivo à comunidade por volta das
quatro da manhã ao som de alguns helicópteros voando muito baixo e, ao mesmo
tempo, o aviso pelo autofalante bem distante, com muitos carros. Não tarda ao
chegarem a sua casa e diz que foram carabineros e agiram de forma tranquila, pois,
ela e sua família não participavam de nenhuma função no interior da comunidade e
eram partidários da comunidade Cristiana e conclui: por isso não nos atacaram
muito. Nesse caso, há um levantamento claro sobre quem é cada uma das pessoas
da comunidade. Esse depoimento é a clarificação da tática.
Os depoimentos seguintes já relatam abusos. A senhora seguinte estava
com as crianças dormindo e casa fechada, quando os carabineros chegam, abrem
todos os cômodos, desacomodam os filhos, passam a cozinha, acomodam-se nas
cadeiras, ligam o rádio passam a escutar música e fumar, como se estivessem em
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Transcrição da autora.

154

suas casas. Depois do breve descanso, reviram toda a casa em busca de material
subversivo e vão embora.
As cenas seguintes são de helicópteros que continuam sobrevoando e dando
rasantes na comunidade. Um breve momento em que um grupo de mulheres e
crianças, em revolta, posicionam-se em uma das avenidas onde estão localizados
os blindados e caminhões. Elas passam a exigir os maridos e filhos de volta. Um dos
militares se posiciona com a arma apontada em direção à manifestação enquanto os
outros somente observam.

Durante mais uma busca pela comunidade, algo novo aparece. Em um
travelling, a câmera passa por um símbolo e continua; mas volta, se detém, focaliza
e ele aparece. Um triângulo vermelho. Na sequência, outro triângulo em mais uma
casa, mais outro e outro.

Enfim, em uma das casas com o triangulo uma senhora na porta e a
pergunta, o que significa este signo (triângulo vermelho) pregado?
Que já passaram por aqui, revisaram a casa, anotaram os nomes,
pegaram a identidade e os homens já levaram não há nenhum em
casa. Quem revisou a casa? Os carabineiros? E não há homens na
casa? Não levaram todos, todos os homens.205
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Na casa seguinte, com o mesmo símbolo uma senhora diz:
Aqui passaram os carabineros, tão maus, tão imbecis, reviraram as
camas das crianças. Sabe o que significa o símbolo? Não sei! Está
em todas as partes daqui até lá em cima. (...). Os carabineros
pregaram.

O próximo depoimento é praticamente idêntico, a
mesma marca na porta, uma senhora com bebê no colo
conta que carabineros chegaram e levaram seu marido
dizendo que iriam revisar antecedentes criminais.
Reviraram totalmente a casa, levantaram as tábuas do
piso e não fazia ideia do que buscavam.
As imagens analisadas contêm uma série de indícios que denotam o
terrorismo de estado que orientaram as ações repressivas, vigentes naquele
momento, a que se acresce a simbologia nazista ali presente, ou seja, os triângulos
vermelhos utilizados para marcar as residências destacados nas imagens
mostradas.
A última tomada em La Vitoria possibilita contar ao menos onze caminhões do
exército passando em uma avenida, com militares fortemente armados.
Salas esteve durante quase todo o dia na comunidade e relata que em um
determinado momento, a câmera ficou sem bateria e já estava com pouco material,
decidindo, então, retornar à produtora, quando recebe o telefonema de um
companheiro de trabalho, fotógrafo, dizendo que era possível chegar próximo ao
estádio San Eugenio e pelo interior de um prédio abandonado, filmar o que estava
ocorrendo. Os dois foram até lá e fizeram os registros.
A distância do prédio até o estádio é grande, as imagens são tremidas e não
muito nítidas, mas não deixam dúvidas de que os homens da comunidade estavam
lá e passando por uma triagem. Divididos em filas, grupos e com uma mesa
posicionada na boca de entrada para o vestiário com uma fila em frente também. É
possível observar os soldados do exército posicionados em locais estratégicos
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fazendo a guarda. E, em outros momentos, os homens são deslocados de um lado
para outro em grupos. As filas diferentes caminham ao comando dos soldados. As
imagens não possuem som algum.

O que ocorreu em La Victória indica as práticas de guerra contra o inimigo
interno, presentes na Doutrina de Segurança Nacional, à semelhança de tantas
outras vigentes no Cone Sul. Ao tomar todos os homens da comunidade para uma
triagem em um Estádio, remete-se a uma prática não avistada no país há treze
anos, ou seja, desde o golpe. O cerco à comunidade pelas tropas do exército, a
revista meticulosa às casas, o efetivo utilizado, ou seja, a mescla de exército e
polícia e a forma de ação remetem às práticas que integram a lógica de guerra
denominada por seus mentores como contrarrevolucionaria, por partirem do
pressuposto que seus inimigos internos pretendiam promover uma revolução. Tais
estratégias também ficaram conhecidas como guerra suja ou de baixa intensidade,
pelo abuso da legalidade e por promoverem a organização de forças armadas
extraoficiais, como os exércitos paramilitares. Ora, conforme já apontado por vários
autores, tais estratégias adentraram à América Latina no bojo da Guerra Fria em
ações conjuntas dos Estados Unidos e dos franceses que as haviam gestado e
utilizado contra as lutas dos argelinos por sua independência.206
A única exceção encontrada quanto às práticas já descortinadas foi o símbolo
colado nas residências. Os triângulos remetem à simbologia nazista utilizada em
campos de concentração para identificar a procedência dos prisioneiros. O triângulo
vermelho indica dissidentes políticos ou comunistas.
206

SILVA, Jussaramar. As conexões repressivas no Cone Sul (1960-1990): terrorismo de Estado em
conexão internacional, 2016. 276 f. Tese (Doutorado em História) - Programa de Estudos PósGraduados em História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. Em sua
tese de doutorado a autora deslinda as trocas de informações entre generais franceses,
estadunidenses e sul americanos nos períodos ditatoriais do Cone Sul.
.
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Cartaz com marcações de prisioneiros usado nos campos de concentração alemães.
Dachau, Alemanha, entre 1938 e 1942— KZ Gedenkstaette Dachau. Disponivel em: United
States Holocaust Memorial Museum.

Em reportagem intitulada “Quedamos marcados como animales”, a revista
Apsi relata como transcorreram os cercos nas demais comunidades de Santiago.
Antes de iniciar a operação, a luz e telefone foram cortados, jornalistas se
encontraram impedidos de acessar o local e os meios de comunicação foram
advertidos a não informar sobre as operações. A descrição da revista sobre o cerco:

Milhares de homens entre 14 e 60 anos ocupavam campos de
futebol enquanto lhes apontavam metralhadoras. As patrulhas
revistavam de casa em casa com o objetivo de “dectetar focos de
subversão e delinquência”. Nessas atividades, participaram militares
e membros da CNI, Investigaçoes e Carabineiros (...). os que saíam
dos campos eram marcados com um carimbo com tinta vermelha na
mão. (...) Fomos marcados como animais. Muitos pensamos que
ficaríamos marcados para sempre. 207
207

Miles de hombres entre 14 los 60 años repletabam canchas de futebol mientras les apuntaban
ametralladoras. Las patrillas revisaros casa a casa com el proposito “de detectar focos de subversion
y delinquência”. En las tareas participaron militares y mienbros de la CNI, Investigaciones y
Carabineros. (…) a los que salían de las canchas les ponían un timbre con tinta roja en la mano. (…).
Quedamos marcados como animales. Muchos pensamos que íbamos a quedar marcados para
siempre”. (tradução da autora)
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Apesar de não ser o foco dessa pesquisa, o histórico envolvendo, no território
chileno, relações entre políticos, militares e agentes da DINA com alemães com
antecedentes nazistas, não há a possibilidade de deixar tal indício sem ao menos
breves apontamentos sobre a questão. Já que, desde o princípio, a proposta foi a
leitura de imagens como a fonte principal desta dissertação.
Produção e tráfico de armas; privação de liberdade e castigos
violentos; sequestro, adoções fraudulentas, apropriação indébita e
abusos sexuais de menores; trabalho escravo; administração
indébita de psicotrópicos, esterilizações e eletrochoques; delitos
econômicos e contra a propriedade, sequestro, tortura e extermínio
de opositores políticos da ditadura Pinochet são alguns dos crimes
que se cometeram no interior da Colonia Dignidad.208

A atuação da Colonia Dignidad junto a figuras da cena política e do exército
chileno sempre foi nebulosa e coberta de especulações desde sua fundação em
meados de 1960. Fundada em Parral, por Paul Schäfer, médico das Forças
Armadas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, fugitivo da Alemanha por
acusações de crimes de pederastia, esse se alojou no Chile, sem maiores
problemas, baixo uma suposta sociedade beneficente. Logo após o assentamento
do enclave alemão, o qual funcionava sob um regime de campo de prisioneiros,
houve algumas fugas (1962,1963, 1966) e denúncias sobre o que ocorria em seu
interior. Pouca atenção foi dada à questão.
Diante das mudanças políticas no final da década de 1960, com a
preocupação de serem afetados pela Reforma Agrária, os chefes da colônia
reforçaram seu sistema de vigia importando armamento da Alemanha, solicitaram
apoio da embaixada e buscaram acercar-se de grupos de extrema direita como
Patria y Liberdad. Essa relação com a direita chilena será duradoura como será
apontado mais à frente. Como mais uma forma de proteção, a colônia oferece apoio
logístico aos futuros responsáveis pelo golpe de estado. O que se traduz em uma
relação direta com Pinochet e Contreras, Alfredeo Canales, entre outros. Para tanto,
instalaram blindagens nos aparelhos da Radio Agricultura e forneceram guarda
Revista Apsi del 5 al 18 de mayo de 1986.
208
Producción y tráfico de armas; privación de libertad y castigos violentos; secuestro, adopciones
fraudulentas, apropiación indebida y abusos sexuales de menores; trabajo esclavo; administración
indebida de psicotrópicos, esterilizaciones y eletroshoks; delitos económicos y contra la propiedad,
secuestro, tortura y exterminio a opositores políticos de la dictadura Pinochet son algunos crímenes
que se cometieron al interior de Colonia Dignidad. (tradução da autora)
HEVIA, Evelin; STEHLE, Jean. Colonia Dignidad: Verdad, justicia y Memoria. Santiago: Ediciones El
desconcierto, 2015.
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costas para os futuros integrantes do alto escalão da ditadura. O resultado concreto
foi a participação direta na implantação do terrorismo de estado, através da prática
de tortura e extermínio durante a ditadura no interior da colônia. Também
participaram na instalação de radiocomunicadores e treinamento de pessoal da
DINA.
Em dito lugar, participou em um curso de “noções de explosivos”
ditado pelo mesmo colono gordo chamado “Mauk”, junto a outros
colonos mais jovens. Exibiam-lhes filmes, fotos e documentos,
relacionados com a Segunda Guerra Mundial, no qual se poderia
apreciar as destruições de tanques, pontes, etc., como também as
atuações dos Serviços de Inteligência Alemães. Toda a aula era
teórica, em uma sala de reuniões habilitada para isso, não permitindo
aos suboficiais acesso a outras dependências.209

Vários indícios levam à mediação entre Manuel Contreras com o traficante de
armas alemão, conhecido como Gerhard Mertins, o qual, na realidade, trabalhava
para o serviço secreto alemão210 e participava na Alemanha da sociedade de
Amigos da Colônia Dignidad. Através de testemunho sob judice, afirma Contreras:

Expressa que a respeito de Gerhard Mertins, o conheceu, foi muito
amigo seu e já que era um provedor de armas direto do exército,
tinha uma enorme empresa em Bonn e vendia armas pelo mundo..
211

Desde os primeiros dias do golpe, agentes da DINA frequentaram a colônia.
Schafer, o líder, presenteou a DINA com uma casa em Parral, essa passou a ser a
sede da Brigada de Inteligência Regional Sul a BIRSUR. Por ali, os agentes
trabalhavam em conjunto com os membros da colônia, há relatos de prisões e
torturas nesse local.212Os prisioneiros vinham de Santigo de vários campos, como
também provindos de ações conjuntas, com a finalidade de prender inimigos do
En dicho lugar participó en un curso de “nociones de explosivos” dictado por el mismo colono
gordo llamado “Mauk”, junto a otros colonos más jóvenes. Les exhibían películas, fotos y
documentos, relacionados con la Segunda Guerra Mundial, donde se podía apreciar las
destrucciones de tanques, puentes, etc., además de las actuaciones de los Servicios de Inteligencia
alemanes. Toda la clase era teórica, em una sala de reuniones habilitada para ello, no
permitiéndoseles a los suboficiales, acceso a otras dependencias. (tradução da autora)
Causa rol N° 2182 – 98, episodio “Asociación Ilícita ex Colonia Dignidad”, p.29.
210
A respeito de Mertins, seu envolvimento com o serviço secreto alemão e o tráfico de armas ver o
seguinte artigo: PÉREZ RICART, Carlos A.; México vía Berlín e.V. (Ed.): MEREX AG o la frontera de
lo (i)legal en la política alemana de exportación de armamento. Berlin, 2014.
211
Expresa que respecto de Gerhard Mertins, lo conoció, fue muy amigo suyo ya que era un
proveedor de armas directo del ejército, tenía una enorme empresa en Bonn y vendía armas a través
del mundo Causa rol N° 2182 – 98, episodio “Asociación Ilícita ex Colonia Dignidad” p.59
212
Informe Retting tomo II. COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN. INFORME
RETTIG Em: <http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html>
209
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Estado, entre alemães e agentes chilenos. Testemunhos de colonos, sob judice,
atestam a prática de fuzilamentos massivos de prisioneiros levados por militares e
agentes da DINA ao terreno da colônia local onde foram enterrados.
Afirma que a gente, que fui detida no princípio e chegou a
colônia foi levada ao que parece por militares, se tratava de
militares como comandos; pareciam uma mescla entre militares
e carabineiros. Esta gente chegou e Paúl Schäfer deu a ordem
que deviam ser levados por um caminho interno a uns quatro
ou cinco quilômetros, pela noite, para dirigir essa gente;
expressa, também, que crê que isto aconteceu no transcurso
de um mês; que uma semana depois a mesma situação se
repetiu e todo isto ocorreu umas quatro ou cinco vezes; afirma
que esta gente era levada de caminhonetes, três ou quatro,
supondo que nela também iam os detidos. Que ele foi com eles
até certo ponto, se afastava uns duzentos metros, escutando
claramente depois alguns disparos. Expressa que na mesma
noite os corpos das pessoas que sofreram os disparos foram
enterrados em fossas, ao que tudo indica mandadas fazer
horas antes por Paúl Schäfer.213
Dentre as práticas conjuntas, agrega-se a Operação Cerro Gallo. Ocorrida em
1974, foi uma grande operação militar mobilizando tropas de Concepción e Santiago
até a Colonia Dignidad, local onde ficaram alojados. A partir da colônia, soldados e
os hierarcas alemães comandaram a operação, segundo testemunhos vestidos com
uniformes do exército alemão. A missão era buscar guerrilheiros armados. O caso
ainda não foi investigado profundamente. Há dúvidas quanto à quantidade relevante
de pessoas massacradas no local, fato que levanta a questão de a operação ter sido
um massacre encoberto. Nessa mesma época, as fichas encontradas na colônia,
esse assunto será retomado, dão conta de um grande número de prisioneiros no
local.

213

Afirma que la gente que fue detenida en un principio y llegó a la colonia fue llevada por al parecer
militares, se trataba de militares como comandos; al parecer gente mezcla de militares y carabineros.
Esta gente llegó y Paúl Schäfer le dio la orden de que debían ser llevados por un camino interior a
unos o cuatro o cinco kilómetros, en la noche, para que dirigiera a esa gente; expresa, además, que
cree que esto sucedió en el transcurso de un mes; que una semana después la misma situación se
repitió y todo esto ocurrió unas cuatro o cinco veces; precisa que esta gente era llevada en
camionetas, tres o cuatro, supone en ella también iban los detenidos. Que él fue con ellos hasta cierto
punto, se alejaba unos doscientos metros, escuchando claramente después disparos. Expresa que en
la misma noche los cuerpos de las personas a los que se les disparó fueron enterrados en fosas, las
que al parecer horas antes las había mandado a hacer Paúl Schäfer. Causa rol n° 2182 – 98,
episodio “Asociación Ilícita ex Colonia Dignidad”. p.65
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Os vínculos e operações conjuntas não se limitaram ao treinamento de
militares e agentes da DINA, a equipar os comandos com radiotransmissores de
última geração proporcionando a comunicação direta entre os principais centros de
tortura do pais conhecidos como Vila Grimaldi, Cuatro Alamos e as sedes da
organização repressiva a Escola Nacional de Inteligência e Quartel General. Os
alemães desempenharam um papel expressivo quanto a contatos no exterior, como
também proveram a comunicação segura além da fronteira. Muito além disso, em
conjunto com a DINA e depois CNI, elaboraram um intrincado arquivo de fichas
funcionando como uma espécie de segundo serviço de inteligência no interior e fora
do país.

O sistema de informação criado pelo líder e sua hierarquia
desenvolveu: aspectos de arquivo público, busca de informações,
intenção de intervenção nos sistemas classificados de comunicação
das forças armadas, registros de pessoas, determinadamente de
detidos políticos, alguns dos quais foram interrogados dentro da ex
“Colônia Dignidad”, constituindo apelidos a informantes,
estabelecendo canais para entregar informação, com diferença no
tipo de informação que se entregava, estes arquivos e anotações,
igualmente muitas das pessoas investigadas estavam na Argentina e
outros países deste hemisfério e da Europa, o que permitia,
eventualmente, elas serem o alvo de alguma operação contra si;
além de informações sobre autoridades civis, religiosas, ex-militares
em serviço ativo e atividades profissionais destes. Criando com tal
fim um vinculo de ou relação com a DINA (Dirección de Inteligencia
Nacional) e eles. Que pelo caráter continuo e acordado destas
operações, não coincidem em absoluto por sua duração e
persistência com algum feito esporádico, mas sim, pelo contrário, sua
forma de ser caracterizou-se no que a organização liderada pelo
“führer" ou “chefe” teve sempre uma atuação organizada, ordenada e
preparada, com capacidade de desenvolver o protocolo desenhado,
com estrutura suficiente para executá-lo.214
214

El sistema de información creado por el líder y su jerarquía desarrolló: aspectos de archivo político,
búsqueda de información, intento de intervención de los sistemas clasificados de comunicaciones de
las fuerzas armadas, registro de personas, determinadamente de detenidos políticos, algunos de los
cuales fueron interrogados dentro de la ex "Colonia Dignidad", asignándoseles apodos a los
informantes, estableciendo canales para entregar la información, con diferencias en el tipo de
información que se entregaba, esto es, archivos y borradores, además, muchas de las personas
indagadas estaban ubicadas en Argentina y en otros países de este hemisferio y de Europa, lo que
permitiría eventualmente ellas ser el blanco de alguna operación en su contra; además de
información sobre autoridades civiles, religiosas, ex militares, militares en servicio activo y actividades
profesionales de éstos. Creando con tal fin un vínculo o relación entre la DINA (Dirección de
Inteligencia Nacional) y ellos. Que, además, el carácter sostenido y concertado de estas operaciones
no coinciden en absoluto por su duración y persistencia con algún hecho esporádico, sino que, por el
contrario, su forma de ser se caracterizó en que la organización liderada por el "führer" o "jefe", tuvo
siempre un actuar organizado, ordenado y preparado, con capacidad de desarrollar el protocolo
diseñado, con estructura suficiente para ejecutarlo. (traduação da autora)
Causa rol n° 2182 – 98, episodio “Asociación Ilícita ex Colonia Dignidad”, p.31.
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A magnitude da atuação e influência da colônia passou a ser descortinada a
partir de algumas sentenças emitidas pelo juiz Jorge Zapeda; esse, desde 2005,
concentrava a maior parte dos casos relativos à colônia. A direita chilena que
mantinha uma férrea defesa sobre a Colonia Dignidad passou a ceder quando os
primeiros casos de abusos sexuais viraram um escândalo no Chile. As forças de
sustentação daquele pequeno enclave começaram a ruir.
O mesmo juiz autorizou em 2000 e 2005 uma busca pela PDI nas terras da
colônia. Essas buscas resultaram em quantidade relevante de material com arquivos
e pastas, os quais continham mais de 45 mil fichas com dados sobre as mais
diversas pessoas do Chile e fora dele. O Ministro Zepeda manteve o arquivo sob
segredo de justiça para, posteriormente, liberar uma cópia digitalizada ao Instituto
Nacional de Direitos Humanos (INDH).
Dieter Maier, representante da Anistia Internacional na Europa, foi quem
recebeu as primeiras denúncias sobre a Colonia Dignidad, também foi responsável
por divulgá-las, fato que gerou um processo da colônia contra a Anistia. Maier
tornou-se um especialista sobre o caso. Passou a investigar e recolher material
advindo de ativistas chilenos, principalmente de familiares de desaparecidos,
publicou inúmeros artigos denunciando a colônia, além de mover processos contra a
mesma. Hoje é um dos maiores especialistas no assunto. Recentemente, doou todo
seu acervo ao Museu da Memória localizado em Santiago no Chile. De acordo com
sua experiência no assunto, destaca que:
Ainda que, aproximadamente, dois terços do arquivo provenha de
fontes abertas, o resto, quer dizer, muitas milhares de fichas, provém
de fontes fechadas e revela um trabalho sistemático de inteligência
que realizava a Colonia Dignidad em colaboração com a DINA e uma
ampla rede de informantes. A nosso juízo, se trata, sem dúvida, do
maior arquivo sobre a repressão da ditadura encontrado no país até
o dia de hoje. Mais que um mero arquivo de uma seita alemã sobre
seus amigos e detratores, se trata de um documento de inteligência
sobre a ditadura e seu aparato repressivo. É um arquivo de caráter
único e a nível latino-americano quiçá somente comparado aos
Arquivos do Terror encontrados no Paraguai em 1992. Seu estudo
permite desenhar uma arqueologia da repressão no Chile e entender
o fator chave que consta na associação público-privada entre a
política secreta DINA e os alemães da Colonia Dignidad na
reafirmação do poder de Pinochet.215
215

Aunque aproximadamente dos tercios del archivo provenga de fuentes abiertas, el resto, quer decir,
muchas miles fichas, proviene de fuentes cerradas y revela un trabajo sistemático de inteligencia que
realizaba Colonia Dignidad en colaboración con la DINA y una amplia red de informantes. A nuestro
juicio, se trata sin duda del mayor archivo sobre la represión de la dictadura encontrado en el país
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Como já assinalado, não há a intenção em esgotar o assunto, mas sim em
sinalizar para a importância de fatos que ocorreram e ainda não foram investigados
pelas lentes da história. Muitas questões ficam sem respostas. O envolvimento da
colônia com Mertins, traficante de armas alemão e funcionário do serviço secreto
daquele país; a abundância de verbas que a colônia sempre gozou; o silêncio dos
governos chileno e alemão; a liberação de somente parte do material apreendido na
colônia; a investigação dos campos da colônia em busca de desaparecidos; o
esclarecimento do treinamento que recebiam os soldados e agentes da DINA pelos
alemães; a abertura de arquivos da embaixada alemã e do serviço secreto alemão o
qual foi feito em parte. Uma certeza os documentos trazem, houve tráfico de armas,
fabricação de armas químicas, o envolvimento de vultosas quantias de dinheiro,
tráfico de influência e informação nacional e internacional e centenas de pessoas
morreram.
Portanto, conclui-se que, conforme as imagens analisadas sobre o caso
dos degolados, a ditadura chilena jamais arrefecera, continuava em plena operação
e vigilante através de sua rede informações, inclusive inserida, como foi possível
constatar, no âmbito internacional. Não se intimidou a atacar abertamente um órgão
reconhecido internacionalmente como a Vicaria de La Solidariedad.
Já no tocante ao La Victoria, esse traz elementos semelhantes aos
fundantes

dos

campos

de

concentração.

Uma

rápida

consulta

à

vasta

documentação reunida sobre Colonia, hoje parte disponibilizada via internet, vê-se
claramente como os serviços secretos chilenos e segmentos das polícias alemãs
imiscuíram-se em tais práticas, o que nos remete a uma outra pesquisa. O próprio
general Contreras possuía relações próximas com um traficante de armas alemão, e
declara isso em seus depoimentos, conforme já aventado. Não é pouca coisa. A
marcação das casas em La Victoria remete diretamente às práticas nazistas. O
próprio Salas não tinha observado isso durante anos, mas em nossas conversas
pudemos refletir sobre tal conexão que ainda está por ser pesquisada.
hasta el día de hoy. Más que un mero archivo de la secta alemana sobre sus amigos y detractores, se
trata de un documento de inteligencia sobre la dictadura e su aparato represivo. Es un archivo de
carácter único y a nivel latinoamericano quizás solamente comparable con los Archivos del Terror
encontrados en Paraguay en 1992. Su estudio permite dibujar una arqueología de la represión en
chile y entender el factor clave que jugo la asociación público-privada entre la policía secreta DINA y
los alemanes de la Colonia Dignidad en la reafirmación en el poder de Pinochet. (tradução da autora)
Causa rol n° 2182 – 98, episodio “Asociación Ilícita ex Colonia Dignidad”, p.53.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da recuperação do material cedido por Pablo Salas, o qual foi tomado
como representante, nesta pesquisa, da imprensa independente que, no Chile,
engloba também a produção de vídeos, evidenciou-se que o processo de resistência
naquele país ultrapassou os primeiros anos do Golpe de Estado e se estendeu nos
anos pós 1980, expressando as raízes de práticas de formas de sociabilidade, cuja
solidariedade dos dominados, em suas lutas, vêm sendo praticadas ao longo da
história chilena. Pois, um golpe de estado pode instaurar o medo, o terror, mas não
tem o poder de apagar o passado. Ou seja, nos anos 1980 no Chile, os movimentos
sociais e os protestos emergiram graças à solidariedade capilar no interior do tecido
social, a qual sempre esteve ali mantendo a unidade da população quando partidos
políticos, sindicatos e qualquer tipo de organização política foi proibida. Esse fator
deve-se à própria forma do desenvolvimento social e político chileno desde seus
inícios, portanto, é ancestral. Conforme foi resgatado de Gabriel Salazar, 216 desde
sua constituição, a população chilena estabeleceu laços vecinales distantes de um
poder central.
As imagens capturadas pela imprensa independente que se constituiu,
também, através de bases sólidas articuladas por seu passado que foi capaz de
resistir ao golpe de Estado, proporcionou à pesquisa, como já mencionado, objetivar
uma série de nexos, os quais abriram caminho ao aprofundamento dos estudos
sobre o modus operandi da ditadura pinochetiana e seu principal órgão repressor, a
CNI, durante os anos 1980, como também abriu possibilidades para compreender a
articulação da resistência e denúncia naquele período. Sendo assim, as cenas
registradas por Salas acabaram por constituir um registro iconográfico dos mais
contundentes de que, naqueles anos de 1980 chilenos, a violência contra as
pessoas que, através de suas organizações ou não, denunciavam a continuidade
dos crimes de lesa-humanidade.
Observou-se, por conseguinte, que a imprensa independente compunha com
os integrantes dessas lutas sociais, somando-se a essa expressão da luta dos
trabalhadores chilenos em uma ação simbiótica; pois, naquele momento, a ação do
216
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terror do Estado não era seletiva. O quotidiano da resistência e de denúncia desses
segmentos sociais chilenos à ditadura se expressaram aqui através das imagens
que registraram suas organizações, como o Movimento Mulheres Pela Vida,
Sebastián Acevedo, movimento estudantil, trabalhadores, sindicatos das mais
diversas categorias, o ressurgimento dos comandos comunales, de partidos
políticos, de artistas e o próprio Ictus. Os primeiros, com seus atos públicos,
recompondo o tecido social de solidariedade e os segundos transformando suas
ferramentas de trabalho em verdadeiras armas, ambos ameaçadores aos olhos
repressivos e ambos fortemente reprimidos naqueles idos de 1980. Enfim, conclui-se
que esses entes sociais de luta nunca desapareceram do tecido social chileno,
estiveram operando; fator que gerou o poder da construção da resistência nos anos
1980.
Apesar da violência, do terror, praticado pelos agentes do Estado, da
intervenção estadunidense, das tentativas de silenciamento e mascaramento da
realidade, a tessitura de solidariedade volta a se manifestar. Descortina,
consequentemente, o suposto arrefecimento da repressão naquele período e
demonstra como, apesar de um aparente apagamento, houve a articulação do
movimento de resistência. Fator que acabou por evidenciar os processos
repressivos e proporcionou sua recuperação, demonstrando a pertinência de um
debate voltado para a análise audiovisual, como evidência do período, cotejando
com a bibliografia e outros documentos que, eventualmente, foram utilizados a fim
de se compreender as tramas por detrás da ditadura, o que envolvia poderes
econômicos nacionais e internacionais, políticos e seus aliados.
Daí a importância da produção de Salas que, nos anos de 1980, cumpriu a
função social de registrar as denúncias sobre a continuidade da repressão e, dessa
forma, constituir-se como mais um vetor da preservação da memória chilena. Pois,
sob a aprovação do governo americano, a ditadura chilena transpareceu um
aparente relaxamento dos órgãos repressores naquele país. No entanto, a realidade
foi muito diferente. Pinochet nem mesmo nutria qualquer intenção de deixar o poder
e, para tanto, lançou mão de todos os artifícios repressores utilizados desde o início
da ditadura.
Conforme foi observado, os relatórios da Vicaria de la Solidariedad relataram
diversas formas de violência, disparos com armas letais a civis, cercos a
comunidades, destruição a residências, abandono de detentos nus em ruas de
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Santiago, bombardeios com gás lacrimogênio, agressão com golpes a civis
indefesos, inclusive dentro dos ônibus, depois de já estarem presos para
averiguação, como também no interior das unidades policiais. Denunciam também a
prática de tortura pela CNI em cárceres clandestinos como ação comum. Ainda há o
relato da operação conjunta de carabineros, CNI e forças do exército.
As imagens de Salas demonstram um verdadeiro teatro de guerra durante os
anos 1980 e a pergunta que resta é: contra quem e para que um efetivo de tal
magnitude? Se é notório, através das imagens analisadas, que o exército não se
encontrava em um campo de batalha contra outro exército ou enfrentava algum tipo
de guerrilha armada, o que realmente se abstrai de todas as imagens é um enorme
efetivo de carros blindados, caminhões, helicópteros, carros equipados para
contenção de manifestações através de jatos de água e gás lacrimogêneo, mas
novamente, contra quem? Uma população desarmada.
Chega-se à conclusão de que, se todo esse aparato de guerra fosse colocado
em uso, haveria um massacre; porém, o mesmo não é utilizado efetivamente, ou
seja, a população sofre com o efetivo de contenção e não com o efetivo de guerra.
Mas esse está presente e causa efeitos; demonstra poder, força, dissemina o medo,
preenche o espaço que deveria ser público e livre com o poder do Estado. Portanto,
inibe qualquer tipo de liberdade expressão através do amedrontamento, além de
manter a letalidade seletiva, o que coaduna com a perspectiva do massacre
continuado, mas em outra dimensão que não a da guerra aberta de um Exército
contra outro.
Ou

seja, o

período

concernente à

operação

da

Central Nacional

Informaciones (CNI), o principal órgão repressor do Estado que veio a substituir a
Direción de Inteligencia Nacional (DINA), manteve o modus operandi de seu
antecessor. De acordo com o já explanado, tudo indica que não houve uma fase
mais feroz da ditadura e uma fase mais branda.
Quando a população já não suportava mais viver sob o terror e a miséria
causada pela crise econômica, alguns dos fatores conjuntos que levaram às
manifestações dos 1980, os mesmos artifícios, a mesma violência, os campos de
futebol, as listas intermináveis com a finalidade de manter o terror têm continuidade.
Pois, de acordo com os relatórios citados da Vicaria de La Soliedariedad, houve um
aumento de vítimas da perseguição do Estado no início das chamadas Protestas, o
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que, por si só, comprova que o aparato persecutório nunca deixou de funcionar e
manteve seu modus operandi.
Possui o Chile uma historiografia bastante recente sobre o assunto e também
grande parte da bibliografia foi elaborada por jornalistas investigativos, além do que
muitos arquivos ainda se encontram fechados ou sendo abertos, dentre os que não
foram destruídos. Portanto, de acordo com os indícios levantados, aprofundamentos
de estudos sobre tais temáticas ainda estão por ser realizados.
Como últimas considerações e conforme Padrós,217 a política de Terror de
Estado é implementada com a finalidade de defender interesses de classes
dominantes, destruir questionamentos sociais de interesses divergentes e que
tendem a promover mudanças estruturais profundas. Essa questão permeia toda a
pesquisa; pois, desde início, há o alerta quanto ao número reduzido de pesquisas
sobre o audiovisual concernente aos anos 1980, quando o mesmo trata da
resistência à ditadura. Ora, se não houve tal repressão nos anos 1980, não houve
resistência e, por consequência, não haveria imagens dessa época. Fato que insere
a lógica do silenciamento da luta de classes inerente ao sistema neoliberal
implantado no Chile, através da Doutrina de Segurança Nacional sob as botas do
Terrorismo de Estado.
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