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RESUMO 

 

 

VIDAL, Paula Franscisca. A igualdade no marxismo chileno. Uma reconstrução da 

noção na Esquerda Socialista e Comunista 1960-1973. Rio de Janeiro, 2012. Tese (Doutorado 

em Serviço Social) - Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, 2012. 

 

A tese indaga na noção de Igualdade usada implícita ou explicitamente pela esquerda 

marxista chilena – os casos dos Partidos Comunista e Socialista – entre os anos 1960-1973. 

A escolha se explica porque a noção de Igualdade é a bandeira de luta que se expressa 

no plano político-econômico do movimento operário chileno, onde os partidos comunista e 

socialista são sua expressão. 

Também porque a Igualdade no momento contemporâneo é um dos princípios que 

aporta tanto para elaborar a crítica do presente e esboçar um novo tipo de sociedade. 

As descobertas da pesquisa dão conta de que a esquerda marxista chilena, nesse 

período, usou implicitamente a noção de igualdade, exceto as figuras de Salvador Allende e 

Clodomiro Almeyda, duas grandes figuras paradigmáticas da esquerda chilena da segunda 

metade do século XX, que se referem a ela explicitamente. 

Podemos afirmar que este predominante uso implícito da noção não impede que 

afirmemos que o referente teórico que o justifica é o humanismo socialista ou comunista. 

Ambos se constituem em uma superação do humanismo burguês, onde a igualdade e a 

liberdade têm expressão como dois âmbitos que permitem em última instância a emancipação 

humana. 

A igualdade – no interior da sociedade socialista-comunista – implica dois níveis: uma 

igualdade inicial ou homogeneidade na distribuição dos bens sociais primários para todos, 

como é a saúde, a educação, o emprego, a moradia, etc., e uma igualdade no desempenho da 

diferenciação de cada pessoa depois de ter a possibilidade de desenvolver ao máximo suas 

potencialidades. Nesse sentido, esta estrutura teórica do humanismo socialista-comunista é 

corente com os princípios colocados por Marx em A Crítica do Programa de Gotha, 

programa que foi lido pelos socialistas e comunistas chilenos de segunda fonte. 

 

Palavras-chave: Esquerda chilena, Igualdade, Partido Comunista, Partido Socialista 



 

 

ABSTRACT 

 

 

VIDAL, Paula Franscisca. A igualdade no marxismo chileno. Uma reconstrução da 

noção na Esquerda Socialista e Comunista 1960-1973. Rio de Janeiro, 2012. Tese (Doutorado 

em Serviço Social) - Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, 2012. 

 

This thesis investigates the notion of Equality used implicitly or explicitly by the 

Chilean Marxist Left – the cases of Communist and Socialist Party – in the years 1960-1973. 

This choice is explicable because the notion of Equality is the battle flag expressed on 

the political-economical aspect of the Chilean Labor Movement, in which the communist and 

socialist parties are its expression. 

Also because on the contemporary times Equality is a principle that contributes to 

elaborate the present times critique and to outline a new kind of society. 

The investigation discoveries account that during the period the Chilean Marxist Left 

has used implicitly the notion of equality, except the personalities of Salvador Allende and 

Clodomiro Almeyda, who have been two great paradigmatic personalities of the Chilean Left 

on the second half of the 20
th

 century, and who have mentioned it explicitly. 

We can state that this predominant implicit use of the notion does not prevent us to 

affirm that the socialist or communist humanism is the theoretical reference that justifies it. 

Both constitute the overcoming of the bourgeoisie humanism, as equality and liberty are 

expressed as two aspects that ultimately allow the human emancipation. 

The equality – on the socialist-communist society – implies two levels: an initial 

dignity or homogeneity in the primary social benefits for everyone, such as health, education, 

job, habitation, etc., and equality in the performance of the differences among people 

following each one having the opportunity of developing to the maximum his/hers 

potentialities. Accordingly, this theoretical structure of socialist-communist humanism is 

coherent to the principles formulated by Marx on Critique of the Gotha Program, program 

which has been read by the Chilean socialists and communists in second hand. 

 

Keywords: Chilean left, Equality, Communist party, Socialist party. 
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INTRODUÇÃO 

  

A presente tese se aprofunda na noção de Igualdade que os partidos políticos 

marxistas chilenos – o Partido Comunista e o Partido Socialista – usaram explícita ou 

implicitamente durante o período de 1960-1973 e as referências teóricas das quais se nutriram 

para dar forma a esse uso explícito e implícito. 

Em tempos em que, desde diversas frentes político-ideológicas, se fala de 

desigualdade social, igualdade e a necessidade de superá-la
1
, é importante trazer à luz as 

elaborações e processos desenvolvidos pela esquerda chilena e a tradição marxista. Isto não 

com um afã arqueológico, entretanto para reconhecer e acolher o que é pertinente à 

atualidade, do que fez sua a tradição do movimento operário e popular do século XX, 

acrescentando assim alguns elementos ao(s) movimento(s) que vêm colocando sobre a mesa a 

necessidade urgente de esboçar outra forma de sociabilidade à imperante. 

 

1. A volta à emancipação 

 

A nova configuração que adquire o capitalismo e suas manifestações no momento 

atual é evidente. Ela vem se estruturando especialmente a partir da década dos anos setenta do 

século passado. Desde diversas frentes já se proclama que tais características já não 

expressam acontecimentos de uma conjuntura, senão que marcam uma nova época histórica 

onde o que está em jogo é a viabilidade do próprio sistema dominante, que embora tenha sido 

ajustado para sobreviver e revigorar-se no passado (a custo de várias devastações), seu futuro 

– de sobreviver – será possível apenas sob um cenário monstruoso. 

                                                 
1
 Exemplo disso é um dos últimos informes da Cepal A Hora da Igualdade. Brechas por selar, 

caminhos por abrir (2010), no qual se reconhece a Igualdade como um reclamo que historicamente tiveram as 

sociedades latino-americanas e que foram negadas de cumprir. A partir do escândalo das desigualdades, para esta 

perspectiva aprofundar a democracia significa uma maior igualdade de oportunidades e direitos de atingir certos 

“limiares de bem-estar social e reconhecimento”, refere a acesso especialmente em educação, saúde, emprego, 

moradia, serviços básicos, qualidade ambiental e seguridade social, onde se impõem limiares mínimos de bem-

estar e de prestação de serviços, e com isso se estabelecem “limites à igualdade no acesso”, confia-se em que a 

igualdade social e um dinamismo econômico (ou economia de mercado) não são incompatíveis. Por outro lado, 

no conceito de Desenvolvimento Humano do PNUD, depois das contribuições de Amartya Sen com sua 

pergunta “Igualdade de quê?”, a noção de igualdade de oportunidades tem um papel importante, aqui, não se 

trata apenas que os indivíduos tenham ao menos certas capacidades básicas, mas que seu potencial de ser pessoas 

chegue a ser similar entre eles. Não é a igualdade de resultados que está envolvida, porém a igualdade de 

possibilidades de ser ou atuar, ou seja, a igualdade de oportunidades. Ou no plano teórico, as contribuições de 

John Rawls (1971), Amartya Sen (1992), Dworkin (1977) também se pronunciam sobre a igualdade e a justiça 

desde diversos focos, o primeiro e o terceiro como igualdade de bens primários ou recursos, o segundo como 

igualdade de capacidades. 
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As características que adquiriu esta nova configuração fazem com que emirja com 

maior força a ideia de que o capitalismo é a causa dos processos de regressão planetária que 

se vêm vivendo, e diversa é a linguagem utilizada para dar conta disso. Fala-se assim, que o 

capitalismo chegou aos seus limites, de uma crise civilizatória, de uma crise estrutural do 

sistema como um todo, ou do estado de barbárie em que estamos submergidos. Em tudo isso, 

cabe ressaltar que cada conceito, cada metáfora refere-se a um estado complexo da realidade, 

cujo fio comum é a certeza de que, mantendo-se neste caminho, apenas o colapso é o que se 

espera para a humanidade. 

A pobreza e desigualdades persistentes, no interior de e entre os povos, a destruição 

ambiental, a impossibilidade de estender a toda a humanidade o padrão de consumo de massas 

dos países centrais devido aos escassos recursos naturais, a crise alimentar produto da má 

distribuição dos recursos entre as nações, o desemprego crônico ou estrutural junto ao 

emprego informal-precarizado nos países centrais e periféricos, a diminuição dos Estados no 

que compete ao resguardo e promoção dos direitos políticos, econômico-sociais, e cultural de 

seus cidadãos, e a lógica do capital que implica continuar produzindo a partir da necessidade 

de sua valorização, desembocando muitas vezes em sangrentas guerras ou em recorrentes 

crises do capital com nefastas consequências para os setores mais despossuídos e vulneráveis, 

são apenas algumas das consequências que desvelam os efeitos paradoxais e irracionais – os 

limites do sistema – do capitalismo e sua marcha destruidora. Este fenômeno não proporciona 

somente importantes razões para repudiar o presente e futuro que o capitalismo oferece como 

modelo social, mas que também obriga a buscar urgentemente alternativas que promovam e 

estabeleçam novas pautas de sociabilidade para e na futura sociedade. 

Esta carreira desenfreada em direção ao abismo materializa representações 

monstruosas de sociabilidade, como a grande contraparte do quadro racional do 

desenvolvimento para a humanidade, que implica também o capitalismo. Mészáros (2007) o 

enuncia como uma humanidade diante hoje ao “perigo potencial de autoaniquilação em razão 

da aparente incontrolabilidade de seu modo de reprodução sociometabólica sob o domínio 

do capital”, o que o faz afirmar que o desenvolvimento das forças produtivas experimentadas 

durante o século XX, sob as atuais condições se transformaram em forças destrutivas aos 

serem utilizadas irresponsavelmente. Hobsbawm (2009) nesta mesma linha argumental 

também faz o chamado a mudar urgentemente a compreensão simplista do presente sobre a 

situação planetária, interpelando-nos diante da responsabilidade de optar por modificar o 

caminho de convivência mútua que construímos, convivência que até agora se projeta como 

nefasta para o mundo. O que obriga a mudar no século XXI a fórmula da organização mundial 
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econômica baseada no capitalismo com seu impulso de crescimento ilimitado, abandonando 

com isso também a velha crença – imposta não apenas pelos capitalistas – num futuro de 

crescimento ilimitado a base da extração dos recursos do planeta. Mas o interesse de 

Hobsbawm – ainda que não apenas seu – é também apontar os desafios de uma economia no 

século XXI com eixos que falem – ao menos de um esboço – de um novo modelo societário e 

estes eixos seriam a justiça social, a vida digna para todos e a realização das potencialidades 

inerentes aos seres humanos, o que para o autor em definitivo, é colocar o bem-estar e a 

justiça social como núcleo das prioridades sociais e morais de uma sociedade boa e humana. 

Neste contexto, como primeiro passo é necessário elaborar “antídotos” que apontem a 

superação do capitalismo, o que implica apropriar-se da lógica do capitalismo estudada já por 

Marx no século XIX, porém também identificar – junto com o que se mantém desta – aquilo 

do capitalismo que se apresenta como novas formas na época contemporânea. Este primeiro 

passo introduz, assim mesmo, a pergunta pelo tipo de sociedade a construir para as próximas 

gerações e proclama a recusa categórica à crença da possibilidade de moldar o capitalismo 

com um rosto “mais humano”
2
, reformulado sobre “bases éticas.” Sem dúvida, estas bases se 

localizam nas antípodas do modo natural e selvagem de existir do capitalismo: o lucro, 

exploração, competição e egoísmo, irreconciliáveis com o bom sentido do “humano”. 

Valoriza-se então – e cada vez com maior força – em intelectuais, em atores e 

movimentos sociais um crescente ceticismo, descontentamento e recusa – desde Chiapas em 

1994, Seattle em 1999, França e Grécia em 2010, Londres em 2011 – frente a um capitalismo 

reformulado, e uma preocupação (com matizes entre uns e outros países) não apenas por 

defender o terreno perdido em mãos da selvageria capitalista, senão de construir um novo 

futuro (EAGLETON, 2006). 

Apesar disso, mesmo com este positivo ânimo social e tentativas esperançosas de 

resistência e construção de outra ordem, hoje se está longe de que o liberalismo (como 

doutrina política e o capitalismo como sistema econômico) e suas variantes, deixem de ser as 

encarregadas de pensar e moldar a forma de levar adiante as instituições e as relações básicas 

da sociedade. Sob esse cenário, ainda que o pensamento socialista e comunista não têm lugar 

nestas questões, isso não significa que deva abster-se de realizar a crítica ao totalitarismo 

imperante. 

                                                 
2
 Daniel Singer (2000) ilustra muito bem esta ideia ao dizer que a ilusão de um capitalismo sem crises, 

com eterno crescimento, ou o direito de todas as pessoas do mundo a gozar de um trabalho estável, permanente e 

com salário digno e com perspectivas de melhoras no nível de vida para eles e seus filhos, é hoje uma fantasia 

que não está em moda, desvanecendo-se em todo o mundo ocidental quase ao mesmo tempo. Por sua parte, a 

desigualdade social destruiu também o mito de que na medida em que todos os países estão no rumo capitalista, 

ao final todos seriam iguais, todos se constituiriam em classe média. 
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Aceitamos o convite de Daniel Bensaïd a voltar para as palavras da emancipação, que 

ontem foram portadoras de grandes promessas e sonhos de um melhor porvir. Mas estas ainda 

quando não conseguiram impedir os erros históricos cometidos, sofreram, além disso, 

sistemáticas campanhas ideológicas que permitiram associar imediatamente palavras como 

comunismo, anarquia, revolução, igualdade ou socialismo a terror, violência, burocracia, 

totalitarismo e homogeneidade. Este convite é para reparar e ressignificar algumas destas 

palavras – considerando e reconhecendo o que ocorreu com o comunismo no século XX – e 

uma vez feito isso, começar a situá-las novamente em movimento, nomeando a alternativa ao 

capitalismo. 

A proposta é que devemos reparar a palavra Comunismo por seu maior sentido 

histórico e carga programática “explosiva”, pois evoca e promete entre outras coisas, a 

desmercantilização e o repartimento igualitário e comum dos bens, e do poder, a solidariedade 

como a contraparte do cálculo egoísta e da competição generalizada, a defesa dos bens 

naturais e culturais da humanidade, e a luta contra a privatização do mundo. Comunismo não é 

uma ideia pura, nem um modo doutrinário de sociedade, ou um regime estatal e menos um 

modo de produção, senão que pode e deve ser o nome de – como diz Marx – um movimento 

que de modo permanente supera e suprime a ordem estabelecida (BENSAÏD, 2009), na busca 

de materializar a “boa sociedade”. Comunismo é inseparável de outras palavras que a definem 

e concretizam, como são igualdade e justiça, solidariedade e comunidade que se entretecem à 

trama – como diz Michael Löwy (1994) – da crítica radical, irreconciliável e profunda ao 

capitalismo. 

As palavras e a crítica devem se transformar no que em algum sentido Daniel Singer 

(2000) denomina “utopia realista”, capaz de traspassar os confins do capitalismo, mas onde a 

utopia e o futuro se enraízam nos conflitos vigentes que brinda a sociedade contemporânea. 

De certo modo esta figura de duas caras foi protagonista nas revoluções modernas, 

expressando os conflitos do momento e o interesse e as tentativas de certos setores da 

sociedade por superar a sociedade precedente (ou seu presente), para materializar um futuro, 

“a boa sociedade” a que aspiram. 

Como sabemos, as revoluções do mundo moderno (inglesa, norteamericana e francesa) 

avançaram algumas promessas, mas foi especialmente a revolução francesa que buscou 

cumprir as promessas que implicavam as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade na 

sociedade, as quais uma vez materializadas cristalizaram apenas ofertas não cumpridas. 

Construíram-se em palavras quebrantadas e ideais fracassados porque a mesma sociedade 

burguesa em que nasceram não pode realizá-los para todos. Assim, o(s) movimento(s) 
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socialista(s) e o movimento operário em particular, recolheram e levantaram com maior 

veemência essas promessas, especialmente aquela que tocava a medula do status quo dessa 

sociedade: a igualdade. 

Esse movimento histórico põe no centro o que hoje segue sendo pertinente situar como 

eixo de um projeto emancipatório: a igualdade. A igualdade se afasta – como diz Daniel 

Singer (2000) – de qualquer reducionismo da moda atual que a associa a conceitos vagos de 

equidade ou o que alguns apologistas do liberalismo chamam de “igualdade de 

oportunidades”
3
. Também se deve evitar identificar igualdade com uma definição formal 

como a igualdade política ou “cada pessoa, um voto”. Tampouco com a famosa uniformidade 

e nivelação, nem com aquilo que outros definem como igualdade jurídica. Do anterior, não se 

deve esquecer que a contraparte é a desigualdade que apareceu com força na agenda dos 

países uma vez que foi impossível escondê-la ou simular que se erradicava sob o capitalismo, 

por mais que se recorresse a justificações genéticas ou à biologização da desigualdade na qual 

o egoísmo, a competição e o individualismo seriam parte do ADN da natureza humana.
4
 

                                                 
3
 A igualdade de oportunidades – desde a tradição liberal moderna – busca igualar as condições de 

partida dos competidores pelas posições e os bens sociais, para permitir posteriormente uma desigualdade de 

resultados. Isto apresenta diferenças entre os democratas de direitas e os democratas de esquerdas. Para os 

primeiros, a igualdade de oportunidades deve-se reduzir à garantia legal de que nenhuma pessoa será 

discriminada em seu trabalho, no acesso à educação ou à saúde e, em geral, em nenhuma atividade pública ou 

social por razão de sua cor de pele, crenças ou origem social. É o que chamam de igualdade formal de 

oportunidades. Esta versão de igualdade não se encarrega das desigualdades de origem das que as pessoas 

partem. Para os segundos, em troca, a não discriminação formal não é suficiente para garantir uma verdadeira 

igualdade, pois existem fatores sociais e econômicos que impedem que uma mera igualdade ante a lei seja 

insuficiente para igualar efetivamente as oportunidades, por isso alguns recursos (como educação, saúde, 

econômicos, etc.) devem distribuir-se desigualmente assinalando aos pior situados – ou pobres – na estrutura 

social para igualá-los na origem e possibilitar que compitam em igualdade de condições. Isto é o que chamam de 

igualdade equitativa de oportunidades na tradição de Rawls. Apesar de que esta segunda versão é muito mais 

progressista porque se encarrega de alguns obstáculos de base que as pessoas vivem e as impedem de conseguir 

seus objetivos, não aborda o grande e maior obstáculo: o capitalismo, como gerador de desigualdades que 

impede aos sujeitos obter livremente os objetivos que cada um define. 
4
 Esta ideia se conhece como “Darwinismo Social” que permite dar fundamento à relação entre seleção 

natural e competição sob o liberalismo econômico. Utiliza-se a teoria da evolução de Darwin para defender e 

explicar cientificamente a sociedade capitalista. Assim, os que se localizam no fundo da escala de renda, 

merecem esta condição porque não possuem os méritos e capacidades para ascender socialmente. Herbert 

Spencer será um dos grandes teóricos do darwinismo social de fins do século XIX. Um livro que em 1976 

provoca polêmica pelo mesmo assunto é O Gene Egoísta: as bases biológicas de nossa conduta de Richard 

Dawkins. Entretanto, a produção de Félix Ovejero junto à produção de Gintis e Bowles se distanciam e refutam 

o gene egoísta, estes últimos defendem a existência de um sentido de reciprocidade forte, no qual as pessoas se 

interessam pelo bem-estar dos outros, assim como os processos que determinam os resultados. Ainda que seus 

experimentos mostrem que as pessoas não são nem egoístas, nem altruístas incondicionais, a reciprocidade forte 

as permitem cumprir normas e possuir um sentido de solidariedade e de regulação de intercâmbio social justo 

entre iguais. Maiores detalhes ver a página com a produção científica de Herbert Gintis nesta linha experimental 

da reciprocidade e o igualitarismo na contramão da lógica de mercado, em: http://www-

unix.oit.umass.edu/~gintis/papers_index.html, também contribui o livro de Enric Tello, A história conta: do 

crescimento econômico ao desenvolvimento sustentável. (Madrid, 2005), ou de Ovejero, Do mercado ao instinto 

(ou dos interesses às paixões) (Isegoría, 1998), disponível em:  

http://.redalyc.uaemec.mx/pdf/419/41900205.pdf. Em outro plano, vários estudos antropológicos demonstraram 

que várias culturas atribuem a suas relações um forte sentido coletivo ou comunitário. 

http://www-unix.oit.umass.edu/~gintis/papers_index.html
http://www-unix.oit.umass.edu/~gintis/papers_index.html
http://.redalyc.uaemec.mx/pdf/419/41900205.pdf
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A igualdade é um princípio que vários autores resgatam. A respeito disso, Perry 

Anderson (2003), em um esforço por perguntar-se e dar algumas pistas sobre a superação do 

neoliberalismo, enfatiza que a necessidade de hoje é que a esquerda consiga vencer ao 

neoliberalismo, e pode torná-lo possível atacando – entre outras coisas – no terreno dos 

valores, ou seja, ressaltando o princípio da igualdade como critério central de qualquer 

sociedade verdadeiramente livre. Nesse sentido, considera que os princípios da Crítica do 

Programa de Gotha, escrito por Marx há mais de um século, conservam sua absoluta vigência 

para a atualidade. 

Por outro lado, István Mészáros (2007) nos recorda tanto a Lênin quanto a Babeuf, 

como duas figuras preocupadas com a igualdade. Acerca de Lênin, invoca que não apenas lhe 

importava a igualdade dos grupos nacionais, mas também de tornar “desigual a igualdade” em 

favor dos que estavam em desvantagem ou eram oprimidos, retomando o ponto de vista 

marxiano neste ponto. Igualmente, acerca de François Babeuf, anota que este definia as 

condições de igualdade com base nas necessidades humanas, assim a igualdade é definida no 

campo da esquerda desde a época da Revolução Francesa. 

Bobbio (1996) também põe a igualdade social como linha divisória entre a direita e a 

esquerda, esta última é a que a levanta com ímpeto em seu discurso e prática. A mesma ideia 

é recorrente na obra de Daniel Singer (2000) quando propõe que mudar a estrutura da 

sociedade é a linha divisória entre os verdadeiros igualitaristas e aqueles que apenas se 

disfarçam como tais para esconder sua defesa dos privilégios. Para ele, a igualdade plena, 

como meta de longo prazo, significa romper radicalmente com o capitalismo, já que a 

incompatibilidade entre igualdade e propriedade privada dos meios de produção é “óbvia” 

devido à impossibilidade de igualar o empregado ao patrão. 

Mas o anterior também se expressa no movimento histórico real da América Latina no 

século XX, as lutas dos povos para romper com o passado de desigualdade e opressão, 

indignidade e injustiça. As bandeiras com as palavras de socialismo e comunismo se 

entrelaçam a este movimento e suas lutas, outorgando-lhes – aos setores populares e à classe 

trabalhadora – esperanças de outro porvir, de um futuro desejável onde reinam a igualdade, a 

dignidade, a justiça e a liberdade. O processo da luta do povo chileno não escapa a esses 

traços e a esquerda se torna não apenas um eixo articulador de demandas desde fins do século 

XIX, mas também um protagonista no momento de dirigir os processos que guiam os 

processos da história chilena do século XX. 

O conceito de igualdade conota então vários aspectos. Por uma parte, desvela ou 

denuncia as monstruosas consequências que se seguiram do capitalismo aos povos; logo, se 
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adverte a necessidade urgente de levantar outro modo de sociabilidade; por último, assinala 

que os processos emancipatórios e as lutas iniciadas pelos povos da Europa e América Latina 

se reconhecem em uma e mesma continuidade histórica. 

Acreditamos que a noção de igualdade possui uma força teórica e histórica. É capaz de 

dar conta das causas que geraram sentimentos de indignação em intelectuais, políticos e o 

movimento operário e popular no passado a respeito daquele momento histórico. Assim 

também, hoje, segue vigente sua energia compreensiva da indignação e sua potência 

transformadora das condições de vida oferecidas pelo capitalismo. Por este motivo esta tese 

torna sua a intenção de por em movimento algumas palavras e noções como a de Igualdade, 

que pode ajudar a esboçar outra forma de sociabilidade da imperante hoje, acolhendo o que a 

tradição do movimento operário e popular, a esquerda chilena do século XX, tornaram seus. 

Uma grande parte da esquerda chilena, especialmente desde a segunda década do 

século XX, se definiu como marxista. Por isso esta pesquisa foca a esquerda marxista chilena 

que, em grande parte esteve representada pelos Partidos Comunista e Socialista, ainda depois 

da década de 1950, em que se fazem escutar uma multiplicidade de vozes em seu interior até 

o golpe de Estado de 1973, que é quando, – como diz Julio Cesar Jobet – termina uma época 

resplandecente da vida cultural e social do Chile. 

Desde 1933 em diante, o marxismo foi uma das teorias mais usadas no campo da 

política e da explicação histórica. O marxismo mais amplamente usado no Chile a partir da 

década de 1930 remete a escolas que se diferenciam analiticamente em dois grandes enfoques 

que no seu interior mostram diferenças, e possuem também um correlato partidário 

(MOULIAN, 2009). Uma é a posição frente à teoria, e outra, pela posição na teoria. 

No marxismo chileno, ambos os pontos de vista se combinam dando por resultado que 

frente à teoria se localizam duas grandes divisões: uma que concebe o marxismo como 

método; e a outra o adota como teoria. A primeira pensa em formas de conhecer que possam 

dar lugar a generalizações e leis; ao invés disso, a segunda concebe o marxismo como um 

conjunto sistemático de elaborações e de generalizações sobre o capitalismo, o socialismo e a 

revolução. Por outro lado, a posição na teoria, a respeito da revolução localizam-se duas 

escolas: a marxista-leninista soviética e a marxista-leninista castrista, nascida nos anos 

sessenta. 

No que se refere ao marxismo concebido como método, politicamente se inscreve o 

Partido Socialista, para quem as teorias poderiam ser várias, e a fins dos anos 1960 se 
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inscreveria também o que se chamou de Movimento de Ação Popular Unitária (MAPU) que 

apresentava algumas diferenças com o PS no interior desta corrente.
5
 

No enfoque teórico, como dizíamos, encontram-se duas grandes escolas que ele 

denomina marxista-leninista soviética e marxista-leninista castrista. A primeira se inscreve no 

Partido Comunista e a segunda no Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR) junto à 

corrente esquerdista do PS, onde as diferenças entre o PC e o MIR junto a esta corrente 

socialista, referem-se “a aspectos específicos e circunscritos da teoria da revolução”, isto é, 

ao nível do processo revolucionário, com os problemas das condições e dos meios de luta.
6
 

Para a escola marxista-leninista soviética existe uma primazia da estrutura sobre a 

ação e a consciência das massas, pelo que se torna necessário cumprir algumas etapas para 

alcançar a nova sociedade.
7
 Por sua parte, a tendência castrista se diferencia por basear-se em 

uma análise do desenvolvimento do capitalismo chileno derivado de uma versão da teoria da 

dependência gerada pelos intelectuais estrangeiros Andrew Gunder Frank, Theotonio dos 

Santos e Ruy Mauro Marini, que para além de suas diferenças de interpretação, negam o 

caráter feudal da economia chilena original, o que vai trazer consequências na prática política 

e diferenciações com o PCCH, enquanto se incorpora a luta armada como estratégia,  mas que 

não vai influenciar na necessidade estrutural do socialismo que importa a ambas as vertentes. 

Por outro lado, fixar o olhar nos partidos políticos também se justifica porque o 

marxismo no Chile, especialmente o da tradição soviética, possui uma função fundamental 

como sujeito teórico: o partido define o que é verdadeiro ou não, o que é ou não é científico, e 

o que é ou não é heterodoxo. Uma das funções teóricas do partido é o “controle da produção”. 

Como vigilante, aporta os critérios de construção do clássico e de leituras corretas das obras 

                                                 
5
 Recordemos que o MAPU foi criado formalmente em maio de 1969, conformado por ex-militantes da 

Democracia Cristã, e ingressa na Unidade Popular em 1970, participando no governo de Salvador Allende. 

Precocemente se declara marxista, mas crítico à URSS. 
6
 É interessante a observação que faz Tomás Moulian (2009) a respeito de que o socialismo na 

concepção marxista-leninista no Chile, aparece como uma necessidade derivada de razões estruturais, da 

contradição principal entre as forças produtivas e as relações de produção. O socialismo seria então uma 

realidade internamente determinada, “objetivista” com uma primazia da estrutura sobre a prática, a qual é 

possível no marco definido pelas “condições”. Este último, segundo o autor, foi o enquadramento teórico básico 

da teoria da revolução por etapas, próprio do marxismo-leninismo soviético conduzido no Chile pelo PC e que 

daria forma a uma teoria da modernização, onde a industrialização, apoiada pelo Estado, tinha a função de 

cumprir as etapas que eram da competição do capitalismo na sociedade chilena. Até os anos cinquenta, a teoria 

etapista não era uma teoria do avanço em direção ao socialismo em democracia, mas uma teoria da 

modernização como pré-condição do capitalismo. A partir de 1958 a ênfase da teoria etapista muda, 

considerando que o governo popular seria o começo de um trânsito institucional em direção ao socialismo. 
7
 Entretanto, a partir de fins dos anos cinquenta, vão ocupando espaço no interior da base teórica do 

marxismo-leninismo influências conceituais do marxismo europeu, como o humanismo socialista, o qual, para 

Moulian, significa não uma síntese, mas acomodamento pela sua significação política mais que teórica, com uma 

dimensão mais “subjetivista” acentuando a prática e a consciência, o qual permitia instaurar um diálogo entre 

marxistas e católicos. 
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dos autores, determinando o saber que devia circular. Por sua vez, o partido produz tanto a 

teoria – através de intelectuais orgânicos ou independentes –, como também as guias práticas 

para a ação dos militantes do partido, e forma a consciência do militante e do cidadão em 

geral, tentando expandir a visão de mundo. Pensava-se, pois, que o partido era capaz de 

relacionar a teoria, a consciência e a prática (MOULIAN, 2009). 

A essa particularidade deve-se acrescentar que a esquerda marxista chilena do século 

XX apresenta uma frágil assimilação do pensamento marxista heterodoxo, aderindo 

claramente a centros ideológicos. Marcelo Alvarado (2006) expressa isso muito bem quando 

descreve que o Partido Operário Socialista (1912) se alienou ideologicamente à Segunda 

Internacional onde imperava o “paradigma ideológico positivista-evolucionista”. O mesmo 

ocorre com o Partido Comunista (1922) que se une à Terceira Internacional. O MIR (1965), 

por seu turno, teve como fonte de inspiração a experiência cubana e especialmente o 

“guevarismo”. Diferente é o Partido Socialista (1933) devido à diversidade de correntes 

existentes em seu interior e sua história, não se aliena a um centro ideológico específico 

(ainda que se defina crítico do stalinismo soviético), mas observa tanto as teorizações e 

práticas da Iugoslávia de Tito nos anos 1950, como o trotskismo ou a revolução cubana. 

Frente à importância que possui a esquerda partidária marxista chilena durante o 

século XX, surge a necessidade de indagar seu acervo teórico. Sem interesse de avaliar este 

acervo seguindo as interpretações contemporâneas que falam de leituras dogmáticas, vulgares, 

religiosas ou reducionistas sobre o marxismo, que fizeram os partidos políticos PCCH e OS e 

seus intelectuais orgânicos na época, o que interessa rastrear é o tipo de concepção que 

utilizam para remeter à igualdade, ou seja: o que pensou tradicionalmente a esquerda 

marxista chilena sobre a igualdade? Que classe de igualitarismo defendeu? Quais foram 

suas fontes teóricas e as demandas das lutas políticas concretas? 

Estas perguntas se colocam sob a suposição de que não é óbvia a preocupação que 

teve essa esquerda por perguntar-se sobre o que implicava teoricamente a compreensão da 

igualdade, que não era redutível a um punhado conteúdos ou demandas históricas, tudo o que 

não invalida – certamente – que as demandas econômico-sociais e políticas defendidas pela 

esquerda durante o século XX sejam expressões de noções explícitas ou implícitas de 

igualdade que os partidos manuseavam e tentavam socializar entre seus quadros e o resto da 

sociedade. 

Por isso, esta pesquisa estabelece resumidamente o tipo de demandas político-sociais 

concretas exigidas pela esquerda marxista chilena durante o período 1960-1973 como forma 

de materializar no campo político a noção de igualdade e especialmente se preocupa por 
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adentrar-se na compreensão teórica que sustenta esta noção no Partido Comunista e no Partido 

Socialista do Chile. Esta aproximação permite elucidar elementos de compreensão que 

distingue entre o político-contigente e o teórico-analítico da esquerda marxista chilena. Ao 

mesmo tempo, permite distinguir as particularidades que assume a noção de igualdade no 

Chile como expressão de um país periférico, onde as desigualdades ao longo do século XX 

geraram a possibilidade de constituir alternativas políticas para solucioná-la. 

A escolha desta etapa histórica responde a que desde 1960 até 1973, quando ocorre o 

golpe cívico-militar, a esquerda chilena mostra o momento de maior apogeu ou “década de 

ouro” como conseqüência ao menos dos seguintes fatores: 

 

 O esgotamento ou crise desde os anos 1950 do modelo de Industrialização por 

Substituição de Importações (ISI) implementado no Chile; 

 A Revolução Cubana; 

 A influência recíproca entre as massas populares e os partidos da esquerda, 

expressado no aumento eleitoral significativo a favor das propostas da 

esquerda no âmbito da luta política; 

 Assim também, a pluralidade de agrupamentos novos que surgem no interior 

da esquerda, e a diversidade de percepções que isso acarreta, por exemplo, 

frente ao diagnóstico político, econômico e social chileno e as vias de 

superação desse momento histórico a favor das demandas do “povo”; 

 E, por último, a chegada ao poder de Salvador Allende com a Unidade Popular 

como cristalização de um processo de auge da esquerda. Tudo o que não 

voltará a recuperar-se uma vez ocorrido o golpe militar em 1973 até o presente. 

 

Da mesma forma, é a época em que o uso do termo igualdade por parte da esquerda é 

explícito nos discursos da figura emblemática da esquerda chilena: Salvador Allende. Nesse 

sentido, é um período histórico que transparece uma crescente maturidade dos processos 

sociais orientados no sentido da construção de uma sociedade socialista, junto aos problemas 

e desafios que isso implica. 

A escolha do partido político como parte do objeto de estudo, não responde 

precisamente à concepção teórico-política que tiveram na época, os comunistas e socialistas 

chilenos, que justificava constituir-se em partido, senão que o interesse desperta devido à 

interpretação realizada por Gramsci sobre ele como o moderno Príncipe, ou seja, a instância 
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que supera os interesses corporativistas da classe operária-trabalhadora, para tornar-se agentes 

de atividades gerais, na construção de uma vontade geral, 

 

“os resíduos corporativistas (os momentos „egoísta-passionais‟) da classe 

operária e contribuir para a formação de uma vontade coletiva nacional-popular, ou 

seja, de um grau de consciência capaz de permitir uma iniciativa política que 

englobe a totalidade dos estratos sociais de uma nação, capaz de incidir sobre a 

universalidade diferenciada do conjunto das relações sociais.” (COUTINHO, 2003, 

p. 169) 

 

  Sabemos que ambos os partidos – e seus intelectuais – não leram os escritos de 

Gramsci até fins dos 1950, mas isso não significa que não possam ser interpretados à luz de 

suas elaborações, especialmente pela existência de vasos comunicantes entre sua versão e a 

teoria leniniana do partido (COUTINHO, idem). Igualmente, cada um destes partidos 

demonstrou haver desenvolvido de modo homogêneo e sistemático uma vontade coletiva, 

convertida em práxis transformadora a partir do que ele menciona como “„uma análise 

histórica (econômica) da estrutura social do país dado‟ como condição para elaborar uma 

linha política capaz de incidir efetivamente sobre a realidade.” (COUTINHO, idem, p.171) 

A escolha dos Partidos Comunista e Socialista deve-se a que são os que mostram 

maior legitimação na época – representantes da coluna vertebral da esquerda marxista 

tradicional chilena – com uma ênfase nas alianças políticas e um forte trabalho nos âmbitos 

parlamentar e extra-parlamentar, e centro ou núcleo sobre o qual gravitam outras 

coletividades políticas como a Esquerda Cristã ou o MAPU. Ainda que ambos partidos 

puderam gerar alianças políticas junto à sintonia ideológica, são perfeitamente distinguíveis – 

como vimos anteriormente – em sua configuração marxista. 

Centrar essa pesquisa na busca da existência ou ausência de referências teóricas e o 

tipo de estas que configuram o princípio de igualdade como um valor de justiça, como 

também a forma que adquirem tais referências nos partidos políticos marxistas da esquerda 

chilena nessa época, é o que permitirá avaliar a pertinência desses elementos teóricos para 

retomar a crítica – desde a esquerda que segue declarando-se marxista – no momento atual, 

recobrando uma das palavras ou princípios que lhe deram sentido à sua luta histórica. 

À raiz do anterior, as hipóteses deste trabalho são: 
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1. Que os partidos da esquerda marxista chilena tradicional (PS, PCCH) entre os 

anos 1960-1973, usaram – implícita ou explicitamente – uma noção de igualdade 

que se concreta historicamente em reivindicações econômico-sociais e políticas. 

2. Que os partidos da esquerda marxista chilena tradicional (PS, PCCH) entre os 

anos 1960-1973 possuem fontes teóricas que permitem configurar a noção 

implícita ou explícita de igualdade usada por eles. 

3. Que apesar de identificar referente(s) teórico(s) que nutre(n) a noção de 

igualdade usada implícita ou explicitamente pelos partidos da esquerda marxista 

entre os anos 1960-1973, estes não desenvolveram teoricamente o princípio de 

igualdade. 

 

Antes de introduzir-nos nos próximos capítulos, é importante brindar ao leitor alguns 

elementos teóricos e metodológicos que situam a pesquisa proposta. Por isso é fundamental 

identificar aspectos conceituais sobre a noção de igualdade e, por último, descrever a 

estratégia metodológica assumida no estudo. 

 

2. Elementos para a compreensão teórica da Igualdade  

 

Esta pesquisa assume o legado da esquerda – na tradição marxista – para compreender 

teoricamente a noção de igualdade, isso porque é a única que aponta contra a raiz da causa 

geradora de vários tipos de desigualdades: o capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, porque a 

esquerda marxista chilena entre os anos 1960-1973 usou implícita e explicitamente uma 

noção construída pelo marxismo. Isso obriga a apropriar-nos da herança teórica e o debate 

contemporâneo no interior da tradição. 

O filósofo marxista-analítico Gerald Cohen (2001) propõe que a igualdade social é 

indispensável para responder a pergunta pela justiça distributiva, e que foram três as correntes 

que se preocuparam disso: o marxismo clássico, o liberalismo igualitarista (na trilha de 

Rawls
8
) e o cristianismo. Cada uma destas correntes entende a igualdade de um modo 

particular, e busca sua realização por meio de ações específicas: a luta de classes, a elaboração 

de certo tipo de construção (regras) e a revolução moral. 

A ideia de Cohen a respeito da matriz marxista é que o valor da igualdade junto ao de 

comunidade e autorrealização humana eram partes fundamentais das crenças desta tradição: 

                                                 
888

 Recordemos que John Rawls inaugura todo um debate acerca da justiça no interior da filosofia 

política, uma vez saída à luz sua obra A Teoria da Justiça em 1971. 
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ainda não tendo desenvolvido ou precisado profundamente o princípio da igualdade, pareciam 

assumi-lo implícita ou explicitamente, “todos os marxistas clássicos acreditavam em algum 

tipo de igualdade, por mais que muitos se negaram a admiti-lo e por mais que nenhum, quiçá, 

tivesse formulado com precisão esse princípio de igualdade no qual acreditava.” (COHEN, 

2001, p. 139). 

Por outro lado, como já vimos, Norberto Bobbio (1996), nos anos noventa, conferia ao 

princípio da igualdade a função de critério capaz de manter a divisão entre direita e esquerda, 

afastando uma compreensão que se tinha da esquerda como aquela que realiza uma 

homologação grosseira entre igualdade e igualitarismo
9
, em cujo horizonte está o terminar 

com as desigualdades sociais
10

: 

 

“a distinção entre direita e esquerda, para a qual o ideal de igualdade 

sempre foi a estrela polar à qual mirou e segue mirando, é muito clara. Basta com 

deslocar o foco da questão social ao interior de cada Estado, da que nasceu a 

esquerda no século passado, para a questão internacional, para dar-se conta de que a 

esquerda não apenas não concluiu seu próprio caminho, mas que  apenas o 

começou.” (BOBBIO,  idem, p. 170-171) 

 

Não é difícil – então – assegurar que o caráter distintivo da esquerda histórica – 

socialista e comunista – é ser igualitária, princípio – acrescenta Bobbio – que coloca como 

prioridade terminar com o maior obstáculo à igualdade entre os homens, isto é, o da 

propriedade individual (dos meios de produção), e impulsionar diversos modos e graus de 

coletivização dos meios de produção. Sem a superação deste obstáculo dificilmente se poderá 

aspirar a uma sociedade de iguais. 

                                                 
9
 “não se quer dizer em absoluto que para ser de esquerda seja necessário proclamar o princípio de 

que todos os homens são iguais em tudo, independentemente de qualquer critério discriminatório, porque esta 

seria não apenas uma visão utópica (...) senão pior, uma proposição a que não é possível dar um sentido 

razoável. Em outras palavras, afirmar que a esquerda é igualitária não quer dizer que seja também 

igualitarista. A distinção tem que ser destacada porque muito frequentemente, como ocorreu com todos aqueles 

que consideraram a igualdade como caráter distintivo da esquerda, ocorreu que foram acusados de serem 

igualitaristas, por causa de um insuficiente conhecimento do abecê da teoria da igualdade. Outra coisa distinta 

é uma doutrina ou um movimento igualitário, que tendem a reduzir as desigualdades sociais e a converter em 

menos penosas as desigualdades naturais, outra coisa é o igualitarismo, quando se entende como „igualdade de 

todos em tudo‟.” (BOBBIO, 1996: 140) 
10

 A tradição socialista e seu princípio de igualdade não se entendem cabalmente sem um de seus 

precursores: J. J. Rousseau que no ‟O Discurso sobre a origem da Desigualdade parte da consideração de que os 

homens nasceram iguais (esse é seu estado natural) e que é a sociedade que se sobrepõe ao estado de natureza e 

converte aos homens em desiguais desde o momento em que aparece a propriedade privada. 

Após a Revolução Francesa, também em Hegel – segundo Domenico Losurdo – observa-se a 

preocupação pela desigualdade social, em suas palavras, “[Hegel] tem o mérito de haver teorizado a existência 

de “direitos materiais” irrenunciáveis, de haver evidenciado o fato de que, levada a um certo nível, a 

desigualdade também anula a liberdade, a liberdade concreta: a situação de extrema necessidade „invade toda 

a existência da realização da liberdade‟, comporta a „total ausência de direitos‟.” (LOSURDO, 1998: 184) 
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“A luta pela abolição da propriedade individual, pela coletivização, ainda 

que não de maneira integral, dos meios de produção, sempre foi, para a esquerda, 

uma luta pela igualdade, pela remoção do obstáculo principal para a realização de 

uma sociedade de iguais.” (BOBBIO, idem, p. 167) 

 

Bobbio manifesta esta distinção com uma força que remexe, ratificando a atualidade e 

o futuro de um trabalho em função deste princípio, enquanto as manifestações da questão 

social sigam sendo pão de cada dia. 

O anterior não é desejável. O ideal moderno de igualdade – como diz Alex Callinicos 

(2003) – possui um significado histórico preciso nas revoluções burguesas dos séculos XVII e 

XVIII, no socialismo emergente dessas condições, e especialmente no socialismo moderno 

surgido depois da revolução francesa, no qual se distinguem claramente duas alas: a do 

socialismo utópico de Saint-Simon, Fourier e Robert Owen e a ala do comunismo 

revolucionário de Graco Babeuf e Augusto Blanqui. Para Callinicos (2004) o ponto de partida 

dos utópicos foi a inconsistência entre as aspirações de liberdade, igualdade e fraternidade da 

revolução e as realidades do capitalismo da França pós-revolucionária. O socialismo se 

constitui no horizonte societário a construir, e nestes socialistas já se visualiza a preocupação 

pela maneira que deveria adquirir a distribuição dos bens e recursos sociais nessa nova 

sociedade, o que posteriormente Marx recolheria na Crítica do Programa de Gotha
11

. Assim 

o grupo de Saint-Simon defendia que sob o socialismo a defendia seria regida pelo princípio 

de “Cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo o seu trabalho”, no que subjaz a 

ideia de que recebem mais aquelas pessoas que com mais destreza ou talento, a diferença de 

Louis Blanqui que cunhou o lema igualitário “de cada qual segundo sua capacidade, a cada 

qual segundo suas necessidades”. 

Segundo Gian Bravo (1997), os precursores do socialismo – como Babeuf e 

Buonarroti – apelam ao comunitarismo e à igualdade, propondo uma transformação radical da 

sociedade. Babeuf influenciado tanto pelos escritos de Rousseau como pelo desenvolvimento 

das massas e setores de trabalhadores parisinos, traz à luz um projeto de transformação social 

                                                 
11

 O trabalho de Marx Crítica do Programa de Gotha, faz observações críticas ao projeto do futuro 

partido operário unificado da Alemanha. Foi exposta por Marx em sua carta a Bracke, de 5 de maio de 1875, mas 

editada por Neue Zeit em 1891. Em fins da década dos 60 do século XIX, os dirigentes mais importantes da 

socialdemocracia alemã eram W. Liebknecht e A. Bebel, que encabeçavam o Partido Operário Socialista. Esta 

organização, formalmente se declarava marxista e, frente a esta ala marxista, estava outro reagrupamento 

socialista com influência no movimento operário alemão: a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães 

dirigida por F. Lassalle. Marx e Engels criticavam duramente Lassalle. 
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e política, que expressa no Manifesto dos Iguais
12

 de 1797, espécie de programa socialista que 

teria grande influência até a aparição do Manifesto Comunista em 1848. O texto enfatiza a 

igualdade substantiva e não a igualdade formal. A primeira se entende como aquela que anula 

a diferença entre rico e pobre, grandes e pequenos, governado e governante, e iguala as 

necessidades que devem e precisam cobrir todos os homens. A proposta de Babeuf 

posteriormente será lida – segundo Bravo – em clave de luta de classes, ficando assim 

vinculada ao plano da conquista do poder mediante a insurreição popular. 

Friedrich Engels não será alheio à tentativa de compreensão teórico-política desta que 

ratifica na Alemanha no Antidühring, publicado em 1878. Neste texto, reconhece que a 

igualdade foi com Rousseau uma categoria teórica, mas que há algo em comum entre os 

homens que os torna iguais é muito antiga; e que, entretanto, apenas na modernidade deriva a 

ideia para o princípio de uma igualdade política e social de todos os seres humanos dentro da 

sociedade e do Estado. Segundo Engels, esta ideia não havia sido nada natural nem evidente 

para a antiga Grécia, Roma e o cristianismo
13

. A partir do feudalismo e a medida que se vai 

gestando a burguesia, seria esta a que levantaria depois o “moderno postulado da igualdade”. 

Para Engels, o desenvolvimento comercial requeria que houvesse proprietários de 

mercadorias, livres para fazer todo tipo de transações dentro de um marco de direitos igual 

para todos. A passagem de artesãos a operários implicou que aqueles ficaram livres das travas 

gremiais e dos meios necessários para explorar por si mesmos sua força de trabalho, pelo que 

em tais condições podiam celebrar contrato de “igual a igual” com o fabricante, ao vender-lhe 

                                                 
12

 “A Igualdade! Voto primeiro da natureza, necessidade primeira do homem, primeiro elemento de toda 

associação legítima!... Desde tempo imemorial repete-se hipocritamente sobre o gênero humano a desigualdade 

mais vil e monstruosa. Desde que existem as sociedades civis, a prenda mais bela do homem foi reconhecida 

sem oposição, mas ainda não pode realizar-se nem uma só vez: a igualdade não foi outra coisa que uma ficção, 

tão bela como estéril, da lei. Hoje reivindicada por uma voz mais potente. A resposta é: Calai-vos, miseráveis! A 

igualdade relativa: todos sois iguais ante a lei. Canalhas: que mais quereis? Que é o que queremos? Legisladores, 

governantes, ricos proprietários escutai-nos agora... E bem, o que queremos é viver e morrer iguais, tal como 

nascemos: queremos a igualdade efetiva, ou a morte (...) Que se acabe este grande escândalo, a que nossos 

descendentes não quererão prestar fé! Desaparecei, finalmente, desagradáveis distinções entre ricos e pobres, 

grandes e pequenos, amos e servos, governantes e governados. Que entre os homens não haja mais diferenças 

que as de idade e sexo. Pois que todos têm as mesmas necessidades e as mesmas faculdades, que não haja para 

eles mais que uma só educação e que um só alimento. Todos se conformam com um único sol e com um só ar: 

por que as mesmas qualidade e quantidade de alimento não deveriam bastar a cada um dos homens?... Chegou o 

momento de fundar a República dos Iguais, este grande refúgio aberto a todos os homens.” (BABEUF, in Bravo 

Gian, idem: 12-13) 
13

 “Nas mais antigas comunidades primitivas, só podia se falar de igualdade, no máximo, entre os 

membros da mesma comunidade; as mulheres, os escravos, os forasteiros, ficavam excluídos, naturalmente, 

dessa igualdade. Na Grécia e em Roma, as desigualdades entre os homens tinham muito mais força que qualquer 

gênero de igualdade. (...) O cristianismo apenas reconhecia uma igualdade entre os homens: a do pecado 

original, igualdade que se enquadrava perfeitamente ao seu caráter de religião dos escravos e oprimidos. Ao lado 

desta, admitia no máximo a igualdade dos eleitos, mas somente muito em seu início insistiram nela. As marcas 

de comunidade de bem em solidariedade dos proscritos, que em uma verdadeira ideia de igualdade. Mas muito 

logo, a comprovação da diferença entre sacerdotes e leigos veio a por fim a este rudimento de igualdade cristã.” 

(ENGELS, 1975: 127) 
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sua força de trabalho. O progresso econômico foi de mão dada com a emancipação das travas 

feudais e da implantação da igualdade jurídica, mas a igualdade jurídica escondia a 

desigualdade real entre empresário e proletário. O desenvolvimento do proletariado e sua luta 

denunciaram esta desigualdade e fez perceber a necessidade de restabelecer uma igualdade 

real nos planos econômico e real. 

Em Engels, então, a igualdade – como princípio do proletariado – possui uma dupla 

acepção. Por um lado, brota como reação revolucionária contra as desigualdades sociais do 

momento histórico; e por outro, é uma reação contra o postulado de igualdade da burguesia, 

tirando dela reivindicações mais avançadas (desde as mesmas afirmações burguesas que se 

tornam falsas). Dessa maneira, o sentimento produzido pelas desigualdades sociais e os 

limites da igualdade burguesa, permite que a luta dos operários seja para abolir as classes 

sociais. Assim, a ideia de igualdade – em sua formação burguesa e também na proletária – 

não poderia ocorrer senão como produto histórico, que, para Engels, foi capaz de manter-se 

devido à divulgação, aceitação e atualidade (desse momento histórico) das ideias do século 

XVIII entre as massas, “[a igualdade] se hoje é já algo evidente para o grande público – em 

um sentido ou em outro –, se, como diz Marx, „possui a estabilidade de um preconceito 

popular‟ não é pela virtude de sua verdade axiomática, mas por obra da difusão geral e da 

persistente atualidade das ideias do século XVIII” (ENGELS, 1974, p. 131). A igualdade – 

como ideal da burguesia – se estendeu para além, ultrapassando-se a si mesma em seu sentido 

original, permitindo construir o ideal proletário e tendo como limite apenas alcançar a 

igualdade de classe, pois aspirar a igualdade em outro plano é inconcebível para Engels. 

Marx, por sua vez, ao fazer sua crítica do capitalismo como um sistema centrado 

profundamente na exploração e cronicamente propenso às crises, aporta elementos – n‟O 

Capital – para estabelecer relações entre as desigualdades e a estrutura econômica do 

capitalismo (relações que não foram por natureza igual em todos os períodos históricos), e 

isso aparece quando se dá conta da lógica do modo de produção capitalista, menciona a 

produção de mais-valia como seu eixo central. 

 

“A força de trabalho aqui não se compra para satisfazer, mediante seus 

serviços ou seu produto, as necessidades pessoais do comprador. O objetivo 

perseguido por este é a valorização de seu capital, a produção de mercadorias que 

contenham uma parte de valor que nada custe ao comprador e que, contudo, se 

realiza mediante a venda das mercadorias. A produção de mais-valia, o fabricar 

um excedente, é a lei absoluta deste modo de produção. Apenas é possível vender a 

força de trabalho enquanto a mesma conserva como capital os meios de produção, 
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reproduz como capital seu próprio valor e proporciona, com o trabalho não-pago, 

uma fonte de lucro.” (MARX, 2008, p. 767) 

 

A relação e troca entre comprador e vendedor de força de trabalho precisam da 

condição de cada um deles seja um proprietário livre e da igualdade de direitos, capazes de 

trocar no mercado suas próprias mercadorias. 

 

“A troca de mercadorias, em si e para si, não implica mais relações de 

dependência que as que surgem de sua própria natureza. Com esta hipótese, a força 

de trabalho, como mercadoria, apenas pode aparecer no mercado na medida e pelo 

fato de que seu próprio possuidor – a pessoa a quem pertence essa força de 

trabalho – a ofereça e venda como mercadoria. Para que seu possuidor a venda 

como mercadoria é necessário que possa dispor da mesma e, portanto, que seja 

proprietário livre de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Ele e o possuidor 

de dinheiro se encontram no mercado e travam relações em qualidade de 

possuidores de mercadorias dotados dos mesmos direitos, e que só se distinguem 

por um ser vendedor e o outro comprador; ambos, pois, são pessoas juridicamente 

iguais. Para que perdure esta relação é necessário que o possuidor da força de 

trabalho a venda sempre por um tempo determinado, e nada mais, já que se a 

vende toda junta, de uma vez para sempre, vende-se a si mesmo, transforma-se de 

homem livre em escravo, de possuidor de mercadorias em simples mercadoria.” 

(MARX, 2008, p. 203-204) 

 

A condição – continua Marx – para que seja possível encontrar no mercado a força de 

trabalho como mercadoria é que seu possuidor encontre-se desprovido de meios de produção 

e meios de subsistência. 

 

“Para a transformação de dinheiro em capital, o possuidor de dinheiro, 

pois, tem que encontrar no mercado de mercadorias o operário livre; livre no 

duplo sentido de que por uma parte dispõe, enquanto homem livre, de sua força de 

trabalho enquanto mercadoria sua, e de que, por outra parte, carece de outras 

mercadorias para vender, está isento e desprovido, desembaraçado de todas as coisas 

necessárias para a colocação em atividade de sua força de trabalho.” (MARX, idem, 

p. 205) 

 

A crítica profunda de Marx n‟O Capital põe a descoberto a raiz da desigualdade, 

desvelando com isso o que encobre a relação entre trabalhador e capitalista. No contrato que 

realizam trabalhador e capitalista, transação que se realiza na esfera da “circulação de 
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mercadorias”, é onde se observa uma igualdade formal entre ambos, mas uma vez que o 

trabalhador volta ao “domicílio oculto da produção” a igualdade formal muda, ficando ao 

descoberto a desigualdade entre trabalhador e capitalista. Portanto, “a aparente liberdade e 

igualdade do trabalhador em relação ao capitalista oculta uma subordinação e desigualdade 

cujo resulta é a exploração do primeiro.” (CALLINICOS, 2003, p. 41). O trabalhador, dada 

sua despossessão dos meios de produção e a má distribuição destes, vê-se obrigado – 

definitivamente – a não vender sua força de trabalho por opção, mas porque não o fazendo, 

corre o risco de morrer de fome. 

Na Crítica do Programa de Gotha, escrito em 1875 e aparecido em 1891, Marx 

reformula dois princípios – o de contribuição e o de necessidade – que orientarão uma 

sociedade igualitária futura, depois de destruído o sistema capitalista, e começada a transição 

para a sociedade comunista. 

O princípio “a cada qual segundo suas necessidades” deverá ser o critério que oriente 

a distribuição dos bens e recursos na nova sociedade, depois que tenham sido superadas a 

escravidão dos seres humanos, a sujeição à divisão do trabalho, a diferença entre trabalho 

intelectual e trabalho manual. Isto deverá acontecer, segundo Marx, na última etapa de 

transição do socialismo ao comunismo (por meio da ditadura do proletariado). Para então, 

haverão aumentado as forças produtivas, e haverá seguridade da abundância de produtos e 

bens, o que permitirá que cada pessoa receba o que necessita. Nesta sociedade existirão 

fundos públicos, para garantir os investimentos ou financiar os serviços sociais para assegurar 

a proteção aos que não podem trabalhar. 

 

“Em uma fase superior da sociedade comunista, quando estiver 

desaparecida a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho, e 

com ela, o contraste entre o trabalho intelectual e o trabalho manual; quando o 

trabalho não seja apenas um meio de vida, mas a primeira necessidade vital; quando, 

com o desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus aspectos, cresçam também 

as forças produtivas e corram a jato pleno os mananciais da riqueza coletiva, 

somente então poderá se ultrapassar totalmente o estreito horizonte do direito 

burguês e a sociedade poderá escrever em suas bandeiras: De cada qual, segundo 

suas capacidades, a cada qual segundo suas necessidades!” (MARX, 1979) 

 

Marx acrescenta que devido a que a sociedade comunista não nasce de si mesma, mas 

que surge desde as mesmas entranhas do capitalismo, acarreta consigo aspectos econômicos, 

morais e intelectuais daquela sociedade, devido a que em uma primeira etapa de transição, – a 
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socialista – conterá o direito burguês, ou seja, onde os produtores aportarão certa quantidade e 

tipo de trabalho e receberão da sociedade uma retribuição em meios de consumo equivalente à 

seu aporte, porém descontado o trabalho que realizam para o fundo comum da sociedade. É o 

que Marx chama uma troca de equivalentes de trabalho que rendeu o produtor, isso sim 

variando em forma e conteúdo ao existente na sociedade capitalista. 

 

“Aqui reina, evidentemente, o mesmo princípio que regula a troca de 

mercadorias, por causa desta troca de equivalentes. Variaram a forma e o conteúdo, 

porque sob as novas condições ninguém pode dar senão seu trabalho, e porque, por 

outra parte, nada pode passar a ser propriedade do indivíduo, além dos meios 

individuais de consumo. Mas, no que se refere á distribuição destes entre os distintos 

produtores, rege o mesmo princípio que na troca de mercadorias equivalentes: troca-

se uma quantidade de trabalho, sob uma forma, por outra quantidade de igual 

trabalho, sob outra forma distinta.” (MARX, 1979) 

 

Marx recusa a insistência que fazem os socialistas vulgares na distribuição dos meios 

de consumo como se isso fosse o mais importante, sem considerar a propriedade dos meios de 

produção. Esta forma de consideração leva apenas a limitar as demandas à reforma parcial, o 

que se afasta da transformação radical do capitalismo, para este último é necessário 

reconhecer que “a distribuição dos meios de consumo é, em todo momento, um corolário da 

distribuição das próprias condições de produção.” (MARX, 1979) 

O outro princípio, o da contribuição, considera a diferença dos aportes dos 

trabalhadores. Sobre isso reflete Marx n‟A Crítica do Programa de Gotha, ao levar em conta 

essa diferença, percebe-se que Marx não entende a igualdade como condição ou critério a ser 

aplicado de maneira uniforme a todos os trabalhadores. Entretanto, o princípio de 

contribuição possui a limitação de tratar de igual maneira, ou seja, de aplicar a mesma 

medida, isto é o trabalho, a sujeitos que são física e intelectualmente diferentes entre si e que 

rendem diferenciadamente, mas, além disso, de que trabalho se trata? Como se mede o 

trabalho? Será que se mede como o tempo de trabalho? Mas de que ou qual trabalho? 

Perguntas que não ficam claras na exposição de Marx, porém critério que considera, 

finalmente, possui limitações sérias para concretizar a igualdade em uma sociedade 

comunista. 

“Apesar deste progresso, este direito igual continua levando implícita uma 

limitação burguesa. O direito dos produtores é proporcional ao trabalho que 

renderam; a igualdade, aqui, consiste em que se mede pela mesma medida: pelo 

trabalho. Mas uns indivíduos são superiores física ou intelectualmente a outros e 
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rendem, pois, no mesmo tempo, mais trabalho, ou podem trabalhar mais tempo; e o 

trabalho para servir de medida tem que se determinar quanto à sua duração ou 

intensidade; de outro modo deixa de ser uma medida. Este direito igual é um direito 

desigual para trabalho desigual.” (MARX, 1979) 

 

Nesta primeira fase – socialista – a questão da propriedade privada dos meios de 

produção é algo superado, devido a que a distinção de classes não tem sentido, mas coexiste 

com o direito, que nesta etapa não diferencia entre classes, senão que considera a todos como 

trabalhadores que possuem uma desigual capacidade, aptidão e, por isso, rendimento. O 

direito aqui é a aplicação de uma mesma medida, que deveria ser aplicada a um aspecto 

específico, e por isso, segue sendo insuficientemente igualitário, porque trata de igual modo o 

que é desigual, neste sentido, Marx afirma que o direito teria que ser desigual, ou seja, capaz 

de captar a diferença que cada trabalhador contempla. 

 

“Não reconhece nenhuma distinção de classe, porque aqui cada indivíduo 

não é mais que um operário como os demais; mas reconhece, tacitamente, como 

outros tantos privilégios naturais, as desiguais aptidões dos indivíduos, e, por 

conseguinte, a desigual capacidade de rendimento. No fundo é, portanto, como todo 

direito, o direito da desigualdade. O direito pode apenas consistir, por sua natureza, 

na aplicação de uma medida igual; mas os indivíduos desiguais (e não seriam 

distintos indivíduos se não fossem desiguais) apenas podem medir-se pela mesma 

medida sempre e quando os enfoquem desde um ponto de vista igual, sempre e 

quando os observe somente em um aspecto determinado; por exemplo, no caso 

concreto, apenas enquanto operários, e não se veja neles nenhuma outra coisa, ou 

seja, prescinda-se de tudo o mais. Prossigamos: alguns operários estão casados e 

outros não; alguns têm mais filhos que outros etc. A igual trabalho e, por 

conseguinte, a igual participação no fundo social de consumo, alguns obtém de fato 

mais que outros etc. Para evitar todos estes inconvenientes, o direito não teria que 

ser igual, mas desigual.” (MARX, 1979) 

 

A crítica de Marx ao princípio de contribuição, segundo Callinicos (2003), não deve 

ser compreendida como uma recusa a todos os princípios de igualdade, porém como uma 

recusa do princípio de contribuição por ser este insuficientemente igualitário, à diferença do 

princípio de necessidade que para o autor é um princípio de igualdade refinado porque leva 

em consideração todas as diferenças pelas quais deveriam ser compensados os sujeitos, assim 

a diferença seria contida na igualdade. 
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Estes dois critérios de distribuição de bens e recursos nas diversas fases de uma 

sociedade pós-capitalista – o de contribuição como “de cada qual segundo seu trabalho” e o 

de necessidade como “a cada qual segundo suas necessidades” –, podem ser então ordenados 

hierarquicamente. (CALLINICOS, 2003; LIZÁRRAGA, 2004) 

Em um contexto de transição para uma sociedade comunista, parte-se desde o 

princípio de contribuição como um critério de distribuição aplicável na sociedade socialista 

(em que se expressam ainda os dissabores de uma sociedade burguesa), onde os indivíduos 

podem gozar ou beneficiar-se imerecidamente de sua capacidade laboral e desempenho no 

trabalho, derivados dos privilégios dos indivíduos, tanto de ordem natural – inteligência ou 

capacidade física – como também social – educação ou criação –, e de que eles próprios não 

são moralmente responsáveis. Por tanto, este critério é deficientemente igualitário porque ao 

permitir aproveitar as desvantagens imerecidas (seus talentos) mediante o desempenho do 

trabalho, legitima assim a propriedade individual (sua acumulação) e as preferências egoístas, 

prescindindo de um ethos igualitário (LIZÁRRAGA, 2004). O trabalho, neste princípio não é 

parte de um acervo comum que se coloca à disposição da sociedade. 

Na medida em que se avança para a etapa da sociedade comunista, o princípio de 

necessidade é a expressão de uma maior complexidade na distribuição no interior de uma 

sociedade, sociedade na qual terão se desenvolvido as forças produtivas, a riqueza e um ethos 

coletivo, que permitirá dar cumprimento à distribuição segundo as diferentes necessidades de 

cada sujeito. Esta etapa é onde as necessidades limitam as necessidades, pois a produção dos 

sujeitos é para suas necessidades e estas se ajustam às definidas democraticamente e fizeram-

se parte do ethos social, que coloca no centro a autorrealização de cada indivíduo, sobre a 

base da abundância material e longe dos interesses egoístas (LIZÁRRAGA, 2004). 

Marx então reconhece a situação de igualdade e desigualdade de homens e mulheres, 

onde cada um, sendo diferente – quanto aos seus dotes físicos, emocionais e psicológicos – 

possuem um núcleo de necessidades materiais e culturais (ou espirituais) comum a todos. 

Ambos os critérios formariam a noção de igualdade, a qual seria parte de uma 

implícita teoria da justiça em Marx, ou como diz Callinicos “poderia considerar-se como a 

base de sua teoria da justiça” (2003). Apesar da inimizade de Marx com os conceitos 

normativos, esta interpretação dos escritos de Marx, foi posta – e de alguma forma aceitada 

desde há algum tempo – por uma parte de estudiosos da obra de Marx e que concebem a obra 

em direção ao caminho da justiça e da ética. Um artigo de Norman Geras publicado no ano de 

1985 marca um ponto de inflexão neste assunto, pois ao repassar os argumentos e contra-

argumentos sobre a tese de que Marx havia criticado o capitalismo como injusto, encontrou 
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evidência textual em um e outro sentido. Tal artigo marca um marco nas buscas e 

preocupações que vêm tendo vários marxistas, entre eles também os marxistas analíticos 

(GARGARELLA, 1999) e quem se pergunta pela dimensão ética do marxismo. 

O artigo de Norman Geras intitulado The controversy about Marx and Justice
14

, 

afirma que a forma em que Marx analisa e descreve a relação entre a exploração capitalista e a 

desigual distribuição de bens, mostra signos de uma condenação ao capitalismo
15

. Por isso, o 

tratamento que realiza acerca da exploração faz supor que “Marx pensava, efetivamente, que o 

capitalismo era injusto, mas não pensava que pensara isso” (GERAS, 1985). Nesse sentido, 

existiria implicitamente uma teoria da justiça em Marx. Segundo Callinicos, Marx contava 

com uma errônea teoria metaética, que o impedia “ver os princípios morais universais como 

algo distinto à expressão de interesses de classe historicamente específicos e, portanto, 

                                                 
14

 Neste artigo, publicado na New Left Review em 1985, explicita que seu estudo revisa cerca de três 

dúzias de artigos de autores pertencentes ao mundo anglo-saxão, deles repassa os argumentos que negam que 

Marx condenou ao capitalismo como injusto, isso faz com que os que afirmam que este sim o fez, e com aqueles 

que tomam uma posição intermediária, chegando, portanto, a sua própria interpretação. 
15

 Norman Geras em um artigo intitulado “Bringing Marx to Justice: An addendum and rejoinder” 

publicado também na New Left Review em 1992, retoma a polêmica suscitada em 1985 e mantém sua postura, 

incorporando muito mais literatura a respeito – como evidência – do debate acerca de se Marx condenou o não o 

capitalismo como injusto. Vários marxistas de diversas correntes, se interessaram por debater acerca da 

dimensão ética existente nos escritos de Marx e vários deles (Callinicos, Cohen, Elster, Joseph McCarney, entre 

outros) se inclinam a aceitar o estudo de Geras como definitório da tese. Entre a bibliografia que Geras identifica 

interessada em debater o assunto se encontra: A. Carling, Social Division, London 1991, chapter 6, sections 3 

and 4; G.A. Cohen, „Peter Mew on Justice and Capitalism‟, Inquiry, 29, 1986, pp. 315–23; G.A. Cohen and K. 

Graham (symposium), „SelfOwnership, Communism and Equality‟, Proceedings of the Aristotelian Society, 

Supplementary Volume 44, 1990, pp. 25–61; N. Geras, „Marxism and Moral Advocacy‟, in D. McLellan and S. 

Sayers, eds., Socialism and Morality, London 1990, pp. 5–20; A. Gilbert, „An Ambiguity in Marx‟s and Engels‟s 

Account of Justice and Equality‟, American Political Science Review, 76, 1982, pp. 328–46, C. Gould, Marx‟s 

Social Ontology, Cambridge, Mass. 1978, chapter 5; K. Graham, Karl Marx: Our Contemporary, Hemel 

Hempstead 1992, chapter 4, section 4; A. Heller, „Marx, Justice, Freedom: The Libertarian Prophet‟, 

Philosophica, 33, 1984, pp. 87–105; A. Heller, Beyond Justice, Oxford 1987, pp. 106–8; R.A. Kocis, „An 

Unresolved Tension in Marx‟s Critique of Justice and Rights‟, Political Studies, 34, 1986, pp. 406–22; W. 

Kymlicka, Liberalism, Community, and Culture, Oxford 1989, chapter 6; W. Kymlicka, Contemporary Political 

Philosophy, Oxford 1990, chapter 5; A. Levine, „Toward a Marxian Theory of Justice‟, Politics and Society, 11, 

1982, pp. 343–62; J. McCarney, Social Theory and the Crisis of Marxism, London 1990, pp. 170–74; J. 

McCarney, „Marx and Justice Again‟, nº 195, September–October 1992, pp. 29–36; G. McCarthy, „Marx‟s 

Social Ethics and Critique of Traditional Morality‟, Studies in Soviet Thought, 29, 1985, pp. 177–99; G. 

McCarthy, Marx and the Ancients, Savage, Maryland 1990, chapter 6; P. Mew, „G.A. Cohen on Freedom, 

Justice, and Capitalism‟, Inquiry, 29, 1986, pp. 305–13; K. Nielsen, „Marx, Engels and Lenin on Justice: The 

Critique of the Gotha Programme‟, Studies in Soviet Thought, 32, 1986, pp. 23–63; K. Nielsen, „On the Poverty 

of Moral Philosophy: Running a Bit with the Tucker–Wood Thesis‟, Studies in Soviet Thought, 33, 1987, pp. 

147–64; K. Nielsen, „Arguing About Justice: Marxist Immoralism and Marxist Moralism‟, Philosophy and 

Public Affairs, 17, 1988, pp. 212–34; K. Nielsen, „Marx on Justice: The Tucker–Wood Thesis Revisited‟, 

University of Toronto Law Journal, 38, 1988, pp. 28–63; R.G. Peffer, Marxism, Morality, and Social Justice, 

Princeton 1990; A. Ryan, „Justice, Exploitation and the End of Morality‟, in J.D.G. Evans, ed., Moral 

Philosophy and Contemporary Problems, Cambridge 1987, pp. 117–34; S. Sayers, „Analytical Marxism and 

Morality‟, Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Volume 15, 1989, pp. 81–104; S. Sayers, „Marxism 

and Actually Existing Socialism‟, in D. McLellan and S. Sayers, eds., Socialism and Morality, London 1990, pp. 

42–64; G. Schedler, „Justice in Marx, Engels, and Lenin‟, Studies in Soviet Thought, 18, 1978, pp. 223–33; P. 

Smart, Mill and Marx: Individual Liberty and the Roads to Freedom, Manchester 1991, chapter 6; K. Soper, 

„Marxism and Morality‟, nlr 163, May–June 1987, pp. 101–113 (reprinted as chapter 5 of K. Soper, Troubled 

Pleasures, London 1990); R.C. Tucker, Philosophy and Myth in Karl Marx, Cambridge 1961, pp. 11–27. 
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reconhecê-los como a base desde a qual ele mesmo condenava a exploração capitalista” 

(CALLINICOS, 2003, p. 42). Como diz Lizárraga, esta interpretação que se faz de Marx, 

junto com seus dois princípios (compreendidos como um igualitarismo complexo), talvez o 

próprio Marx não estaria disposto a admiti-la, mas “afirmar que Marx não condenava o 

capitalismo por suas injustiças contradiz nossas intuições fundamentais sobre o projeto 

emancipatório comunista” (LIZÁRRAGA, 2004, p. 17). Não obstante, para além da polêmica 

acerca da existência ou não de uma teoria da justiça, ou da dimensão normativa nos escritos 

de Marx, o que parece seguro é que ambos os princípios se orientam em direção à 

autorrealização dos indivíduos no interior de uma comunidade e a igualdade de realização das 

diversas necessidades dos indivíduos sobre a base da abundância material e um ethos coletivo. 

 

3. Aproximações metodológicas 

 

Os leitores mais estritos não devem esperar encontrar aqui uma tese de história dos 

Partidos Políticos da esquerda marxista chilena, nem outra leitura da história do Chile. Esta 

pesquisa não pretende tampouco aportar ao debate filosófico da teoria da justiça, 

esquadrinhando nas argumentações e contra-argumentações das teorias da justiça 

desenvolvidas por filósofos. Esta pesquisa pretende aproximar-se ao que se denominou 

laxamente de como “História Intelectual” ou “o estudo dos pensamentos informais, das 

correntes de opinião e das tendências literárias, a história social das ideias” (DOSSE, 2006, 

p. 15). A contribuição inovadora da pesquisa não se atribui ao objeto – a ideia de igualdade – 

que tantos historiadores podem ter estudado, mas em como foi concebida, como foi 

compreendida teoricamente dita noção por “sujeitos” ou “entidades coletivas”, neste caso, 

alguns dos partidos políticos da esquerda marxista chilena. Qual é a razão que torna inovadora 

esta aproximação? Fundamentalmente, deve-se a duas razões: a primeira se refere à falta de 

preocupação nas últimas duas décadas por parte dos intelectuais chilenos sobre o teórico-

conceptual do marxismo, que – como diz Jameson – após o derrubamento dos Estados-

Partidos da Europa Oriental e a experiência da derrota, “correram em busca da porta de 

saída”. E segundo, revelar um conceito de uso na esquerda chilena que não foi aprofundado 

nem pelos trabalhos historiográficos
16

 chilenos recentes que tomam a esquerda por objeto, 

                                                 
16

 Jorge Vergara em 1988 explicitava que os estudos sobre a história do pensamento político teve no 

Chile escasso desenvolvimento e que recém nessa época apareceram diversas contribuições nesse sentido. Em 

seu artigo denominado O Pensamento da Esquerda Chilena nos Sessenta. Notas de pesquisa porta três razões 

para explicar esse fenômeno nos anos da aparição desse artigo. Em primeiro lugar, o ambiente político e 

intelectual era desfavorável à recepção de estudos que poderiam questionar as representações habituais sobre as 
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como tampouco pelos trabalhos filosófico-normativos que centram sua atenção na ideia de 

justiça social. A contribuição então consiste em colocar sobre a mesa a esquerda chilena, hoje 

quase borrada do panorama político nacional, o marxismo como teoria, e o esforço teórico-

reconstrutivo da noção de igualdade. Exercício inédito que se localiza em sentido contrário 

das modas intelectuais, ante as quais preferimos insistir na ampla tradição marxista que hoje 

conserva a convicção – como diz Jameson – “de que o não realizado não é melhor que o real 

ou inclusive que o possível” (JAMESON, 2004, p. 5). 

Sabemos que se pode acusar este estudo de uma certa formalidade, ou seja, de buscar 

nos Partidos Políticos da época, preocupações que não foram desenvolvidas – ou que ao 

menos não foram prioritárias – nesse tempo. Mas, ante essa objeção metodológica, 

acreditamos que basta afirmar que para a construção das ideias e conceitos não existes uma 

única maneira, e que dentro da tradição marxista é possível fazer uma leitura desde o presente 

às fontes sem que necessariamente elas tenham falado explicitamente disso. 

Deve-se ter presente o anterior à hora de justificar o tipo de aproximação 

metodológica para a reconstrução da noção de igualdade, que esta tese assume, a qual se 

aparta das propostas seguidas por Lovejoy, Skinner ou Koselleck
17

. Não é possível soslaiar a 

                                                                                                                                                         
ideias políticas próprias ou de outros setores. Em segundo lugar, as dificuldades metodológicas existentes no 

objeto principal de estudo, no uso da linguagem que fazem os discursos e artigos de imprensa. E, por último, as 

ideias chilenas no âmbito do político provinham de outras nações sem alcançar desenvolvimento de ideias 

próprias (VERGARA, 1988). 
17

Não se pode desconhecer a contribuição à história das ideias que realizou Arthur Lovejoy, que com 

sua obra The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea editado em 1936, institui uma forma de 

abordar o estudo das ideias e cuja posição segue vigente em vários estudos que se aproximam à construção das 

ideias. A posição deste é identificar as ideias singulares fazendo uma análise da lógica que une as ideias, 

distinguindo-a daquilo que explica a origem destas e que fez delas unidades transcendentes no tempo. Nesse 

sentido, é uma aproximação intelectualista das ideias.  

Frente a isso, a contribuição de Quentin Skinner vai ser importante para por em discussão este tipo de 

aproximação e que inaugurará a fama da Escola de Cambridge. 

É ele quem revolucionou a historiografia das ideias com a publicação de um artigo em 1969. O texto em 

questão leva por título Significado e Compreensão na história das ideias, onde da conta da importância acerca 

dos procedimentos adequados a adotar à hora de alcançar a compreensão de uma obra. Incorpora o giro 

linguístico que se refere à historiografia das ideias. Segundo John Keane (1988), as contribuições de Skinner 

levaram a muitos historiadores do pensamento político a refletir acerca do status metodológico de suas próprias 

pesquisas e a considerar o giro lingüístico na filosofia seriamente, colocando em questão um tipo de 

historiografia como a representada por Macpherson ou a de Leo Strauss. Para Skinner, o que se deve fazer seria 

estudar em sua totalidade as diversas situações nas quais a forma das palavras pode usar-se ou as funções que 

adota o uso da palavra. 

Esclarece que o método apropriado para realizar este trabalho é não estudar os textos em si mesmos, 

mas tampouco é suficiente incorporar no estudo o “contexto de outros sucessos que os explicam”. Para Skinner, 

o método apropriado para a compreensão de um texto pressupõe a apreensão do que pretendia significar e como 

se pretendia que se tomara esse significado. O contexto para Skinner deve ser um contexto linguístico, 

constituído por debates intelectuais, leituras e respostas a esses debates. O método então é recuperar a intenção 

complexa do autor, o que implica rascunhar toda a gama de comunicações que poderiam ter-se efetuado 

convencionalmente na oportunidade em questão através da enunciação do enunciado dado y logo, descrever as 

relações entre este e esse contexto linguístico mais amplo como um meio de decodificar a verdadeira intenção do 

autor. Sua vinculação aos aportes de Austin não os esconde, ao contrário, ratifica a necesidade de captar a 
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importância de Skinner nesta matéria e por isso mesmo o acúmulo de críticas que recebe 

desde distintos flancos. Isso obriga a precisar que as perspectivas historiográficas, não 

necessariamente possuem um correlato ideológico-político
18

. Ou seja, uma perspectiva 

skinneriana pode ser usada em estudos de ordem marxista, como também estes podem valer-

se da perspectiva de Lovejoy. Assim também podemos encontrar a gramscianos como Joseph 

Femia criticando a Skinner. 

Para nossa investigação e sua justificação, nos apropriamos de algumas ideias de 

Femia, que em seu artigo “An Historicist critique os „revisionist‟ methods for studying the 

history of ideas”, explicita pontos muito interessantes que sintonizam com o sentido desta 

pesquisa, pois concebe que: 

 

“1. As ideias podem consagrar muito do que é de valor permanente, apesar de que 

elas mesmas possam ser falsas ou obsoletas; 

 

2. Os pensadores, com efeito, trabalham com tradições intelectuais, o qual – em 

alguma medida – transcendem os contextos particulares; 

 

3. Toda história é “história contemporânea”, ditada pelos interesses do historiador; 

estudar o passado é valioso apenas na medida em que joga luz sobre os problemas e 

necessidades do presente, e 

 

4. Não é necessário nem desejável, desde uma perspectiva historicista, compreender 

um corpo de pensamento exclusiva ou principalmente em termos de desenho 

consciente do autor.” (FEMIA, 1988, p. 158)
19

 

 

O anterior aponta a que os eventos históricos não ficam enclausurados em seu espaço 

delimitado linguística e contextualmente, sem que seja possível extraí-los ou “tirá-los” dessa 

singularidade histórico-linguístico-espacial, singularidade que apenas geraria a 

impossibilidade da história, ou como diz Femia: 

                                                                                                                                                         
intenção do autor através da captação da força ilocucionária do ato da fala ou intenção do autor ao fazer uma 

determinada ação. Nesse sentido, este é um enfoque linguístico, baseado na recuperação das intenções e nisso os 

dados do contexto obtêm um lugar importante na trama lingüística. 

A História Conceptual é diferente da História das Ideias, a primera é inaugurada pelo alemão Koselleck, 

que – segundo Elias Palti – mostra em seu trabalho a conversão do estudo da ideia para o de um conceito, e este 

se distingue do primeiro, quando a ideia se carrega de conotações particulares diversas, aí se converteria em 

conceito, “uma palavra se converte em um conceito se a totalidade de um contexto de experiência e significado 

sociopolítico, no qual se usa e para o qual se usa essa palavra, passa a formar parte dessa única palavra” 

(KOSELLECK, 1992 in PALTI; 2004: 72). 
18

 Esta ideia e esclarecimento devo ao professor britânico Alex Callinicos, quem desde uma perspectiva 

marxista, metodologicamente incorpora a matriz skinneriana para abordar muitos de seus estudos. 
19

 Todas as citações de Joseph Femia são traduções próprias do inglês ao espanhol e ao português. 
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“Mas, se toda expressão histórica e ação é um único evento, a pesquisa 

histórica chega a ser impossível. O historiador deve, inevitavelmente, seguir 

analogias, fazer comparações, identificar regularidades e usar conceitos gerais, se 

todo evento histórico é sui generis, então não podemos escrever história, nós só 

podemos empilhar documentos.” (FEMIA, idem, p. 168) 

 

Soma-se que o interesse por pesquisar os fatos do passado responde a um interesse 

(no) presente do historiador que resulta de sua inserção em um determinado contexto 

histórico, e nisso, Femia recorre a Croce e a Gramsci para quem – segundo ele – “a história é 

sempre história contemporânea, guiados por interesses práticos do historiador (...) segundo 

Gramsci, a análise da realidade deve ser filtrada por suposições teóricas a priori – um set de 

categorias e hierarquias de valores, que são culturalmente determinadas.” (FEMIA, idem: 

169). Por isso, o resgate da tradição, do precedente desde o presente, cristaliza – em algum 

sentido – os pensamentos, valores e categorias do historiador culturalmente situado. 

Da mesma forma, a ideia de domínio, claridade e transparência do autor a respeito da 

(construção de) sua própria obra é algo que critica na proposta de Skinner, já que nem todo 

pensador compreende a totalidade das implicações teóricas ou lógicas do que diz através de 

sua obra, por tanto, ante os vazios e incongruências desta, o historiador pode completá-las 

com o fim de compreendê-la melhor. 

 

“Que um pensador poderia mal interpretar ou simplesmente permanecer 

cego à lógica de suas próprias ideias é, alguém pensaria, intuitivamente óbvio (...) na 

conversação de cada dia nós saltamos de expressão a expressão, satisfazemos a falta, 

removemos inconsistências aparentes, desenhamos inferências e assim no 

desenvolvimento de um resultado intelectualmente elaborado, que é o nosso 

entendimento do que a outra pessoa disse” (FEMIA, idem, p. 172). 

 

Assim também, outro olhar sobre a dificuldade que possa ter o próprio autor a respeito 

do domínio e claridade dos seus escritos, nos é colocado por Callinicos (1999) recordando a 

Marx em O Dezoito Brumário de Luis Bonaparte, onde menciona que “os homens fazem sua 

própria história, mas não a fazem a seu livre arbítrio, sob circunstâncias escolhidas por eles 

mesmos, senão sob aquelas circunstâncias com que se encontram diretamente” (Marx, 2008: 

15), frase que Callinicos adota e adapta a que os seres humanos fazem teorias em 

circunstâncias não escolhidas por eles. 
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Dessa forma, esta pesquisa se localiza em sintonia com estas colocações de Joseph 

Femia porque consideramos que se pode re-construir uma noção de igualdade existente nos 

partidos políticos da esquerda marxista chilena, incluindo as intenções, valores e pensamentos 

do pesquisador e o contexto do qual este forma parte, para realizar uma particular 

interpretação que acarreta, como diz Alex Callinicos, “o risco de impor interpretações 

puramente arbitrárias sobre os textos. Mas este é o risco inerente ao próprio ato de 

interpretar, pois ao fazê-lo sempre vamos além das provas disponíveis” (1999: 7). 

Construir-se-á uma mistura entre ideia ou noção e contexto, ainda que sabemos que o 

político traspassa o conteúdo dos conteúdos explícitos dos textos, o nível semântico e 

incorpora o nível pragmático da linguagem, abrindo uma dimensão rica e complexa entre 

texto e contexto, este trabalho não se aprofunda no nível pragmático da igualdade, o qual pode 

ser visto como um dos limites do presente trabalho para aqueles que buscam o tratamento 

neste nível, da igualdade. Este aspecto constitui-se em um desafia para futuros estudos no 

âmbito da igualdade e sua relação com a esquerda marxista chilena. 

As fontes que se abordam são de dois tipos: hemerográficas e bibliográficas. As 

primeiras correspondem: a) a imprensa teórica partidária, ou seja, aquela produção escrita dos 

partidos definida de ordem teórica, que permite a discussão, reflexão teórico-política e 

orientação de seus militantes (este tipo específico de imprensa foi desenvolvido pelas 

revistas
20

) e b) a imprensa massiva partidária e documentos de outra ordem que refiram a 

tarefas, demandas ou propostas político-conjunturais de ordem nacional ou internacional 

derivadas de congressos nacionais. Nas segundas, encontramos livros e artigos de alguns 

intelectuais orgânicos da época – militantes de cada partido político selecionado – que façam 

referência teórica do âmbito da igualdade, ao normativo, ou aos princípios que constituem o 

partido. O grande suporte desta história intelectual, portanto são as revistas, os jornais e a obra 

dos que definimos como intelectuais orgânicos. As revistas – como diz Dosse – “são um dos 

suportes essenciais do campo intelectual, [já que] podem ser consideradas como uma 

estrutura elementar de sociabilidade, espaços muito valiosos para analisar a evolução das 

ideias como lugares de fermentação intelectual e de relações afetivas” (DOSSE, idem, p. 51). 

O termo “intelectual orgânico” refere a elaboração realizada por Gramsci, quem define 

que ainda que todos os homens são intelectuais, alguns cumprem na sociedade a função de 

intelectuais. Gramsci não separa intelectuais de não-intelectuais, já que considera que sempre 

                                                 
20

 Coincidindo com Alfredo Riquelme, a Revista Principios no caso do PC expressa em seu editorial, 

opiniões e artigos, os pontos de vista oficiais do PC, “Igualmente, inclui em suas páginas ou como suplementos, 

os principais documentos oficiais do comunismo chileno y do movimento comunista mundial” (RIQUELME; 

2009: 36), o mesmo ocorre com a revista Arauco no Partido Socialista. 
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em toda atividade humana, por mais que esteja centrada no esforço nervoso-muscular, coloca-

se em ação a elaboração intelectual-cerebral. 

“Não há atividade humana da que se possa excluir toda intervenção 

intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens. Cada homem, 

considerado fora de sua profissão, desdobra certa atividade intelectual, ou seja, é um 

“filósofo”, um artista, um homem de bom gosto, participa em uma concepção do 

mundo, tem uma consciente linha de conduta moral, e por isso contribui para 

sustentar ou a modificar uma concepção do mundo, ou seja, a suscitar novos modos 

de pensar” (GRAMSCI, 2006, p. 7). 

 

Carlos Nelson Coutinho destaca que em Gramsci existe dois tipos de intelectual: o 

orgânico e o tradicional, onde o primeiro: 

 “surge em estreita ligação com a emergência de uma classe social 

determinante no modo de produção econômico, e cuja função é dar homogeneidade 

e consciência a esta classe, „não apenas no campo econômico, mas também no social 

e no político‟ (...) dão forma homogênea à consciência da classe a que estão 

organicamente ligados (COUTINHO, 2003, p. 175) 
21

. 

 

O intelectual orgânico não pode se separar do partido político, pois cumpre uma 

função destacada no interior deste: “dirigente e organizativa, ou seja, educativa, isto é, 

intelectual” (GRAMSCI in COUTINHO, idem, p. 174). Para Gramsci, ainda que todos os 

membros do partido são intelectuais, não o são no mesmo nível, pois define uma estrutura 

interna do partido onde se localizam: “um estrato de „homens comuns, médios‟, 

caracterizados mais „pela disciplina e fidelidade‟ (...) um estrato coesivo principal, que 

organiza e centraliza, ou seja, que dirige o partido (...) e um estrato intermediário, que serve 

de ligação entre os outros dois” (COUTINHO, idem, p. 177). A partir do segundo estrato, um 

partido político de massas se estrutura. 

Seguindo estas delimitações, selecionamos os “intelectuais orgânicos” em ambos os 

partidos. Para o caso do PCCH, os três representantes são Orlando Millas, Volodia Teitelboim 

e Luis Corlaván, quem entre 1960 e 1973 eram personagens públicos e membros do Comitê 

Central, Orlando como membro da Comissão Política e Luis como Secretário Geral do 

partido, por isso, a palavra de cada um deles, possuía certo “estatuto de verdade”. Ademais, 

Orlando e Volodia cumpriam a função de parlamentares na época, o que lhes conferia 

legitimidade ao nível das massas. Suas indagações teóricas se localizam dentro dos cânones 

                                                 
21

 N.T.: As citações de Coutinho foram traduzidas da versão em espanhol elaborada pela autora. 
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estabelecidos pelo partido e seu tributo ao PCUS, enquanto gerador da teoria considerada 

verdadeira, científica e irrefutável, nesse sentido, possui uma função de difusores e pedagogos 

da verdade oficial do partido. Por sua vez, no PS, leva-se em conta a peculiaridade desta 

organização e, por isso, um dos intelectuais orgânicos eleitos é o historiador e máximo 

representante do pensamento socialista da época Julio Cesar Jobet, suas indagações teóricas 

serem fundamentos à hora de escrever a história partidária, soma-se a ele, Clodomiro 

Almeyda e Salvador Allende como representantes de correntes no interior do partido entre 

1960-1973. Todos eles cumprem funções no interior do Comitê Central, mas os dois últimos 

com uma legitimidade mais de ordem política que intelectual, impossível de desprezar devido 

à influência que exerceram no mundo partidário e popular. 

Um aspecto que é importante explicitar neste estudo é o que vamos compreender por 

“teoria”, já que muitas vezes usa-se esta palavra sem precisar o que se entende e tende-se a 

confiar na compreensão intuitiva do termo, levando a equívocos. Usaremos uma aproximação 

com um sentido amplo e flexível que permita delimitar um campo. Nesse sentido, o teórico 

que estamos buscando nos escritos é algum corpo coerente de conhecimentos sobre um 

domínio de objetos que tenta dar uma descrição do mundo ou é uma ferramenta conceitual 

(recusamos a perversa separação derivada do anterior entre trabalho intelectual e manual que 

se assume na sociedade contemporânea). O anterior, somado a que assumimos que a teoria 

surge historicamente acreditamos que é suficiente para evitar qualquer interpretação desta 

investigação com dissabores idealistas. 

Entretanto, é necessário precisar que desde nossa perspectiva, o teórico – ao 

compreendê-lo em clave gramsciana – implica também a ideologia, porque para ele “uma 

teoria torna-se ideologia quando se „apodera das massas‟ quando se torna estímulo para a 

ação efetiva no mundo real” (COUTINHO, 2011, p. 11). Por isso, na dimensão teórica à qual 

damos ênfase neste estudo, subjaz esta imbricação com o ideológico, ou seja, a formulação 

implícita ou explícita de uma proposta para conservar ou transformar o mundo, como bem 

assinala Carlos Nelson Coutinho (2011). 

Recapitulando, foi dito que o propósito da presente pesquisa não consiste em analisar 

as diversas administrações dos governos da história política chilena do século XX, desde uma 

perspectiva global, mas se limita a destacar certos traços gerais do período estudado 

identificando temáticas e elementos relevantes que deem conta do objeto de estudo. Por isso, 

o que o leitor encontrará neste texto são três capítulos que conterão a totalidade da evidência e 

argumentação que confirmarão ou recusarão as hipóteses já declaradas. A forma adotada 

talvez pareça, por um lado, que recorre a uma gama de autores que não se inscrevem na 
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mesma tradição teórico-política, o que poderia afetar a coerência do trabalho, mas o fim de 

abordá-lo assim é para indicar que a igualdade não é uma preocupação exclusiva do 

marxismo. Por outro lado, poderia perceber-se como uma abordagem fragmentada e limitada, 

onde se expõem de um lado o devir histórico-político e de outro, as ideias e teorias escritas 

nas revistas, obras ou discursos, mas acreditamos que é a melhor maneira para expor um fio 

argumental que não se confunda entre os grandes fatos que marcam a história social e política 

do Chile, junto à história de cada Partido Político e o material teórico-prático relevado de cada 

um deles. 

Com o fim de que o leitor conte com um contexto do processo histórico político da 

esquerda chilena, construímos o primeiro capítulo mostrando superficialmente a emergência 

da esquerda chilena, e o processo político levado a cabo até antes do golpe militar, sem 

dúvida, não é uma abordagem da totalidade da história, mas um fragmento que traz à luz 

aspectos que podem dar conta do uso explícito ou subjacente da igualdade. Por tal razão se 

destacam aspectos dos programas das organizações como das alianças construídas, junto a 

declarações de alguns de seus membros mais significativos. Neste primeiro capítulo, 

visualizam-se alguns dos traços político-práticos que adquire a igualdade no processo de luta 

histórica da esquerda, primeiro passo para aprofundar nos partidos políticos e a dimensão 

teórica no uso explícito ou implícito que fazem da igualdade. 

Nesse sentido, o capítulo 2 e 3 estão focados como caso de estudo, dedicados a dar 

conta do processo histórico do Partido Comunista e do Partido Socialista, desde sua 

emergência até o golpe militar, para depois explicitar a dimensão teórico-prática que dá corpo 

à noção de igualdade usada por ambos os partidos políticos. 

Assim, no segundo capítulo, o leitor encontrará especificamente a trajetória geral do 

PCCH, suas demandas e programas apenas na medida em que indiquem algo que possa ser 

referido à igualdade e ao tratamento teórico da noção de igualdade, a partir das fontes teóricas 

com as quais contava: a Revista Principios, o jornal El Siglo e algumas obras de Orlando 

Millas, Volodia Teitelboim e Luis Corvalán Lepe. 

O mesmo observará o capítulo 3 com o Partido Socialista, mas com a Revista Arauco, 

o jornal Izquierda editado por um par de anos e alguma das obras e discursos de Salvador 

Allende, Julio Cesar Jobet e Clodomiro Almeyda. 

Antecipando algo das conclusões, podemos dizer que – ademais de mostrar a 

confirmação das hipóteses – existem elementos comuns e diferenciadores no uso implícito ou 

explícito da igualdade entre ambos os partidos no período do estudo. O comum entre ambos 

os partidos está dado, em grande medida, por demandas de tipo socioeconômicas e políticas, 
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ademais da ausência de reflexão teórica sobre a igualdade por parte dos intelectuais orgânicos 

de ambos os partidos, contudo, fizeram um uso implícito que dá conta dos princípios de 

contribuição e necessidade estipulados por Marx na Crítica do Programa de Gotha. O aparato 

conceitual que justifica aquilo é o humanismo marxista, que coloca no centro a emancipação 

humana, onde liberdade e igualdade formam uma totalidade. 

A diferenciação está principalmente no tipo de literatura da qual se nutrem dentro do 

marxismo ambos os partidos e a relação estreita entre democracia econômica e política e 

socialismo no PS. 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA IGUALDADE NA ESQUERDA 

CHILENA DO SÉCULO XX 

 

1.1. A Igualdade e as origens da Esquerda Chilena: uma breve resenha 

 

São leituras obrigatórias para quem quer compreender como surgiram no Chile as 

grandes correntes ideológicas do século XX em torno da chamada “questão social” os escritos 

de Manuel de Salas de 1804, do franciscano Antonio Orihuela de 1814, Francisco Bilbao de 

1844, José Victorino Lastarria de 1849, Benjamín Vicuña Mackenna y Santiago Arcos de 

1852 (GREZ, 1997), tema posto antes do que mencionam como a “eclosão social”. 

Mas especialmente chamam a atenção as figuras de Francisco de Bilbao e Santiago 

Arcos
22

, fundadores da Sociedade da Igualdade, em 1850, em Santiago do Chile. O nome da 

Sociedade evoca claramente o lema da Revolução Francesa. Herdeira do século das luzes, a 

Sociedade foi a confluência do ideário da “inexperiência criolla mais radical, com elementos 

ideológicos republicanos e populistas tomados do imaginário do „48‟ europeu e de alguns 

autores liberais, católicos-sociais e socialistas utópicos” (GAZMURI, 1998, p. 73). Seus 

integrantes foram principalmente artesãos e liberais (nessa época liberal era associado a 

revolucionário), portanto, encontrava-se longe de ser uma organização principalmente 

operária ou de condução popular. Entretanto, sua estrutura e suas atividades davam conta de 

sua preocupação por melhorar as condições da classe operária, especialmente através de 

cursos ministrados gratuitamente aos artesãos. Entre seus projetos se encontravam construir 

escolas gratuitas, difundir a higiene, fundar um banco operário. Ministravam-se cursos de 

filosofia, economia política, música, costura, aritmética, entre outros, no espírito de melhorar 

as condições de vida dos setores populares (GREZ, 2007b). 

Francisco Bilbao definiria os objetivos da Sociedade da Igualdade anos depois de sua 

fundação como, 
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 Santiago Arcos, como menciona Jaime Massardo (2008), viveu sua adolescênia e primeira juventude 

em Paris onde entra em contato com os centros republicanos ou socialistas franceses. Em seus escritos há 

citações de leituras de Louis Blanc, Pierre-Joseph Proudhon e Fourier. Não existe consenso entre os estudos 

deste período sobre se o pensamento de Santiago Arcos corresponde-se com um incipiente pensamento 

socialista. Jaime Massardo (2008) defende que sim é possível encontrar em Arcos na primeira etapa da 

Sociedade da Igualdade um incipiente, mas importante pensamento e prática de inspiração socialista no Chile, no 

sentido que se usava na metade do século XIX. Hernán Ramírez Necochea, assim como Sergio Grez, não 

coincidem com esta afirmação de Massardo, pois consideram que a Sociedade da Igualdade representa, segundo 

Necochea “a mentalidade do burguês mais avançada” (NECOCHEA, in MASSARDO, Jaime, 2008: 182) ou, 

segundo Sergio Grez, “republicano, democrático e liberal” (GREZ, Sergio, 1997: 329). 
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“emancipação do pensamento, emancipação do cidadão, emancipação do 

proletariado; revolução da razão na política, na distribuição da propriedade; direito 

de ser e de pensar por si mesmo; direito de governo em cada homem; universalidade 

do crédito; independência da razão; a soberania do povo; crédito social e associação. 

Em outros termos: liberdade, democracia, solidariedade. Eis aí o fundo e o horizonte 

da revolução. Tal foi a alma da Sociedade da Igualdade” (BILBAO, in GAZMURI, 

idem, p. 95); 

 

Definição bastante ampla, mas que deixa entrever uma preocupação dos intelectuais e 

elite do pensamento emancipatório, por observar e criticar, contudo, ao mesmo tempo, 

estabelecer condições que permitam às pessoas um maior grau de domínio sobre suas vidas 

tanto materialmente como no âmbito da razão. 

Em pouco tempo, a Sociedade da Igualdade fenece devido à repressão exercida por 

parte do governo de Montt – representante do autoritarismo conservador – que deixa esta 

organização na ilegalidade, perseguindo seus militantes. 

Interessante é uma carta que Santiago Arcos envia em 1852 desde a prisão na cidade 

de Santiago a seu companheiro Francisco Bilbao que se encontrava no exílio. Nela, lê-se – 

entre outros temas – sua preocupação pela transformação das condições sociais, culturais e 

morais da sociedade chilena; reconhece que a pobreza em que vive o povo e a degradação que 

sofre a maioria das pessoas do país é o que mantém o Chile nessas mesmas condições; propõe 

medidas para a “prosperidade do Chile”, uma espécie de programa de redistribuição da 

riqueza que implica, entre outras coisas, retirar terras, gados e instrumentos de produção 

agrícola dos ricos e distribuí-los entre os pobres, como também distribuir o país em zonas de 

cultivo e pastoreio (ARCOS in GREZ, 1997). Subjaz – apesar da distância com a matriz 

socialista de caráter marxista – a ideia de redistribuição dos meios de produção que permitirá 

o surgimento de um novo tipo de sociedade onde a pobreza e a mediocridade não sejam a 

situação comum e obrigada às que estão destinadas as grandes maiorias. 

O movimento desenvolvido pela Sociedade da Igualdade permitiu que vários artesãos 

e sujeitos não pertencentes à aristocracia da época se mobilizassem por questões públicas. 

Contudo, a questão social – ainda que na época não se utilizasse este termo – aparece no Chile 

logo com o primeiro processo industrializador
23

 entre os anos de 1860 e 1870 como o ponto 
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Até o ano 1865, a população urbana aumentou de 25% a 43% em 1895, concentrando-se 

principalmente em duas cidades: Santiago e Valparaíso. O desenvolvimento do setor artesão industrial 

possibilitou, a partir dos anos 60, que parte dos imigrantes para a cidade não fosse condenada a entrar nas filas 

de infantaria, o qual somado à Guerra do Pacífico (1879) e o aumento do crescimento do mercado interno, 

incentivaram a produção da produção fabril. Com isso surge uma incipiente burguesia industrial especialmente 
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de conjunção entre o velho modo de produção colonial ou o modo de produção pré-capitalista 

e a nova problemática que se gesta com o avanço ao modo de produção capitalista (GREZ, 

ibid.). Ali surgirão os temas derivados da emigração de trabalhadores das zonas rurais, 

problemas tais como a insalubridade, de superlotação e precariedade da moradia popular, 

miséria, alimentação insuficiente que se traduziu em elevadas taxas de mortalidade, 

especialmente infantil. As transformações sociais e econômicas, produto da incipiente 

industrialização, e a incorporação da região mineira nortista de Tarapacá à economia chilena 

depois do triunfo do Chile contra o Peru e a Bolívia na Guerra do Pacífico (1879-1883) 

incidiram em gerar a constituição do proletariado. 

Durante o período de 1880 e 1930, a economia chilena estará dominada pelas 

exportações de salitre, que em sua grande parte pertenciam a capitais britânicos. A produção 

de nitrato registrou uma grande taxa de crescimento permanente durante 1880 e 1920, o que 

requeria uma tecnologia rudimentar e relativamente intensiva em mão-de-obra, chegando a 

alcançar mais de 40.000 pessoas que trabalhavam nas jazidas entre 1906 e 1930 (MELLER, 

1996). 

Tal quantidade de população que vivia na região do norte chileno, somado aos 

deslocamentos para a cidade (obrigando-as a expandir-se e ampliar os espaços habitados pelos 

setores populares onde as condições de vida não eram as melhores), levou a que se 

constituíssem várias organizações como as Sociedades de Socorros mútuos, as cooperativas, 

as mancomunais e as sociedades de resistência
24

, que foram os meios para enfrentar 

corporativa e cooperativamente os rigores do capitalismo no país, não apenas com funções de 

assistência e socorro mútuo, mas também mobilizando os associados em momentos de greve, 

Buscava-se solucionar os problemas de saúde, moradia, educação, produção e emprego 

através das próprias organizações de trabalhadores e artesãos, muito antes que o Estado 

                                                                                                                                                         
constituída de estrangeiros e seus descendentes que desejavam melhores condições políticas e econômicas, o que 

fez com que a partir da década de 1870 se mobilizasse para receber do Estado ajudas e facilidades para realizar 

suas ações industriais e comerciais (GREZ, 1997). 
24

 Mancomunal: “uma instituição que conjugava a necessidade de enfrentar coletivamente as 

carências sociais imediatas, próprias das associações de socorros mútuos e do mutualismo em geral, com a 

ação política de defesa do trabalho que há pouco estrearam no país as sociedades de resistência” (ARTAZA, 

2006: 4). 

Sociedades de Socorros mútuos ou mutuais: tinham por objetivo auxiliar aos familiares dos membros 

dessas Sociedades de Socorros que morriam sem deixar-lhes os recursos necessários para seu sustento. Ao 

mesmo tempo, mediante doença dos sócios ou ao pobre que vivia de seu trabalho ou ao operário, ajudavam-nos 

sempre com seu baixo montante e por pouco tempo (GREZ, 2000). 

As Sociedades de Resistência: “correspondem ao instrumento que permite realizar a condução direta 

das massas operárias. Seu papel era conduzir o enfrentamento operário-patronal, na própria oficina ou 

indústria. (...) A Sociedade de Resistência postulava um programa global que incluía uma declaração de 

princípios na qual se alçavam as consignas libertárias, enfatizando o enfrentamento direto com o capitalista, 

através da luta econômica e recusando qualquer tipo de luta política.” (VIVANCO, 1987: 61). 
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começasse a desempenhar suas funções reguladoras da força laboral (VARAS, 1998; 

ILLANES, 2007). Este movimento de massas organizado em torno de metas sociais foi 

determinante para a aparição de concepções socialistas, além que trouxeram incorporado – na 

memória coletiva – o ideário igualitarista de Francisco Bilbao e Santiago Arcos. 

O programa e manifesto do Partido Democrático de 1887
25

, claramente incorporam-se 

na tradição que se inaugura com as vertentes anarquista e socialista dos fins do século XIX. O 

programa e manifesto é um dos primeiros documentos de uma organização política chilena 

em que se propõe a solução integral das injustiças e a desigualdade social, cujo primeiro 

ponto programático é a emancipação política, social e econômica do povo. A questão da 

relação entre o capital e o trabalho é denunciada, porém na historiografia não há consenso se 

dita relação é abordada por alguma medida específica no programa do partido
26

. O que é 

claro, é que o Partido Democrático levantou como pontos programáticos de sua campanha 

eleitoral parlamentar de 1903 a legislação social que incluía “a legislação protetora do 

trabalho e dos operários e de todos os que gozam de remuneração por jornada ou mensal, da 

regulamentação das oficinas e fábricas, do descanso semanal, das horas de trabalho, do 

seguro obrigatório e de diversos tópicos relacionados com a legislação operária.” 

(PARTIDO DEMOCRATA, 1903 in GREZ, 2001). 

Mesmo sendo tradicional pensar que a esquerda chilena forjou-se à sombra dos 

Partidos Comunista e Socialista, a historiografia, no entanto, entregou antecedentes 

suficientes para entender o papel protagonista que tiveram os anarquistas desde os fins do 

século XIX até os anos 30 do século XX no movimento social dos trabalhadores, mulheres, 

colonos, intelectuais
27

 no interior da esquerda chilena e latino-americana
28

. Como reconhece 
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 O Partido Democrático foi fundado por Malaquias Concha e Ángel Guarello, e foi formado 

principalmente por trabalhadores, artesãos e alguns profissionais. As ideias que sustentavam eram de 

cooperativismo e se destaca por ser uma das primeiras tentativas de organizar os trabalhadores a partir da 

dinâmica da cooperação mútua e ajuda. (FURCI, 2008). 
26

 Carmelo Furci (2008) adverte que nenhuma medida específica do programa do partido aborda está 

relação. Distinta é a opinião de Sergio Grez, quem identifica o Partido Democrático como o primeiro em realizar 

esforços para avançar no sentido da legislação social e de criar um pacote de proposições legislativas. Malaquias 

Concha em 1901 haveria apresentado um projeto de regulamentação do trabalho (que não foi discutido na 

Câmara de Deputados) que contemplava condições gerais de segurança, regulamentação laboral, inspeção e 

indenização por acidentes. Diante disso, os anarquistas se posicionavam incrédulos e recusavam estas 

proposições de legislar sob as condições de dominação burguesa, situação que também ocorria com uma ala do 

mesmo Partido Democrático. (GREZ, 2001). 
27

 O anarquismo também influenciou a intelectuais e ao movimento estudantil. Entre os primeiros 

podem-se mencionar a geração literária dos anos vinte com Manuel Rojas, José Santos Gonzáles Vera e José 

Domingos Gómez Rojas, este último morto em 1920 depois das sequelas que lhe ocasionou a brutal tortura a que 

foi exposto pelo governo da época. Cada um deles aproxima-se do mundo do proletariado e da marginalidade 

social representados através das figuras do cortiço, ou personagens como ladrões, pescadores, boêmios, 

anarquistas, operários revolucionários. Os contos de Manuel Rojas – como expoente da tendência do realismo 

urbano – mostram cruamente a forma de vida dos marginais, por exemplo, a situação de fome, o pranto, a 

vulnerabilidade e caridade em que se desenvolve o protagonista de “O Copo de Leite”. A pobreza, o álcool e o 
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também José Aricó (1987), os anarquistas mostraram até os anos 20 uma flexibilidade imensa 

para herdar boa parte de diversos mundos de pensamento que buscavam reformas sociais e 

justiça econômica. 

Nesse sentido, a esquerda chilena gestou-se à luz dos acontecimentos que se sucediam 

desde fins do século XIX e princípios do XX no Chile, mas que respondiam a um processo 

histórico de maior ordem nos países centrais e ao influxo que adquiria o pensamento da época 

no Chile e na América Latina. José Aricó (1987) afirma que o marxismo de raízes marxistas, 

na generalidade latino-americana, cresceu em disputa permanente com o anarco-sindicalismo, 

ainda quando no Chile, Argentina e Uruguai ambas correntes coexistiram e retroalimentaram 

por longo tempo. O socialismo de filiação marxista especialmente foi expressão ideológica e 

políticas das classes operárias de origem migratória. Assim os âmbitos de difusão marxista e 

anarquista se entrelaçaram, segundo a composição migratória do movimento da mão-de-obra. 

A obra de Marx era muito pouco conhecida na América Latina no começo do século 

XX. José Aricó (1987) menciona que apenas se conhecia O Manifesto Comunista, A Miséria 

da Filosofia, A Guerra Civil na França, os manifestos da Internacional e os fragmentos do 

Anti-Dühring que Engels havia recolhido em seu opúsculo Do socialismo utópico ao 

socialismo científico. Assim, as ideias socialistas eram conhecidas através de divulgadores 

como Deville, Cafiero, Lafargue e Kautsky, 

 

“nas primeiras décadas do século a obra [de Marx] foi mais reverenciada 

que lida. No pensamento social latino-americano, Marx era um entre muitos em uma 

vasta plêiade de reformadores sociais que as deficientes edições espanholas 

traduziam mal do francês, ao passo que na imprensa da época eram muito mais 

citados Louis Blanc, Elisée Reclus, Enrico Malatesta, Proudhon, Bakunin, Achille 

Loria, Enrico Ferri, Louise Michel.” (ARICÓ, 1987, p. 422)
29

 

 

                                                                                                                                                         
roubo como parte da paisagem cotidiana do cortiço em que vive o protagonista cabeleireiro retratado no conto 

“O Delinquente”. O estado de padecimento da sorte que toca à mulher – em “Um ladrão e sua Mulher” – em que 

não vê mais possibilidade que viver a prisão e o abandono por parte de seu marido ladrão como demonstração de 

sua capacidade de sacrifício e fidelidade pelo amor que sente por ele. Ou aquele solitário paciente convalescente 

recém saído do hospital que não lhe restou mais possibilidades do que se tornar mendigo em vez de ir ao 

Hospício. Todos os seus contos relatam uma situação de pobreza que afeta a dignidade dos protagonistas, que 

mobiliza a mudança de sua situação de vida individual e coletiva. 
28

 Luis Vitale aponta as influências anarquistas na América Latina, menciona que o anarco-sindicalismo 

foi uma corrente importante do movimento operário latino-americano durante as duas primeiras décadas do 

século XX, contribuindo para formar as primeiras organizações classistas e para criar uma consciência 

anticapitalista. Contudo, sua crise gesta-se ao mesmo tempo em que aparecem os primeiros governos populistas 

na América Latina, os quais introduziram reformas sociais para canalizar o descontentamento operário. Para 

maior detalhe ver Vitale, Luis (1998). 
29

 N.T.: A citação foi traduzida da versão em espanhol elaborada pela autora. 
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Com dificuldades, então, as obras de Marx e Engels ingressam na América Latina e 

começam a fazer parte do acervo da época. Parece ser consenso que a recepção da obra de 

Marx na América Latina localiza-se nas tradições da Segunda Internacional que construirá 

uma leitura de Marx tributária do clima cultural dominante desde a segunda metade do século 

XIX na Europa, onde a ideologia do desenvolvimento e da modernização era a visão de esse 

marxismo que terá graves problemas para reconhecer as particularidades e diferenças deste 

lado do mundo. (ARICÓ, 1987). 

Jaime Massardo também explicita isso quando menciona que os escritos socialistas 

serão traduzidos ao castelhano por José Mesa e os socialistas de Madrid, chegando à América 

Latina, por um lado com a literatura inspiradora dos libertários através da onda de migrantes e 

de personagens como Germán Ave Lallemant e Juan Baustista Justo, o de “o Socialista”, 

periódico que desde 1886 editava Pablo Iglesias na Espanha, que terá como consequência – 

para as organizações de trabalhadores latino-americanos – a dificuldade de analisar as 

diferenças existentes entre a formação social latino-americana e a europeia
30

, 

 

“Serão estas as claves de leitura que, atravessando o Atlântico, estimularão 

às nascentes organizações de trabalhadores latino-americanos, dando-lhe forma a 

concepções programáticas que, privilegiando o papel dos setores antagônicos ao 

interior do modo de produção, irão mostrar dificuldades para analisar a 

complexidade da formação econômico-social sobre a qual se propõem atuar.” 

(MASSARDO, 2001, p. 123). 

 

A imigração europeia e as viagens de sul-americanos à Europa são os dois fatores 

influentes na recepção inicial das ideias de Marx na América do Sul. Como conseqüência 

disso, importou-se revistas, periódicos editados nestes países que informavam sobre o 

socialismo europeu. Mas é a Argentina o país desde onde se irradiava o pensamento marxista 

na América Latina. Leandro Konder (1988), seguindo a Ricardo Falcón, assume os vínculos 

existentes entre os imigrantes socialistas radicados na Argentina e direção da Primeira 

                                                 
30

 Em relação com a forma de entender o pensamento marxista, Jaime Massardo (1995) anota que a 

recepção de Engels (e Marx) na América Latina dá lugar a duas leituras das que se podem extrair consequências 

teóricas e políticas distintas. De um lado, emaranhada em um  quid pro quo entre a tradução castelhana da noção 

de Wissenschaft e do peso das ciências naturais, - portanto de tradições evolucionistas e positivistas incrustadas 

na análise histórica – a interpretação de Engels irá impulsionar a interpretação do marxismo como ciência, 

interpretação estreitamente ligada à ideologia do progresso e a uma concepção teleológica da história. De outro, 

através da introdução na Itália das Teses sobre Feuerbach e ao itinerário mariateguiano, Engels irá favorecer a 

formação na América Latina de um marxismo atento à natureza irredutível de uma história concebida a partir das 

potencialidades e os limites do homem, de uma história organizada, então, sobre a práxis humana. 
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Internacional dos Trabalhadores, ademais de que a formação do Partido Socialista Argentino 

em 1892, estimular também a formação do Partido Socialista no Chile. 

Em fins do século XIX, o maior líder do PS argentino e muito influente, foi o médico 

Juan Bautista Justo, de clara tendência positivista em sua formação e primeiro tradutor de O 

Capital de Marx para o castelhano (KONDER, 1988; LÖWY, 2006). Entretanto, para Konder, 

a preocupação por Marx – da parte de Justo – estava fora das questões teóricas e filosóficas 

que seu pensamento postulava. Com Justo, começaria um processo que permitiu atrofiar uma 

compreensão dialética na história da difusão do marxismo na América Latina. 

Leandro Konder assinala um ponto importante ao reconhecer e analisar os momentos 

dialético e não-dialético da práxis marxista na América Latina. O modo dialético de pensar 

implica que a consciência se abra ao reconhecimento do novo, das contradições que revelam a 

existência de problemas que o próprio sujeito político que produz e promove as mudanças 

sociais não havia percebido, e ante este reconhecimento das contradições pode entrar em 

conflito com aquelas exigências relacionadas com as tarefas urgentes e práticas que a luta 

política coloca aos revolucionários. Isto faz com que tais dirigentes tendam a usar 

mecanismos de intervenção não-dialéticos por seu efeito – ao que parece – mais imediato e 

direto, ante determinadas circunstâncias em que o reconhecimento da complexidade da 

contradição da ação possa estancar a ação no combate. Como se observa, a ação não-dialética 

da intervenção deriva também de uma necessidade de efeitos imediatos e diretos do combate 

político e não só de uma compreensão não-dialética da realidade
31

. 

Os primeiros expoentes das ideias socialistas
32

 aparecem no Chile antes que 

agrupamentos de caráter socialista. Os primeiros agrupamentos são o Centro Social Operário 

e o Agrupamento Fraternal Operário (1896), que ao cabo de um ano se fundiram – devido às 

coincidências em seus objetivos e ações – dando origem à União Socialista e em seguida ao 

Partido Socialista em 1898 que não viveu mais de um ano. Nesse contexto, socialistas e 

anarquistas teriam uma mesma origem ancorada na União Socialista, já que originariamente a 
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Michael Löwy (2006) acrescenta que o marxismo na América Latina foi ameaçado por duas 

tendências contraditórias entre si que vieram a dificultar a aplicação criativa do marxismo no continente. A 

primeira tendência está representada na figura do APRA, sob a liderança de Haya de la Torre, onde se tende a 

absolutizar a particularidade da América Latina no que se refere a sua história, economia e cultura. A segunda é 

aquela tendência que transplanta mecanicamente a teoria que explica o desenvolvimento socioeconômico do 

século XIX para a América Latina, negando assim sua especificidade. 
32

 Eduardo Devés identifica Víctor José Arellano Machuca – publicista – como o primeiro chileno que 

publica textos onde utiliza os conceitos de “socialismo” e “socialista” de modo sistemático, não  ancorando este 

em ações de partido político nem de organização operária. Em seu folheto de 1893 “O catolicismo e o 

Socialismo” mesmo sabendo que é um texto que rebaterá a postura da igreja católica na época, inaugura uma 

linha de pensadores socialistas. Para maior detalhe, ver Devés, Eduardo e Díaz, Carlos (1987); 
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tendência anarquista no Chile foi pouco definida e dificilmente distinguível dos socialistas 

(GREZ, 2007). 

Já nessa época identifica-se nas declarações públicas o uso da palavra injustiça como 

uma espécie de denúncia das condições de vida paupérrimas em que habitava a maioria da 

população e trabalhadores do país produto das condições trabalhistas que desempenhavam. O 

convite que faziam era somar-se a esse descontentamento através das organizações de 

resistência e a lutar pela emancipação que apenas se lograria rompendo com o regime 

capitalista do seu tempo. 

O programa do Partido Socialista de 1898 deixava clara sua inspiração na filosofia 

materialista, o projeto revolucionário e o afã emancipatório, junto com sua crítica à ideologia 

opressora e a reivindicação de melhores condições de vida e trabalho (DEVÉS e DÍAZ, 

1987). Especificamente o Programa mínimo do Partido Socialista chileno de 1898 incluía a 

supressão do trabalho noturno nas oficinas e fábricas, ou em sua falta, remuneração dobrada; 

como também se propunha que sob igualdade de produção, igualdade de salário; por outro 

lado, defendia-se a criação de conselhos departamentais de representantes eleitos dos patrões 

e trabalhadores e contratados do Estado a fim de exercer vigilância nas fábricas e solucionar 

os conflitos do trabalho; igualdade de instrução e de direitos civis entre homens e mulheres, 

supressão dos exércitos permanentes, entre outras coisas
33

. 

Não é claro que o tipo de petitório e luta dos trabalhadores fosse produto das leituras 

que tinha sua própria elite. No entanto, está registrado que a influência recebida pela 

intelectualidade operária chilena ocorreu – entre outras coisas – pelas leituras – suficientes ou 

insuficientes – de algumas obras de pensadores como Bakunin, Proudhon, Ruskin, Tolstoy, 

Kropotkine, Marx, James, Nordau, Engels, George, Lenin, Dostoievsky, Trotsky, Saint 

Simon, Iglesias, Malatesta, Costa, Bebel, Ferri, Eliseo, Reclus, Juan Grave, Sebastián Faure e 

Drapper, todas obras vendidas nas livrarias das maiores cidades do Chile como Antofagasta, 

Valparaíso, Concepción, Valdivia, Magallanes y Santiago. Segundo Guillermo Feliú (1950), 

 

“as editoriais espanholas de Sopena, Aguilar, Gili, Suárez, Rodríguez, 

Maucci, Salvar, Espasa lançaram no Chile um gênero de literatura social explorada 

no romance, no drama e no conto, que deixava no fundo das consciências um eco de 

rancor, contra o rico, contra os bancos, contra o meio capitalista, contra as 

prerrogativas da alta aristocracia, amparada na Igreja, e contra a injusta sujeição a 
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Para maiores detalhes ver Programa Mínimo del Partido Socialista Chileno, El Martillo, Santiago 3 

de Julho de 1898 in DEVÉS y DÍAZ (1987). 
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que se encontravam submetidos, humilhados e escarnecidos os elementos do povo” 

(FELIÚ in CRUZAT e TIRONI, 1999, p. 129)
34

. 

Igualmente, os anarquistas do princípio do século XX estiveram ligados fortemente ao 

movimento operário, alguns pregando a violência revolucionária como único meio de 

mudança social, e outras vertentes pacifistas que viam preferencialmente na greve, no boicote 

e na propaganda os meios de transformação social. Independentemente do modo de ação, os 

anarquistas consideravam que os problemas sociais não tinham solução dentro do capitalismo 

e só uma reestruturação social radical resolveria esta questão, à diferença dos socialistas que 

viam a existência de saídas no interior das mesmas instituições estatais em uma perspectiva 

mais reformista a favor dos interesses populares (GREZ, 2007). 

A esquerda chilena se reproduz em um meio de massas altamente mobilizadas devido 

à existência prévia de uma ampliação do espaço político chileno que permitiu constituir-se em 

um caminho de expressão (ainda com dificuldades) das próprias massas, em termos estatais 

mediante os representantes políticos dos partidos Radical ou Democrata no parlamento do 

princípio do século XX (VARAS, 1988). É esta característica gestada no Chile desde o século 

XIX, e própria do Estado demo-liberal, que possibilita que uma vez começada a ascensão do 

movimento popular, enfrentasse um sistema político que o habilitasse e permitisse tomar 

iniciativas dentro do mesmo sistema. Seria este fator de amplitude do espaço político no 

parlamento que explicaria em algum sentido que a esquerda ligada a ideais socialistas pudesse 

ter representantes próprios na primeira década do século XX e encaminhar assim suas 

demandas no seu interior. 

O descontentamento e a ascensão das classes populares surgem também – segundo 

alguns historiadores – como produto da situação que no princípio do século XX cristalizou-se 

em uma crise econômica, social e política. Entre as causas que se mencionam (DEVÉS, 1999; 

JOCELYN-HOLT et al, 2001; GAZMURI, 2001) assinalam-se as transformações dos hábitos 

da burguesia valorizando a ostentação e o luxo, produto da riqueza do salitre; as dificuldades 

no governo devido ao regime parlamentar que aprofundou os problemas nacionais; a 

desvalorização permanente da moeda nacional, o peso, provocando um crescente 
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 Não obstante a efervescência social e a ação dos grupos de esquerda, a leitura destes teóricos e 

literatos, não se pode deixar de mencionar a influência que pode exercer sobre alguns intelectuais e sujeitos 

políticos na primeira metade do século XX a literatura hispano-americana da época. José Portuondo (1972) 

menciona que se reconheceu o romance como expressão da realidade geográfica, física, social, psíquica. Nesse 

aspecto, o romance hispano-americano foi gerado principalmente da realidade social e ao mesmo tempo 

incidindo nela. Na literatura chilena, será reconhecida que a geração de 38 é a que verá no fazer literário uma 

função social, posicionando-se acerca do mundo e do proletariado, época em que também os Partidos Comunista 

e Socialista se consolidaram no mundo popular. Fernando Alegría, Guillermo Atías, Oscar Castro, Francisco 

Coloane, Carlos Droguett, Juan Godoy, Nicomedes Guzmán, Reinaldo Lomboy, Volodia Teitelboim, entre 

outros, são alguns que a conformam. 
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empobrecimento dos grupos proletários e de setores médios e gerando grande agitação social, 

como também as sistemáticas crises econômicas internacionais, as quais repercutiram em 

quebras de empresas e indústrias com a consequente recessão no país. A isso, somavam-se as 

precárias condições de vida do proletariado
35

 e dos trabalhadores urbanos que viviam graves 

problemas habitacionais, altos níveis de mortalidade infantil e condições trabalhistas 

precárias
36

. 

  A economia chilena dependia principalmente de suas exportações minerais – cobre e 

salitre –, ficando em uma posição precária frente aos avatares da economia mundial. Os 

investimentos do imperialismo inglês na área de matérias primas foi consolidando o modo de 

produção capitalista no Chile no princípio do século XX, acentuando a economia primária 

exportadora – ainda que não generalizada em toda a economia –, capaz de coexistir com 

formas pré-capitalistas especialmente no agrário (VITALE, 1994). Depois da instabilidade 

surgida, produto da Primeira Guerra Mundial, gerou-se no país um incipiente processo de 

“substituição de importações”, antecipatório do modelo que viria depois da crise de 1929 no 

Chile (SALAZAR e PINTO, 2002; VITALE, 1994; PALMA, 1984; ORTEGA, 2005)
37

. 

Assim, desde os anos 20, rastreia-se a existência da autonomização do crescimento industrial 

em relação à atividade exportadora. 

A década de 1930 marca o trânsito desde o predomínio do império dos ingleses até o 

norte-americano na economia chilena e latino-americana em geral (VITALE, 1994). Com a 
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 É interessante como Cristián Gazmuri em seu texto El Chile Del centenario, los ensayistas de la 

crisis, mostra que eles – entre 1900 e 1920 – denunciaram a crise nacional profunda em um momento em que 

poucos compartilhavam esta opinião. Enrique Mac Iver, Emilio Rodríguez Mendoza, Alberto Edwards, Nicolás 

Palacios, Tancredo Pinochet, Alejandro Venegas, Francisco A. Encina, Luis Emilio Recabarren, Agustín Ross, 

Guillermo Subercaseaux, entre outros, não os unia nem a classe social a que pertenciam, nem a corrente 

ideológica que se adscreviam, mas a atitude emotiva de cada um deles frente à observação da realidade chilena: 

“[os ensaístas] são individualidades que manifestam a existência de uma crise latente, que não era percebida 

pelo grosso da opinião pública do país, mas que existia como ficou demonstrado quando a crise atualizou-se 

nos anos 1924-1925”. Para alguns destes ensaístas é uma crise moral, para outros, de desenvolvimento e social, 

alguns acreditam que é produto do sistema político, outros que se deve a uma crise da educação ou que é produto 

dos problemas econômicos monetários. Porém, o que uniria a todos eles é a importância que outorgam ao 

elemento representado pela relaxação moral da classe alta chilena da época. Ver detalhes em Gazmuri, Cristián 

(2001). 
36

 Segundo Meller (1996), em 1910, em Santiago, 25% da população (100.000) vive em 25.000 quartos 

de cortiços, ou seja, quatro pessoas por cômodo, aumentando a 10 pessoas por cômodo em 1922. As taxas de 

mortalidade infantil alcançavam 30%. As condições trabalhistas caracterizavam-se por não terem convênios 

coletivos, não apresentar previdência social para os trabalhadores nem indenização por acidentes de trabalho, 

ausência de normas de higiene ou segurança nos campos, minas ou fábricas, sem duração máxima para a jornada 

de trabalho diária, nem obrigatório o descanso dominical, assim como o trabalho infantil não estava 

regulamentado e representava 8,5% do emprego total em 1908. 
37

 O trabalho de Gabriel Palma (1984) enfatiza que é um erro dos habituais estudos chilenos 

convencionais, afirmar que o processo de industrialização chileno só começou com a crise dos anos 30, que 

divide a história econômica pós-colonial em dois grandes subperíodos separados pela Depressão de 29. O 

primeiro período seria de “crescimento para fora” e a segunda “crescimento para dentro”. E que especialmente é 

desde 1914 que começa o processo de substituição de importações no Chile. 
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Primeira Guerra Mundial, o boom do salitre começa a declinar, e isso, unido depois à Grande 

Depressão de 1929 em que o valor em dólares das exportações de nitrato cai quase o nível de 

1880, termina por dar o golpe final na economia chilena (MELLER, 1996)
38

. Isso mostra que 

o Chile estava incorporado a um sistema econômico mundial, desde uma relação de 

dependência com os países centrais e, portanto, sensível aos vaivens do mercado mundial. Por 

sua vez, o papel do Estado, desde o auge do salitre até a depressão de 29, era 

preferencialmente de intermediário entre os investidores estrangeiros e a sociedade chilena, 

utilizando seu poder para captar uma parte importante dos excedentes das exportações 

salitreiras. Nesse sentido, além da existência de desenvolvimento industrial no país antes da 

crise de 29, para Tomás Moulian (2006), o diagnóstico básico do modelo de desenvolvimento 

imperante até essa data não se altera, ou seja, mantém-se um modelo de “desenvolvimento 

para fora”, com uma ideologia laissez faire como uma espécie de mentalidade da elite 

política. 

Todos esses elementos foram configurando e delimitando a questão social
39

 no 

pensamento dos intelectuais e dos operários no Chile, que na esquerda tomaria forma – como 

já mencionamos – nos grupos anarquistas e anarco-sindicalistas, mas também em sindicatos 

de trabalhadores como a Federação Operária do Chile (FOCH) criada em 1909 e que em 1919 

adotou uma posição marxista, liderada por Luis Emílio Recabarren (1876-1924). 

La FOCH expressa alguns princípios nos quais se reconhecem sua preocupação em 

relação às condições sociais e materiais dos trabalhadores. Nesse sentido, evidencia-se uma 

preocupação não somente pela defesa contra os abusos e a exploração dos patrões, mas pela 

proteção social dos trabalhadores de ambos os sexos, como também pelo seu 

desenvolvimento integral: educação, saúde e os interesses morais-materiais, elementos que 

interpretamos ligados à ideia de igualdade entre os trabalhadores. Declara-se nos Princípios de 

1919 que: 
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 Meller (1997) acrescenta que a produção de cobre no Chile foi aumentando até fins do século XIX e 

começos do XX especialmente pela brusca demanda mundial, uma vez aparecida a indústria elétrica e a 

expansão da construção como setor. As empresas norte-americanas começam seus investimentos na duas 

maiores minas do Chile entre 1904 e 1911. 
39

 Cruzat e Tironi (1999) e Gazmuri (1999) mencionam que a conceptualização da questão social não é 

própria do mundo operário chileno da época, senão que é um termo cuja origem encontra-se entre os intelectuais 

e reformadores europeus, ligados à esquerda. Estes textos são conhecidos no Chile em torno dos anos 80 do 

século XIX. Assim, a questão social foi trabalhada por intelectuais e homens de ação pertencentes a diversas 

correntes ideológicas, às quais Cruzat e Tironi agrupam em três grandes linhas: 1. Corrente conservadora-

católica – de critério eticista –, que atribui aos indivíduos e à classe dirigente em seus deveres e direitos um lugar 

fundamental para enfrentar a questão social, 2. Corrente redical-reformista e nacionalista, que atribui ao Estado 

um papel primordial e 3. Corrente democrata-socialista, cujo papel protagonista frente à questão social é do 

Povo. 

Para maiores detalhes revisar James O. Morris (1967), Gonzalo Vial Correa (1981), Julio Pinto Vallejos 

(1998).  
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“A Federação Operária do Chile fundou-se para realizar os seguintes 

propósitos:  

Defender a vida, a saúde e os interesses morais e materiais de toda a classe 

trabalhadora de ambos os sexos.  

Defender aos trabalhadores de ambos os sexos da exploração patronal e 

comercial, dos abusos de chefes e autoridades e de toda forma de exploração e de 

opressão. Proteger a seus filiados em todos os atos que estabeleçam seus estatutos. 

Fomentar o progresso da instrução e da cultura da classe trabalhadora por 

meio de conferências, escolas, bibliotecas, imprensa e toda atividade cultural, e 

conquistar a liberdade efetiva, econômica e moral, política e social da classe 

trabalhadora (operários e empregados de ambos os sexos) abolindo o regime 

capitalista, com seu inaceitável sistema de organização industrial e comercial, que 

reduz à escravidão à maioria da população. 

Abolido o sistema capitalista, será substituído pela Federação Operária, que 

se encarregará da administração da produção industrial e de suas consequências. 

Estas aspirações serão sustentadas verdadeiramente quando a Federação 

Operária do Chile por intermédio de todas as suas seções tenha a potência suficiente 

para realizá-las. 

Para livrar os trabalhadores e empregados de ambos os sexos da exploração 

e opressão em que vivem escravizados, à medida que o poder da Federação o 

permita se lutará: Pelo melhoramento dos salários, de maneira que correspondam às 

necessidades da vida de constante progresso, até produzir a transformação do regime 

do assalariado por um melhoramento superior, que termine com a escravidão do 

salário. Pela diminuição das horas de trabalho, como um meio de diminuir a 

desocupação e a fadiga, para dar tempo à vida societária. 

Pelo barateamento da vida, seja por meio de agitações, influindo na 

legislação dos impostos, ou criando ou protegendo instituições cooperativas que 

tenham por objeto baratear a vida. 

Por desterrar de forma definitiva todos os vícios da classe trabalhadora, e 

do álcool e dos jogos de azar. Pelo melhoramento das habitações e seu barateamento 

pelos meios que a força crescente de esta Federação seja-lhe permitida. 

Esta Federação será a escola onde se modele o melhor pensamento que 

oriente ao proletariado de ambos os sexos à perfeição de sua organização social e 

industrial, até obter sua integral emancipação. 

Todo este programa de perfeição social poderá cumprir-se se a classe 

proletária de ambos os sexos (Operários e empregados) apresse-se em construir a 

força capaz de realizar este programa, acudindo a incorporar-se previamente à 

Federação Operária do Chile, em qualquer de suas seções, sindicatos ou federações 

que formam parte de esta organização que é a escola prática que ensina e dignifica, o 

mais amplo conceito da verdade e justiça social. 
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Portanto, a Federação Operária do Chile levanta sua bandeira inspiradas 

nestas duas profundas sanções internacionais: “a união faz a força” e “a 

emancipação da classe trabalhadora deve ser obra dos trabalhadores mesmos.” 

(FEDERAÇÃO OPERÁRIA DO CHILE, 1919). 

 

Disso, podemos dizer que esta declaração da FOCH é um petitório de condições que 

não apenas tentam suprir a esfera da necessidade, mas também a da liberdade, como dois 

momentos de uma totalidade, permitindo com isso superar as precárias condições de vida dos 

sujeitos, especialmente de homens e mulheres trabalhadores. Este último aspecto é 

interessante porque resgata um elemento de diversidade que talvez para a época não era de 

todo legitimado no mundo popular: as condições das mulheres trabalhadoras. Se entendemos 

o discurso da FOCH sobre a igualdade dialeticamente entre a esfera de necessidade e a esfera 

da liberdade, tal noção se concretiza – desde o âmbito da necessidade – na defesa da saúde, 

melhoramento de salários, finalização de abusos patronais, melhoramento de habitações ou 

moradias dos trabalhadores, o acesso à educação, e – desde o âmbito da liberdade – através da 

participação na vida social e na organização operária, na liberdade política e social. Todos 

estes elementos são aspectos que compõem um conceito amplo de igualdade, que não se reduz 

a necessidades materiais. 

Outro aspecto fundamental a levar em conta nesta análise é que podemos construir 

dois caminhos possíveis para interpretar a condição a priori necessária para o 

desenvolvimento da igualdade. Ainda que a FOCH declare-se anticapitalista e em curso de 

abolir o sistema capitalista para gestar um novo tipo de relação social, também é possível 

interpretar que o petitório estabelece objetivos realizáveis no interior do sistema capitalista. 

Observa-se também um elemento moral que atravessa a declaração e que coloca fortemente a 

necessidade de ser melhores pessoas, com uma moral “melhor”, e com isso deixando de lado 

condutas não desejadas no interior do mundo operário. 

Em 1912, Recabarren, como diz Jaime Massardo (2008), “arrasta uma parte 

importante das bases democráticas de todo o país para a formação do POS”, funda então o 

Partido Operário Socialista, primeiro partido – segundo Carmelo Furci – com orientação 

marxista no Chile. O POS no ano de 1922 se transformará no Partido Comunista Chileno, 

seção chilena da Internacional comunista
40

. Furci (2008) defende a tese – polêmica para 

                                                 
40

 Dada a influência da Revolução Bolchevique, desde começos dos anos 20, grupos de operários 

começam a abandonar os partidos socialistas para fundar seções da Internacional Comunista. Em novembro de 

1919, funda-se o Partido Comunista do México, em fins de 1920, o Partido Socialista do Uruguai transforma-se 

em Partido Comunista. Na Argentina, onde em 1918 havia-se fundado o Partido Socialista Internacional, nasce 

em janeiro de 1921 o Partido Comunista Argentino. Em 1922, funda-se o Partido Comunista do Brasil. Em 1925, 



53 

 

alguns – de que o PCCH tem suas origens no POS e que, nesse sentido, o PCCH é produto e 

continuação do primeiro. 

Luis Emilio Recabarren, sendo líder do POS, deixa clara sua posição incrédula a 

respeito da ferramenta legislativa em prol de melhoras das condições sociais dos 

trabalhadores, influindo na permanente oscilação – do POS – entre a via de integração e a 

recusa ao sistema legislativo como meio de melhoras para os trabalhadores
41

. Esta posição 

ambígua permite pensar que a participação no parlamento por parte do POS seria para mostrar 

ao povo a incapacidade da burguesia e a inutilidade de suas leis. 

Situação similar viveu o Partido Comunista
42

 para a mesma época de sua fundação 

sobre as leis sociais, onde – segundo Sergio Grez – assume uma posição intermediária entre 

os anarquistas e os democratas. Com esse jogo político, os comunistas esperavam mostrar 

suas posições de recusa e ceticismo sobre o sistema parlamentar chileno para cumprir as 

demandas da classe trabalhadora e impulsionar o discurso comunista, 

“Os comunistas não podiam opor-se às leis pelas quais haviam lutado desde 

sua militância no Partido Operário Socialista. Entretanto, tendiam ao ceticismo a 

respeito da possibilidade de sua aprovação e colocação em prática, suspeitando de 

que se tratava de um mecanismo para neutralizar o movimento operário. Sua própria 

participação no Parlamento era concebida como uma tática destinada a denunciar os 

vícios do sistema e difundir um discurso revolucionário. Recabarren pensava que 

não valia a pena distrair muitas energias proletárias em uma „coisa tão trivial, em 

uma luta tão estéril, inoficiosa e até enervante‟ já que de ela não se podia extrair 

nada em benefício dos trabalhadores. Um parlamentar comunista ia à Câmara “para 

destruir, para despedaçar com sua crítica livre e severa a dialética jesuítica e 

sofística dos representantes burgueses; e a iluminar, com o resplendor da doutrina 

comunista, os problemas vitais.” (GREZ, idem, p. 39). 

 

                                                                                                                                                         
funda-se o Partido Comunista de Cuba. Em maio de 1930, um mês depois do desaparecimento de Mariátegui, o 

Partido Socialista do Peru transforma-se em Partido Comunista (MASSARDO, idem). 
41

 “Querem os operários que se vá à Câmara para fazer leis operárias, opostas às leis burguesas? Não. Já 

compreendemos os operários que o problema social não se resolverá por meio das leis, pois, a burguesia 

capitalista jamais irá permitir que se façam leis benéficas para o povo e se algumas se fizerem não as respeitará. 

Então, para que fazer mais leis? Da Câmara burguesa jamais sairá uma lei que determine a verdadeira liberdade, 

nem o verdadeiro bem-estar e felicidade popular. Jamais. A história do passado é uma prova, porque jamais 

foram feitas leis que acabem com a escravidão. Se a representação socialista fosse ao Congresso para contribuir 

com o decreto de novas leis, não iria obter a verdadeira liberdade que necessitamos, nem a obter verdadeiro 

benefício para a família operária. Qualquer lei que um deputado socialista obtivesse, com aparências 

beneficiosas, não serviria para nada para o povo, posto que nunca serviram e ao invés contribuiria para melhorar 

as condições do estado capitalista, postergando e retardando a verdadeira emancipação popular, ao mesmo 

tempo, fazendo o povo confiar em esperanças que jamais se transformarão em bem-estar social.” 

(RECABARREN, Luis Emilio, 1921 reproduzido em GREZ 2001. Revisado em 15 de Abril de 2009). 
42

 Daqui em diante PCCH. 
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Indubitavelmente, Luis Emilio Recabarren
43

 será uma figura importante não somente 

na época, mas que se torna uma figura central na história da esquerda no século XX. 

Especialmente assume a figura de “o Pai, o Mestre, o Apóstolo, a síntese personificada das 

mais altas qualidades do „ser‟ revolucionário” (LOYOLA, Manuel, 2000, p. 85) para o 

Partido Comunista
44

. Ele se constitui em um dos expoentes da esquerda de princípios do 

século em que a “questão social” toma uma dimensão central em seus escritos. Tipógrafo de 

formação, educador e propagandista, diz-se que o discurso de Recabarren é dos centrais desde 

o qual se contribuirá “a construir os andaimes de um determinado universo ideológico, a 

estabelecer os parâmetros de um longo movimento orgânico em que irão formar-se os 

sedimentos da cultura política da sociedade chilena, movimento que por outra parte, não 

parece interromper-se, senão com o golpe de Estado de 1973”. (MASSARDO, 2007, p. 19). 

Assim é que na história da classe trabalhadora chilena, Recabarren exerce o papel de um 

“mito fundador”, onde não somente o Partido Comunista o reivindica para suas fileiras, mas 

também – como diz Julio Cesar Jobet (1955) – o Partido Socialista se inspira em sua figura. 

Propõe a agitação social que conduza a uma sociedade socialista e emancipada, onde 

reine a “justiça”, o “amor verdadeiro” e o “aperfeiçoamento individual e moral”. Seus escritos 

falam claramente de justiça que o associa fortemente a um tipo de sociedade determinada. 

Esta é a sociedade socialista – que em uma dimensão utópica – comporta para todos uma vida 

de prazeres, de retidão moral, de educação e de bem-estar. Assim as características 

econômicas e sociais que fazem as condições materiais em que vivem os indivíduos estão 

muito longe da miséria. Isso apenas é possível de conseguir em um tipo de sociedade não 

capitalista. Como diz Recabarren, 

 

“Se o socialismo é a abolição dos imaginários direitos sobre a propriedade 

privada, o socialismo apresenta-se então como uma doutrina da mais perfeita justiça, 
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 A aproximação de Recabarren ao Partido Socialista Argentino, junto a conhecer o movimento 

operário de outros países da Europa como Itália, Alemanha, França, Bélgica, Rússia, Espanha e Inglaterra, 

causam-lhe impacto, motivando-o a informar no Chile aquelas iniciativas sindicais e partidárias (MASSARDO, 

2008) para tentar replicá-las, nisso, a influência do Programa do Partido Socialista Espanhol de Pablo Iglesias de 

1880 é forte no Recabarren de princípios do século XX. 

Suas ideias, segundo Augusto Varas (1988), são a mistura tanto de uma posição ideológica democrática 

contrária ao liberalismo, como um manejo original de certas categorias marxistas, dentro de um contexto de 

ebulição de massas. Mas a definição do ideal socialista que Recabarren apresenta em uma primeira etapa do seu 

pensamento, o faria em função de um humanismo socialista, afastado dos socialistas utópicos e do 

reconhecimento que faz da II Internacional. Ideia que Jaime Massardo (2008) não compartilha totalmente já que 

considera que no imaginário político de Emilio Recabarren participam três tipos de tradições: libertário-cristão, 

democrático-republicano e socialista. 
44

 Devemos recordar igualmente que o PCCH veio a recobrar a figura de Recabarren depois de falecido, 

no anos 30, por longos anos, uma vez ocorrida a bolchevização do partido, Recabarren foi esquecido ou 

proscrito. 
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de verdadeiro amor, e de progressivo aperfeiçoamento individual e moral (...) é 

desde um ponto de vista social, uma doutrina de sentimentos de justiça e de moral, 

que tem por objeto suprimir todas as desgraças ocasionadas pela má organização da 

sociedade atual para que a vida seja vivida em meio de prazeres perpétuos (...). 

Todos os vícios, todos os delitos, todos os crimes, o imenso desenvolvimento da 

prostituição, são conseqüência da má constituição dos povos e de sua tolerância 

pelos indivíduos que sofrem as consequências (...). Socialismo é abolir a miséria, a 

ignorância, a exploração, a tirania, o vício e todos os defeitos humanos que o bom 

sentimento e a educação possam suprimir, é o progresso, é o bem-estar, a alegria, o 

amor, a justiça, a comodidade, enfim tudo aquilo que ajuda a constituir o verdadeiro 

progresso do indivíduo e da sociedade.” (RECABARREN, Luis Emilio, 1916 in 

DEVÉS e DÍAZ, 1987, p. 92-93). 

 

Para Recabarren, então, as estruturas das relações de produção do país exacerbam a 

sobreexploração do trabalhador, e ao tomar consciência disso, ao mesmo tempo denuncia seu 

caráter “injusto” e “imoral”. A justiça social é a que viria depois da sociedade socialista, 

justiça onde a esfera da necessidade e a liberdade, a igualdade e a liberdade de condições 

sociais, econômicas, culturais estarão plenamente cobertas. 

Isso dá conta – seguindo a Manuel Loyola – da dimensão utópica do discurso 

recabarriano, construído desde a ideia de emancipação social, política e econômica do povo, 

ideia que expressa, por um lado, seu discurso utópico e, por outro, permite compreender 

noções do socialismo, liberdade e justiça social, entre outras. Esta interpretação feita por 

Manuel Loyola ratifica em algum sentido o que foi esboçado nos parágrafos anteriores, 

quando diz que 

 

“Isso é o que nos faz afirmar que a práxis de realização utópica que 

acompanhou a ideia de Emancipação recabarriana, teve como norte principal a 

reclamação de um novo pacto de relações sociais fundamentado em uma efetiva 

noção de justiça, ou seja, de reconhecimento do pobre como sujeito de direito, a fim 

de que se lhe considerasse, em um plano de igualdade, como detentor dos valores 

essenciais da dignidade humana, como assim também, quanto à adequada 

retribuição material que lhe correspondia, enquanto fator primordial na geração da 

riqueza social.” (LOYOLA, idem, p. 96). 

 

 

 

1.2. A esquerda entre 1930 e 1973 
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Até aqui, tentamos conduzir uma trajetória cronológica de modo a dar um panorama 

geral da história e o foco de preocupação da pesquisa, que nos obriga a seguir fragmentando a 

história e os processos, mas, neste trecho daremos preferência a caracterizar a situação 

econômica e política até 1973 e os programas levantados como plataforma de lutas das 

alianças políticas da esquerda, com o fim de ter maiores elementos de contexto que permitam 

depois compreender os seguintes capítulos, não nos adentramos no processo concreto 

conduzido nos diversos governos, especialmente no da Unidade Popular, nem o que conduziu 

ao golpe militar porque não é parte da ênfase posta pela pesquisa. 

 

1.2.1. Uma aproximação ao desenvolvimento urbano e industrial no Chile  

 

A sociedade chilena entre 1930 e 1973 mudou: a população aumentou ao dobro, de 

4.287.445 em 1930 (CENSO, 1931, p. 11) a 8.884.768 em 1970 (CENSO, 1970, p. 1); em 

1930, 50,6% era população rural e em 1970 apenas 24,8% (CENSO, idem.); desde a década 

de 1950 até 1970 a migração campo-cidade é majoritária. Aparecem, assim, em grande 

quantidade as massas de trabalhadores livres disponíveis para vender sua força de trabalho. 

Por sua vez, a força de trabalho cresce anualmente em 2% e incrementa-se o crescimento 

econômico e a produtividade. A indústria manufatureira duplica sua produção entre 1932 e 

1947, volta a duplicá-la em 1959, e entre 1972-1973 já era seis vezes maior que a existente 

antes da grande crise. O Estado e as políticas sociais incrementaram-se, junto ao gasto público 

que aumentou quase 30 vezes (28,7) e o gasto social mais de 100 vezes (108,9) (RIESCO, 

2008). 

Estes fenômenos não podem ser analisados, como afirma Luis Vitale, com “critérios 

paroquiais”, desconhecendo que as mudanças ocorridas no Chile foram conseqüência também 

do começo de uma nova era do capitalismo, que vinha de um ciclo onde a exportação massiva 

dos capitais desde os países do “centro” para os países da “periferia” impactava não apenas no 

econômico, mas também no plano ideológico de todo o espectro político. A crise mundial do 

ano 1929, fez com que o capitalismo encerra-se o ciclo e com isso fosse aberto um ajuste da 

estratégia para o Estado. 

O imperialismo britânico, desde começos do século XIX, goza de uma situação 

vantajosa no Chile e sua dominação exerce-se através do controle direto e indireto do enclave 

salitreiro e do comércio exterior do país. A grande crise de 1930 desnuda o caráter da 

exploração imperialista britânica, com o que todas as formas de exploração ligadas a ela, 
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atrairão sobre si os fogos das classes sociais afetadas. O imperialismo norte-americano, por 

sua parte, disputa a hegemonia nesta zona do mundo, conseguindo ocupar, sob o Governo de 

Ibáñez (1927-1931) importantes posições nos enclaves mineiros (salitre, cobre, ferro), 

serviços de utilidade pública (telefones e eletricidade) e comércio exterior. 

Com a Primeira Guerra Mundial, estancou-se a importação de produtos manufaturados 

desde a Europa e os Estados Unidos, o qual estimulou um pequeno crescimento da indústria 

manufatureira, tanto de caráter artesanal como de fábricas com numerosos operários, ideia 

que permite afirmar que no Chile, o processo de substituição de importações começou antes 

da crise mundial de 1929, o que não é consenso ainda, mas que segue sendo mais 

apropriadamente objeto de polêmica entre historiadores, sociólogos e economistas chilenos
45

. 

Estas indústrias substitutivas elaboravam artigos para as empresas mineiras e agrícolas e 

também artigos para o consumo popular em uma quantidade que não alcançou para satisfazer 

a demanda interna uma vez que terminada a guerra mundial, o que obrigou a retomar as 

importações de artigos manufaturados (VITALE, 1994). 

É impossível desconhecer o impacto tremendo da Grande Depressão
46

 dos anos 30 no 

Chile. Existe consenso entre vários historiadores e economistas chilenos em assumir que este 

país foi um dos golpeados com maior força a nível mundial, apesar das tentativas de 

diversificação ocorridas a nível nacional posteriores à Primeira Guerra Mundial. No ano 1932 

o Produto Geográfico Bruto cai em 38,3%, o nível de exportações baixa em 78,3% e o de 

importações reduz-se em 83,5%, os volumes de exportação de nitrato e cobre caem em 70% e, 

com isso, abandonam-se as políticas de “laissez faire”. Segundo Patricio Meller, essa decisão 
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 Decisivo é o artigo de Mauricio Rojas que fala de uma tendência a posicionar os inícios da 

industrialização no Chile cada vez mais atrás no tempo e a desdramatizar a ruptura dos anos 30, mostrando como 

significativo a continuidade de processos, onde as respostas que se deram à crise compreendem-se melhor se são 

concebidas como um desenvolvimento de tendências anteriores em vez de uma ruptura. Assim a ideia de 

incompatibilidade entre economias exportadoras de bens primários e industrialização estaria sendo transformada 

pela existência de vinculações durante o período de crescimento para fora. Para o autor, este deslocamento no 

tempo, foi acompanhado em geral de uma mudança teórica e ideológica mais ampla, desprendendo-se dos 

pressupostos dependentistas ou desenvolvimentistas que poderiam ter os trabalhos de certos historiadores 

econômicos. Excetuado o trabalho de Marcello Carmagnani (1971) cujo trabalho se enquadra no paradigma 

desenvolvimentista, os trabalhos de Luis Ortega (1987), Oscar Muñoz (1968), Henry Kirsch (1977), e 

especialmente o de Gabriel Palma (1984). (ROJAS, 1988). 
46

 O efeito a longo prazo da Grande Depressão econômica a nível mundial foi o desterro do liberalismo 

econômico durante várias décadas, e a impossibilidade de retornar à economia e sociedade do século XIX, 

obrigou aos governos ocidentais dos países centrais a dar “prioridade às considerações sociais sobre as 

econômicas na formulação de suas políticas. O perigo que entranhava em não fazê-lo dessa forma – a 

radicalização da esquerda e, como se demonstrou na Alemanha e em outros países, da direita – era 

excessivamente ameaçador.” (HOBSBAWM, 2006: 102). Também os efeitos sobre a política e a opinião pública 

foram imensos e imediatos na América Latina, onde 12 países presenciaram mudanças de governo ou regime 

entre 1930-1931, os quais em sua maioria dirigiram-se à esquerda ainda por pouco tempo, e o Chile não foi 

exceção. Por outro lado, o triunfo do regime nacionalista, belicista e agressivo tanto no Japão como na Alemanha 

foi outra conseqüência sinistra da Grande Depressão (HOBSBAWM, idem). 
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não responde a uma razão ideológica, mas que a gravidade das consequências da crise no país, 

obrigando a gerar uma mudança completa no padrão de desenvolvimento, passando assim de 

um orientado “para fora” a um que colocou ênfase “para dentro” (MELLER, 1996; CORREA 

et al, 2001; SALAZAR e PINTO, 2002). 

A crise trouxe como consequência política a queda do governo ditatorial de Carlos 

Ibáñez em 1931, iniciando um período de instabilidade política até 1932 em que volta à 

presidência Arturo Alessandri afastado da ortodoxia liberal e aplicando medidas econômicas 

que permitiram ao Estado contribuir com a superação da crise. Assim, a industrialização por 

substituição de importações vem a ser considerada o motor de crescimento. O modelo de 

desenvolvimento para dentro adquiriu acréscimos continentais, sendo formulada teoricamente 

depois da Segunda Guerra Mundial, pela Cepal
47

. 

Portanto, com a estratégia da ISI
48

 buscava-se a independência econômica chilena dos 

mercados mundiais e reduzir a vulnerabilidade externa, com políticas de proteção aduaneira e 

indução estatal. Meller (1996) comenta que os resultados dessa aplicação dão conta da 

impossibilidade de alcançar os objetivos estabelecidos, os motivos respondem a uma escassez 

de divisas e a que a maquinaria necessária somente pode-se importar uma vez terminada a 

Segunda Guerra Mundial
49

. Apesar da importância que adquiriu a indústria manufatureira na 

economia chilena, derivada da ISI, o ritmo global de crescimento do PIB foi inferior a 1% 

entre 1950-1973, enquanto que para a América Latina foi de 1% - 1,5% e nos países centrais a 

produtividade aumentou em 2% - 3%. A crítica à ISI se vislumbrou ao final dos anos 50, mas 

tomou força a partir da década de 60 devido à permanente dependência do país, ou seja, a 

incapacidade de conquistar a independência da economia interna chilena do setor externo
50

. 

A chegada à presidência por parte da Frente Popular em 1938 veio a gerar um 

programa propriamente de incentivo à industrialização. Com isso, o Estado transformava-se 

em um ativo condutor da economia. Assim, há consenso na literatura especializada em que a 

criação da Corporação de Fomento da Produção (CORFO) em 1939 por parte do Estado 
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 A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) realizou um trabalho relevante a partir de 

sua fundação em 1948, como órgão econômico regional das Nações Unidas, nos países da região. Surgida no 

contexto do pedido latino-americano pela exigência de um Plano Marshall para os países e da falta de acesso aos 

“dólares escassos”. (BIELSCHOWSKY, 1998). 
48

 Alguns dos mecanismos utilizados para promover esta estratégia “foram a alta proteção tarifária, 

incentivos especiais às manufaturas mediante créditos baratos e acesso especial às divisas e investimentos 

públicos em infraestrutura, orientada a complementar a produção industrial (...) tipos de trocas múltiplas, alta e 

ampla dispersão de tarifas, muitos impostos e diferentes sobrecargas às importações (...)” (MELLER, 1996: 50-

52). 
49

 O indicador destas dificuldades se expressaria, por exemplo, na taxa anual de crescimento da 

indústria na década de 1940, que foi de 4,4%, levemente superior à taxa do período 1908-1925, e em 1950-1970 

se elevou a 5,6%. Dados citados em Meller (1996), tomados de Odeplan (1971) e Instituto de Economia (1963). 
50

 As razões específicas que provocaram este panorama são explicitadas em Meller, 1996, pp. 54-55. 
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implicou uma transformação social profunda. Única instituição que contou com recursos para 

investimento, também formularia um programa de desenvolvimento para o país. 

Durante a Frente Popular, o novo processo que adquire a economia, contou com a 

aprovação tanto dos setores empresariais industriais, como dos políticos, os setores médios e 

o proletariado sindicalizado
51

. “Em suma, o „pacto‟ nacional desenvolvimentista satisfazia as 

expectativas da maioria dos atores sociais, com o incentivo adicional de gratificar o orgulho 

nacional e fomentar a unidade de todos os chilenos” (SALAZAR e PINTO, 2002, p. 40). 

Entre 1940-1970, essas novas funções que adquire o Estado no processo produtivo dão 

conta de diversas etapas que este cumpre: primeiramente como Estado-promotor porque 

proporciona créditos para o investimento industrial privado, em seguida, Estado-empresário 

por sua criação de empresas estatais (nas áreas de eletricidade, petróleo, aço, açúcar), e, então, 

como Estado-programador porque definia o investimento público ou privado de longo prazo. 

Com a Unidade Popular o Estado passa a ter um maior controle sobre os setores produtivos da 

economia, o qual responde ao diagnóstico econômico e social que faziam os partidos 

socialista e comunista na época. 

A Cepal possui por princípio “normativo” que o Estado contribua a organizar o 

desenvolvimento econômico nas condições da periferia latino-americana. É o que 

denominaram o paradigma desenvolvimentista latino-americano. Reconhece-se a existência 

de 5 etapas durante o tempo de vida que possui. No período que centramos a pesquisa, são 

claras as etapas de industrialização até os anos 50 e as reformas para remover os obstáculos da 

industrialização, etapas que se enquadram no ciclo expansivo mundial do pós-guerra. A 

especificidade da experiência latino-americana obrigava a estudá-la separadamente de outras 

regiões. Assim, estabelecia-se que o padrão específico de inserção da região na economia 

mundial era o de uma “periferia”, distinto do padrão dos países “centrais”. 
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 Nas palavras de Paul Drake, a coalizão da Frente Popular “combinou o capitalismo estatal com 

reformas sociais graduais e com compensações à inflação para as classes média e baixa. A modernização 

econômica contribuiu com alguns benefícios sociais gerais, como a redução da mortalidade infantil; apesar de 

que os trabalhadores conseguiram escassos progressos materiais, lograram uma maior organização e 

participação própria e para seus representantes (...). A institucionalização seguiu seu curso mais bem em forma 

plano dado o caráter dos partidos marxistas e do sistema chileno. Através da assimilação eleitoral e 

administrativa, os socialistas e os comunistas intercambiaram sua luta anterior pelo poder por uma luta pela 

participação (...). A política chilena se adaptou para absorver aos marxistas modificando-lhes para si mesma. 

As elites flexíveis, as instituições e a classe média estavam prontas – após um período de resistência – a 

compartilhar alguns botins. Ao admitir os líderes de massa,  mas não aos seus ambiciosos programas, os grupos 

dominantes esperavam suavizar – não acentuar – o conflito social-político. Esta era a segunda melhor opção 

depois da dominação direta. (...) O Chile se desenvolveu politicamente permitindo a expressão democrática dos 

antagonismos sociais. Isto desviou ou regulou ditos antagonismos sem eliminar suas causas originais.“ 

(DRAKE, 1992: 239). 
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No Chile, o porta-voz das teorias das Cepal
52

 foi Eduardo Frei Montalva, presidente 

democrata cristão entre 1964-1970, seu programa de governo era uma espécie de reformismo 

avançado, com influência das teses de Jorge Ahumada
53

. Os tipos de medidas que propôs o 

programa de governa da Democracia Cristã para as transformações eram: incrementais, 

populistas e de ruptura; e entre essas últimas incluíam-se a reforma agrária e a sindicalização 

camponesa. (MOULIAN, 2006). 

Nos anos sessenta, a industrialização não havia eliminado a vulnerabilidade externa 

nem a dependência. Tampouco incorporava a maioria da população para receber os frutos do 

trabalho, pelo que o “desenvolvimento” seguia sendo uma promessa não cumprida. Sem 

ingressar e aprofundar nos debates e críticas derivadas das ideias cepalinas, podemos assinalar 

que isso permitiu a geração da tese sobre a dependência, nas versões tanto de Fernando 

Henrique Cardoso Enzo Faletto e Osvaldo Sunkel, como na linha de André Gunder Frank e 

Ruy Mauro Marini. 

Como é sabido, as soluções que oferecia a Cepal eram reformas dentro do capitalismo, 

que permitissem, por exemplo, distribuir de maneira melhor a renda e as terras, estas últimas 

através da reforma agrária. A preocupação era então defender estilos “mais justos de 

crescimento econômico no contexto do capitalismo”
54

. 

A escola dependentista surgida dentro do campo do marxismo
55

 a partir dos anos 

cinquenta, constituída por alguns intelectuais como Andre Gunder Frank, Theotonio dos 
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 A Cepal também influiu nas políticas implantadas pela Aliança para o Progresso. 
53

 Economista chileno (1915-1965), de profissão engenheiro agrônomo, foi um dos primeiros chilenos a 

realizar estudos de economia nos Estados Unidos. Em princípios da década de 1950 foi contratado pela Cepal 

onde alcançou um importante prestígio. Foi um entusiasta colaborador do Partido Democrata Cristão e muito 

amigo de Eduardo Frei Montalva. Em sua obra En vez de la miséria (1958), parte afirmando que o Chile 

encontra-se em uma crise integral: de valores, administração, econômica, educação; provocada pelas mudanças 

ocorridas no plano econômico, cultural e social da época. Entretanto, estas mudanças não conseguiram terminar 

com o que ele denominava os “restos feudais” existentes na sociedade chilena. Falava da necessidade de 

incorporar valores cívicos, terminar com a educação aristocratizante ou destinada para alguns, gerar um sistema 

de pagamento da educação terciária para os setores privilegiados e bolsas para os pobres, em suma, democratizar 

a educação. Também se deve adequar ou reorganizar a maquinaria pública para gerar uma melhor ação do 

Estado e reestruturar a economia para torná-la dinâmica e estável, o que exigia realizar: a Reforma Agrária para 

aumentar substancialmente a produção de alimentos, distribuir as rendas para diminuir as desigualdades e evitar 

o centralismo ou concentração geográfica excessiva da população e da produção. Ver pp. 21-50 da obra indicada. 
54

 Uma análise quase desconhecida na literatura econômica e do desenvolvimento chilena é o texto de 

Francisco de Oliveira: “Crítica à razão dualista”, de 1972. Texto que aporta categorias e ideias para 

compreender a especificidade do desenvolvimento capitalista brasileiro, fazendo a crítica à Cepal e sua tese de 

“substituição de importações”. Este autor coloca ênfase em que o desenvolvimento capitalista brasileiro ocorreu 

devido à possibilidade de acumulação e não devido à substituição de importações. Da mesma forma, demonstra 

que a expansão das formas capitalistas modernas no Brasil não apenas não foram um impedimento para as 

formas socioeconômicas atrasadas, mas que se alimentou delas para manter e elevar as taxas de lucro. 
55

 Em nenhum caso se pode desconhecer a tradição marxista a que se inscreve a teoria da dependência, 

Vania Bambirra é clara neste ponto ao mencionar: “São, pois, seus antecedentes teóricos e políticos as análises 

de Marx e de Engels sobre a situação colonial; a polêmica dos sociodemocratas russos e de Lênin em particular 

contra os narodniki-populistas; a teoria do imperialismo e seus alcances na situação colonial elaborada por 
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Santos, Vania Bambirra e Ruy Mauro Marini
56

, irão criticar o desenvolvimento e estabelecer a 

existência de uma relação estreita entre a crescente vinculação das economias latino-

americanas à economia capitalista mundial e seu atraso industrial. Para o caso chileno, na 

segunda metade da década de 1960, alguns destes autores realizaram uma análise histórica 

sobre a gênese do capitalismo no Chile, suas etapas e desenvolvimento, e cada um adotou 

posições distintas
57

, mas coincidiram na necessidade de negar o caráter feudal da economia 

chilena originária, ideia que por esses anos era preponderante na intelectualidade comunista 

chilena
58

, permitindo derivar de tal tese “a estratégia de uma „revolução democrática‟ 

pendente”.
59

 

Como se sabe, desde 1950, a economia chilena evidenciava um alto grau de 

concentração da economia
60

, o crescimento industrial seguia ligado à capacidade de importar 

a maior parte de tecnologias, insumos e bens de capital, por meio da qual se mantinha a 

dependência ao exterior. O esgotamento do modelo industrializador por substituição de 

importações finalmente era claro. Desde a segunda metade dos anos 1950 até 1964, geraram-

se planos para controlar a inflação e estabilizar a economia através de uma restrição do gasto 

                                                                                                                                                         
Hilferding, Bujarin, Rosa Luxemburgo e particularmente por Lênin; a polêmica sobre a revolução colonial 

levada a cabo no II Congresso da Comintern que culmina com a elaboração das teses sobre as questões 

nacional e colonial por Lênin; as considerações posteriores feitas por Lênin mesmo, de caráter disperso, mas, 

de todos os modos, muito significativas; a aplicação criadora do marxismo-leninismo exposta por Mao Tse-

Tung em várias de suas obras; e, finalmente, a tentativa de aplicação do método de análise marxista para a 

compreensão do fenômeno do “subdesenvolvimento” realizado por Paul Baron nos anos cinquenta” 

(BAMBIRRA, 1978: 4). 
56

 Estrangeiros radicados no Chile durante os anos 60 devido, por um lado, à situação de ditadura que 

vivia o Brasil, e por outro, ao movimento de reforma universitária e clima de progressismo existente no país, que 

permitiu a estes intelectuais instalar-se academicamente na Faculdade de Economia da Universidade do Chile 

próximos ao Partido Socialista, como Theotonio dos Santos, e Ruy Mauro Marini no MIR. Algumas das obras 

significativas destes intelectuais na época, podemos mencionar: Capitalismo e Subdesenvolvimento na América 

Latina (Andre Gunder Frank), O subdesenvolvimento e a revolução, Dialética da Dependência (Ruy Mauro 

Marini), Dependência e Transformação Social (Theotonio dos Santos), Dependência e Desenvolvimento na 

América Latina (Faletto e Cardoso). 
57

 Tomás Moulian comenta que Gunder Frank “afirmou que, desde o período colonial, a economia 

chilena teve um caráter capitalista, por sua vinculação aos mercados externos. Outro, como Dos Santos, 

criticou essa classificação, assinalando o perigo de confundir capitalismo comercial e capitalismo produtivo e 

optou por empregar o termo precapitalismo para qualificar os momentos originários.” (MOULIAN, 2009: 88). 
58

 Ideia presente, por exemplo, na obra do historiador comunista Hernán Ramírez Necochea, o literato 

Volodia Teitelboim ou o economista José Cademártori. 
59

 Cada uma de estas interpretações ainda estão abertas na discussão intelectual chilena. Portanto o nível 

de polêmica é algo que não diminuiu no instante de realizar as interpretações da época histórica e as 

consequências para o momento contemporâneo no âmbito político- partidário. 
60

 Os resultados desta concentração se resumem no seguinte: “a) 248 firmas controlavam todos e cada 

um dos setores econômicos, e 17% de todas as empresas concentravam 78% de todos os ativos; b) Na indústria, 

3% das firmas controlavam mais de 50% do valor agregado e quase 60% do capital; c) Na agricultura, 2% das 

propriedades possuíam 55% das terras; d) Na mineração, três companhias norte-americanas controlavam a 

produção de cobre da Gran Minería, que representava 60% das exportações chilenas em 1970; e) No comércio 

atacadista, 12 empresas – 0,5% do total – davam conta de 44% das vendas; f) Nos bancos estatais (Banco do 

Estado), controlava-se quase 50% dos depósitos e dos créditos, e 3 bancos privados (de um total de 26) 

controlavam mais de 50% do restante” (MELLER, 1996: 112). 
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público e abrindo moderadamente o mercado interno ao exterior e incentivando o capitalismo 

estrangeiro a investir no Chile. O fracasso destes planos de estabilização levou a concluir que 

apenas se conseguiria com mudanças de caráter estrutural. Assim, os governos da Democracia 

Cristã e da Unidade Popular tentaram aquilo, com as diferenças que cada um possui. 

Como vimos, a política econômica do governo democrata-cristão apontava a 

aprofundar o modelo de desenvolvimento para dentro, em concordância com as propostas da 

Cepal (onde o Estado intervinha e conduzia fortemente), através de levar a cabo a reforma 

agrária, um aprofundamento da substituição de importações, focalizando as proteções fiscais 

para a produção de bens intermediários e de capital, além de aumentar a participação chilena 

na grande mineira de cobre e a criação de empresas mistas (Estado-empresários). 

Com a UP – para alguns – culmina a estratégia de desenvolvimento para dentro 

iniciada com forza no Chile depois da crise de 29, devido a sua ênfase na proteção do 

mercado interno com barreiras tarifárias, a espécie de nacionalismo impulsionado por seu 

programa e o estatismo como conduta econômica do governo. Para outros – é uma proposta 

de ruptura que impulsiona a reconstrução revolucionária do sistema econômico, tendente à 

substituição do capitalismo, através da modificação substantiva da organização econômica, da 

propriedade e do poder (SALAZAR e PINTO, 2002). 

O diagnóstico que possuía a UP era que a economia chilena se caracterizava por ser 

monopólica, dependente, oligárquica e capitalista. A dependência se observava na natureza 

monoexportadora, a importante presença de empresas estrangeira fazia com que a 

dependência da tecnologia externa fosse determinante para os métodos de produção utilizados 

no Chile. Por outro lado, a distribuição da renda nos anos 60 era surpreendente: os 10% mais 

rico abarcava 40,2%, enquanto que os 10% mais pobre da população participava em 1,5% da 

renda total. Com isso, apenas se ratificava que os frutos do desenvolvimento econômico se 

concentravam em uma pequena elite. 

As reformas que propôs a UP abarcaram a nacionalização dos principais recursos do 

país como cobre, carvão, salitre, ferro e aço, a expansão da área de propriedade social, a 

intensificação da reforma agrária, a estatização do sistema bancário e o controle estatal das 

principais firmas atacadistas e distribuidoras. 

No começo do ano de 1971, como resultado das políticas econômicas aplicadas, 

experimentou-se um melhoramento generalizado do nível de vida da população. A taxa de 

crescimento do PIB chegou a 8%, a inflação diminuiu de 36,1% em 1970 a 22,1% em 1971, o 

desemprego nacional caiu de 5,7% em 1970 a 3,8% em 1971, os desempregados da Grande 

Santiago baixaram de 8,3% no quarto trimestre de 1970 a 3,8% no quarto trimestre de 1971, 
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assim também os salários médios reais aumentaram em 22,3%, mais que o incremento da 

produtividade. Os gastos do governo aumentaram em 36% em termos reais. Mas estas 

medidas trouxeram um déficit orçamentário ao governo que aumentou de 3,5% do PIB em 

1970 a 9,8% em 1971, o crédito ao setor público aumentou em 124%, a balança comercial 

variou de um superávit de 95 milhões de dólares em 1970 a um déficit de 90 milhões em 

1971. Patricio Meller defende que o declínio e colapso total da UP é consequência das “bem 

sucedidas” políticas sobre-expansivas, que ainda que permitiram a popularidade do governo 

de Salvador Allende, afetaram a sustentabilidade destas políticas “bem sucedidas”
61

. 

 

1.2.2. Reacomodação e Posicionamento da esquerda antes de 1960 

 

Mas voltemos ao processo político que conduz a esquerda desde 1930 para configurar 

o panorama geral até 1973, incorporando os elementos econômicos previamente explicitados. 

A crise financeira aumentou os protestos contra o governo de Carlos Ibáñez del 

Campo, que se viu obrigado a renunciar e partir ao exílio em 26 de julho de 1931. A queda do 

presidente Ibáñez deu passagem a uma tremenda crise política que provocou que assumissem 

vários regimes de governo durante um ano. Assim, quase em meados de 1932, o novo 

governo de Juan Esteban Montero também estava com imensas dificuldades para enfrentar as 

consequências da crise econômica, política e social existente no país e, neste contexto, em 4 

de junho de 1932, um movimento cívico-militar com Marmaduque Grove na liderança, 

formou uma Junta de Governo e proclamou a mítica República Socialista, que teve uma 

duração de apenas doze dias. A sua aceitação foi dividida, setores comunistas, operários, 

estudantis, gremiais e empresariais rechaçaram o movimento, assim como foi aplaudida por 

outros setores populares. É importante revisar o programa da efêmera República Socialista 

para identificar os elementos que estão na base da igualdade proclamada por ela, 

independentemente das circunstâncias que deram origem a sua chegada e saída do poder 

presidencial. 

O Manifesto da Junta Revolucionária começa assim: 

“O novo Governo enfrentará com energia a resolução dos problemas 

sociais, econômicos e políticos do Chile. Não entravarão a ação mesquinhas 

considerações pessoais ou partidárias e estará longe de qualquer influência que 

coloque em risco sua força moral. Apenas terá em vista o cumprimento de seus 

propósitos fundamentais: organizar tecnicamente a força produtora sob o controle do 
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 Maiores detalhes das consequências econômicas das políticas impulsionadas durante o governo do 

UP, ver Patricio Meller (1996), pp. 118 a 154. 
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Estado, estabelecer amplamente a justiça social e assegurar a todos os chilenos o 

direito à vida e ao trabalho” (...) “Para evitar a injustiça que significa a desigual 

repartição da riqueza, modificar-se-á o sistema tributário, tributando as grandes 

rendas”. (Manifesto Junta de Governo 5 de junho de 1932 in CRUZ, 2002, p.39). 

 

A Junta de Governo proclamou 30 pontos básicos para uma ação imediata uma vez 

tomado o governo: 

“(...) 2. Dissolução do Congresso Nacional. 

3. Organização do controle de subsistências com requisição e demais 

medidas conducentes que sejam necessárias para assegurar o abastecimento da 

população. Distribuição de víveres, empregando, entre outros, os elementos do 

Exército. 

4. Forte imposto a todas as grandes fortunas, sem exceção para reunir uma 

soma não inferior a 500 milhões de pesos. 

5. Aumento do imposto complementário sobre as rendas superiores a $36 

milhões anuais, e de imposto adicional de chilenos no estrangeiro. 

(...) 7. Imediata destinação dos fundos fiscais, dos pertences dos devedores 

em falência ante as instituições de Crédito, e dos improdutivos por falta de 

exploração, à colonização com desempregados, implantando a colonização coletiva 

com desempregados, sob a direção técnica do Estado. Emprego dos elementos do 

Exército na mobilização e instalação de colonos. 

8. Expropriação dos terrenos tomados pelo Estado a justa taxação e até a 

concordância do valor da dívida hipotecária respectiva. 

9. Suspensão dos lançamentos de pequenos arrendatários em mora e 

ocupação imediata das casas desocupadas. Emprego do Exército neste trabalho. 

(...) 16. Monopólio pelo Estado do comércio exterior. 

17. Ampliação progressiva e incessante da socialização do Crédito. 

18. Organização da „CASA DE COMÉRCIO DO ESTADO‟, anexa aos 

F.C. para a compra e venda de artigos de primeira necessidade (frutos do país). 

(...) 20. Celebração de tratados indo-americanos. 

21. Revisão dos salários, pensões e aposentadorias, reorganizando a planta 

dos empregos públicos e municipais, suprimindo as repartições e postos inúteis. 

Fixação de  $36.000 ao ano como salário máximo, para os serviços fiscais, 

semifiscais e municipais. 

22. Reorganização, seleção e redução das forças arnadas. 

23. Melhoramento e extensão da Educação Primária. 

24. Reconhecimento do Governo Soviético e revisão dos contratos com 

companhias estrangeiras que importem monopólios. 

25. Proibição de importar produtos suntuários (sedas, carros, perfumes) e 

demais que possam ser substituídos por manufaturas nacionais. 
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26. Supressão de imposto ao gado argentino, trigo e matérias-primas para as 

indústrias nacionais de produtos alimentícios. 

27. Estudo da organização de uma Assembleia Constituinte a base 

funcional, que ditará a nova Carta Fundamental do Estado. 

28. Criação do Ministério de Saúde Pública estabelecendo a unidade de 

ação nos serviços sanitários do país. (...) (Junta de Governo em Cruz in LUIS, 2002, 

p. 41). 

 

Nestes postulados observa que o governo quer utilizar o poder do Estado para liberar 

economicamente o país da dependência, organizar a economia, controlar a produção e o 

consumo e ao mesmo tempo e avançar no que eles chamavam justiça social mediante o 

controle dos salários, a taxação das fortunas com impostos, a socialização do crédito, o 

abastecimento da população, a construção de moradias, o fomento do trabalho agrícola, 

educação pública e primária e reorganização do sistema de atenção de saúde. Em grande parte 

é um programa que indica gerar as condições de nivelação social dos setores populares em 

relação a outros setores sociais. Não é um programa que põe a socialização dos meios de 

produção como prioridade, senão que sob o Estado realiza reformas de tipo nacionalista e 

popular. 

A república socialista insere-se no contexto de instabilidade política que finaliza em 

1932, processo que se explica também pelo tipo de sistema político existente no Chile antes e 

depois da grande crise. Por isso, é importante recordar que com a promulgação da 

Constituição de 1925 (modificada por Pinochet em 1980) tentou-se estabelecer no Chile uma 

democracia de tipo ocidental, introduzindo no novo modelo eleitoral um tribunal qualificador, 

superior aos três poderes do Estado, um padrão eleitoral independente, permanente e 

renovável, e um mecanismo de escrutínios que outorgasse garantias de neutralidade. Tais 

elementos tinham por base um eleitorado organizado em partidos políticos ou agrupações de 

eleitores, onde o partido político funcionava como um coordenador e interrelacionador, capaz 

de assegurar que o sistema funcionasse legalmente e sem fraudes. Sem dúvida que o modelo 

requereu aperfeiçoamento entre 1925 e 1973, dadas suas dificuldades e erros de implantação, 

mas foi este sistema que se impôs durante o período de estudo e permitiu um significativo 

aumento na participação eleitoral no curso de 40 anos: passou-se dos 388 mil a 3.359.000 de 

eleitores.
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 As análises de Ricardo Cruz Coke (1984) falam de que o aumento significativo do eleitorado é entre 

1950 e 1970. As mulheres aparecem nas eleições – neste caso, municipais – a partir de 1935, representando 20% 

dos inscritos, mas a partir de 1949, com a promulgação da lei de voto político feminino, aumentou 

significativamente chegando quase a alcançar a paridade com os homens nas eleições presidenciais de 1970 com 
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O anterior também permitiu gerar um aumento e consolidação da participação da 

classe média na política
63

 em fins dos anos 30, graças à modificação do sistema político de 

partidos. Isso junto à industrialização por substituição de importações, forçada pelo Estado, 

que impulsionou também a “tecnocratização” e “administração” das políticas permitiu o 

ingresso de uma grande quantidade de “profissionais” no mundo estatal. 

A partir de 1932 a mudança do sistema político visualiza-se através do fenômeno da 

polaridade. A esquerda marxista começa a ter relevância eleitoral, aumentando com isso a 

distância ideológica e o antagonismo entre os extremos. Esta distância entre os partidos 

convive com a existência dos partidos intermediários ou de centro que permitirão que o 

sistema político não sucumba (MOULIAN, 2006). O Partido Radical será aquela agrupação 

de centro que terá um papel fundamental em gestar uma aliança com a esquerda e regular os 

conflitos entre os extremos ideológicos partidários. Por sua vez, o PCCH e o PS conformarão 

a esquerda no extremo ideológico
64

. 

A essa altura havia surgido o PS em 1933 com grande vigor, popularidade e influência 

no mundo sindical, nos momentos em que o PCCH encontrava-se ilhado politicamente devido 

a: sua aplicação da “linha do Terceiro período” do Komintern que rechaçava contatar-se com 

partidos burgueses, a uma menor influência no mundo operário e uma debilitação devido a um 

afastamento da fração trotskista de suas fileiras somando-se a mediados dos anos 30 ao PS. 

Em nível internacional, com o avanço do nazismo na Europa, a União Soviética 

adotou em 1934 uma mudança em sua estratégia política, consistente em promover a aliança 

entre as forças antifacistas no interior de cada país
65

. Isso levou a que surgissem alianças 

                                                                                                                                                         
47% da totalidade do volume do eleitorado, onde seu comportamento eleitoral se mostrou adverso a posições 

marxistas, evidenciado nas eleições de 1964 em que Frei dobrou Allende nos votos femininos, tornando decisivo 

o triunfo da Democracia Cristã. Frei obteve 652.895 (49,2%) votos de homens e 756.117 (62,7%) votos 

femininos. Allende, por sua vez, obteve 593.770 (44,7%) votos masculinos e 384.132 (31,8%) votos femininos. 

Na eleição de 1970, Jorge Alessandri (direita) obtém 552.257 (38,4%) de votação feminina e 478.902 (31,5%) de 

votos masculinos, Allende, por sua vez, obtém do voto feminino 438.846 (30,5%) a diferença do voto masculino 

que foi de 631.488 (41,6%). 
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 O aumento da participação da classe média na política significou que esta nutriu de líderes tanto aos 

partidos políticos de centro e da esquerda, mas também a oficialidade das Forças Armadas. (CORREA et al., 

2001). 
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 Para Tomás Moulian (1983), a esquerda chilena recorreu ao marxismo como sua concepção política e 

do socialismo sem ficar fixados numa espécie de gueto. É evidente – segundo ele – que a partir da década de 

1930, em geral a esquerda se mobilizou aos setores populares, convertendo-se em seus principais representantes 

políticos. Assim, no Chile, os fenômenos populistas tiveram uma importância ocasional devido a que se 

fortaleceram as instâncias partidárias, especialmente as marxistas, que mobilizaram uma parte importante da 

classe operária e dos setores populares. Para Julio Faúndez (1992), desde 1932 a 1940, o PCCH e o PS fatores 

fundamentais do processo político, comportando-se como qualquer outra organização não-marxista, onde o 

principal objetivo era participar nos governos da colisão dos radicais como eixo. Situação que em fins dos anos 

40 tinha como consequência a proscrição do PCCH do sistema e a excessiva divisão do PS. 
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 O VII Congresso do Komintern em julho-agosto de 1935 se propôs criar “sobre a base de uma 

„Frente Única Proletária‟ uma ampla „Frente Popular Antifacista‟” (GÓMEZ, 1989: 72). 
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multipartidárias denominadas Frente Popular, onde se logravam reunir partidos que iam desde 

o centro até a esquerda, gerando eleições como na França em 1935 e Espanha, em 1936. 

Política que repercutiria no PCCH desde 1935 que se empenhava em formar uma aliança 

ampla, com radicais e socialistas (CORREA et al, 2001). 

Assim, para além das diferenças com o PS, o PCCH propõe a criação da Frente 

Popular que será integrada – a partir de 1936 – pelo Partido Radical
66

, o Partido Democrático 

e em seguida pelo Partido Socialista
67

, junto à Central de Trabalhadores do Chile. Para o 

PCCH junto aos PC de outros países, o processo revolucionário consistia em etapas a cumprir, 

uma das quais, a da Frente, era conhecida como democrática-burguesa, onde a esquerda o e 

centro deviam cumprir as tarefas pendentes de modernização capitalista, em confluência 

temporal de interesses. 

Com a vitória da Frente Popular em 1938, fortalecer-se-ia o movimento sindical, 

segundo Marcelo Casals, dar-se-ia início ao 

 

“período mais brilhante das estruturas partidárias da esquerda chilena na 

primeira metade do século. Sua completa inclusão dentro do sistema institucional e 

sua consolidação como organizações a nível nacional se complementaram com um 

ativo trabalho governamental e político que elevou o grau de influência destes 

partidos na sociedade chilena.” (CASALS, 2010, p. 22). 

 

Os anos de 1938 a 1952 são conhecidos como o período da Frente Popular
68

, mas isso 

responde não à manutenção da aliança das organizações que formaram a Frente (bloco 

fraturado dois anos depois da vitória eleitoral de 1938), mas a que durante estes anos se 

sucederam no poder presidentes do Partido Radical e se manteve a influência e orientação da 

política econômica que se inaugurara com a Frente Popular em 1938. O candidato radical 

Pedro Aguirre Cerda ganharia as eleições de 1938 e com isso transformaria o “modelo para 

dentro”  em um “comportamento com um caráter muito mais programático” (SALAZAR w 

PINTO, 2002, p. 39). O programa de governo estava baseado no fomento estatal à 
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 Para Julio Faúndez (1996), a orientação à esquerda que assumiu o Partido Radical no começo dos 

anos 30 deveu-se a cálculos eleitorais, o que se somou às mudanças de sua militância que passou a ser – no 

começo do século XX – representantes dos interesses capitalistas da mineração, da agricultura e da manufatura, a 

empregados públicos e privados e profissionais liberais, na década dos anos 20, isso no contexto dos efeitos da 

grande crise, fez que sua base rechaçasse os princípios do liberalismo, transformação ideológica que lhe trouxe 

positivos dividendos eleitorais, mas incapazes de obter a presidência, viram-se obrigados a requerer alianças para 

derrotar o bloco direitista. 
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 Em 1936, o PS contava no seu interior com o que havia sido a Esquerda Comunista, partido formado 

em 1933 depois de dividir-se do PCCH, e liderado pelo trotskista Manuel Hidalgo. 
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 Um livro muito bom que aborda a configuração da Frente Popular entre 1935-1938 é o de Pedro 

Milos Frente Popular en Chile. Su configuración: 1935-1938 (2008). 
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industrialização, a proteção dos trabalhadores e a extensão da cobertura na educação. Como 

coalizão de centro esquerda, a Frente assumiu algumas tarefas pendentes da modernização 

capitalista, o qual em palavras de Tomás Moulian (2006) “põe em funcionamento uma 

modalidade especial da reprodução sistêmica”. Suas tarefas mostram a supremacia que devia 

assumir o Estado nas empresas onde o capital privado não tinha condições de realizá-lo. 

Portanto, o horizonte da Frente Popular, segundo Tomás Moulian, não era substituir o 

capitalismo no curto prazo, ainda que a esquerda não abandonara seus anseios de futuro, isto 

é, a construção do socialismo, em função das necessidades do presente, já que este presente 

justificava-se em função do futuro. 

O programa proposto pela Frente Popular mencionava o seguinte: 

“Este é um plano de ação comum. Sua luta comum deve traduzir-se 

primordialmente em uma luta organizada contra a opressão, o imperialismo e a 

miséria material e intelectual das classes médias e operárias. (...) 

1° Restauração das liberdade públicas em especial da imprensa, reunião, 

associação e greve e das garantias individuais que estavam nas leis do país. (...) 

7° Nacionalização e controle estatal de nossas fontes naturais de riquezas 

(salitre, iodo, cobre, petróleo, carvão, quedas d‟água, etc.) e dos serviços de utilidade 

coletiva (água potável, iluminação, força e tração elétrica, ferrovias, telefonia, etc.) 

(...) 

12° Reajuste de salários e jornadas de empregos e trabalhadores, públicos e 

privados, em proporção ao descenso do poder aquisitivo da moeda. 

13° Salário mínimo por zonas e ramos de trabalho, sem distinção de sexos. 

14° Estabelecimento de caixas de compensação de salários familiares. 

15° Adoção de medidas para cumprir a obrigação estatal de proporcionar 

trabalho ao indivíduo em atividades produtivas (planos de obras públicas, escritórios 

de emprego, intervenção na contratação de trabalhadores de empresas particulares, 

etc.) (...) 

18° Solução do problema da salubridade sob inspiração de o Estado deve 

proteção preventiva e curativa à saúde física e mental de seus membros. (...) 

19° Organização pelo Estado da assistência social para as crianças e mães 

desamparadas. (...) 

22° Educação como função exclusiva do Estado supressão, portanto, do 

ensino congregacionista, escola única: gratuidade no ensino e do material escolar. 

(...) 

23° Reforma universitária com participação estudantil. (...) 

31° Revisão da legislação relacionada com a raça indígena em forma que 

consulte um efetivo respeito a seus direitos e melhoramento de suas condições de 

vida, trabalho e cultura. (FRENTE POPULAR in LA OPINIÓN, 1936, p. 12) 
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Na lista de intenções e petições deste programa, nota-se que a preocupação da Frente 

Popular pela igualdade relaciona-se com recursos ou bens aos que todos deveriam ter acesso 

por igual, especialmente àqueles que foram negados e encontram-se em situações de 

desvantagem no interior da sociedade – trabalhadores/operários, classes médias, mulheres, 

crianças e etnias. A isso somam-se as liberdades básicas de associação, voto e direitos dentro 

do contexto institucional chileno. É um programa de reformas que põe ênfase na 

nacionalização e o controle estatal de riquezas naturais, que na perspectiva da industrialização 

do país tornavam-se vitais, e na proteção social e desenvolvimento das pessoas no que se 

refere aos níveis de saúde, educação, de renda, de trabalho produtivo. Assim os direitos 

sociais aparecem como elementos concretos que materializam a igualdade proposta pelo 

programa da Frente Popular em 1936. 

Em 1938, Pedro Aguirre Cerda instala-se como presidente, mas a Frente Popular se 

dissolve em 1941 devido às disputas entre socialistas e comunistas referente a questões 

internas e de política exterior (CORREA et al., 2001). Inclusive o PS sofre uma grande crise 

interna entre a corrente dos oponentes à criação da Frente Popular e a que é favorável a ela, 

gerando-se uma divisão no partido em 1939, onde a oposição interna se retira e cria a Partido 

Socialista dos Trabalhadores que mais tarde passará a integrar as fileiras do PCCH. Estas não 

serão as únicas divisões que sofre o PS entre 1940 e 1950, entretanto, não inibiram que uma 

parte do PS, o PS do Chile, começasse conversações com o PCCH para construir uma nova 

aliança eleitoral que daria por fruto a Frente do Povo (1951-1955) com a candidatura em 1952 

de Salvador Allende, apesar de que o PCCH se encontrasse proscrito desde 1948. 

Depois de desaparecida a Frente Popular, o sucessor de Pedro Aguirre Cerda foi Juan 

Antonio Rìos (1942-1946), ligado à ala direitista do radicalismo e com sentimentos 

anticomunistas. Mas devido a que seu oponente presidencial – Ibáñez – foi apoiado pelos 

partidos Liberal e Conservador, o bloco dos socialistas e comunistas deveram outorgar-lhe seu 

voto para evitar o triunfo da direita.  O gabinete quebrou-se rapidamente e os socialistas, além 

de abandonar o governo, terminaram dividindo-se, diferentemente do PCCH que entregou seu 

apoio a Ríos ainda com a negativa do presidente de aceitá-los em sua coalizão de governo. 

Em 1946, deviam realizar-se novas eleições presidenciais e somente o PCCH acompanha ao 

setor dos radicais, cujo candidato foi Gabriel Gonzáles Videla (1946-1952), triunfador com 

apenas 40% dos votos, devido à divisão da direita, o que o obrigou a negociar com os liberais 

seu apoio à ratificação no Congresso. Esta negociação se traduziu na presença de liberais no 

gabinete, onde compartiram responsabilidades com radicais e comunistas, O PCCH ligado às 
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exigências da Guerra Fria e à pressão social que impulsionava, levou a tencionar as relações 

com o presidente, que termina rompendo as relações com eles e deixando-os fora da 

legalidade mediante a promulgação da Lei de Defesa Permanente da Democracia aprovada 

em 1948 com o voto da direita, dos radicais e da metade dos parlamentares socialistas. Com 

esta situação, o PCCH reduziria a influência que vinha tendo nos setores operários. 

(CORREA et al., 2001).
69

 

A Frente do Povo foi definida por Salvador Allende como um movimento de 

libertação nacional, anti-imperialista e antioligárquico, dizia então, “Estamos protagonizando 

uma luta emancipadora pelo pão e pela liberdade, pelo trabalho e pela saúde, pela reforma 

agrária e pela industrialização, pela paz, pela democracia e pela independência nacional”. 

Mantém-se a reivindicação de bens como saúde, trabalho, pão, paz, liberdade, democracia e 

independência, os primeiros remetem a elementos concretos que permitem igualar condições 

e os últimos remetem a uma ordem política e da liberdade, ambos como duas caras de um 

mesmo movimento. Ou seja, a igualdade não pode desprender-se da liberdade, uma implica – 

e obriga – a outra. Isto, dentro do contexto de políticas econômicas nas quais a 

industrialização e a independência são – como já vimos – prioritárias. Muito em sintonia com 

o exposto no programa da Frente Popular, de Pedro Aguirre Cerda, como a nacionalização do 

cobre, mas também se incorporava o elemento da reforma agrária, que não havia sido posta no 

programa da Frente Popular. Em síntese, as bases programáticas se dividiam em quatro 

pontos: 

1. Independência econômica e comércio exterior na nacionalização da mineração do 

cobre e do salitre; 2. Desenvolvimento da economia interna, com base na industrialização e 

investimentos no transporte; 3. Profunda reforma agrária; 4. Melhora das condições de vida 

das classes populares. 

Propunha-se que esta instância política permitisse forjar, representar e unir forças 

progressistas e populares de diversos tipos, como operários, empregados, camponeses, 

profissionais, estudantes, jovens, mulheres, comerciantes e industriais (DAIRE, 1988). Tanto 

o PCCH, como o PS e especialmente Salvador Allende buscavam a unidade da esquerda 

como condição sine qua non para alcançar os objetivos de mudança na sociedade chilena. 
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 Segundo Correa et al. (2001), é um erro conceber o período dos governos radicais como um período 

de alianças entre centro-esquerda ou frente-populista, “pois na realidade estamos frente a uma complexa rede de 

negociações políticas que deram como resultado as mais variadas combinações ministeriais, todas as quais têm 

em comum a preeminência do Partido Radical, exercido desde a Presidência da República. Como se conseguiu 

esta fluidez entre direitas e esquerdas, tão característico dos anos quarenta, explica-se pelo comportamento de 

ambos os blocos em um contexto internacional de aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética, com o 

objetivo de derrotar as potências do Eixo.” (CORREA et al., 2001: 130). 
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Mas nas eleições dos dois períodos seguintes, foram eleitos Carlos Ibáñez (1952-1958) 

e Jorge Alessandri (1958-1964). Segundo Julio Faúndez, estes presidentes, se bem se 

propuseram a liberalizar a economia e superar a corrupção, o que conseguiram foi aumentar a 

intervenção estatal e revitalizar a política partidária, em um contexto de estancamento 

econômico que terminou beneficiando aos partidos que criticavam o sistema. Já a partir de 

mediados da década de 1950, a unidade entre socialistas e comunistas se plasma em um 

trabalho conjunto que adquirirá uma profunda importância: 

 

“no início do período, enquanto o Partido Socialista Popular (PSP) 

participava no governo de Ibáñez, outro grupo socialista começava a gravitar ao 

redor do Partido Comunista, em um esforço por reconstituir uma aliança eleitoral 

pelo estilo da Frente Popular. Enquanto isso, o movimento operário fazia frente a 

uma profunda divisão. Entretanto, estas diferenças não duraram muito. Antes que a 

década chegasse ao seu fim, os sindicalistas haviam se reagrupado; todas as facções 

do PS se unificaram e os dois partidos marxistas estabeleceram uma perdurável 

aliança eleitoral” (FAÚNDEZ, idem, p. 123). 

 

Entre 1955 e 1956, cria-se a Frente Nacional do Povo (Frenap) de vida curta que daria 

passagem em 1956 à assinatura da ata de constituição da Frente de Ação Popular (FRAP), que 

também se propôs ser uma organização política que unia as forças dispostas a lutar por um 

programa anti-imperialista, antioligárquico e antifeudal. Foi integrado pelo PCCH, PS. 

Partido Democrático, Partido do Trabalho, Partido do Povo, Partido Radical Doutrinário, 

Aliança Nacional dos Trabalhadores e o IRA. Assim, também, a Unidade Sindical – na 

Central Única dos Trabalhadores – foi fundamental para a constituição do FRAP e da unidade 

da esquerda, já que tanto o PCCH (estando em sua qualidade de ilegal) como o PS tinham 

diferenças de apreciação acerca da aliança política com a burguesia, da burguesia nacional e a 

respeito do centro político chileno (DAIRE, 1988; BENAVIDES, 1988; MOULIAN, 2006). 

É importante fazer menção à Central Única dos Trabalhadores (CUT) porque é 

produto do ressurgimento da atividade sindical ocorrida desde 1938, com a recuperação do 

direito à greve, com a qual se vai afiançando uma influência recíproca entre a base sindical e 

os partidos PS-PCCH
70

. Entretanto, a fundação da CUT – em 1953 – assinala o gesto do 

movimento sindical por definir-se autônomo tanto do PS como do PCCH, mas comprometida 
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 Um antecedente da CUT é encontrado na CTCH. Fundada em 1936, dividida em 1946, é reconhecido 

seu apoio à Frente Popular e sua ação de bisagra entre os sindicatos e os governos radicais. No período 1946-

1953, fundaram-se numerosas organizações sindicais de operários e empregados. Este lento processo de 

agrupação sindical se congregou na Comissão Nacional de Unidade Sindical (CNUS) em 1952, sendo o 

antecedente orgânico direto da Central Única de Trabalhadores. 
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com uma estratégia socialista. Em seguida, em 1957, junto com as mudanças de algumas 

partes da Declaração de Princípios, muda também o controle de parte do PS e do PCCH, 

sobre os sindicatos
71

 em um contexto onde se vislumbrava o crescimento da esquerda e a 

possibilidade da chegada ao governo da FRAP depois das eleições presidenciais de 1958. 

Entre os Princípios da CUT aprovados no Congresso Constituinte em fevereiro de 

1953
72

, podemos identificar sua clara necessidade de terminar com o sistema capitalista e 

forjar uma sociedade sem classes que permita o pleno desenvolvimento das pessoas, sobre a 

base de um regime econômico-social que termine com a propriedade privada, nesse sentido, 

não se afastam dos fins que são proclamados tanto pelo PS como pelo PCCH. Assim, na 

CUT, observa-se a identificação da exploração com o capitalismo como sistema que não 

permite o pleno desenvolvimento da sociedade, 

“que o regime capitalista atual, fundado na propriedade privada da terra, 

dos instrumentos e meios de produção e na exploração do homem pelo homem, que 

divide a sociedade em classes antagônicas: explorados e exploradores, deve ser 

substituído por um regime econômico-social que liquide a propriedade privada até 

chegar à sociedade sem classes, na que se assegurem ao homem e à humanidade seu 

pleno desenvolvimento” (MILOS e GARCÉS, 1988, p. 101). 

 

A CUT, entre 1955 e 1969, chamou várias greves nacionais e permitiu ampliar a 

sindicalização e politizar as demandas sindicais no sentido da esquerda e especialmente no 

sentido da aliança PCCH-PS. 

Como já foi dito, o pacto eleitoral realizado entre o PCCH e o PS, depois deste ser 

unificado, em que surge a Frente de Ação Popular (FRAP), resultou muito proveitoso – apesar 

das diferenças que se mantiveram entre ambos os partidos – já que permitiu que Salvador 

Allende quase ganhasse as eleições presidenciais de 1958. 

A Frente de Ação Popular se colocava como: 
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 Composição Política de Delegados à CUT 1953-1968 (porcentagens) 

Partido/Ano 1953 1957 1959 1962 1965 1968 

Comunista 21,3 39,9 44,7 31,1 42,3 45,5 

Socialista 25,3 25,9 28,1 28,4 33,1 24,6 

Radical 6,3 9,0 4,1 6,2 4,8 8,1 

Democrata 

Cristão 

6,3 14,7 14,6 17,9 11,9 10,2 

Anarco 7,9 2,2 2,0 2,0 --- 1,4 

Independente 6,6 --- --- 0,5 --- --- 

Outros 25,6 8,8 5,0 12,9 7,2 9,4 

(Fonte: MILOS e GARCÉS, 1988: 111) 
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 À constituição da CUT assistem 2.355 delegados representantes de 952 organizações a nível nacional 

e que respondem ao trabalho anterior que se vinha realizando no nível do movimento de base sindical e popular 

(MILOS e GARCÉS, idem). 
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“Uma organização política unitária (...) se caracterizará, fundamentalmente, 

por ser o núcleo aglutinador das forças que estejam dispostas a lutar por um 

programa antioligárquico, anti-imperialista e antifeudal. Sua ação essencial se 

dirigirá a consolidar um amplo movimento de massas, que possa servir de base 

social a um novo regime político, inspirado no respeito dos direitos e aspirações da 

classe trabalhadora e dirigido à emancipação do país, ao desenvolvimento industrial, 

à eliminação das formas feudais da exploração agrária, ao aperfeiçoamento das 

instituições democráticas, à planificação do sistema produtivo com vistas ao 

interesse da coletividade e à satisfação das necessidades básicas da população 

trabalhadora. Em sua ação imediata, a Frap lutará infatigavelmente pela defesa das 

liberdades públicas e sindicais; pela derrogação das leis repressivas e o Estado de 

sítio, pela defesa das conquistas, os direitos e as organizações da classe trabalhadora 

e especialmente, pela unidade, o fortalecimento e a legalidade da Central Única de 

Trabalhadores; contra a política antipopular do governo e a repressão desencadeada 

contra as organizações sindicais e política, contra a penetração imperialista e para 

impedir a consumação de atentados contra o interesse nacional, exposto na 

concessão de irritantes privilégios ao capital estrangeiro, tais como a lei que 

concedeu novo tratamento ao cobre e o referendum salitreiro” (FRAP in El Siglo, 

1956, p. 9). 

 

Este programa enfatiza então a unidade do movimento social, a reforma agrária e 

expropriação do latifúndio, nacionalização das riquezas básicas, desenvolvimento econômico 

com ativa participação do Estado, democratização do país, abolindo as leis repressivas e 

outorgando maior participação política da cidadania através do direito a voto desde os 18 anos 

e aos analfabetos (CASALS, 2010; DAIRE, 1988). 

O programa deixa entrever que a exigência de igualdade implica que esta se sustente 

no protagonismo do Estado tanto na esfera da economia como no desenvolvimento político 

democrático das instituições. A ação do Estado enquanto aglutine forças progressistas em seu 

interior permitirá, por um lado, satisfazer necessidades básicas materiais e direitos da 

população trabalhadora e do coletivo em geral, e por outro, fomentar a liberdade política 

substantiva à que têm direito todas as pessoas. Na medida em que não se abordem ambos os 

aspectos, dificilmente se poderá falar de igualdade entre os sujeitos. 

O grau de influência que exerce a proposta elaborada pelo PC – na formulação que faz 

do Programa da Frente de Libertação Nacional com noções que começam a elaborar-se no 

Programa de Emergência de 1950 – e que será finalmente a que em grande parte se incluirá o 

programa da Frente de Ação Popular, parece ser evidente (DAIRE, 1988). 
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Por sua parte, o PSP sistematiza a linha da Frente de Trabalhadores que seguirá o PS 

até 1973. Esta linha e a da Frente de Libertação Nacional possuam diferenças, especialmente 

no que era possível realizar alianças políticas, e nisto o papel que cada partido determinava à 

classe média e a burguesia a respeito de sua capacidade de transformar revolucionariamente a 

sociedade chilena. Nos últimos tempos, a literatura afirma que a FRAP é um fenômeno 

complexo e contraditório onde confluíram tanto as linhas da “Frente de Libertação Nacional” 

e da “Frente de Trabalhadores”, ou seja, socialista quanto à composição social e ideológica e 

comunista quanto à política e programa da FRAP (CASALS, idem; ARRATE e ROJAS, 

idem). 

De todos os modos, ambas as linhas elaboraram teoricamente áreas específicas (como 

a definição de revolução, o tipo de alianças necessário e as vias revolucionárias), com o fim 

de dar conta à realidade cambiante e de diferenciar-se entre ambas orgânicas partidárias. 

Um dos elementos presentes no Programa da Frente de Libertação Nacional é que a 

burguesia tinha um papel preponderante na geração de transformações. Por sua parte, a linha 

da Frente de Trabalhadores que seguiu o Partido Socialista Popular (PSP)
73

 a mediados de 

1950 foi uma estratégia que adotou com força um compromisso radical com um programa 

socialista de nacionalização e redistribuição, assim também “eludiu pactos com a classe alta 

ou com a Direita, com vastos setores da classe média (especialmente os mais prósperos e os 

profissionais) e, sobretudo, com os partidos reformistas de centro, em particular os radicais” 

(DRAKE, 1992, p. 178). O PS avaliou que as classes dominantes e a burguesia chilena eram 

reacionárias e que estavam esgotadas historicamente para promover democraticamente o 

desenvolvimento econômico e social chileno
74

. 

Como é sabido, a partir de 1958, com a legalidade obtida para o PCCH através da 

derrogação da “Lei Maldita” ou de defesa da democracia, levanta-se novamente a candidatura 

de Salvador Allende por parte da Frente de Ação Popular, obtendo um grande apoio do 

mundo popular, mas ainda insuficiente para que obtivesse a presidência (com 28,6%), que foi 

ganha por Jorge Alessandri Rodríguez, empresário e representante da aliança entre 

conservadores e liberais. Entretanto, a esquerda ao quase alcançar o triunfo nas eleições 

presidenciais abriu possibilidades concretas de colaboração entre socialistas e comunistas, 
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 A especificidade da história do Partido Socialista, suas divisões e disputas serão tratadas no capítulo 

III. 
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 Segundo Carlos Altamarino (1978), a concepção da Frente de Trabalhadores, é algo que se encontra 

nos documentos iniciais do partido – isto da formação de uma frente revolucionária e a hegemonia e 

independência dos trabalhadores – que com a constituição da Frente Popular se deixam de fora para entrar em 

uma lógica colaboracionista. Mas é a avaliação negativa dessa experiência que faz voltar ao partido essa linha 

anteriormente esboçada. Visão distinta é a de Marcelo Casals (2010), que as primeiras luzes se encontram no 

Programa de 1947, redatado por Eugenio González, onde se questiona a tese da revolução por etapas. 
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diminuindo as diferenças, “a possibilidade de ganhá-las (as eleições) começou a visualizar-se 

como a forma concreta de realização da unidade socialista-comunista. Abria-se uma nova 

etapa na relação entre os partidos, as quais se haviam caracterizado até 1956 pela luta, mais 

que pela colaboração”. (MOULIAN, 1983, p. 82). 

Entre os anos 1958 e 1964, o governo de Jorge Alessandri realizou ações que afetaram 

negativamente aos setores populares, gerando as condições para amplas mobilizações 

populares de protesto a partir dos anos 60. O propósito do governo era transformar a 

economia do país outorgando maior autonomia à empresa privada e restringindo a intervenção 

do Estado. As medidas adotadas para isso não tiveram os resultados esperados 

desencadeando-se uma crise da balança de pagamentos que fez colapsar o projeto econômico 

do governo (CORREA, et al., idem). Assim, o controle da inflação que deveria gerar um 

estímulo para o crescimento, resolvendo com isso os problemas distributivos, foi um fracasso. 

Pretendia-se que “o crescimento do „bolo‟ e o correspondente transbordamento (ou 

„enxurrada‟) erradicariam a pobreza e resolveriam a questão social” (MELLER, idem). 

Definitivamente, o governo termina com uma direita sem discurso propositivo para as 

eleições seguintes e com uma sociedade cada vez mais sensibilizada pela promessa de uma 

transformação estrutural para construir um novo tipo de sociedade. 

 

1.2.3. Alguns esclarecimentos: A igreja e a justiça 

 

Não se pode aprofundar no campo político do marxismo chileno posterior a 1960 sem 

identificar alguns elementos que nutriam a noção de justiça usada pela força política da 

Democracia Cristã, que ingressou no campo de batalha contra o marxismo chileno com o fim 

de disputar a base eleitoral do mundo popular da época, onde a esquerda havia tido grande 

aceitação. É importante esclarecer que não priorizamos por indagar sobre a noção de 

igualdade ou justiça na tradição cristã que derivou em direção à esquerda, como a teologia da 

libertação ou os grupos cristãos de base e especialmente do Partido Democrata Cristão (com o 

“MAPU” e o partido “Esquerda Cristã”), por considerar que em muitos aspectos estes 

puderam estabelecer pontos de encontro e comunicação com os marxistas. Por isso, indagar 

sobre a compreensão que teve um dos mais importantes ideólogos da democracia cristã 

permite reconhecer as distinções no interior das correntes políticas da época. 

É sabido que o contexto mundial e chileno explica o surgimento do Partido Democrata 

Cristão em fins da década de 1950. Em nível internacional, depois de finalizada a Segunda 

Guerra Mundial, os partidos vinculados à Igreja católica na Europa se posicionaram 
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politicamente à direita e serviram na reconstrução e ordenamento político de alguns países 

centrais, porque – segundo Hobsbawm – possuíam um crédito anticomunista e conservador e 

seus partidos “democratas cristãos” possuíam sólidos títulos fascistas e programas sociais não 

socialistas. Assim, o Plano Marshall no aspecto econômico e a democracia cristã no aspecto 

político exerceram um papel fundamental na reconstrução da Europa e o controle do 

comunismo. 

Mas, inclusive desde a década de 1930, aparecia no mundo um impulso – por parte da 

mesma Igreja – por incentivar a nova cristandade, que tentava constituir-se em um novo modo 

de relação da Igreja Católica com o mundo. Um elemento distintivo deste processo era 

constituir-se em uma nova forma de evangelização que se reconciliava com o mundo moderno 

para transformá-lo, interessava-lhe dar solução ao que eles catalogavam como a crise da 

sociedade contemporânea derivada tanto da guerra, como dos problemas sociais não 

resolvidos pela sociedade (HUERTA, 1991). A solução – proclamavam – está contida nos 

valores do cristianismo e não do socialismo, que, no caso da Igreja Católica chilena, esta o 

considerou seu inimigo. Ideia defendida pelo Monsenhor Rücker (1867-1935) quando diz que 

“[o socialismo] é um inimigo implacável para os católicos, (...) devemos nos opor ao 

socialismo e impedir sua propaganda e desenvolvimento” (MONSENHOR RÜCKER in 

HUERTA, 1991, p. 411). 

Assim, a solução aos problemas sociais e o socialismo é a instauração de uma nova 

ordem social cristã, e a Ação Católica será seu principal instrumento. Esta ordem deveria 

fundar-se – ao menos discursivamente – em: o direito à vida e independência das nações; a 

limitação de armamentos e desarme espiritual dos povos; a necessidade de uma instituição 

internacional que garanta o cumprimento das leis e tratados dos povos; a satisfação de 

reivindicações justas e as aspirações das minorias raciais; e, de forma definitiva, que a 

consciência moral cristã anime toda a ordem internacional (HUERTA, ibid.). Não se pode 

deixar de mencionar que uma fonte inspiradora da mudança dada pela Igreja se encontra na 

encíclica Rerum Novarum (1891), onde se expuseram os princípios para alcançar a justiça 

social-econômica e na indústria, condenando o capitalismo por ser causador da pobreza e 

degradação dos trabalhadores. 

Este contexto de mudanças da Igreja se traduz no Chile partidariamente, na 

Democracia Cristã. Em 1949, teve lugar o Segundo Congresso da Organização Democrata 

Cristã da América (OCDA) em que se manifestava a relação programática entre este 

movimento e a doutrina social cristã. Dizia-se que a missão dos Partidos Democratas Cristãos 

na América Latina era obter maior justiça social, que assegurasse a integridade de todos os 
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grupos sociais, especialmente os mais desprotegidos, junto com desenvolver um ideal de 

democracia integral, que o diferenciasse da democracia liberal e do catolicismo conservador. 

No Chile, a ideia de formar uma nova ordem social, desde uma perspectiva política, 

foi assumida pela Falange Nacional, surgida em 1935 de uma cisão do Parido Conservador 

que se produziu quando este partido não pode acolher no seu interior o pensamento social 

cristão que um grupo de jovens católicos estava impulsionando. A Falange Nacional vem 

então resolver essa tensão, já que passa a ser formada pela juventude dirigente da Ação Cristã 

que era mais propriamente um movimento internacional cuja missão se concebia como de 

cooperação e participação dos leigos no apostolado da igreja
75

. 

As diretrizes da Falange Nacional não se afastaram das linhas que a Igreja promovia, 

relação que tomará maior corpo na década de 1950 quando se aprofunda, por um lado, à 

importância que a Igreja outorga à problemática social do continente e o avanço do 

comunismo, por outro lado, como alternativa à solução desta problemática
76

. Por sua parte, a 

Igreja rechaça terminantemente a solução comunista e em seu lugar propõe o que quer impor, 

em virtude de uma autoridade, a justiça social e a caridade cristã como remédio frente ao 

comunismo: 

“nenhum católico pode simpatizar com os comunistas, nem pode existir um 

católico-comunista, não podem colaborar com os comunistas em nenhum plano (...) 

pode-se ter caridade com os indivíduos, mas nenhuma transigência com a doutrina; à 

doutrina e ação comunistas os católicos devem opor a doutrina e ação católicas (...). 

É preciso levá-las à prática, realizando os princípios de justiça social e caridade 

cristã, que é apresentada pelos Pontífices como o remédio ao comunismo” 

(COMISSÃO EPISCOPAL, 1946, p. 449 in HUERTA, ibid., p. 523). 

 

Com isso, vislumbra-se que a Igreja propõe o uso do termo de “justiça social” como 

antídoto à enfermidade do comunismo, em um cenário político derivado da “Guerra Fria”. 

Como é sabido, a história do Partido Democrata Cristão, nascido em 1957, possui como 

antecedentes no âmbito político, o Partido Conservador e em seguida a Falange Nacional, e 

no âmbito doutrinário-ideológico, a Doutrina Social da Igreja surgida nos fins do século XIXe 
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começo do XX como consequência do liberalismo moderno e do socialismo marxista e em 

oposição a ambos. Nisso, como já dissemos, as encíclicas sociais Rerum Novarum em 1891 

de Leão XIII e o Quadragésimo Anno
77

 em 1931 de Pio XI constituem-se como uma grande 

crítica a ambas as posições. É nesta última encíclica que – recordando a Rerum Novarum – 

defende-se a propriedade privada e o salário, os contratos de trabalho como contratos de 

sociedade, recorre à caridade e à justiça social como alma da nova ordem social. Ainda que as 

encíclicas não fossem toda a doutrina do Partido Democrata Cristão, era claro que o partido 

não podia ir contra – politicamente – as ideias básicas delas, sua política era então “uma 

política de inspiração cristã” (CASTILLO, 1968, p. 105). 

Mas também o Partido Democrata Cristão chileno, ideologicamente, nutriu-se – 

segundo Jaime Castillo Velasco – do tomismo, especialmente da filosofia social de Jacques 

Maritain e do personalismo de Mounier
78

, para forjar uma imagem ideal de sociedade como 

um tipo de sociedade cristã, em contraposição às que provinham das veredas do capitalismo e 

do marxismo, instalando-se e impondo-se como um “caminho próprio”, no qual o princípio 

fundamental era o amor ao próximo e a comunidade de homens livres, onde o bem comum e a 

liberdade era o horizonte a construir. 

A Democracia Cristã não surge de costas à hegemonia que possuíam os Estados 

Unidos depois da década de 1930 na América Latina, hegemonia que sofreu um desconcerto 

depois de sucedida a Revolução Cubana em 1959, a qual mostrou aos EUA que a América 

Latina podia transformar essa situação. Isto levou aos EUA – em um afã de impedir o perigo 

de propagar a experiência cubana e do comunismo através de outros meios diferentes à 

intervenção militar – a criar a “Aliança para o Progresso” da mão do presidente J. F. Kennedy, 

que ganharia muita força no Partido Democrata Cristão chileno e em seu governo com 

Eduardo Frei Montalva na liderança. 

A Aliança tentaria modernizar as estruturas latino-americanas e melhorar as condições 

de vida da região, o que implicava transformações sociais e econômicas utilizando as mesmas 
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palavras usadas pela esquerda marxista: revolução e progresso, mas outorgando-lhes um 

sentido diferente. Falava-se de uma “revolução sem sangue”, uma revolução “sem sacrificar 

os valores fundamentais da nacionalidade e da civilização cristã”. Rafael Caldera (1962) 

menciona que os democratas cristãos estavam convencidos de que, ou eles cumpriam esta 

revolução ou os povos se lançariam em busca da revolução marxista, materialista, ateia e 

negadora dos direitos das pessoas. 

Mas o interessante aqui é que o termo justiça social e igualdade foram usados pelo 

Partido Democrata Cristão com muita força, chegando a associá-los com dita coletividade, 

especialmente o de justiça, ainda sendo usado também pela esquerda. Contudo, sem dúvidas 

que o uso por parte de ambas as agrupações se distinguiam no que cada uma significava por 

estas palavras no interior da ordem social. Jaime Castillo Velasco
79

 (1914-2003) foi um dos 

ideólogos do partido, cujos escritos dão luzes sobre a compreensão destes termos. 

Jaime Castillo, em seu texto Problemas fundamentais do social-cristianismo (1951), 

expressa – em um afã de diferenciar-se do marxismo – as fortalezas do social-cristianismo 

frente ao marxismo, pois este último o associa a teorias encarnadas pela URSS que 

conceberiam a história e a política como determinadas por fatores econômicos, fundadas em 

necessidades materiais do homem, anulando assim a dimensão espiritual e finalmente política 

da ação dos homens. Disso, deduz, 

 

“que o marxismo impossibilita traçar ideias político, porque põe ênfase em 

que a conduta dos homens não se rege por exigências espirituais, e o ideal político 

seria sempre uma mera representação de fatos econômicos sobre os quais a vontade 

humana não influi. Mas isso é o mesmo que negar toda possibilidade de existência 

do ideal político” (CASTILLO, 1951, p. 4-5). 

 

Para ele, o marxismo se posiciona totalmente na contramão da filosofia cristã que crê 

na liberdade do ser humano, e em que pode superar com sua inteligência, vontade e a ética os 

fatores de ordem puramente material. Assim, o cristianismo poderia construir um tipo de 

estrutura social que traduzisse as ideias cristãs de “amor, solidariedade e respeito a cada um”, 

não limitando a expansão da personalidade, senão expressando-a. Por isso, segundo ele, as 

instituições devem ter presentes três aspectos: o aspecto comunitário e orgânico; o pluralismo 

e a igualdade. 
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O aspecto comunitário e orgânico seria onde se recupera o sentido da fraternidade 

social de outros tempos. Aspecto que – para ele – também o socialismo quis restaurar já que 

se opõe ao individualismo, mas equivocadamente em sua evolução “conduziu a uma ditadura 

estatal”, esquecendo que os interesses da comunidade estão ligados ao indivíduo e que, em 

última instância, nele repousam. Nesse sentido, o socialismo sacrificaria ao indivíduo tanto 

como o individualismo também sacrifica também a sociedade. Então, a solução que outorga o 

social-cristianismo – baseado nos direitos da pessoa humana e na correta relação dos 

indivíduos e a sociedade – salvaria os interesses de cada qual, dando uma orientação onde se 

compenetrem a fraternidade social e a liberdade individual. 

O pluralismo que o social-cristianismo fomenta é aquele que tende ao 

desaparecimento do Estado. Portanto, dentro da aspiração cristã comum – segundo o autor – 

admite-se a autonomia dos grupos religiosos, produtores, culturais, etc., resgatando assim – 

discursivamente – uma visão da liberdade individual que se expressa e fomenta dentro da 

instituição. 

Sobre a igualdade, menciona que a divisão da sociedade em classes sociais resulta em 

parte das desigualdades intelectuais e afetivas dos homens e em parte, também, pelo abuso 

que os grupos dominantes exercem contra os indivíduos social e economicamente débeis. Para 

Jaime Castillo, o social-cristianismo, ainda que se aproxime da visão socialista, devido a que 

não acredita na existência necessária das classes sociais em uma sociedade para estabelecer a 

ordem humana, nega que a solução esteja em acreditar que os proletários por si mesmos 

podem assegurar uma ordem igualitária. Considera que uma vez chegando ao poder, o 

marxismo e a ditadura de classe não teriam nada de igualitário. Ao contrário, seguiria pondo 

em evidência a desigualdade. Reconhece a necessidade de hierarquias devido às diferenças de 

base existente entre os homens e que são de ordem intelectual, psicológica ou moral, as quais 

não devem responder a diferenças de dinheiro, privilégios de nascimento ou de lugar ocupado 

na sociedade. Nesse sentido, distancia-se do liberalismo quando diz que, 

 

“esta hierarquia não pode apoiar-se nem no dinheiro nem no nascimento 

nem no privilégio, mas na capacidade. Daí que o social-cristianismo rechace a noção 

marxista de ditadura de classe – a qual conduz a uma nova desigualdade –, como 

também a realidade capitalista da oposição de classes. Somente o estabelecimento de 

uma ordem hierárquica, mas sem explorados, pode chegar a ser o tipo mais humano 

de convivência” (CASTILLO, 1951, p. 14). 
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 Sua crítica, formulada na década de 1950, à incapacidade do marxismo de romper 

com a desigualdade através da instauração da ditadura do proletariado, transluz a concepção 

reducionista que o autor possuía do marxismo, ao identificá-lo somente com a experiência 

soviética ou com escritos do marxismo vulgar. Para Jaime Castillo, tanto o social-cristianismo 

como o marxismo coincidem em: a necessidade de uma sociedade sem explorados, 

permitindo ao primeiro ingressar a disputar com o marxismo os setores populares. A 

igualdade que concebe para a sociedade baseada no social-cristianismo é aquela onde se 

suprimia a exploração, o qual permitirá que floresça a desigualdade das capacidades entre as 

pessoas, desigualdades que permitirão estabelecer as hierarquias no interior da sociedade. 

Sua crítica ao liberalismo fica clara em seu livro Individualismo, coletivismo, 

comunitarismo (1971) onde, ratificando as referências às fontes do partido ancoradas em 

Mounier e Maritain, diz que a concepção do homem que segue o partido e a cristã, que o 

concebe como pessoa, não como mero indivíduo em sua dimensão egoísta e atomizada (nem 

compreendido como um puro ente social), mas como uma pessoa que vive com outras 

pessoas. É aquilo que o cristianismo concebe como o próximo ou um irmão e, nesse contexto, 

a comunidade é o tipo de sociedade onde se pode expressar com maior plenitude a pessoa, e a 

igualdade cobra sentido nisso, já que junto à liberdade e aos valores, estes se vivem em 

respeito entre os homens devido a que se compartilha um marco comum de sociedade, na 

comunidade se respeita a pessoa que não se concebe como um ser isolado do resto, mas em 

relação com o outro, 

 

“A sociedade, agora, nesse sentido, não é a sociedade massificada de um 

tirano que manobra sobre a massa. Não é tampouco uma sociedade de indivíduos 

que não têm relação entre si e se comportam como lobos. O homem como “lobo do 

homem” é uma frase famosa para explicar a sociedade do egoísmo, de luta, a 

sociedade de desigualdade, de opressão. Trata-se, precisamente, de fazer o esforço 

para isso não seja assim, mas que a sociedade seja realmente uma comunidade, não 

seja um mero estar aqui, mas que seja uma comunidade, em estar para algo, um 

sentir-se dentro de um marco comum em que a igualdade, a liberdade, os valores, 

vivem-se no respeito direto, concreto, claro, de homem a homem, ser a ser” 

(CASTILLO, 1971, p. 19). 

 

Na sociedade assim entendida, então existem normas, disciplina e constituições que 

parecem limitar, mas onde – se a relação é perfeita entre os sujeitos, diz Jaime Castillo – é 

possível uma fusão espiritual e uma identificação moral, que permite a realização e 
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“engrandecimento em todo sentido”. Isto diferencia a sociedade social-cristã da sociedade 

“totalitária” (ou seja, a marxista representada pela URSS) já que esta última não considera que 

exista uma comunidade de homens livres, mas que se faz apenas uma tentativa de 

comunidade, porque ainda que se fale de “que o coletivo é o que vale”, entretanto, falta-lhe 

concretizar a liberdade, convertendo-a, assim, em uma “sociedade ditatorial”. O autor, então, 

com sua intenção de diferenciar-se da vertente marxista, em sua análise homologa o 

marxismo, totalitarismo e ditadura do Estado e com estas ideias, acredita fundamentar que o 

partido da Democracia Cristã se afasta dos partidos existentes no Chile porque põe no centro 

o personalismo e o comunistarismo, a diferença do individualismo próprio dos partidos de 

direita e do coletivismo que deriva o totalitarismo na esquerda. 

Na prática do âmbito econômico, coloca que não se trata de uma estrutura econômica 

nem coletivista nem individualista, mas comunitária, que compreende como “formas de 

propriedade distintas, comunitárias, organização da produção, da economia nacional 

comunitária” (CASTILLO, 1971, p. 22). Com isso, não é muito claro se o comunitarismo no 

aspecto econômico permite formas de propriedade capitalistas. Por outro lado, no aspecto 

político, supõe uma democracia social que se vai ampliando os direitos, que vai permitindo 

que desapareça o antagonismo social na ordem social, eliminando ao mesmo tempo, as classes 

sociais. Assim, o político e o social descansam na solidariedade, no amor e na amizade, em 

uma amizade cívica e um estilo de vida moral, 

 

“em última instância, é uma forma de vida moral, porque é uma forma de 

vida que se traduz na amizade cívica, na relação concreta, no amor, como valor 

predominante de uma sociedade (...) é um desafio; o desafio de viver a amizade em 

um nível social, viver o companherismo em um nível social. Na compreensão de que 

a amizade e o amor nunca diminuem às pessoas. Se eu sou amigo de alguém não sou 

nem inferior nem superior a ele, sou exatamente igual; isso é a amizade. O amor é 

igual. De tal maneira, que o social não diminui, o social engrandece, o social realiza 

ao ser humano. Alguém sem amizade por outro, sem amor por outro não é 

ninguém.” (CASTILLO, 1971, p. 23-24). 

 

Esta observação resumida sobre a concepção da ordem social que impulsionou a 

democracia cristã, através de um de seus ideólogos, não se pode compreender desvinculada da 

necessidade, que tinham na época, de vencer o comunismo, situação que lhes obriga a 

enfrentar-se nos espaços e âmbitos onde o marxismo havia se introduzido. O presidente do 

Chile durante a segunda metade dos anos sessenta, o democrata-cristão Eduardo Frei 
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Montalva, identificava que tais âmbitos eram os grêmios, universidades, sindicatos, ou 

organizações populares, e nas massas populares despossuídas, posicionando o discurso do 

partido com a preocupação pelas condições sociais dos chilenos e conseguir enfrentar o 

capitalismo. Eduardo Frei reconhecia certa coincidência com a ideologia comunista e dizia a 

esse respeito: “acreditamos que dentro da realidade concreta da vida nacional se 

apresentarão coincidências entre vocês e nós e obviamente com todos os partidos populares” 

(FREI in DÍAZ, 2003, p. 165). Mas sua diferença estaria dada em que “o espírito cristão e 

democrático que os compunha estimava que o marxismo e o sovietismo eram um grande 

problema para a sociedade moderna e para o homem moderno. Sua solução não estava nem 

estaria nunca na força, mas na capacidade para continuar o desenvolvimento social do país” 

(DÍAZ, 2003, p. 168). 

A ordem social cristã era a saída ante o avanço comunista e a ideia era presidir um 

movimento social que pudesse oferecer a promessa de justiça social e caridade na nova 

sociedade. 

O partido promovia a união dos elementos centrais que eles acreditavam que eram 

partes constitutivas do liberalismo e do marxismo, por um lado a liberdade (herdeira do 

liberalismo) e por outro a igualdade (herdeira do comunismo). Esta união seria possível 

apenas no pensamento do social-cristianismo, capaz de conceber a ambas não como 

excludentes, mas como partes de um mesmo todo. O anterior é ratificado também por 

Marcelo Martínez que, em 1952, afirmava em seu livro Nem socialismo nem liberalismo: 

social-cristianismo, que o social-cristianismo possui uma concepção completa do indivíduo e 

do mundo, devido a que, como filosofia, atribui aos atos sociais uma dimensão moral, 

também, como política, deve ter um equilíbrio entre liberdade dos homens e a igualdade 

desejada pela sociedade e, na economia, considera o trabalho humano como a única via 

legítima de aquisição de bens. 

Portanto, segundo Marcelo Martínez (1952), nos princípios do social-cristianismo, 

encontra-se a ideia de que todo o ato humano projetado no social possui um fundo moral e 

que, por isso, deve-se referir à moral cristã. Da mesma forma que a liberdade é reclamada 

desde o ser individual dos homens mediante a política e a igualdade solicitada pelo homem 

desde sua condição social, onde é tutelado pela economia. A sociedade civil é personificada 

no Estado e o seu fim é a obtenção do equilíbrio entre o individual e o coletivo, entre a 

liberdade e a igualdade, da matéria e do espírito, obteníveis todos apenas mediante a 

Democracia Econômica, regime em que convivem a liberdade política e a igualdade 
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econômica. Nesse sentido, a economia capitalista, em uma sociedade social-cristã, substitui-se 

por uma economia humana que obedeça aos seguintes princípios: 

 

“a) O reconhecimento de iguais necessidades de caráter vital em todos os 

homens, as quais são suscetíveis de satisfazer proporcionalmente através da terra, 

bem universal entregado por Deus a aqueles, para o cumprimento mesmo de seu 

destino temporal; 

b) A abolição de todo direito absoluto de propriedade sobre a terra comum 

e salvo como objeto de habitação ou permanência; 

c) O reconhecimento do trabalho humano como prescrição aquisitiva do 

direito à exploração da terra e da faculdade de apropriar-se em propriedade dos bens 

produzidos mediante dito esforço; (...)” (MARTÍNEZ, 1952, p. 180). 

 

Isso deixa claro que reconhece iguais necessidades aos homens, necessidades que 

devem ser satisfeitas mediante o uso da terra, mas não da apropriação da terra comum 

entregada por Deus para esses efeitos (exceto se esta é para habitá-la ou permanecer nela). 

Contudo, acrescenta e reconhece que o trabalho humano permite finalmente o direito à 

exploração da terra e a apropriação privada dos bens produzidos pelo trabalho. Nesse sentido, 

os fundamentos do social-cristianismo, o trabalho humano é a medida do que pertence a cada 

um e não precisamente as necessidades dos homens e mulheres, que em muitos casos estão 

incapacitados de trabalhar, o critério de necessidades que sim é central em Marx, na etapa 

comunista. De modo definitivo, a apropriação privada dos produtos é considerada no social-

cristianismo, ainda que estes sejam produzidos coletivamente, o que é também possível na 

etapa socialista – para Marx -, porém unida à apropriação privada dos meios de produção. 

Nesse sentido, a igualdade concebida pelo Partido Democrata Cristão entra em disputa 

com a esquerda pela liberdade, com uma noção que remete à justiça, como um princípio 

superior que a orienta. Concebe-se a igualdade como a faculdade “igual” que possuem todos 

de apropriar-se do fruto do trabalho necessário para satisfazer as necessidades similares que 

possuem os homens derivadas de sua identidade de natureza. É clara então a ideia de que 

existe uma natureza humana da qual todos partem de um nível similar, onde os homens 

possuem as mesmas – ou similares – características ou faculdades para usar a terra comum, 

definir onde viver, trabalhar para subsistir e apropriar-se do produto do trabalho. Porém, a 

igualdade só estaria completa se é regida a partir do princípio de justiça, princípio que se 

concretiza no trabalho humano, atividade suprema que mede o direito de cada um a receber – 

e adquirir – benefícios para subsistir e viver “justamente”. Assim, a relevância do trabalho 
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como medida de trabalho é muito similar à defendida por Marx na Crítica do Programa de 

Gotha, quando enuncia o primeiro princípio de “contribuição”. Isso fica claro quando 

Martínez diz, 

“Todos e de acordo com essa identidade de natureza que assinalamos, 

teriam uma igual faculdade para apoderar-se na terra comum, para escolher nela um 

lugar de permanência ou repouso e para extrair, mediante o trabalho humano, os 

produtos necessários a sua subsistência temporal. Mas isso não seria tudo, Uma 

igualdade apenas concebida desse modo, poderia derivar na pior das anarquias e se 

não a referíssemos, assim como a liberdade, a um princípio superior de justiça. 

Este valor o encontraríamos concretizado no trabalho humano, como 

medida do direito de cada qual, para aspirar a um igual trato coletivo (...) o que 

interessa é que todos os homens gozem de iguais disponibilidades para poder 

colaborar no processo produtor, sendo, pelo resto, o trabalho humano o único título 

legítimo de aquisição do domínio. 

A humanidade deveria converter-se em uma imensa colmeia de 

trabalhadores, de tal modo que o esforço de cada qual fosse compensado em estrita 

justiça, com seu acesso aos bens que dariam o conforto moderno, obra comum por 

sua vez, da grande família dos produtores.” (MARTÍNEZ, ibid., p. 171-172). 

 

Recapitulando, pode-se afirmar que dentro do social-cristianismo e especialmente para 

os democratas cristãos, não era difícil usar a noção de justiça como uma ideia capaz de atrair e 

confundir as massas em sua luta por construir e alcançar outro tipo de sociedade. As 

distinções teóricas a respeito da justiça e da igualdade entre a esquerda marxista e o Partido da 

Democracia Cristã podiam constituir-se em meras sutilezas para quem não tinha em conta a 

intenção política do movimento Democrata Cristão da época e, ademais, possuíam como 

referente do marxismo, a respeito de temas de justiça e igualdade, uma leitura vulgar e 

reducionista da tradição marxista como também a construção do processo real do socialismo 

na União Soviética. 

Os democratas cristãos impulsionaram – nas massas – a associação da ideia de 

igualdade para o socialismo/comunismo com a de totalitarismo, ditadura do proletariado, 

centralização, coletivismo e perda de liberdades e direitos, onde o homem era reduzido a uma 

mera instância de necessidades materiais e econômicas, anulando a dimensão dos valores e da 

escolha individual. Esta caricatura permitiu-lhes forjar sua própria noção de igualdade e 

justiça onde as exigências espirituais, o amor ao próximo, a amizade, a solidariedade, o 

respeito ao outro e a caridade estivessem presentes. Assim, as instituições sociais deviam 

guardar e ter presente os aspectos comunitário e orgânico, o pluralismo e a igualdade. 
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A noção de igualdade que se desprende dos escritos previamente mencionados possui 

duas dimensões que são fáceis de compatibilizar. Por um lado, concebe-se baseada sobre a 

existência de uma natureza comum entre os homens que dá conta de certas faculdades 

humanas similares que lhes permite viver e satisfazer suas próprias necessidades através da 

apropriação privada dos produtos do seu trabalho humano. Dessa maneira, o trabalho é a 

medida que justifica a obtenção de um nível de benefícios compatíveis com o trabalho 

realizado, o qual pode derivar em acumulação de recursos para aqueles que contam com 

melhores condições de base para desenvolver o trabalho, o que é provável que derive em 

desigualdade social, devida a que nem todos possuem e contam com as mesmas faculdades de 

base, isto é, condições físicas ou psicológicas. A outra dimensão se posiciona em sentido 

contrário, e é assumindo a desigualdade de base existente entre os homens no que tem a ver 

com a ordem intelectual, psicológica ou moral, diferenças que não devem estar baseadas em 

privilégios de dinheiro, de nascimento ou de lugar ocupado na sociedade. Estas diferenças ou 

desigualdades de base não ancoradas na desigualdade econômico-social deve ter como 

sustento um sistema econômico não capitalista para evitar que as consequências da 

desigualdade de capacidades não derive em desigualdade econômica e exploração do homem 

pelo homem. 

 

1.2.4. Entre 1960-1973: os gloriosos anos da esquerda chilena 

 

Como vimos, o plano de fundo das mudanças ocorridas na história do país nos anos 60 

é o esgotamento do modelo desenvolvimentista da CEPAL que se traduziu no aumento da 

brecha com os países desenvolvidos, os problemas estruturais do país causados pela economia 

e a dependência clientelista do empresariado em relação ao Estado. Aquilo teve repercussões 

contra os setores dominantes tradicionais e a favor de lideranças alternativas como as 

representadas pela esquerda tradicional e também pela Democracia Cristã, que nos anos 60 

vem a substituir o Partido Radical no que se refere à posição de centro. 

Com o slogan de “revolução em liberdade”, a Democracia Cristã  pretendia solucionar 

os problemas nacionais. Com instrumentos como o da reforma agrária, a sindicalização 

camponesa e a criação de corpos institucionais para organizar e canalizar as demandas dos 

setores populares como meios para a modernização seriam fundamentais para esse fim. 

Em nível internacional, apresentaram-se vários acontecimentos que marcaram e 

influenciaram as particularidades de cada país de modo diferenciado em magnitude, alguns 

deles foram os acontecimentos políticos derivados da Revolução Cubana, a experiência da 
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luta guerrilheira na América Latina, a coexistência pacífica entre as potências, e as diferenças 

no interior do movimento mundial socialista com as consequências da disputa sino/soviética e 

sua divisão e o movimento de libertação nacional dos povos coloniais na África e Ásia 

(devido à debilitação das potências europeias posterior à Segunda Guerra Mundial e se 

inscreveram na política da Guerra Fria e, com isso, gozaram da aceitação de Moscou). Da 

mesma maneira, a derrota norte-americana no Vietnã, como o descobrimento do marxismo 

por setores universitários
80

, tudo o que influiu definitivamente em uma geração de jovens no 

Chile e no mundo. 

Derivado do anterior, em mediados dos 60, podia-se observar no interior do mundo da 

esquerda, duas referências, uma ligada ao FRAP (e que, a seguir, passaria a chamar-se 

Unidade Popular – UP) e outra ligada a grupos convencidos de que a luta parlamentar e 

eleitoral havia fracassado e, portanto, devia-se destruir a legalidade burguesa através de 

métodos de luta revolucionários, para alcançar os objetivos classistas e populares. 

O programa presidencial da Frente de Ação Popular para a eleição de 1964, na qual o 

seu candidato era novamente Salvador Allende (e na qual resultou eleito Eduardo Frei), 

transluz uma noção de igualdade social que se materializa na necessidade de se elevar o nível 

de vida a que têm acesso os setores populares, superando o atraso, a miséria, o desemprego 

em que eles vivem, através do uso das capacidades chilenas para desenvolver sua economia. 

Nesse sentido, elevar as condições materiais em que vivem os setores populares implicava 

pensar no papel ativo do Estado, aprofundar a democracia e uma economia que enfatizasse a 

nacionalização das riquezas e a autonomia do país. 

O programa assume o compromisso de terminar para sempre com 

 

“o atraso e a miséria, com as legiões dramáticas dos desocupados; quer 

mobilizar os recursos nacionais para desenvolver plenamente as potencialidades 

econômicas do Chile, e afiançar a soberania e a independência do país, liquidando as 

amarras que agora impedem o seu progresso, com o fim de elevar o nível de vida do 

povo em direção a uma nova e superior forma de democracia (...)” (FRAP, 1963, p. 

7) 

 

                                                 
80

 Existe uma literatura que afirma que as categorias marxistas tiveram, no nível da elaboração 

científica, uma compreensão e uma aplicação descontínua. Segundo Maria Eugenia Horvitz (1983), isso se deve 

– entre outros aspectos – à dificuldade de conhecer a totalidade da obra de Marx e a tradução de escritos como os 

Grundrisse ou o capítulo inédito de O Capital que foram editadas em francês e castelhano nos fins dos anos 

sessenta. 
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Declarava que: nacionalizará o cobre, o salitre e o ferro, realizar-se-á a reforma 

agrária, nacionalizar-se-á o crédito bancário, o comércio exterior, os seguros, os serviços de 

utilidade pública, como também se eliminará a influência dos monopólios, industrializar-se-ão 

e planificarão as atividades produtivas do país para seu desenvolvimento econômico e se 

elevarão as condições de vida da população. 

O fracasso da FRAP nas eleições de 1964, na qual triunfa a Democracia Cristã, 

provoca um questionamento no interior da esquerda chilena, e isto junto à influência dos 

processos internacionais condiciona o surgimento de uma tendência esquerdista crítica da via 

assumida pela FRAP e que será alimentada por grupos de estudantes, intelectuais e 

organizações provenientes do PC e do PS
81

, que se inclinam por defender a luta armada como 

único meio para obter o obter o poder para a classe trabalhadora, dando passagem para a 

formação do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR, da sigla em espanhol) em 1965
82

. 

Em paralelo a essa nova conformação, ocorre a transformação – nos fins dos anos 60 – 

da FRAP em Unidade Popular, o que não faz que se minorem nem esqueçam as diferenças 

existentes entre o PS e o PC
83

. Como é sabido, o PCCH depois do fracasso das eleições de 
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 Luis Vitale (1999) e Naranjo et al. (2004) mencionam que para o ano de 1962 no Chile se havia 

formado a Vanguarda Revolucionária Marxista (VRM) em que confluíam setores cindidos do PC, o grupo 

Movimento de Resistência Anti-imperialista de Luis Reinoso e Martín Salas, o Movimento 2 de Abril, de antigos 

setores trotskistas separados do PC em 1938, o Partido Revolucionário Trotskista e Movimento Revolucionário 

Comunista cindido das Juventudes Comunistas. Ademais, surgiu o Movimento de Forças Revolucionárias em 

1961 integrado especialmente por operários sindicalizados, o Partido Operário Revolucionário. Já em 1964 se 

integram a VRM Miguel Enríquez, Bautista van Schouwen expulsos ou renunciados do Partido Socialista. Todas 

estas organizações se autodissolvem para constituir um só partido, o MIR, o qual dá conta de que antes de seu 

início cronológico existe um desenvolvimento, prática política e reagrupamentos de diversos grupos políticos. 
82

 Não é o caso adentrar-nos neste estudo das agrupações de caráter similar que surgiram em outros 

países da América Latina nos anos 60, junto com a proliferação de ditaduras militares no continente que se 

inaugurariam no Brasil em 1964. 
83

 O que se chamou o debate entre PS e PC se origina no começo dos anos sessenta, onde se explicitam 

as diferenças de ambos, mas para além delas, a necessidade de manter a unidade que levaria ao triunfo do povo 

que lhes daria um governo popular seria primordial para ambas as coletividades. Em dezembro de 1961, ocorre o 

XIX Congresso do PS, onde se reafirma a tese da “Frente de Trabalhadores” e se elege como secretário o 

senador Raúl Ampuero, que anos antes vinha teorizando aspectos sobre a unidade da esquerda, as vias da 

revolução com as tensões entre a via pacífica e a luta armada, e em função de sua aproximação com a Liga dos 

Comunistas Iugoslavos e especialmente a política do Marechal Tito se preocupava em discutir também sobre a 

ditadura do proletariado e a democracia proletária, a economia socialista, as relações entre política socialista e 

democracia direta, a autogestão como alternativa à economia estatal. (ARRATE e ROJAS, 2010: 1) As 

diferenças nestes aspectos ente o PC e o PS são demonstradas pelo PS em 1961 em um programa de rádio que 

será contestado posteriormente pelo PC com uma carta formal de seu Secretário Geral Luis Corvalán em 1962, 

publicada na revista Arauco nesse mesmo ano, esclarecendo 4 áreas de disputa (ARRATE et al., idem): a divisão 

do mundo em campos e blocos militares, o papel do PCUS no movimento revolucionário, a via pacífica de 

acesso ao socialismo e o caráter do marxismo na teoria revolucionária. Para o PC, o mundo está dividido entre o 

campo socialista ou Estados socialistas e o campo capitalista, ao invés disso, para o PS, a noção de campo se 

opõe ao internacionalismo, pois elimina o conteúdo de classe, assim, o mundo estaria dividido entre a burguesia 

e o proletariado. O PC reconhece na União Soviética o centro dirigente produto da situação histórica que o 

justifica, coisa que o PS não aceita, concluindo que aquilo leva a erros e limitações da teoria e prática 

revolucionária. Sobre o tema da via pacífica, para o PC não significa revisionismo ou socialismo sem revolução, 

mas que é a via revolucionária, é chegar ao pode sem guerra civil, utilizando as eleições presidenciais, 
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1964 manteve a via pacífica e impulsionou ampliar as alianças com setores provenientes do 

centro político, diferentemente do PS, que já para o famoso Congresso de Chillán em 1967 

expunha a radicalização de suas posturas a nível discursivo, aceitando a luta armada como 

estratégia. 

A postura oficial do PS não impediu que a Unidade Popular incorporasse a outros 

atores que terminaram contribuindo para o triunfo de Salvador Allende. A incorporação de 

setores provenientes da Democracia Cristã como o Movimento de Ação Popular Unitária 

(MAPU), o Partido Radical, somados aos Social Democratas, a Ação Popular Independente, o 

PCCH e o PS, deram-lhe corpo. Nem a unidade de classe era o fio que a definia, nem a via 

armada como forma de luta (ambas propostas do PS) se plasmaram na política oficial da UP, 

mas a via pacífica e a estratégia de alianças, apregoadas pelo PCCH. 

O programa da UP de 1969 se nutriu de insumos como os estudos e diagnósticos 

econômicos realizados sobre a situação chilena e as propostas programáticas que alguns 

personagens do PC vinham trabalhando desde 1956 e que assumiam a influência – sem o 

sentido de copiar para a realidade chilena – do processo da URSS, China, Cuba e Europa 

Oriental, bem como as visões de Keynes, Prebische a Cepal
84

. 

O discurso da UP se viu enfrentado pelos postulados dos teóricos dependentistas, para 

quem não existia a possibilidade de um “caminho intermediário”, devido ao esgotamento 

                                                                                                                                                         
respeitando o materialismo dialético, as contradições internas e os saltos, para o PS, o caráter pacífico dos meios 

para alcançar a revolução vai além da questão eleitoral. A respeito do marxismo e a relação com a teoria 

revolucionária, a polêmica trata de que, para o PC, o marxismo é científico porque elimina o “desviasionismo 

oportunista”, o que para o PS o cientificismo do marxismo implica compreender a complexidade da época e suas 

transformações. Mais detalhes em “Las tesis socialista y comunista se enfrentan en un trascendental debate”. 

Revista Arauco nº 26. Ano III. Março 1962, pág. 5-22. 
84

 Em uma entrevista realizada com José Cadermártori, militante do PC a partir do ano de 1954 e 

posteriormente membro do Comitê Central em 1958, podemos observar o reconhecimento de influências teóricas 

e políticas como as mencionadas: “Quais foram seus primeiros trabalhos como militante comunista? Resposta: 

Os primeiros trabalhos foram todos relacionados com assessorias em minha matéria, publicamente não podia 

fazer nada. Eram opiniões sobre distintos temas, em documentos. 1956 foi ano em que se fez o X Congresso do 

PC, clandestino. Para esse congresso me foi requerido, assim como aos outros integrantes da célula, 

contribuições como diagnósticos da situação chilena e propostas programáticas. Acredito que isso teve sua 

importância porque esses estudos constituíram uma das primeiras vertentes desde onde surgiu o programa de 

Allende e da Unidade Popular. Nós que trabalhamos esse tema, mais outros que se somaram em anos 

posteriores, discutíamos sobre uma via chilena para o socialismo, particularmente no plano econômico. Essa 

concepção teve, entretanto, um vazio, e é que se desenvolveu pouco a estratégia política e de segurança, 

faltavam especialistas. Sem pensar em copiar nada, mas partindo da história e da realidade de Chile, 

assimilamos a experiência da URSS, os países da Europa Oriental, Cuba e China; as visões de Prebisch e da 

Cepal, as contribuições de Keynes, de outros pensadores progressistas, de Baran e Lange e as teorias de 

Keynes. Surgia outro grupo vinculado a Allende. Tínhamos contatos com Gonzáles Martner, Max Nolf, Pedro 

Vuskovic, Carlos Matus e outros mais com quem compartilhamos algumas ideias. Éramos uma equipe assessora 

informal, ainda que para as campanhas presidenciais se formalizou com muitos outros profissionais como 

advogados, médicos e arquitetos” MOYANO, Cristina. La Trayectoria de un economista comunista: del 

FRAP al triunfo del NO. Janeiro de 2009. Ver entrevista completa com José Cademártori, último ministro de 

economia do presidente Allende, em  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79520. Revisado, 20 de Março de 

2009. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79520
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estrutural do reformismo, ou seja, era impossível passar do subdesenvolvimento ao 

desenvolvimento dentro do próprio capitalismo. Entretanto, pensavam que a particularidade 

do Chile era que se podia assumir a presidência através da via eleitoral, o que permitiria 

passar rapidamente desde um governo popular ao socialismo. 

Em 1970, o diagnóstico econômico da Unidade Popular apontava 4 características 

estruturais que deviam ser modificadas com seu governo: o capitalismo, a dependência, a 

oligarquia e o monopólio. 

É importante recordar que para as eleições presidenciais de 1970, os setores direitistas 

se apresentaram para as eleições com o candidato Jorge Alessandri; o centro, com o Partido 

Democrata Cristão, apresentou-se com Radomiro Tomic, representante da ala progressista da 

democracia cristã, que tinha um programa de governo em alguns aspectos similar ao da UP, 

mas diferenciando-se desta em que as soluções econômico-sociais do PDC se posicionavam 

dentro do sistema capitalista. A Unidade Popular obteve um terço da votação, com uma 

porcentagem menor obtida pelo FRAP na eleição de 1964
85

, e por isso, a eleição do presidente 

da república precisou ser definida pelo Congresso Nacional, tendo êxito Salvador Allende, 

pelo acordo da Democracia Cristã
86

. 

A UP – na prática para funcionar -  vai inserir-se em uma trama de tensões que 

surgem tanto do desenvolvimento de uma frustrada política de alianças que tentou com as 

cúpulas do Partido Democrata Cristão, de sua amarração ao sistema institucional que 

definitivamente foi adverso às mudanças que tentava realizar e da promoção de mobilizações 

populares, produto de suas promessas e ações, que traspassaram os limites do próprio sistema 

institucional que sustentava a UP. 

A UP, uma vez no governo, estimava que o padrão de desenvolvimento econômico 

vigente até esse momento era um crescimento retardado que estava associado ao controle da 
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 Como sabemos, Allende na eleição de 1964 obteve um total de 977.902 (38,6%) diferentemente de 

Frei que obteve 1.409.012 (55,6%), situação que é diferente na eleição de 1970, na qual Allende apresenta uma 

votação de 1.070.334 (36,6%), mostrando uma baixa na porcentagem de votação obtida em comparação à 

eleição anterior (CRUZ-COKE, idem: 112). 
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 Para conseguir os votos da Democracia Cristã e ser eleito no Congresso pleno, a Unidade Popular 

precisou firmar um pacto com um estatuto de garantias políticas, plasmando-se em uma reforma constitucional 

que foi aprovada rapidamente. As cláusulas mais importantes se referiam aos partidos políticos, a liberdade de 

imprensa e de educação, ao direito de participar em atividades comunitárias e à estrutura das forças armadas. “Os 

partidos deviam ter também acesso livre e em igualdade de condições aos meios de comunicação. Reconhecia-

se o direito de toda pessoa a estabelecer ditos meios e sua expropriação requeria a aprovação de uma lei 

especial (...). Em educação, previa-se que o sistema estatal não tivesse uma orientação política. Também se 

incluía uma seção reconhecendo o direito a participar em todas as esferas da vida social, sob a condição de que 

esse direito fosse exercido através de organismos legalmente constituídos (...) as decisões relativas às forças 

armadas e aos requisitos de admissão e ascensão nelas apenas podiam ser adotadas pelas instituições 

existentes” (FAÚNDEZ, 1992: 194). Segundo Faúndez, este tipo de cláusulas que à primeira vista da UP, 

pareciam anódinas, resultaram ser armas do PDC para acusar – desde uma posição neutra – de institucional a 

política da UP. 
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economia, especialmente da Grande Mina de Cobre e da indústria manufatureira, pelos 

monopólios estrangeiros e chilenos. Fazer uma mudança significava para o novo governo 

fazer transformações drásticas no nível da estrutura econômica onde o Estado devia tomar 

parte de um maior controle da economia, transformando-se no Estado planificador central 

como condição necessária para a construção de uma sociedade socialista, 

 

“As forças populares unidas buscam como objetivo central de sua política 

realocar a atual estrutura econômica, terminando com o poder do capital 

monopolista nacional e estrangeiro e do latifúndio, para iniciar a construção do 

socialismo (UNIDAD POPULAR, 1969, p. 19). 

 

O objetivo do programa da UP orientou-se fortemente a consolidar um 

desenvolvimento industrial duradouro e uma modernização do campo chileno. Assim, as 

reformas estruturais que a Unidade Popular se propôs implicavam a) a nacionalização dos 

principais recursos do Chile como o cobre, carvão, salitre, ferro e aço, b) a expansão da 

propriedade social através da estatização das empresas industriais maiores, c) intensificar a 

reforma agrária, d) estatizar o setor bancário, e e) controle estatal das principais firmas 

atacadistas e distribuidoras. Com estas reformas se esperava que se depositasse o controle dos 

meios de produção nas mãos do Estado, o que ia a favor dos trabalhadores e das grandes 

maiorias (MELLER, ibid.). 

Com isso, o programa da UP estava dirigido a melhorar e solucionar as demandas 

sociais, culturais, políticas e econômicas das massas trabalhadoras, apontando à redistribuição 

das riquezas, com o fim de atacar a carência com mudanças, em sua grande maioria, 

estruturais, mas com as regras que impunha o sistema institucional chileno. Um mecanismo 

para isso foi a “construção de uma nova economia” que concretamente se traduziu na 

conformação de uma “Área de Propriedade Social”. 

Os resultados do governo da UP mostram que entre 1970 e 1973 a participação das 

empresas estatais no PIB subiu de 14,2% a 39%. Em julho de 1971, decretou-se que o Estado 

era o único dono de todos os minerais do território chileno e declarava nulos todos os 

contratos previamente estabelecidos na Grande Mina de Cobre
87

. Sobre a Reforma Agrária, 
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 As represálias vieram logo por parte dos Estados Unidos: “apreensão de contas bancárias do 

CODELCO nos EUA, impossibilidade do CODELCO de adquirir insumos e substitutos norte-americanos e 

obstáculos para realizá-lo em outros países, saída de mais de 150 técnicos e supervisores da Grande Mina de 

Cobre por ofertas de emprego em Anaconda e Kennecott em outros países, bloqueio financeiro ao Chile nos 

Bancos Públicos e Privados dos EUA e nos organismos multilaterais, dificuldades e julgamentos de apreensão 

associados à comercialização do cobre, etc.” (MELLER, ibid.: 141). 
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no primeiro e segundo ano da UP, utilizando o corpo legal que vinha do governo democrata 

cristão, gera-se quase a eliminação do latifúndio e aumenta de maneira importante a 

sindicalização camponesa. O grosso da reforma agrária se faz através de uma legislação 

existente previamente. O mesmo ocorreu com o setor bancário, que no primeiro ano de 

governo, o controle estatal sobre o sistema bancário era quase total. No que se refere ao 

controle das empresas estratégicas, isto se desenvolveu dentro de um grande ambiente de 

conflitos sociais. 

Sem dúvida que nas demandas e propostas da UP subjaz uma ideia de igualdade e o 

interessante do Programa é a forma concreta de materializar a igualdade à que se aspirava em 

um governo popular com as limitantes institucionais. Propõe-se a igualdade de direitos para 

todos, homens, mulheres e crianças, igualdade de salários para trabalhos iguais, o que recorda 

a Marx, com o primeiro princípio de contribuição na Crítica do Programa Gotha. Ademais, 

nivelar condições sociais de educação, saúde, cultura, moradia, bairro, previsão social, 

recreação e segurança pública, a fim de gerar as bases ou condições mínimas de igualdade 

entre os indivíduos. Assim também se preocupam com a importância de gerar sistemas 

diferenciados de custos de moradia segundo a classe social. Todas estas eram propostas e 

demandas que se orientam para a consecução de uma sociedade igualitária. Seria possível 

pensar que coexistem neste programa propostas que se orientam num sentido de igualdade 

que pode ser compreendido no interior de um sistema pós-capitalista, especialmente 

socialista, com propostas que se localizam em um contexto burguês. Com efeito, isso reflete 

de alguma maneira o caráter diverso das agrupações políticas que deram vida à UP e a um 

programa em alguma medida acordado entre todas as agrupações que não se inscreviam 

necessariamente na tradição marxista. 

O programa da UP dizia respeito às tarefas sociais: 

“As aspirações sociais do povo chileno são legítimas e possíveis de 

satisfazer. 

Quer, por exemplo, moradias dignas sem reajustes que acabem com sua 

renda; escolas e universidades para seus filhos; salários suficientes; que terminem de 

uma vez as altas de preços; trabalho estável; atenção médica oportuna; iluminação 

pública, esgoto, água potável, ruas e calçadas pavimentadas; uma previdência social 

sem privilégios, justa e operante, sem pensões de fome; telefones, polícias, jardins 

infantis, quadras esportivas; turismo e balneários populares. 

A satisfação de estes justos desejos do povo – que na verdade constituem 

direitos que a sociedade deve reconhecer-lhe – será preocupação preferente do 

Governo Popular. 

Pontos básicos desta ação de governo são: 
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a) Definição de uma política de remuneração, procedendo a criar de 

imediato os organismos que com participação dos trabalhadores, determinarão cifras 

que efetivamente constituam salários vitais e salários mínimos nas diversas zonas do 

país. Enquanto subsista a inflação se procederá para estabelecer por lei reajustes 

automáticos, de acordo com a alta do custo de vida. Estes operarão a cada seis meses 

ou cada vez que o custa da vida supere um nível de 5% de crescimento. Em todos os 

organismos do Estado, e em primeiro lugar nos cargos de confiança do Executivo, 

serão limitados os salários altos a uma cifra compatível com a situação de nosso 

país. Proceder-se-á em um prazo que será definido tecnicamente, para estabelecer 

um sistema de remuneração e salários mínimos de níveis iguais para trabalhos 

iguais, qualquer seja a empresa onde estes trabalhos se realizem. Esta política se 

iniciará na área estatal para ir estendendo-a a toda a economia, sem preconceito das 

diferenças derivadas de produtividade díspares em distintas empresas. Do mesmo 

modo, se eliminará toda discriminação entre o homem e a mulher ou por idade em 

matéria de remuneração e salários. 

b) Unificar, melhorar e estender o sistema de seguridade social, mantendo 

todas as conquistas legítimas alcançadas, eliminando os privilégios abusivos, a 

ineficiência e o burocratismo, melhorando e fazendo expedita a atenção dos 

interessados, estendendo o sistema de previdência aos setores de trabalhadores que 

ainda não o possuem, e entregando aos imponentes as Caixas de Previdência, que 

funcionarão dentro das normas da planificação. 

c) Assegurar a atenção médica e dental, preventiva e curativa a todos os 

chilenos, financiada pelo Estado, os patrões e as instituições de previdência. 

Incorporar-se-á à população a tarefa de proteger a saúde pública. Os medicamentos, 

sobre a base de um estrito controle de custos nos laboratórios e na racionalização da 

produção, se entregarão em quantidade suficiente e a baixo preço. 

d) Destinar-se-ão fundos suficientes a fim de levar a cabo um amplo plano 

de edificação de moradias. Desenvolver-se-á a industrialização da construção 

controlando seus preços, limitando o montante das utilidades das empresas privadas 

ou mistas que operam neste setor. Em situações de emergência se designarão 

terrenos a famílias que os necessitem, facilitando-lhes ajuda técnica e material para 

edificar suas moradias. O Governo Popular terá como objetivo de sua política 

habitacional que cada família chegue a ser proprietária de uma casa habitação. 

Eliminar-se-á o sistema de dividendos reajustáveis. As cotas ou aluguéis mensais 

que devam pagar os adquirentes de moradia e arrendatários, respectivamente, não 

excederam, por regra geral, 10% da renda familiar. Levar adiante a remodelação de 

cidades e bairros, com o critério de impedir o lançamento dos grupos modestos à 

periferia, garantindo os interesses do habitante do setor remodelado como do 

pequeno empresário que ali trabalhe, assegurando aos ocupantes sua localização 

futura. 
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e) Estabelecer-se-á a plena capacidade civil da mulher casada e a igual 

condição jurídica de todos os filhos dentro ou fora do matrimônio, assim como uma 

adequada legislação de divórcio com dissolução do vínculo, com pleno resguardo 

dos direitos da mulher e dos filhos. 

f) A divisão legal entre operários e empregados será suprimida, 

estabelecendo para ambos a qualidade comum de trabalhadores e estendendo o 

direito a sindicalizar-se a todos aqueles que atualmente não o possuem.” 

(PROGRAMA UNIDADE POPULAR, 1969, p. 25-27). 

 

Durante o governo da Unidade Popular é importante assinalar o lugar que teve o Poder 

Popular
88

 e a mobilização social, porque certamente este processo acompanhou – com tensões 

– o programa e ações que o governo de Salvador Allende quis impulsionar. Sem dúvida que a 

mobilização popular não surgiu a partir de 1969, foi um processo que foi aumentando 

progressivamente no tempo, mas que durante o governo democrata cristão adquire maior 

força. A vitória da Unidade Popular o intensificou e se tornou impossível de conter, porém, 

preocupante para os objetivos propostos pelo próprio governo sobre respeitar os limites do 

sistema político imperantes para levar a cabo suas promessas de avançar alguns passos a favor 

do socialismo. As diferenças no interior da mesma coalizão – PCCH e PS – levaram a formas 

distintas de canalizar o movimento popular. Dentro do PCCH se impulsionava – apesar de 

que existiram tensões entre suas fileiras a respeito de algumas medidas de expropriação de 

indústrias e fundos – o respeito pelas instâncias historicamente representativas, como a CUT, 

e de incentivar a sindicalização no interior de sua estrutura. Alguns estudiosos atribuem ao PS 

o incentivo à criação dos “cordões industriais” que aglutinava a diversos trabalhadores de um 

setor geográfico de indústrias de Santiago
89

, em seguida, em Valparaíso e Concepción. 

Paralelamente, criaram-se os “comandos comunais” promovidos pelo MIR como instâncias 

que aglutinavam, em uma base territorial, a representantes de diversas organizações e 

agrupações de base entre os que se encontravam associações de mães, os cordões industriais, 
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 É interessante a divisão que estabelece Frank Gaudichaud (2004) acerca da história do poder popular, 

porque dá conta do processo que em um começo não usou essa denominação claramente e que se foi apropriando 

com o próprio rumo e maturidade alcançados. A esquerda o usou para designar a auto-organização de massas e o 

controle que podiam estas para a gestão da sociedade. A primeira etapa vai desde a eleição de Allende até a 

greve patronal de outubro de 1972, onde se observa a participação popular sob o controle do governo. A segunda 

etapa vai desde a greve de outubro de 1972 até junho de 1973, aqui se caracteriza pelo transbordamento dos 

partidos de esquerda e o surgimento de organizações independentes do governo como os “cordões industriais” ou 

os “comandos comunais”. O terceiro período é desde o golpe falido de julho de 1973, onde o “poder popular” 

como debate chega a um clímax e se reconhece por parte das forças políticas sua potencialidade para canalizar 

suas forças ou para criticá-los. 
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 O primeiro cordão industrial conhecido foi o de “Cerrillos”, criado em junho de 1972. 
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comitês de bairros, etc., estes comandos não alcançaram a importância conseguiram os 

“cordões”
90

. 

Os cordões e outras organizações de base se converteram – com o avanço das ações de 

sabotagem de parte da direita – no centro de apoio ao governo, procurando manter a produção 

e abastecimento regular de bens de primeira necessidade entre a população e de fazer cumprir 

o programa da UP, mas sempre em uma relação com o governo de respaldo condicionado em 

função do que consideravam “as transgressões” que o governo fazia ao cumprimento do 

programa da UP. 

Sem um afã de adentrar-nos nas explorações que uma vasta bibliografia dá acerca do 

fracasso e derrota do governo da Unidade Popular e, com isso, da queda do sistema 

constitucional que o país havia construído de 1925 em diante, não se pode deixar de 

mencionar que a influência que teve nessa derrota fatores como: o esgotamento do modelo 

desenvolvimentista e modernizador impulsionado pelo mesmo capitalismo desde a década de 

40, a intervenção do imperialismo norte-americano no Chile, associada à traição de superiores 

militares contra o regime constitucional apoiados pela direita e as classes dominantes 

chilenas, mas também os erros ou falhas na implantação do projeto da UP por parte da 

esquerda marxista e não marxista chilena que vai além das diferenças políticas entre um setor 

“gradualista” ligado ao PCCH-Allende e um polo “rupturista” ligado ao PS, as tensões com 

aquelas coletividades mais à esquerda do PS e mais à direita do PC que não conformavam a 

UP, ou a distância existente entre – como diz Frank Gaudichaud (2004) – a realidade da luta 

de classes, na base, com os debates institucionais neste período no Chile e seus conflitos 

ideológicos. 

 

1.2.5. A modo de conclusão 

 

De tudo o que foi revisado neste capítulo, é possível afirmar que os partidos políticos 

foram os que em geral articularam a esquerda chilena especialmente desde a década dos anos 

vinte do século XX até o golpe militar de 1973. Da mesma forma, foi a esquerda – desde suas 

origens – que se posicionou ante a questão social como consequência do capitalismo e gerado, 
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 Para maiores detalhes da grande experiência, contribuições e dificuldades dos cordões industriais 

como expressão do “poder popular” ver “Poder popular y cordones industriales. Testimonios sobre el 

movimiento popular urbano 1970-1973” de Franck Goudichaud (2004), e “Tejedores de la revolución. Los 

trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo” de Peter Winn (2004). Outra linha de interpretação dos 

cordões industriais propõe Elisa Campos em sua tese de doutorado em História (2011), defendendo que estes não 

devem ser explicados como resposta dos partidos políticos ou dos movimentos à atuação de setores contrários ao 

governo da UP ou como expressão do poder popular, nesse sentido, não devem ser tratados como algo único, 

mas como experiências particulares e constitutivas. 



96 

 

promovido e fortalecido as lutas políticas a favor de reivindicações para os setores populares, 

especialmente a classe trabalhadora. 

A questão social desde os fins do século XIX até a década de 1970 apresentou 

variações na forma de manifestar-se em função das mudanças sociais, culturais e econômicas 

que sucediam tanto no Chile como no mundo. O interesse que no começo focava a situação da 

vida e trabalho dos operários da pampa salitreira se deslocou para os desempregados e 

trabalhadores, mulheres e crianças das cidades urbanas chilenas. 

Uma maneira de abordar a variação histórica das formas de focar a questão social por 

parte da esquerda é a de examinar os petitórios que chegou a formular. Em todo caso, todos 

eles têm em comum o uso implícito da noção de igualdade. Ainda que estes petitórios se 

resignificam no calor das lutas políticas ocorridas em diversos momentos históricos, da 

mesma maneira podem-se determinar certos elementos que se mantêm ao longo dos anos 

estudados. 

Estes elementos que permanecem na história do século XX possuem suas próprias 

determinações histórico-concretas. Assim, por exemplo, não possuem a mesma significação 

político-histórica a exigência da liberdade civil, em um contexto onde o PCCH foi excluído 

do sistema político, ou a mediados dos anos sessenta quando a força do movimento popular e 

dos partidos da esquerda era muito superior a de princípios dos anos cinquenta. O mesmo 

exercício pode-se realizar para a consideração da erradicação da pobreza ou da miséria. Mas, 

tudo isso não implica que os temas de todos os petitórios se reduzam a expressar a 

necessidade de um período histórico preciso. 

Compreendido o anterior, é possível dizer também que os elementos que permanecem 

no uso da noção de igualdade desde uma perspectiva político-prática, associam-se desde 

muito cedo com a erradicação da pobreza e da miséria, a transformação das condições sociais, 

políticas, econômicas e culturais dos setores populares sem discriminação de sexo. 

Concretamente, a igualdade tem a ver com expandir e melhorar os níveis educacionais, de 

saúde, de moradia dos setores populares, como também promover a igualdade de salários para 

os trabalhadores que desempenham tipos de trabalhos que são considerados similares, tendo 

em conta as necessidades vitais dos setores populares, não ficando fora – certamente – a 

erradicação do desemprego. Soma-se a isso, que a igualdade também implica liberdade civil, 

participação social organizada e eleitoral. Em aspectos amplos, estes elementos são os que 

dão corpo ao uso implícito da igualdade, manifestado nos programas e plataformas de luta 

política tanto das organizações operárias de princípios do século XX, como da experiência da 

República Socialista dos doze dias de Marmaduque Grove e as alianças eleitorais que 
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começam a formar os partidos Socialista e Comunista desde fins dos anos 30 e que se 

manterão até o golpe militar. 

Outro elemento que aparece com força a partir dos anos 30 até antes do golpe militar é 

a ideia – no interior da esquerda chilena – de que o Estado cumpre um papel fundamental de 

transformação social, ou seja, como instrumento que gera igualdade social e pode cumprir as 

demandas dos setores populares representados através dos partidos políticos marxistas e as 

alianças políticas por eles estabelecidas. Nesse sentido, a igualdade implica conceber que o 

Estado é o que deve influir para terminar com a dependência econômica, os monopólios, a 

oligarquia, o imperialismo e os restos feudais que se encontravam no Chile, através da 

nacionalização dos recursos e riquezas naturais, a industrialização e a reforma agrária, ao que 

se anexará o controle dos meios de produção na proposta da UP. 

Até aqui parece ser claro o uso que se dá à noção de igualdade, mas não é claro o 

referente teórico utilizado, que vem também justificar as demandas, estratégias e lutas 

empreendidas, tanto pelo PCCH como pelo PS. A especial revisão dos programas das alianças 

políticas nas que se inseriram estes partidos dá conta de uma distância entre as considerações 

revisadas do marxismo e as formuladas nestas alianças através de suas plataformas políticas, 

já que os petitórios em geral podem ser abordados no interior do sistema capitalista, exceto 

aqueles que têm a ver com o controle dos meios de produção e a instauração do socialismo. 

Nesse sentido, observa-se uma distância nos programas revisados dos delineamentos 

da igualdade desde uma perspectiva marxista, o qual pode ser explicado – a modo de hipótese 

– pelo “realismo político” ao que deveram optar os partidos marxistas da época para 

conseguir seus objetivos políticos. 

Em síntese, o uso do conceito de igualdade – plasmado nos programas políticos 

levantados pelas alianças partidárias nas quais participaram o PCCH e o PS em cada eleição 

presidencial – associa-se a obtenção de bens e direitos sociais primários  por parte dos setores 

populares. Estes são: educação, saúde, moradia, trabalho, salário e liberdades civis/políticas 

(como voto, associação, participação). Todos estes aspectos se conjugam e dão como 

resultado uma totalidade que habilita aos desfavorecidos socialmente e os instala em uma 

posição de maior igualdade com os setores favorecidos da sociedade. 
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2. PARTIDO COMUNISTA DO CHILE: 1922-1973 

 

2.1. O Partido Comunista do Chile 

 

O seguinte capítulo apresenta uma primeira parte destinada a reconstruir os fatos 

importantes da história do Partido Comunista, de modo que o leitor tenha à vista  o contexto 

partidário no qual se insere a produção teórica e as demandas concretas impulsionadas pelo 

partido. Este panorama histórico não responde a uma análise exaustiva e original da história 

partidária, mas a uma construção realizada sobre fontes secundárias que nos permitem obter 

uma visão global do partido. 

Os trechos seguintes, onde se reconstrói a noção de igualdade usada implícita ou 

explicitamente pelo PCCH nos anos 1960-1973, está baseado em fontes primárias, obtidas 

tanto dos artigos publicados na Revista Princípios ou no diário El Siglo, como em alguns 

livros e discursos dos – que denominamos – intelectuais orgânicos do partido: Orlando Millas, 

Volodia Teitelboim e Luis Corvalán. 

 

2.2. História do Partido Comunista do Chile 

 

É sabido que os PC na América Latina sofreram um grau variável de influência da 

União Soviética ao longo do século XX na elaboração de suas estratégias políticas. Mas, 

independentemente dessa influência, é importante o PC chileno, porque mostra um dos 

desenvolvimentos inéditos na América Latina. 

Entre 1959 e 1973, foi uma das maiores organizações comunistas na América Latina, 

chegando a ser 120.000 militantes em 1973 (FURCI, 2008). Por outro lado, mostrou também 

bastante estabilidade em sua participação eleitoral (entre 15% e 17% desde 1947 a 1973), e 

ademais foi parte de três coalizões de governo: a da Frente Popular com Pedro Aguirre Cerda 

como presidente em 1948, a da presidência de Gabriel González Videla em 1946 e a de 

Salvador Allende com a Unidade Popular em 1970. 

Carmelo Furci defende que o PCCH é uma continuação do Partido Operário Socialista 

(POS) de orientação marxista e fundado em 1912 por um grupo “que chegou ativo na política 

até a „fundação‟ do PC, em 1922, quando em seu 5° Congresso Nacional, mudou seu nome 

para PCCH” (FURCI, idem, p. 58). Segundo Furci, não existiria uma importante diferença no 

que se refere às raízes, estrutura e liderança, nem com o POS nem tampouco posteriormente 

com o PCCH. Para Furci, o ano de 1922 marcaria o momento em que o partido começa a 
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depender dos delineamentos políticos da URSS. A ideia de que o PCCH tem sua data de 

fundação em julho de 1912 é bastante discutida, tanto por estudiosos e militantes do partido – 

um exemplo é Hernán Ramírez Necochea –, como além deste: Tomás Moulian (1983) ou 

Sergio Grez (2011). No interior do próprio partido a posição do historiador Hernán Ramírez 

Necochea
91

 se contrapõe a de outro historiador como Iván Ljubetic, que fixa a origem oficial 

em 1912 (LJUBETIC, 2000), baseando-se na ausência de mudanças estatutárias e 

programáticas em 1922. A própria direção do PCCH considerou  o ano 1922 como data 

inaugural do partido a partir do X Congresso de 1956 (ou XIV Congresso, conforme como se 

compreenda a data de fundação) até que em 1994 se realiza o XX Congresso do partido e 

muda a data de origem para 1912 (LJUBETIC, ibid.). No presente estudo, adotamos a posição 

que denominaremos “intermediária” entre ambas as posturas que mostra o estudo recente de 

Sergio Grez sobre o partido. Isto significa reconhecer – como faz Carmelo Furci – que o 

PCCH herda toda a estrutura e quadros dirigentes do POS, mas que, posterior a 1918, e 

especialmente em 1920, o POS vai progressivamente aproximando-se às posições 

bolcheviques
92

, pois, ainda que a adesão dos socialistas chilenos à revolução de outubro de 

1917 será quase imediata e espontânea, a Convenção Nacional Socialista em Antofagasta de 

junho de 1920 e o Congresso em Valparaíso de dezembro de 1920 serão as instâncias formais 

do POS, que havia se voltado para a III Internacional, pois neste último se acordou a adesão 

do POS ao Komintern. 

Organicamente o partido está estruturado como partido leninista, segundo o princípio 

do centralismo democrático. Os Estatutos que o Partido elaborou no momento de sua 

fundação sintetizam sua avaliação do momento histórico e das ideias que guiariam a ação de 

seus membros. Neles, nos encontramos com aspirações que também identificamos nos 

princípios da FOCH e no programa do Partido Socialista de 1897: busca de liberdade, 

superação do sistema capitalista e condições sociais que permitam o desenvolvimento e 

emancipação dos homens, mulheres e crianças. 

“[O PC chileno] luta pela conquista da plena independência econômica e 

política do Chile; por conseguir para o povo as garantias da mais ampla e efetiva 

democracia; por melhorar as condições de vida, trabalho e cultura da classe operária 
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 Hernán Ramírez Necoche em sua obra Origen y formación del Partido Político en Chile. Ensayo de 

historia política y social de Chile, publicada em 1965, estabelece as origens imediatas do PCCH no contexto do 

clima revolucionário mundial – derivados da Revolução Russa e sua influência no Chile – junto às condições 

histórico-sociais particulares do Chile – crise econômica e política, lutas políticas e reivindicativas dos 

trabalhadores, repressão estatal e patronal e a ação do líder do POS e pai do PCCH: Luis Emilio Recabarren. 
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 “O POS se impregnou velozmente dos axiomas bolcheviques, alienando-se com suas posições de 

maneira tal que desde mediados de 1920 começou a discutir-se em algumas seções do partido chileno a adesão 

ao Komintern ou III Internacional (comunista) fundada em março de 1919 em Moscou” (GREZ, 2011: 156). 
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e toda a população trabalhadora, até chegar a abolir todas as formas de exploração e 

opressão, (...) trabalhará para colocar fim a toda escravidão e exploração do país 

pelo capitalismo internacional e a oligarquia criolla (...) reivindicando o direito a 

defender, por sobre toda outra consideração, os supremos interesses do povo do 

Chile, sua plena existência como tal, sua liberdade e seu porvir. (...) lutará com todos 

os meios ao seu alcance pelo império das liberdades públicas e as garantias cidadãs 

inerentes a todo regime de governo democrático (...) lutará pela defesa do lar e da 

família, trabalhando para que cada lar se veja livre do assalto da miséria e das pragas 

que dizimam nossa população e para que cada família sinta a saudável alegria de 

viver (...) lutará, igualmente, pelo enaltecimento e emancipação da mulher, 

outorgando-lhe todos os direitos que lhe são negados; lutará pela geração jovem 

submersa na orfandade e desamparo; lutará pelo desenvolvimento da cultura, da 

ciência e da arte (...) trabalhará sem descanso pela unidade da classe operária e pela 

unidade nacional, hasteando como seu lema: CHILE PARA OS CHILENOS” 

(ESTATUTOS PARTIDO COMUNISTA DO CHILE, 192?, p. 4-5). 

 

Rolando Alvaréz (2007) opina que o comunismo chileno se diferencia do resto dos 

comunismos da América Latina e do movimento internacional devido às quatro características 

seguintes: sua origem operária, entre os mineiros do norte grande do país; sua inserção no 

sistema político nacional, até o ponto de transformar-se em um partido intrassistêmico de 

referência no interior do sistema democrático chileno, o que foi favorecido pela estabilidade 

relativa da democracia chilena; sua adesão ao movimento e projeto comunista internacional; e 

por último, sua origem nacional, havendo participado na geração do sistema de partidos 

chilenos ainda vigente. 

Ao revisar os arquivos do Partido Comunista da União Soviética, alguns pesquisadores 

pensaram que as relações orgânicas e os fluxos financeiros entre o PCUS e o PCCH explicam 

o sentido de pertencimento deste último ao movimento comunista internacional vinculado ao 

marxismo-leninismo
93

, especialmente entre 1950 e 1973, ainda que existem registros de 
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 Ulianova e Fediakova dizem que “as relações entre o PCUS e os partidos comunistas estrangeiros 

que formavam parte do chamado movimento comunista durante o período analisado (anos 1950-1970) 

compreendiam uma dimensão político-ideológica que partia do fato do reconhecimento implícito de objetivos 

finais comuns e do reconhecimento, por parte do partido irmão em questão, da liderança da URSS e de seu 

Partido Comunista e, portanto, do apoio que devia prestar a suas políticas ante a opinião pública nacional e 

internacional e a consideração que devia à „experiência‟ e „opiniões‟ soviéticas na elaboração de sua própria 

linha política (...) esta unidade política e ideológica se apoiava em um múltiplo e eficiente apoio material e 

financeiro que entregava o Partido Comunista da União Soviética aos partidos „irmãos‟. Este apoio incluía 

tanto as contribuições monetárias em divisa convertível (apesar de a URSS sofrer uma escassez constante dela), 

como diversas políticas de cooperação cultural (divulgação de jornais, revistas, livros, folhetos, filmes, 

exposições de fotos, etc., que divulgavam não tanto à URSS como nação, mas ao comunismo como ideia e ao 

„socialismo real‟ como experiência) que se confundiam com o esforço de propaganda dos mencionados 

partidos, assim como diversos sistemas de estímulos aos militantes e „amigos‟ dos partidos (viagens à URSS em 
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contribuições monetárias não regulares desde fins dos anos 20, os quais, no começo dos anos 

30, são próximos de US$ 400 a 500, três vezes inferior à ajuda outorgada aos PC argentino e 

brasileiro, considerados os mais importantes da região (ULIANOVA e FEDIAKOVA, 1988). 

O Partido Comunista chileno não é visto pela Internacional Comunista como um aliado 

estratégico, é um partido subestimado e mencionado ao final das listas de maneira quase 

ritual
94

. 

Até os fins dos anos vinte, o PCCH se divide em uma ala estalinista e outra trotskista. 

A corrente trotskista passará a formar parte do nascente Partido Socialista na década de 30 

junto a grupos de tradição anarquista. Desde esta mesma década, o PCCH apostou pela via 

institucional de construção do socialismo, conseguindo gerar uma identidade política entre os 

comunistas, diferente do resto da esquerda chilena. Vários autores definiram diversas etapas 

do PCCH, não é nossa intenção revisá-las todas, mas ao examinar algumas, revisaremos parte 

da história do partido. 

Carmelo Furci (2008) define cinco períodos na história do PCCH, primeiro é o que vai 

de 1912 a 1922, o segundo desde 1922 a 1933 no qual ocorrem conflitos ideológicos e em 

1933 com a Conferência Nacional abandona o terceiro período da Internacional Comunista, o 

terceiro período é de 1933 a 1948 onde participa da Frente Popular e adota a colaboração de 

classes, o quarto vai de 1949 a 1973 onde se dá a aparição, desenvolvimento e fracasso da 

estratégia da Via Chilena ao Socialismo, seria a época mais significativa de sua existência e o 

quinto período que vai desde 1973 a 1988. 

Outra periodização é feita por Hernán Ramírez Necochea (2007), que define quatro 

momentos, primeiro o de gestação ou pré-história do partido que vai desde a gênese da classe 

operária até 1912, segundo de 1912 a 1922 que é a emergência do partido em 1922, o terceiro 

de 1922 a 1931, onde o partido sofre lutas de poder no seu interior, une-se à III Internacional 

e cumpre funções parlamentares e o quarto momento é desde 1931 a 1965 em que o partido 

abandona a política do terceiro período e assume a estratégia da Frente Popular e a unidade da 

esquerda com a FRAP. 

Por outro lado, Tomás Moulian (1983) identifica três momentos na evolução do 

partido: a primeira vai desde a fundação de 1922 a 1933, a segunda desde 1933 ao XX 

Congresso de 1956, e a terceira se estende entre 1956 até fins de 1980. Caracteriza a primeira 

                                                                                                                                                         
diversos programas de intercâmbio, férias, tratamentos médicos, bolsas de estudos, etc.)”. (ULIANOVA et al. 

1998: 118-119). 
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 Em 1962, o Fundo de Apoio aos PC no mundo se distribuía da seguinte maneira: PC Italiano e 

Francês com 5.200.000 e 1.500.000 dólares, o qual correspondia a 40% do fundo, o PC da Áustria e dos Estados 

Unidos com 400.000 dólares cada um, Chile ocupa o lugar número 14 com 150.000 dólares. (ULIANOVA e 

FEDIAKOVA: 1998: 127). 
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etapa como “esquerdista”, já que sua linha política propiciava o enfrentamento de “classe 

contra classe” e a revolução socialista como tarefa imediata, mas dada a repressão sobre o 

partido durante o governo de Ibáñez (1927-1931), este se encontrou dizimado, sem 

capacidade de mobilizar politicamente à classe operária e de executar dita resolução. Moulian 

opina que o partido nessa primeira etapa era ainda a prolongação do movimento operário da 

salitreiras e das mancomunais, assim sua vinculação com a Internacional era mais bem 

epidérmica, 

“[o partido] recobriu superficialmente esse esqueleto com as roupagens das 

teorias e polêmicas elaboradas no movimento operário europeu (...). Havia um 

verniz marxista-leninista, imposto pelas relações com o mundo externo; mas, 

apenas se arranhava essa camada, surgiam as raízes operárias, o humanismo moral 

dos ensinamentos de Recabarren, as tendências antiestatistas do velho cunho 

anarquista, que calçavam com os chamados à „revolução social‟ muito melhor que 

com o formato „etapista‟” (MOULIAN, 1983, p. 76-77). 

 

A segunda etapa está marcada pela passagem a uma concepção etapista ou a tese da 

revolução democrático-burguesa. Mudança que implicava reconhecer uma modificação na 

análise do capitalismo mundial e das possibilidades de desenvolvimento do capitalismo no 

Chile. Nesta perspectiva, o país requeria terminar as tarefas de industrialização e 

modernização que correspondiam ao capitalismo, antes de pensar em uma etapa superior de 

organização socialista: “O atraso da sociedade chilena era interpretado em termos de um 

dualismo estrutural, consequência de insuficiências no desenvolvimento capitalista e da 

incapacidade da oligarquia para criar, desde o Estado, as condições da industrialização” 

(MOULIAN, 1983, p. 78). Nesta etapa também, no interior do partido terminam as tensões 

existentes entre a tradição operária popular (correspondentes à primeira etapa) e o marco 

eurocêntrico que impunha a Internacional, assumindo as versões estalinistas do marxismo-

leninismo como parte do próprio marco interpretativo e de análise. Assim, o partido defendeu 

a política da URSS sem maior crítica e combinou essa defesa com uma grande capacidade 

para aplicar a política soviética à realidade chilena. A partir da terceira etapa, ou seja, depois 

do XX Congresso do PCUS, o partido soube ligar não apenas a luta pela democracia, mas 

também a luta pelo socialismo com a via pacífica. 

Outra interpretação é a de Maria Soledad Gómez (1988), que pensa que, entre os anos 

1922-1952, a política do PCCH pode se dividir em quatro etapas: a da Frente Única e 

Revolução Socialista (1922-1933), a Frente Popular e Democracia Burguesa (1933-1941), a 

União Nacional (1941-1945) e a Luta de Massas (1945-1952). 
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A etapa da Frente Única do PCCH se corresponde com seus inícios em 1922, quando 

se originam tensões “entre as tradições ideológicas de origem popular presentes no Partido 

Operário Socialista que lhe deu origem e o marco eurocêntrico da Internacional Comunista”. 

Destaca em 1925 a realização do VII Congresso Nacional do PC em que se critica a estrutura 

orgânica e os métodos de funcionamento do partido, dando passagem em 1927 à realização do 

VII Congresso Nacional do PC, evento que culmina o processo de “bolchevização”. Ajudada 

pela Internacional Comunista, a estrutura partidária fica conformada por seções em células, 

comitês locais e regionais, além do comitê central e o tipo de democracia denominado 

“centralismo democrático”
95

. Dessa forma, o PC define nesta etapa a luta pelo socialismo, 

desenhando a estratégia de alianças que inclui ao proletariado, ao campesinato e ao partido, 

aplicando assim a tese da Frente Única Proletária tomada da Internacional Comunista. 

A passagem à etapa de Frente Popular e Revolução Democrático Burguesa em 1933 

com o objetivo de unir a todos os setores democráticos da sociedade para enfrentar aos que o 

partido considerava os três grandes inimigos do Chile: o imperialismo norte-americano, o 

latifúndio e a oligarquia nacional. A necessidade enfatizada pelo PCCH é a “de culminar as 

tarefas – para o Chile – de industrialização e modernização correspondentes à etapa 

capitalista, antes de que seja possível pensar em uma etapa superior de organização” 

(GÓMEZ, ibid, p. 70), e para isso, atribui às burguesias nacionais um papel importante na 

conquista do desenvolvimento capitalista no país. Isto lhes motiva a formar um bloco aberto, 

onde se incorpore o setor revolucionário da burguesia, arrastando atrás de si – na luta contra o 

imperialismo – à pequena burguesia urbana e rural, isso sim, sob a direção da classe operária. 

Esta convocatória de uma Frente segue as pautas emanadas do VII Congresso da Internacional 

Comunista em 1935, onde se unem os partidos de esquerda, para opor barreiras ao fascismo. 

Nesse contexto, surge no Chile, em 1936, a Frente Popular formada pelo Partido Radical, o 

Partido Socialista, o Partido Democrático e o Partido Comunista, ficando a direção em mãos 

do Partido Radical
96

. 
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 Ainda que a Internacional Comunista ou Terceira Internacional se fundou em 1919, as teses da 

“bolchevização” foram adotadas em seu V Congresso de 1924. Seguindo a Milos Hájek (1985) esta 

bolchevização pretendeu terminar com a tradição social-democrata na esfera do campo orgnizativo dos partidos 

comunistas. Significava, entre outras coisas, que todo inscrito devia desempenhar uma atividade precisa no 

interior da organização, devia estar inserido em uma célula (de empresas), as divergências entre as fileiras seriam 

resolvidas com o centralismo democrático, em que a crítica seria realizada de baixo para cima, no interior do 

partido. Sem contar a influência da consigna da Internacional Comunista de “classe contra classe”, aprovado no 

VI Congresso em 1928. 
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 O PCCH na revista “Princípios” de 1967, através de Carlos Contreras Labarca, reconhece que as 

experiências das Frentes Populares da Espanha e da França foram propostas que nutriram a linha política do 

partido. Menciona que o VII Congresso da Internacional Comunista celebrado sob a direção de Jorge Dimitrov, 

o PC chileno se “nutriu de preciosos ensinamentos que lhe permitiu abordar e levar a cabo a tarefa histórica 
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Em 1938, ganha as eleições o candidato da Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda. Em 

pouco tempo, surgem as tensões no interior da aliança, especialmente emerge um sentimento 

anticomunista por parte do PS que critica o caráter satélite do PCCH em relação à III 

Internacional. A isso se agrega a disputa pela representação dos setores populares e das classe 

operária. Esta maneira de ver do PS fica ratificada pelo PCCH a partir de 1941, pois passa a 

funcionar durante o decorrer da Segunda Guerra Mundial – cujo programa sintoniza coma luta 

contra o nazifascismo e a chamada a todos os partidos e organizações populares a apoiar aos 

povos que lutam contra o fascismo. 

A luta de massas é a quarta etapa na ação do PCCH que se estende desde 1945 a 1951 

e na que se produz a expulsão do reinosismo
97

 de suas fileiras. Coincide com que, no nível 

internacional do comunismo, a URSS forma o Komintern em 1947 com seu sentido defensivo 

e de consolidação da área socialista da Europa Oriental (diferentemente do Komintern 

associado à construção do socialismo em todo o mundo). No nível nacional, o partido em uma 

primeira fase participa com três ministros de suas fileiras no governo de Gabriel González 

Videla durante cinco meses e, em uma segunda fase, o partido cai no isolamento e na 

ilegalidade devido a que o mesmo governo em que participavam os proscreveu do sistema 

político chileno em 1948 aplicando a lei de Defesa Permanente da Democracia (a conhecida 

“lei maldita”) que permitiu cancelar a inscrição do partido na política chilena e, com isso, 

apagar do registro eleitoral a seus militantes e suspeitos de militar nele, perseguir e encarcerar 

a centenas de militantes e dirigentes e assim controlar a agitação comunista expressada 

através do movimento sindical. Esta lei duraria até 1958. A ela se opôs claramente uma parte 

do PS, apesar de sua posição ideologicamente contrária ao PC. Graças ao trabalho do Bloco 

de Saneamento Democrático (onde participam a totalidade dos partidos políticos exceto 

conservadores e liberais) depois de dês anos se chegou a derrogar a lei. Durante todo este 

                                                                                                                                                         
transcendental de conduzir à classe operária e ao povo do Chile à constituição da Frente Única e da Frente 

Popular pela independência nacional, a democracia e a paz. Aos comunistas chilenos nos compraz expressar 

que a experiência da Frente Popular da França, assim como a da Espanha, estiveram presentes ao determinar a 

orientação que devíamos seguir para o cumprimento dessa tarefa e impulsionou o desenvolvimento do 

movimento operário e popular de nosso país. Entretanto, não transplantamos de forma mecânica essa 

experiência, já que no Chile existiam circunstâncias distintas, derivadas das peculiaridades de seu 

desenvolvimento histórico, de sua condição de país dependente do imperialismo, da sobrevivência de relação 

semifeudais e do nível político das amplas massas” (CONTRERAS, 1967: 25-26). 
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 O reinosismo se entende referido a Luis Reinoso, secretário da organização do PC do Chile no final 

dos anos 40. Inaugura uma forma determinada de atuar e que teve sua origem e expressão entre os anos 1948 e 

1951, durante a plena vigência da lei de Defesa Permanente da Democracia. Sua ênfase esteve em favorecer a 

ação revolucionária direta, por meio da luta frontal e violenta, tudo o que levou à expulsão dos seguidores desta 

vertente por considerá-los em “desvio de esquerda”. Esta forma de entender a ação que devia ter o PC, deveu-se 

a que Reinoso constata no Chile que a debilidade da democracia burguesa não permite o trânsito à sociedade 

socialista por meio do aprofundamento democrático bloqueado pelo poder que mantinha a oligarquia proprietária 

de terras. Ver detalhes em Manuel Loyola (s/f). 
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tempo. O PCCH seguiu desde a clandestinidade colocando-se claramente em favor de cumprir 

as etapas no caminho da revolução democrático-burguesa e posteriormente a socialista, por 

meios pacíficos. Isso se expressava claramente em artigo da revista Princípios da época: 

“Todo revolucionário sério, que se inspire nas fontes teóricas do marxismo, 

sabe que no processo revolucionário não se pode saltar etapas, sob pena de 

transformar-se em vez de dirigente da revolução, em uma gangue de aventureiros, 

(...) Lênin considerava um aventureirismo, uma traição à ciência do marxismo o 

tratar de saltar-se etapas da revolução tão fundamental como a democrático-

burguesa (...). Nossos princípios são e seguirão sendo os de marchar em direção à 

revolução proletária que estabeleça um regime socialista em nosso país que será o 

único que poderá terminar com todos os males que abatem a população (...). O 

problema fundamental de nosso país, nestes momentos, é o de marchar quanto antes 

a resolver os problemas da revolução democrático-burguesa pela via pacífica, 

especialmente o problema da terra através da Reforma Agrária e da industrialização 

do país que modificará totalmente a estrutura econômica semifeudal do Chile. Para 

isso, necessitamos da união de todas as forças progressistas e não da divisão que 

preconizam os trotskistas através de sua „terceira frente‟ que com toda propriedade 

pode chamar-se a “Frente da Traição” (CHACÓN, 1945, p. 5-6). 

 

Durante este período, em 1950, o partido muda sua estratégia política e começa a 

promover desde a clandestinidade em 1951 um governo capaz de realizar o Programa de 

Emergência Nacional, intitulado “A luta pela paz é a luta pelo pão, pela liberdade e pela 

independência nacional” – e que será base nos conteúdos definidos no Projeto da Frente de 

Liberação Nacional de 1952, que conterá a linha estratégica que posteriormente o PCCH 

entenderá a Frente de Ação Popular (FRAP) criado em 1956. 

O Programa de Emergência vislumbra uma noção de igualdade que na prática se 

expressa no reestabelecimento de liberdades e direitos políticos e a obtenção de bens sociais 

como alimentação, trabalho e pleno emprego, salário em função do custo de vida, seguridade 

preventiva e moradia, sem discriminação de raça nem sexo. A industrialização e a 

nacionalização são condições necessárias para alcançar isso, possíveis de cumprir sob um 

sistema capitalista de desenvolvimento e de transição ao socialismo. 

O programa formula: 

 

“1° Defesa econômica dos trabalhadores: Reajuste de pagamentos e salários 

de acordo com o custo de vida; garantia de trabalho para todos os chilenos do 

desemprego e das discriminações políticas; aperfeiçoamento da Previdência Social; 
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para o problema habitacional, fazer uso dos terrenos fiscais, Caixas de Previdência e 

dar cumprimento à lei econômica (...) 

2° Defesa da economia nacional (...) assegurar maquinarias, matérias-

primas e crédito adequado à indústria chilena, suspensão do pagamento da dívida 

externa enquanto dure a crise (...) 

4° Reestabelecimento das liberdades democráticas: Derrogação da lei de 

Defesa Permanente da Democracia, da lei de Segurança Interior do Estado e da lei 

de sindicação de assalariados agrícolas. Dissolução da Polícia Política e castigo para 

os flageladores. 5° Pelo abastecimento alimentício do país: obrigatoriedade do 

cultivo de terras inexploradas; créditos, garantias, maquinaria e assistência técnica 

para aumentar a produção agrícola; confisco pelo período da crise das terras 

inexploradas. Entrega em arrendamento ou gratuitamente ao camponês que as queira 

trabalhar; parcelamento de terras fiscais e entrega destas a chilenos que queiram 

trabalhá-las; devolução de terras a mapuches e títulos de domínio a ocupantes de 

terras fiscais (...)” (PROGRAMA DE EMERGÊNCIA DEL PC CHILENO in 

GÓMEZ, 1988, p. 128-129; FURCI, idem, p. 85). 

 

O programa pretendia, por um lado, unir às forças opositoras do país e, por outro, 

possibilitar o cumprimento da revolução burguesa muito similar à proposta programática 

realizada pelo partido desde a época da Frente Popular (FURCI, idem), pelo que a dimensão 

reformista era evidente. Ainda que a linha programática era similar à dos anos 30, a novidade 

se dava pelo tipo de aliança que esperavam, centrada na hegemonia da organização de classe 

operária na aliança política com setores da burguesia. 

Por outro lado, o programa da Frente de Libertação Nacional, desde o ponto de vista 

de igualdade, colocava como condições fundamentais que permitem concertá-la, a 

necessidade de nacionalizar as indústrias, pôr fim ao imperialismo no país, contar com 

independência nacional, expropriar a terra e redistribui-la para outorgar condições de trabalho 

principalmente aos camponeses e contar com um Estado e sistema político democrático. 

Os objetivos propostos pela Frente de Libertação Nacional contemplavam: 

 

“1) Organização de todo o povo trabalhador do campo e da cidade para 

levar a cabo a unidade nacional do movimento operário. 2) Solução ao problema 

agrário, expropriando o latifúndio e distribuindo a terra aos camponeses, que 

pagariam por ela. 3) Luta pela nacionalização das indústrias que estavam em mãos 

de companhias estrangeiras e fim do imperialismo no Chile. 4) Democratização do 

Estado e do sistema político. 5) Luta organizada pela linha de independência 

nacional. 6) E a realização de todo o Programa por meios pacíficos (...) Destaca 
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como linha oficializada a via pacífica e as formas de luta que ela implica.” (DAIRE, 

ibid., p. 159-160). 

 

A estratégia da Frente de Libertação Nacional coincidiu com a formação da Frente do 

Povo (1951-1955) e com a primeira candidatura de Salvador Allende às eleições presidenciais 

de 1952. A Frente do Povo seria o começo das alianças que uniriam à esquerda marxista 

chilena – com os PS-PCCH como seu eixo central – nas eleições presidenciais sucessivas até 

1970. Posterior à Frente do Povo, entre 1955, para logo constituir-se a Frente de Ação Popular 

(FRAP) em março de 1956 onde se manteve a unidade PS-PCCH, mas cada um com sua 

própria estratégia; os comunistas com a Frente de Libertação Nacional e os socialistas com a 

Frente de Trabalhadores. 

Como meio proposto para realizar a estratégia da Frente de Libertação, o PCCH 

ratifica a via pacífica, proposta desde 1956, a partir do XX Congresso do PCUS, como linha 

para a tomada do poder. Esta proposta não se afastava do vinha desenvolvendo anteriormente 

em sua história política. Embora, segundo Carmelo Furci (2008), não necessitasse justificá-la, 

principalmente, porque a luta armada não estava dentro de suas preocupações. 

O XX Congresso do PCUS
98

, na necessidade de justificar a linha assumida, destacou a 

importância que na nova situação internacional tinha o princípio de coexistência pacífica, 

onde a fortaleza do campo mundial do socialismo, o movimento operário e comunista, era 

evidente. Portanto, a perspectiva de agrupar a grande maioria da população contra o poder dos 

monopólios era viável. Como consequência, podia-se criar uma superioridade das forças do 

“progresso” sobre as da “reação”, impedindo a estas últimas recorrer à violência para manter 

seu poder. 

A via pacífica seguida pelo PCCH é uma tática que não se abandonará até conseguir o 

governo popular. Luis Corvalán, Secretário Geral, escrevia que a política do partido, agora e 
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 Um trecho da declaração do XX Congresso do PCUS é divulgado na Revista Principios, dando as 

razões de assumir esta linha; “Esta tese, como a anterior, baseia-se na justa apreciação das novas condições 

internacionais criadas pelo existência de um mundo socialista, pelo desenvolvimento da consciência socialista 

nas massas populares dos países capitalistas e a incapacidade da burguesia, em muitos desses países, para 

impedir que a classe operária possa unir ao seu redor à maioria da população e obter a conquista do poder 

pela via do sufrágio ou outras que sejam, forçosamente a insurreição do povo” (XX Congresso do PCUS in 

PARTIDO COMUNISTA DO CHILE, 1956a: 20). Neste Congresso também se condenou o culto à 

personalidade de Stalin. O Congresso declarou que o culto havia prejudicado o papel do Partido e das massas 

populares, havia limitado a democracia interna e a direção coletiva no Partido, dando lugar a graves infrações da 

legalidade socialista. O PC chileno fazia eco também desta declaração, reconhecia seu erro e declarava: “Quanto 

aos comunistas chilenos, considerávamos Stalin um continuador de Lênin e participávamos do culto a sua 

personalidade. Não conhecíamos seus erros práticos e não soubemos descobrir seus erros teóricos. Influiu 

nessa nossa atitude o fato de que estimávamos em Stalin uma espécie de símbolo da União Soviética e o 

defendíamos e exaltávamos na mesma medida em o atacava a reação mundial” (COMITÊ CENTRAL PC 

CHILE, 1956b: 2). 
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sempre, baseava-se na mobilização de massas, coincidente com a linha que vinha 

impulsionando o partido desde os anos 30, “a via pacífica” como via revolucionária e 

combativa, que recorre tanto à mobilização e luta de massas como à prática reformista através 

da ação parlamentar e municipal: 

 

“nosso Partido assinalou a justa orientação e trabalhou de acordo com ela, 

da apresentação de pedidos simultâneos de petições por ramos da indústria, 

coordenando os movimentos e as greves, sem esperar, em muitos casos, o 

vencimento de convênios, passando assim por cima do Código de Trabalho, ali onde 

este Código constitui uma amarra. Nosso Partido foi e é também o principal 

organizador das ações dos colonos pela ocupação de terrenos. Desta maneira, 

demonstra-se na prática que nossa linha é combativa e revolucionária e que o fato de 

pronunciar-nos a favor da via pacífica não tem nada a ver com a passividade, o 

reformismo, o legalismo ou a conciliação de classe.” (CORVALÁN, 1971, p. 35) 

 

As estratégias do PCCH e do PS coincidiam em alguns aspectos centrais, como que o 

Chile se encontrava em um momento de revolução burguesa, na necessidade de unir-se para 

disputar as eleições presidenciais de 1958 e também outorgar-lhe liderança ao movimento 

operário no interior desta aliança. Entretanto, as diferenças entre ambos os partidos eram 

maiores. A estratégia política do PCCH era construir alianças com diferentes classes e forças 

políticas para forjar mudanças revolucionárias possíveis dentro de um contexto democrático, 

por meio da “via pacífica” e a luta parlamentar. Ainda assim, no plano internacional, aderia 

indiscutivelmente à URSS e o campo socialista. Dois aspectos centrais em que a estratégia 

política do PS não coincidia (FURCI, ibid.). 

Os resultados das eleições de 1958, onde Salvador Allende obteve o segundo lugar, 

foram significativos para o momento histórico que viria nos anos sessenta, já que demonstrou 

que a correlação de forças a favor da esquerda era capaz de ameaçar às forças direitistas. Com 

isso, afiançava-se a tese do PCCH de que era possível obter o governo mediante a via 

parlamentar e desde lá impulsionar as mudanças requeridas (DAIRE, 2008; FURCI, 1988). 

Como é sabido, os convulsionados anos sessenta encontram ao comunismo 

internacional dividido em três grande posições ideológicas
99

: o PCCH tomou posição pela 
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 Uma posição estava representada pela URSS, que impôs sua liderança – com a “via pacífica” e a 

teoria leninista do partido e o papel protagonista da classe operária – em quase todos os partidos comunistas. 

Outra posição foi a China, que concebia um partido revolucionário que contemplava tanto a via pacífica como a 

armada e ao campesinato com um papel primordial na revolução. A terceira posição era a de Fidel Castro e 

Ernesto Che Guevara, diferentemente das posturas leninistas, consideraram que o foco guerrilheiro podia criar as 
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soviética, pela via pacífica e, embora ambiguamente, pela revolução cubana, à que reconhece 

como uma grande batalha contra o imperialismo, ainda que não a considerou apropriadas para 

o caso chileno
100

. Desde mediados dos anos 60, o partido deixa de falar de via pacífica ao 

socialismo, para substituí-la pela via não armada. Nesta mudança, reconheciam a necessidade 

de graus de violência inevitáveis para a extinção do capitalismo
101

. Entretanto, isso não 

alterava no substancial a linha política ou via pacífica, que vinha seguindo o partido. Luis 

Corvalán escrevia na Revista Princípios em 1961: 

 

“Dissemos que se deve deixar claramente estabelecido que dita via [não 

armada] somente exclui a guerra civil ou a insurreição armada e não outras formas 

agudas de luta; que se pode desenvolver através de diversos canais, e não apenas 

mediante a utilização do Parlamento; que se baseia na ação das massas; que seu 

conteúdo é essencialmente revolucionário; que se deve estar preparado para 

qualquer mudança na situação e, portanto, para empreender a outra via” 

(CORVALÁN, 1961, p. 11). 

 

O PS tinha também uma posição diferente da do PCCH a respeito destes temas, 

polêmica que estourou nos meios de imprensa dos partidos em 1962, onde se produziu um 

intercâmbio de cartas entre máximos representantes de ambos partidos. Em resumo, o PS não 

aceitava a teoria dos campos ou blocos definidos pela URSS, nem a autoridade desta nem de 

nenhum outro centro que se sentisse vanguarda dos partidos, como tampouco estava 

comprometido apenas com a via pacífica. Via pacífica à que o PCCH ratifica sua adesão no 

XII Congresso realizado em 1962 que, na prática, dita tese – segundo Alonso Darie (1988) – 

pode-se chamar a via chilena ao socialismo. 

                                                                                                                                                         
condições da revolução, o camponês tinha um papel importante a cumprir nela e o partido comunista latino-

americano tradicional não podia conduzir uma luta coerente pelo socialismo (FURCI, ibid.; DAIRE, ibid.). 
100

 A respeito da relação do PCCH com o PC Cubano, aquele mostrou solidariedade com Cuba. Orlando 

Millas, um dos intelectuais orgânicos do Partido, escrevia acerca de Cuba em 1963: “A grandeza da Revolução 

Cubana reside em que desenvolveu, nas condições que lhe eram próprias, segundo o sentido de nossa época, 

respondendo acertada e dinamicamente a cada desafio das circunstâncias. Os revolucionários cubanos não 

copiaram, não tentaram aplicar mecanicamente a sua realidade determinadas consignas ou métodos mais 

atrativos que deveriam parecer-lhes. Estudaram de forma criadora, cientificamente o marxismo-leninismo, 

aproveitaram sem dogmatismos as experiências de todas as revoluções anteriores, em especial, as dos 

bolcheviques russos, da Comuna de Paris e das democracias populares da Europa e Ásia, assim como os 

movimentos de libertação nacional contemporâneos da Ásia e África e as guerras de independência da América 

Latina, sobretudo em Cuba. Com esta bagagem, não se fecharam em formulações sectárias mas aplicaram a 

política mais revolucionária que correspondia a sua realidade” (MILLAS, 1963: 40). 
101

 Rolando Álvarez (2007) considera que a fusão entre a luta de massas e a via não armada explica a 

mistura entre práxis reformistas – eleitoreiras – e formas “revolucionárias” – ocupações de terrenos, greves 

ilegais – com as quais o partido conviveu. Em sua tese de doutorado, deixa ver que o partido sustentou uma 

posição pública ambígua a respeito do trabalho militar no interior de suas fileiras, já que este se expressou na 

criação dos comitês de vigilância de locais, de atos públicos e dirigentes, especialmente no governo da UP, e se 

ocultava. 
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A derrota do FRAP em 1964, com o triunfo de Eduardo Frei nas eleições 

presidenciais, foi um golpe político importante para a aliança, gerando profundos 

questionamentos em seu interior. Assim como na eleição anterior, esta tese afetava a tese do 

PCCH, mas agora em sentido contrário, demonstrando a incapacidade de mobilizar sob a 

aliança de esquerda à classe média e aos setores burgueses não monopólicos, que se 

deslocaram para a Democracia Cristã (DAIRE, ibid.). Mas também afetou a tese classista do 

PS ao mostrar que a aliança isolada da esquerda era incapaz de obter o poder presidencial 

(FURCI, ibid.). Como consequência do primeiro, surgiram também tendências 

ultraesquerdistas no Chile. Inclusive no interior da próprias fileiras do PCCH derivada da 

posição tomada frente às discrepâncias do comunismo internacional: de inspiração Soviética 

ou Chinesa, apareceu o grupo Espartaco de inspiração marxista-leninista com tendências pró-

chinesas com o objetivo de difundir as críticas do revisionismo, mas em 1963 foram expulsos 

do PCCH os militante David Benquis, Oscar Vásquez, Jorge Palacios e Berchenko e em 

seguida aproximará a suas fileiras o senador Jaime Barros Perez Cotapos. Depois de crescer 

em militante, em 1966, constituem-se no Partido Comunista Revolucionário (PRC). 

Caracterizam sua luta “contra o revisionismo levantado por Jruschov no XX Congresso do 

PCUS” (PCR, 1977, p. 1), contra o reformismo burguês e a colaboração de classes, como a 

defesa da luta armada como uma guerra de massas, ou seja, do povo em armas e não de um 

grupo ou vanguarda alçada separada do povo. Por sua vez, no PS, a tese de luta armada teria 

cada vez mais apoio no interior de suas fileiras. 

Esta mudança ultrapassa a aliança do PCCH-PS e emergem novos grupos da esquerda 

que viram a necessidade de uma luta armada como única via para estabelecer um governo 

revolucionário. A formação do MIR foi o máximo expoente da conformação de grupos 

desiludidos da via política seguida pela FRAP. As críticas também foram feitas à análise e ao 

diagnóstico histórico-social chilena formulado pelo PCCH, nisso cumpriram um grande papel 

intelectuais que chegaram ao Chile nos anos 60 como Rui Mauro Marini, Theotonio dos 

Santos, Andre Gunder Frank, Vania Bambirra (que influíram fortemente no MIR e parte dos 

socialistas), críticos do que os comunistas consideravam a sobrevivência de características 

feudais na sociedade chilena, o papel das burguesias nacionais e a estratégia das reformas 

modernizadoras como uma etapa prévia do socialismo. 

Apesar disso, o PCCH insistiu em estabelecer alianças com as forças progressistas, 

independentemente de sua ideologia, inclusive com o partido democrata-cristão (a quem 

considerava que possuía um caráter pluriclassista) para aguçar as contradições da burguesia 

com o imperialismo. Isso permite explicar – seguindo a Alonso Daire – que o PCCH atraiu a 
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setores esquerdistas do centro político como o partido democrata-cristão (como o Movimento 

de Ação Popular Unitária – MAPU) e o partido radical, para formar parte da aliança que a 

partir de 1969 passaria da FRAP à Unidade Popular, consagrando o triunfo de Salvador 

Allende em 1970. Situação que não minoraria as tensões entre o PCCH e o PS, devido a que 

este último tinha uma apreciação distinta tanto do momento político, como do PDC. 

O programa do partido elaborado em seu X Congresso de 1956 foi quase o mesmo no 

que se refere à estratégia política, daquele correspondente ao XIV Congresso de 1969. Insiste-

se na consecução da revolução burguesa como etapa de transição imprescindível para 

estabelecer uma sociedade socialista e na aliança das forças populares e progressistas para 

obter um governo popular que transformasse o sistema político chileno, ideia presente na 

eleição presidencial de 1970 e durante o governo da UP. 

Na literatura, concebe-se que a Unidade Popular é a realização histórica da estratégia 

do PCCH, com linhas comuns verificadas desde 1951 no Programa de Emergência, junto à 

aplicação da “via pacífica” ratificada no X Congresso em 1956, e da “ampla aliança” 

pronunciado no XIV Congresso de 1969. O programa de mudanças proposto pela UP devia 

ser realizado dentro do sistema constitucional do Estado de Direito chileno, apego que 

finalmente entorpeceu muitas das mudanças necessárias propostas pelo programa da UP. 

 

2.3. A Demanda dos comunistas 

 

O PCCH desde 1956 a 1973 realiza cinco Congressos Nacionais que vão marcar sua 

linha política durante o período 1960-1973. Alguns meses depois da formação da FRAP, 

realiza-se em abril de 1956 o XIV Congresso Nacional, cuja importância deriva-se de haver 

sido a instância onde se aprova o Programa de Libertação Nacional que já se foi mencionado 

neste capítulo. Além disso, muda-se a data de fundação do partido de 1912 a 1922 

(LJUBETIC, 2000), o que incide em que, apesar de este Congresso se iniciar como XIV, 

termina como o X. 

O objetivo do programa que se aprova neste Congresso era unir a todos os setores 

democráticos e progressistas do país em torno à classe operária, para derrotar os inimigos do 

país, pôr em prática a revolução burguesa como passo na luta pelo socialismo, através da 

tomada do poder pela via pacífica ou parlamentar. Desde o ponto de vista da igualdade, põe 

como condições fundamentais, a necessidade de um governo que nacionalize as indústrias, 

que proporcione um Estado e sistema político democrático, ponha fim ao imperialismo no 
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país, exproprie a terra e a redistribua para outorgar condições de trabalho especialmente aos 

camponeses (reforma agrária) e lute por políticas de independência nacional e progressistas. 

Este programa tem em sua base o programa anterior, o Programa de Emergência, onde 

também se vislumbrava uma noção de igualdade que na prática se expressa no 

reestabelecimento de liberdades e direitos políticos e a obtenção de bens sociais como 

alimentação, trabalho ou pleno emprego, salário em função do custo de vida, seguridade 

previdenciária e moradia, sem discriminação de raça nem sexo. A industrialização e a 

nacionalização impulsionadas e dirigidas pelo Estado são condições necessárias para alcançar 

isso, ainda quando a similaridade nestes aspectos com a ênfase posta em políticas 

desenvolvimentistas como as impulsionadas pela Cepal na América Latina, é importante. O 

desenvolvimento industrial e a nacionalização e o papel fundamental do Estado nisso, passam 

a ser patrimônio de um setor político que vai além da esquerda marxista da época. 

Em novembro de 1958, realiza-se o XI Congresso Nacional. Além de caracterizar o 

governo direitista de Jorge Alessandri e fixar a posição dos comunistas frente a este, no 

discurso de encerramento se ressalta o patriotismo e chilenidade dos comunistas e se descreve 

a situação de desigualdades que vive a população. Quanto às demandas por igualdade, estas 

coinciden com as resoluções do congresso anterior. Mais precisamente, a demanda por 

trabalho, salário, progresso, independência nacional, bem-estar da população, superação da 

miséria e da fome são eixos centrais, 

 

“Existem mais de 200 mil desempregados no país, a produção industrial 

descende, a construção caiu de bruços, a renda média por pessoa baixou de forma 

aguda. Dezenas de milhares de trabalhadores emigraram, buscando trabalho em 

outros países, porque sua pátria os nega. A fome e a miséria batem na porta do lares 

da imensa maioria dos chilenos” (PARTIDO COMUNISTA in El Siglo, 24 de 

novembro de 1958, p. 4). 

 

Orlando Millas pronunciou um discurso resumo em nome do Comitê Central no qual 

dá a conhecer as conclusões às que chegou este congresso e que é: a luta pela libertação, o 

progresso, o bem-estar social e a independência nacional. Cada uma de estas bandeiras de luta 

são parte do movimento histórico social concreto. Assim, as lutas anticoloniais e pela 

independência nacional no plano político e econômico, junto à necessidade de industrializar 

para alcançar o progresso outorgando bens sociais à população conformam as mudanças a 

conquistar, “um novo e vigoroso impulso às lutas pela libertação, o progresso, o bem-estar 
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dos chilenos e a plena independência nacional” (MILLAS in El Siglo, 24 de novembro de 

1958, p. 8). 

As reivindicações econômico-sociais imediatas dos setores populares e da classe 

operária se entrelaçam com a exigência de mudanças profundas como a reforma agrária, 

 

“As massas camponesas elevam também seu nível de combate por 

melhoramento de suas miseráveis condições de vido e os unem à luta pela terra. 

Reclamam cada vez com maior força a realização de uma verdadeira reforma agrária 

(...) os colonos e os sem teto desenvolvem em escala crescente sua organização (...) 

conquistam terrenos, lutam por títulos de domínio levantando suas próprias 

habitações” (El Siglo, 15 de março de 1958, p. 8). 

O jornal do partido, El Siglo, dirigido à população em geral, da conta nessa época não 

apenas de uma multiplicidade de temáticas e notícias mundiais e nacionais, mas de notícias 

especialmente destacadas que deixam em evidência a situação de privação que sofre o povo, 

junto a suas demandas e lutas, e as ações políticas que o partido vai gestando para resolvê-las. 

Concretamente, as notícias abordam a situação de miséria que vivem os operários das minas, 

o déficit de moradias e o risco de desalojamentos para os movimentos de colonos que ocupam 

terrenos, o desemprego de operários, o déficit nutricional de amplos setores da população, a 

falta de atenção de saúde, a insegurança e desproteção social do trabalho, os baixos salários. 

A respeito da situação dos operários do carvão, por exemplo, escrevia-se, 

“na zona adverte-se um negro panorama de fome, miséria, desnutrição, dor, 

perseguição. É o mesmo que ocorre no resto do país e particularmente no salitre, 

cobre, ferro, etc. Os patrões tratam e destratam os trabalhadores. Não os pagam o 

que corresponde, atropelam as leis, há insegurança industrial, não colocam as 

imposições do SSS. Quando desejam, pagam em vales, impõem o sistema de fichas 

e mercearias onde são arrebatados os escassos salários dos operários cobrando juros 

de 20 a 30 por cento mais que no comércio (...)” (El Siglo, 30 de janeiro de 1960, p. 

4). 

 

Seguem os pedidos por reajuste dos salários, devido às altas dos preços dos alimentos 

e insumos básicos, enfatizam a necessidade da reforma agrária para alimentar aos habitantes 

do país, reivindicam a construção de mais escolas e espaços recreativos. Ademais, mantêm a 

estratégia política da via pacífica, na qual convivem as lutas eleitorais e as empreendidas pelas 

massas, como as ocupações de terrenos nos municípios. Dessa forma, avalizavam-se os 

pedidos dos trabalhadores agrupados na Central Única dos Trabalhadores (CUT) que contêm 
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as exigências de reivindicações aplicáveis igualmente a todo trabalhador, como o reajuste de 

salário e também diferenciado segundo as próprias particularidades de cada sindicato, 

 

“chamamos-lhes pedidos únicos, porque contêm reivindicações iguais para 

todos os trabalhadores, como são, reajustes de pagamentos e salários em 50% sobre 

os atuais rendimentos; atribuição familiar igual aos que obtenham os empregados 

particulares em 1960 para todos os trabalhadores, indenização de um mês por ano de 

serviço a todos aqueles operários e empregados que não gozem deste benefício. A 

estas reivindicações gerais cada grêmio ou sindicato incorpora suas próprias 

reivindicações particulares ou específicas” (El Siglo, 21 de fevereiro de 1960, p. 10). 

 

Ante este deficitário contexto nacional, era importante exibir as conquistas no plano 

das condições de vida superiores que oferecia a União Soviética a seus habitantes, graças a 

seus planos de desenvolvimento não capitalista. Assim, o secretário das juventudes 

comunistas chilenas em 1958, Manuel Gómez, dizia em seu discurso: 

 

“Apenas transcorreram 41 anos do nascimento da URSS. Durante este 

breve período a União Soviética sofreu duas gigantescas guerras mundiais e uma 

longa guerra de intervenção. Entretanto, (...) que outro país do mundo pode exibir o 

grandioso exemplo da URSS, onde à medida que aumentam os salários, os preços 

dos artigos diminuíram infinitas vezes durante estes últimos anos? Que outro país 

pode brindar o maravilhoso espetáculo dos armazéns abarrotados de produtos e 

lotados de público, da abundância e segurança material dos lares, da multiplicidade 

de caminhos e perspectivas, que observa toda pessoa que viaja pela URSS? Em 

contraste com essa bela realidade da URSS, quão dura é a realidade que vive 

diariamente o povo chileno. Dia a dia sobre o custo de vida, enquanto o poder 

aquisitivo dos salários diminui mais e mais, insegurança no trabalho, escassez, 

privações de todo tipo, falta de alimentação, de vestuário, de habitações, de 

salubridade, de educação, um presente verdadeiramente humilhante e um porvir 

incerto e sem perspectivas” (GÓMEZ in El Siglo, 10 de novembro de 1958, p. 6). 

 

No XII Congresso Nacional, realizado em março de 1962, colocou-se o tema de 

alcançar o poder (ou o aparato presidencial) como uma tarefa próxima e inadiável, a luta 

segue sendo pela solução dos problemas econômico-sociais imediatos e transformações de 

fundo, nesse sentido, a igualdade concreta implica resolver os problemas de salários, trabalho, 

saúde, educação já vistos anteriormente, mas sob mudanças estruturais, mediante a via 

pacífica, 
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“iniciar a luta de massas pela solução de todos e cada um dos problemas – o 

da terra, o da moradia, o da educação, o da crise econômica, o da dominação 

imperialista –, ligando reivindicações imediatas com assuntos que tocam à própria 

estrutura da economia e da sociedade chilena, os comunistas e seus aliados dos 

outros partidos populares poderão criar um movimento de massas de tal influência e 

envergadura que será possível atar as mãos da reação e dos grupos de mentalidade 

fascista, impondo um governo popular pela via pacífica, evitando ao povo dores e 

sofrimentos que trairia consigo uma guerra civil” (El Siglo, 18 de março de 1962, p. 

6). 

 

Ideias que se mantêm no XIII Congresso Nacional celebrado em outubro de 1965, 

onde, além de ratificar a unidade fundamental entre o PS-PCCH, caracterizar o governo 

democrata-cristão, insiste-se na necessária transformação de fundo da sociedade chilena 

através da luta por aquelas mudanças; luta que implica realizá-la contra o imperialismo e sua 

intervenção nos países e por resolver as necessidades das massas populares, 

 

“[a luta] tem que ir estreitamente fundida à batalha contra o imperialismo, 

por fechar a passagem a seus planos de intervenção armada dos que são expoentes a 

doutrina Johnson, o cínico acordo da Câmara de Representantes norte-americanos, 

os golpes dos gorilas, as tentativas de criar um exército continental agressivo e a 

próxima conferência da OEA (...). A vontade das mudanças é majoritária no país e a 

cada dia se estende a novos setores. Mas é necessário que essa vontade, essa 

consciência, transformem-se em ação combativa e de „massa‟. Estar com as massas, 

viver com elas, é o norte (...) para que se vão resolvendo os problemas, satisfaçam-

se as reivindicações e conquistar um governo verdadeiramente popular, primeiro 

passo para o socialismo” (PARTIDO COMUNISTA in El Siglo, 17 de outubro de 

1965, p. 2). 

 

As resoluções deste Congresso se referem à luta por liberdade e independência do 

Chile, a paz mundial e solidariedade internacional ameaçados pelo imperialismo, que se 

vincula às tarefas da libertação nacional. Manter uma aliança operário-camponesa combativa 

para tornar realidade a Reforma Agrária, junto a relevar o papel importante dos colonos e 

mulheres nisto, atrair também para esta luta católicos e crentes é fundamental para os 

comunistas. É preciso recordar que na década de 1960 o partido considerava que a linha 

demarcatória e distinções existentes entre eles e os católicos, finalmente não os distanciava 

nas lutas sociais que correspondiam enfrentar. Este flerte com os católicos de parte dos 

comunistas se dava tanto no plano político contingente como no teórico, como veremos mais 
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adiante ao revisar os textos de Orlando Millas e as transformações do discurso de Roger 

Garaudy a respeito da igreja. 

No XIV Congresso Nacional de outubro de 1969 (dias depois de se constituir a 

Unidade Popular) redefiniram-se certos aspectos do programa do partido que no substancial 

vinha do X Congresso (1956), sem afetar significativamente a estratégia política. Segundo 

Carmelo Furci, este teve influência no programa da UP, porque se mantêm várias ideias 

formuladas anteriormente como a luta antioligárquica, anti-imperialista e antifeudal, em um 

contexto de revolução democrático-burguesa como uma etapa necessária antes de estabelecer 

uma sociedade socialista. Dessa maneira, conserva-se a abertura para forjar uma ampla 

aliança de forças democráticas e progressistas coincidentes nos objetivos anteriormente 

descritos, 

 

“nos pronunciamos, pois, por um governo popular pluripartidarista, amplo, 

forte, revolucionário, realizador, que assegure ao país estabilidade democrática e 

acelerado progresso social, econômico e político e dê ao povo plena liberdade” 

(CORVALÁN, 1968 in DAIRE, 1988, p. 219). 

 

Em síntese, podemos dizer que desde a perspectiva do uso concreto da igualdade, esta 

se traduz em dois grandes usos, por um lado, a dimensão cívico-política como: a exigência 

das liberdades civis e de direitos políticos. Por outro lado, é de bem-estar social-material e 

econômico para os setores populares e as classes trabalhadoras como a resolução de 

problemas e déficit de salários, emprego, acesso a sistemas de saúde e educação, alimentos, 

segurança previdenciária, moradias sem discriminação de raça e sexo. A solução 

impulsionada pelo partido para alcançar a igualdade nestes dois usos concretos não se 

diferencia das do partido socialista ou, inclusive, da ala esquerdista do partido democrata-

cristão, assim, em sua maioria, avaliava-se que a reforma agrária, o fomento da 

industrialização, a nacionalização das indústrias, a democratização do Estado, a 

independência política e soberania seriam as vias para cumpri-las e avançar em direção a uma 

sociedade socialista que – na imagem da URSS com a que contavam os militantes – apenas 

oferecia abundância, como aumento de salários, produtos a consumir para todos, moradias 

seguras, etc. 

 

2.4. A Igualdade como noção teórica e o Partido Comunista 
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Esta parte foi elaborada a partir de duas fontes: 1) algumas obras de intelectuais 

orgânicos da época e 2) toda a produção da revista “Princípios” editada entre 1960 e 1973, 

com o fim de identificar alguns elementos que serviram para a reconstrução da noção de 

igualdade subjacente à linha política do Partido. Estas duas fontes possuíam um status de 

autoridade impossível de evitar na hora de atravessar a elaboração teórica à militância 

comunista. 

 

2.4.1. A Revista Principios 

 

Em 1° de abril de 1935, aparece o primeiro número da revista teórica do Partido 

Comunista “Princípios”. A revista publicada um número a cada dois meses e desde seus 

inícios de grande importância para a educação política da militância. Nesse sentido, a direção 

editorial da revista recomendava permanentemente às células ou orgânica partidária 

espalhadas em todo o Chile o estudo de textos que a própria revista publicava, isso com o fim 

de superar o “atraso ideológico” que a Direção do partido considerava existente entre suas 

fileiras
102

. 

A estrutura da revista mostrava em cada número a reprodução das fontes teóricas do 

marxismo, com escritos de Marx, Engels – em muito baixo volume –, Lênin e Stálin – em 

maior quantidade –, também se analisavam a situação internacional – especialmente a 

experiência soviética com uma baixa presença latino-americana –, como a nacional, com 

análises econômicas e políticas, difundindo, ao mesmo tempo, os alinhamentos ou orientações 

do partido. É especialmente neste órgão de imprensa onde escrevem os intelectuais do partido 

comunista chileno junto com aqueles de nível internacional ligados ao bloco socialista. 

Ao longo dos diversos números editados durante 18 anos (1935-1970)
103

, pode-se 

percorrer o fio condutor da construção histórica do partido. Algumas de suas figuras foram 

transformadas em ícones: assim Luis Emilio Recabarren (a quem se atribui a paternidade do 

Partido) ou militantes “exemplares” como Ricardo Fonseca e Elías Lafferte, geralmente 

membros da Direção do Partido em algum momento de suas vidas. A história que vão 

forjando se entrelaça, por um lado, com figuras como essas, e por outo, com a “pré-história” 

                                                 
102

 “A Direção da revista Principios em acordo com o Comitê Central do Partido Comunista, 

recomendamos às direções regionais, locais, de base em geral, o estudo, a leitura e a discussão dos materiais que 

publica. Dedicando em cada reunião de célula, cerca de meia hora para o comentário de artigos recomendados 

em cada número da revista. (Neste número recomendam) Galo González: „Como ganhar a batalha presidencial‟, 

Roger Garaudy: „A política reacionária do Vaticano e o M.R.P., A ciência marxista leninista base da previsão 

científica‟”. (PARTIDO COMUNISTA in Revista Principios, n° 62, agosto 1946: 20). 
103

 O último número da revista editado antes do Golpe Militar em setembro de 1973 foi um mês antes 

deste fato e que fez suspender a elaboração da revista até o ano de 1978, que retoma suas atividades. 
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do partido que remontava ao Partido Operário Socialista onde emergiram – para os 

comunistas – os primeiros elementos do socialismo no mundo proletário. 

A doutrina socialista herdada pelo Partido é a que inspira o propósito de transformar a 

sociedade chilena dividida em classes, entre as quais as diferenças são abismais. A abolição 

das classes implicava entrar em uma nova era, onde a sociedade seria justa, igualitária e com 

um forte conteúdo moral
104

, onde a emancipação humana seria alcançada uma vez que a 

classe trabalhadora se beneficiaria dos frutos de seu trabalho, em um ambiente social de 

honradez, igualdade e inteligência. Assim, o horizonte ético-moral da nova sociedade era um 

componente importante no POS. 

Na revisão exaustiva de todos os números publicados desde 1935, chama a atenção 

que os artigos que aparecem na revista nos anos 60 e – mais especificamente – a partir de 

mediados dessa década preocupam-se muito com a relação entre os comunistas e a igreja, 

diminuindo fortemente o número de artigos orientados à análise da obra de Marx e Engels. As 

análises se orientam a acontecimentos internacionais como os da Tchecoslováquia, Vietnã ou 

o movimento de jovens. No plano de análise política contingente chilena, surgem fortes 

críticas contra a “ultraesquerda” – recém nascente – como expressão de um inimigo encoberto 

do marxismo. 

Quase ao início dos anos 70, aparecem vários artigos de ordem teórica com 

interpretações críticas da obra de Marcuse e Althusser, publicações que se localizam no 

interior da necessidade do partido estabelecer uma separação e distinção tanto no plano 

teórico como no partidário. No plano teórico, a separação era entre o marxismo do qual o 

partido se sentia tributário (soviético e humanista) daquelas outras correntes marxistas 

representadas pelas obras de Louis Althusser (crítico do marxismo humanista) ou Hebert 

Marcuse (representante da relação entre psicanálise e marxismo), distinções que no plano 

partidário se traduziram no acervo do PCCH e, por outro lado, no patrimônio de algumas 

correntes no interior do PS e também de novas formações da esquerda na época como o 

MAPU
105

. 

Na mesma época, também a revista volta com vigora a publicar interpretações da vida 

e obra de Marx (especialmente de O Capital) e de Lênin. Com isso, deixa-se ver o interesse 

                                                 
104

 “(O Partido Operário Socialista defende) que o socialismo é uma doutrina pela qual se aspira a 

transformar a constituição da sociedade atual, por outra mais justa e igualitária (...) que esta sociedade é injusta 

desde o momento que está dividida em classes (...) que o fim de suas aspirações é a emancipação total de sua 

humanidade, abolindo as diferenças de classes e convertendo a todos em uma unidade de trabalhadores, donos 

do fruto de seu trabalho, livres, iguais, honrados e inteligentes” (RUBILAR, 1946: 12). 
105

 É sabido que Marta Harnecker estuda com Althusser um pouco antes de mediados de 1960, e 

incentiva o interesse de sua obra em vários jovens intelectuais chilenos estudantes na Europa (na mesma época), 

alguns deles como Tomás Moulian ou Rodrigo Ambrosio, que a seguir participarão na direção do MAPU. 
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que tinha a Direção do Partido em fins dos anos sessenta de educar a seus militantes no 

marxismo de primeira fonte, como forma de mitigar a carência identificada entre suas fileiras. 

Orlando Millas preocupado porque os militantes se apropriavam da leitura de O Capital – na 

segunda metade da década de 60 – como uma ferramenta para a compreensão da situação 

teórica do partido. Millas “que Recabarren e seus companheiros dos primeiros decênios do 

século XX” estudaram apenas o Primeiro Tomo de O Capital, na edição espanhola de 1889, 

edição que Millas define como “a defeituosa tradução efetuada pelo argentino Juan B. 

Justo”, e que a partir de 1918 em diante era conhecida amplamente no Chile na edição 

argentina preparada pelo mesmo tradutor. Tal tradução foi trocada a partir de 1935 nas fileiras 

do partido pela de Wenceslao Roces, que “continha abundantes notas e um vocabulário 

explicativo” que a tornava mais atrativa. Segundo Millas, os demais tomos de O Capital 

constituíam uma espécie de raridades bibliográficas, conhecidos por apenas um escasso 

número de dirigentes do partido (MILLAS, 1967). 

Ele mesmo anota que a leitura de cabeceira dos comunistas chilenos era O Manifesto 

Comunista, enquanto que apenas poucos militantes empreendiam a leitura de O Capital, 

situação urgente de se reverter porque – dizia – o que devia interessar ao comunista chileno da 

época era conhecer as leis de nascimento do capitalismo que se refletiam em alguns processos 

de certas zonas econômicas chilenas. Para o autor, não era possível entender os problemas 

econômicos e políticos dos anos 60 sem conhecer o processo de produção capitalista e as 

categorias econômicas que usava Marx para analisá-lo. Portanto, o estudo de O Capital como 

obra “científica” era “não apenas com um interesse histórico, mas como requisito 

indispensável para investigar a realidade chilena”. 

Não é estranho que ao explicitar a “via” ou mediação teórica por onde os comunistas 

chilenos descobriram, aproximaram-se e estudaram O Capital e o método dialético, aluda à 

obra de Lênin, especialmente “O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia”, “O 

Imperialismo” e seus trabalhos políticos acerca do papel histórico da classe. Totalmente 

compreensível no contexto da relação existente entre o partido e a influência soviética. Por 

isso, é significativo o chamado de Orlando Millas a aproximar-se diretamente à obra de Marx, 

já que transluz um interesse de que os comunistas chilenos realizem suas próprias e peculiares 

leituras daqueles textos “fundantes”, mas isto não significava que faça um chamado a que 

estas próprias interpretações saíam das margens teóricas e verdades estabelecidas que o 

próprio partido atribui a si mesmo em sua relação com o conjunto da órbita soviética. 
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Orlando Millas não era o único em preocupar-se pela formação, também Fernando 

Ortiz – outro intelectual do partido
106

 na mesma época – declarava que o partido devia elevar 

o nível de educação política e ideológica de seus quadros se queria fortalecer-se, 

“Nosso Partido ainda não foi totalmente conquistado para o estudo. Há 

passos valiosos e preocupação por melhorar ainda mais. Mas, acaso não é certo que 

apenas surge um movimento reivindicativo ou uma campanha partidária  interna, os 

cursos e cursinhos ficam de imediato postergados ou deixados definitivamente de 

lado? E não perdura ainda em alguns comitês regionais a tendência a não iniciar o 

trabalho educacional enquanto não cheguem todos os materiais da Comissão 

Nacional? Também há comitês regionais que não têm se encarregado de educação. E 

outros que, sim, o têm, não constituíram comissão. O tempo para estudar não pode 

faltar nunca. O estudo deve converter-se em parte inseparável do trabalho partidário 

e de massas. Não se pode alegar tampouco falta de materiais. Há folhetos, livros, 

artigos, revistas como “Princípios”, “Nuestra Época”, “Aurora”, “Cuadernos 

Universitários”, e inclusive os materiais que diariamente publica “El Siglo”. 

(ORTIZ, 1967b, p. 50) 

 

Embora, Fernando Ortiz não fale de déficit do estudo da obra de Marx e Engels por 

parte dos comunistas, indica a falta de estudo do material produzido e circulante no interior do 

partido, carência preocupante para quem via a necessidade de unir a teoria e a prática dos 

militantes. A direção da revista – através da publicação deste tipo de artigos – tenta visibilizar 

e relevar esse déficit de modo a enfrentá-lo mediante os mecanismos e recursos que o próprio 

partido possui, dedicando tempo ao estudo no interior de cada célula. 

Nos anos 70, a revista dedica seus esforços na edição de artigos que resgatam a obra 

de Lênin, a façanha da Revolução Bolchevique e as aprendizagens possíveis para o processo 

chileno, em um afã de encontrar processos possíveis de assimilar provenientes de um contexto 

– que não parecia à direção da revista – incomensurável ao chileno. Gesto que segue dando 

mostras da influência e relação referencial entre o PCUS e o PCCH
107

. 

                                                 
106

 Preso desaparecido em 1976, membro da Direção “Interior” do Partido uma vez ocorrido o golpe 

militar. 
107

 Na produção teórica da revista Principios, não é possível identificar-se outra linha de leitura que 

vinha desenvolvendo um grupo de jovens intelectuais do partido encabeçada por Osvaldo Fernández, que realiza 

– reconhece apenas por estímulo teórico- uma precoce leitura dos textos de Gramsci, tradução ao espanhol que 

realizou a editora argentina Lautaro de Os cadernos do cárcere, chegando ao Chile em 1959. Diz haver 

encontrado em Gramsci um autor “que nos liberava do peso morto do manual de marxismo. Nesse sentido foi 

como um deslumbramento.” (FERNÁNDEZ, 2010:141). Menciona que sua aproximação à leitura de Marx foi ao 

ingressar nas Juventudes Comunistas, com uma tradução de dois tomos da editora Progresso de Moscou, de onde 

vinham escritos como O Manifesto Comunista, A guerra civil na França, O 18 Brumário de Luis Bonaparte y 

trabalhos de Engels como A dialética da natureza, y Do socialismo utópico ao socialismo científico. Coincide 

com a apreciação de Millas a respeito do déficit de leitura direta de Marx que havia na época, especialmente da 

intelectualidade da esquerda “O que o manual de Marta Harnecker fez em geral foi uma espécie de texto 
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Talvez como consequência dos esforços anteriores no partido para incentivar uma 

leitura própria e direta dos textos de Marx, especialmente O Capital, é que nos anos 70 

cristaliza o que vem a ser uma novidade e é a aparição de estudos de O Capital, mas desta vez 

não como transcrição de leituras de estrangeiros, mas de leituras e análises realizados por 

alguns comunistas chilenos. Entretanto, este esforço editorial fica truncado depois do triunfo 

da Unidade Popular em 1970, pois este acontecimento gerou uma mudança na linha editorial 

da revista, nova linha que priorizou por questões de ordem política-contingente que foram 

aparecendo e impondo-se ao governo popular recém-eleito. 

Nesse período, os artigos se preocupavam, sobretudo, em explicar a fórmula 

pluripartidarista que o Chile se atribuiu no governo de Salvador Allende e em enfatizar a 

necessidade da unidade entre os partidos que conformavam a Unidade Popular, destes com o 

povo e de ambos com o governo. Mensagem reforçada à medida que transcorria o período se 

aproximava o golpe militar. 

Não escapam da preocupação dos artigos da revista questões sobre a URSS, Bulgária, 

a participação do Chile em diversos Congressos Comunistas, ou tópicos nacionais como as 

tensões e tarefas da nacionalização da mineração, dos bancos de investimento e a reforma 

agrária. Estas últimas, sem dúvida que eram questões que tinham a ver com tarefas e ações na 

redistribuição de recursos – e por isso com a noção de igualdade implícita com a que contava 

o partido – mas que devido ao momento histórico, foram abordadas na luta concreta do 

movimento popular deixando de lado qualquer justificativa teórico-política a esse respeito. 

Observa-se, portanto, que a partir do triunfo da Unidade Popular, temáticas de ordem teórica 

deixam de ser significativas na proposta que trazem os diversos artigos editados até agosto de 

1973. 

 

2.4.2. A Revista Principios e A Igualdade 

 

                                                                                                                                                         
escolástico, ainda que não era escolar, do Prólogo à contribuição da critica à economia política, fórmulas que 

se disseram e se repetiram, e se deram volta e continuaram encapsuladas ali nesse texto e não se passou, nem 

suscitou interesse por passar à leitura de O Capital.  Uma vez fiz essa observação, que a intelectualidade 

chilena allendista não leu Marx, nem tampouco a Gramsci, porque chegou a grande onda allendista e se pensou 

que já bastava de teoria e que era preciso ir “a campo”, a trabalhar ou a ajudar. Eu nesse momento chegava da 

União Soviética, transcorriam os começos de 1973, e me encontrei com este panorama e com essa atitude de “já 

basta de tanta teoria e é preciso ir ao trabalho prático”. Escrevi um artigo sobre isso, em uma revista que se 

chamava „Quinta rueda‟, que incomodou um pouco porque eu advoguei pela teoria, escrevi que nos havíamos 

passado por alto a leitura de Marx, e o que primava era a urgência prática. Sigo pensando o mesmo, porque 

inclusive, depois da derrota, procede- se a abandonar Marx como culpado do fracasso” (FERNÁNDEZ, 2010: 

148). 
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Os diversos artigos publicados pela revista em geral não formulam explicitamente o 

tema da igualdade como parte da preocupação teórica de seus autores. Por isso, é que se deve 

partir dizendo que o tema teórico dominante em diversos artigos desde fins da década de 1950 

e que adquire maior relevância na década dos anos 60 para o comunismo chileno é o que 

denominam o “Humanismo Comunista”. Tópico que forma parte na época do concerto dos 

partidos Comunistas em nível internacional ligados ao PCUS, ainda que não exclusivamente 

deles. 

A revista transmitia a ideia de que comunismo e humanismo eram parte de um mesmo 

todo na teoria, mas não apenas eram um tema teórico-idológico do militante, mas também 

fazia parte da compreensão do comunismo que tinham as massas populares
108

 nos anos 60. 

O conceito de Humanismo Comunista dá pistas para investigar até que ponto a noção 

de igualdade teria um uso implícito nos artigos que publica esta revista. Mas em que consistia 

o humanismo dos artigos publicados? A seguir abordaremos isso. 

Em 1959, aparece um artigo de Petrosian denominado “O comunismo, encarnação do 

humanismo verdadeiro” onde se sustenta que o triunfo do humanismo associado ao 

socialismo e especificamente ao marxismo-leninismo significa, em primeiro lugar, o domínio 

do homem sobre a natureza física e as forças sociais espontâneas que não buscam terminar 

com a exploração do homem, em segundo, é a instauração da igualdade social, e por último, 

alcançar o bem-estar social materialmente, mas também desenvolvimento físico e espiritual 

harmônico da personalidade. O humanismo implica eliminar a injustiça social baseada na 

exploração do homem e, na medida em que se suprime esta exploração, criam-se as condições 

sociais que permitem satisfazer as demandas humanas de ordem material e espiritual, para o 

pleno florescimento da personalidade humana
109

. 

Este artigo pode ser relacionado com outro publicado em 1961, fragmento de um 

capítulo do manual de Marxismo-Leninismo do “camarada” Otto Kuusinen. Nele, é feita 

                                                 
108

 “Na consciência das amplíssimas massas populares, o comunismo está indissoluvelmente ligado ao 

humanismo. Com sua luta revolucionária e a edificação do mundo novo os comunistas tornaram simples e 

compreensível o termo latino: humanismo” (PRINCÍPIOS, n° 103, 1964: 73). No ano de 1964, aparece um 

artigo na revista intitulado O comunismo é a suprema encarnação do humanismo, que é uma tradução do 

“Kommunist”, e no qual se defende que na consciência das massas populares, o termo humanismo está ligado ao 

comunismo, ainda que os dirigentes chineses comunistas foram críticos a esta relação entre comunismo e 

humanismo porque interpretam o humanismo como um conceito burguês. 
109

 “O marxismo-lenismo vincula o triunfo completo do humanismo, do bem da humanidade, ao 

domínio dos homens sobre as forças naturais e sociais espontâneas, cegas, ao aniquilamento da exploração do 

homem pelo homem, à instauração da igualdade social, à conquista do pleno bem-estar material e ao 

desenvolvimento físico e espiritual múltiplo e harmônico da personalidade (...) a eliminação pelo socialismo da 

injustiça social básica – a exploração do homem pelo homem – cria condições excepcionalmente favoráveis para 

ir satisfazendo cada vez com maior plenitude as demandas materiais e espirituais do homem, para o 

florescimento da personalidade” (PETROSIAN, 1959: 44-45). 
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referência explícita à justiça, à igualdade e à liberdade. Declara que um dos princípios sociais 

do comunismo é a igualdade real e universal dos homens, identificando ao comunismo com a 

sociedade justa capaz de materializar estes princípios. Expressa que o comunismo assegura a 

expansão da personalidade humana, conjuntamente com ser – essa sociedade – a associação 

ou comunidade de homens (e mulheres) trabalhadores. Os princípios da igualdade e a 

liberdade são a aspiração suprema do melhor da humanidade e – ao mesmo tempo – no 

terreno prático, foram os lemas que geraram as maiores revoluções burguesas do século XVIII 

e XIX, mas impossíveis de realizar em uma sociedade baseada na propriedade privada dos 

meios de produção e na cisão de classes entre explorados e exploradores. O comunismo é a 

sociedade que leva à igualdade real e assim à libertação, unicamente alcançável na medida em 

que os meios de produção são convertidos em propriedade social, impedindo a exploração do 

homem pelo homem, nesse sentido, a sociedade sem classes é a condição de igualdade. A 

igualdade não tem nada a ver com a caricatura que dela se faz, apresentando-a como uma 

unificação o estandartização de faculdades e caracteres dos sujeitos. Os comunistas confiam 

em que a nova sociedade pós-capitalista abre horizontes ilimitados para a expansão da infinita 

individualidade e diferença humana sem contradizer o opor-se aos interesses do coletivo. 

Portanto, a igualdade comunista está longe do desaparecimento de todas as diferenças entre os 

homens. “As diferenças que se eliminam são as que colocam aos sujeitos em uma situação de 

desigualdade social”
110

. 

Pode-se interpretar que esta igualdade social se baseia na erradicação da propriedade 

privada dos meios de produção, pois na medida em que deixa de existir isso, também deixa de 

existir a razão pela qual um ser humano explora outro. A exploração se sustenta na 

superioridade que outorga a posse de capital a seu dono no momento em que contrata ou 

compra a força de trabalho a quem não possui outro bem além dessa força de trabalho. Essa 
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 “O comunismo é o mais justo dos regimes sociais; dá plena vida aos princípios de igualdade e 

liberdade, assegura a expansão da personalidade humana e converte a sociedade em uma associação 

perfeitamente organizada, em uma comunidade de homens de trabalho. (...) Apenas quando os meios de 

produção são convertidos em propriedade social e a exploração do homem pelo homem é impossível, abre-se o 

caminho para a igualdade real, e não simplesmente sobre o papel, dos homens, e é possível realmente a 

libertação. O comunismo conduz até o fim esta obra histórica. Um de seus grandes princípios sociais é a 

igualdade real e universal dos homens. A igualdade se consegue primeiramente graças a que o comunismo é 

uma sociedade sem classes, na qual são suprimidos os últimos resíduos das diferenças sociais e da desigualdade, 

derivadas delas, que se mantinham ainda sob o socialismo (...) O desaparecimento destas diferenças não significa 

de modo algum uma nivelação dos indivíduos, a unificação de faculdades e caracteres humanos (...) O certo é 

que esta sociedade abres alguns horizontes ilimitados, como jamais se conheceram, à expansão da 

individualidade humana em toda sua variedade infinita. A igualdade comunista não quer dizer que vão 

desaparecer todas as diferenças entre os homens. Serão eliminadas, sim, as diferenças e condições que 

colocavam aos homens em uma situação de desigualdade social. Sem que nisso influenciem sua origem nem sua 

situação.” (KUUSINEN, 1961: 51-52). 
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superioridade é a que lhe permite pôr e impor condições a essa compra ou contratação, 

convertendo-a em exploração mediante a extração de mais-valia. 

O que caracteriza – então – ao comunismo é assegurar um alto grau de igualdade na 

qual nem sequer “a diferença quanto à atividade, ao trabalho, traga consigo nenhuma 

desigualdade, nenhum privilégio no sentido da posse e do consumo” (MARX in KUUSINEN, 

1961, p. 52). A forma de distribuição dos bens materiais e espirituais que o sistema comunista 

implante possui esse significado social. 

O triunfo da liberdade humana na sociedade comunista se depreende paralelamente do 

processo anterior, enquanto permite o desaparecimento da coerção onde o homem não é 

brigado a cumprir as ordens de seus exploradores, nem as regras que impõe o Estado e seu 

aparato jurídico. Mais detalhadamente, o manual expõe que na fase socialista – ou primeira 

etapa – de desenvolvimento da sociedade em direção ao comunismo, os homens adquirem a 

principal de todas as liberdades ao não ver-se obrigado a trabalhar para os exploradores. Na 

segunda etapa – o comunismo – vai-se além, ao criar as condições sob as quais a coerção se 

faz absolutamente desnecessária, coerção entendida como o aparato especial de violência de 

classe, assim como o sistema de normas jurídicas impostas aos homens pela força das mesmas 

classes dominantes. A sociedade comunista ao transformar as formas burguesas de produzir, 

distribuir e trabalhar, permite que os interesses econômicos e sociais de cada um dos membros 

da sociedade sintonizem com os interesses da sociedade em conjunto. Assim, as relações de 

dominação e subordinação são substituídas pela colaboração livre onde o Estado deixa de ser 

necessário junto à regulamentação jurídica. Este desaparecimento na vida social de toda classe 

de coerção, transformará as condições sociais da sociedade futura e ao próprio homem, que 

em última instância deverá apelar a suas convicções e à consciência de seu dever moral para 

dirigir-se por si mesmo, por isso, as normas para autorregular-se adquirem um sentido 

primordial uma vez desaparecido o Estado e as instâncias coercitivas
111

. 

No manual se explicita que o fim do comunismo é assegurar a liberdade e as 

condições necessárias para assegurá-la precisam de um sistema “bem montado de higiene e 

saúde pública e modo de vida razoável” que assegure uma vida sã e longa, junto à 
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 “O comunismo, que transforma a produção, a distribuição e o trabalho, assegura por seu turno a 

completa fusão dos interesses econômico-sociais de todos os membros da sociedade. Desaparece assim o terreno 

para qualquer gênero de medidas coercitivas. As relações de dominação e subordinação são substituídas 

definitivamente pela colaboração livre. O Estado deixa de ser necessário, como também a regulamentação 

jurídica. Para os homens cultos, de elevadas ideias e rígida moral – como serão os homens do comunismo – a 

observação das normas da convivência humana se converterá em costume, em uma segundo natureza (...) O 

desaparecimento da vida social de toda classe de coerção transformará não apenas as condições sociais da 

sociedade futura, mas também o próprio homem, que em todo momento se manterá fiel a suas convicções e à 

consciência de seu dever moral (KUUSINEN, idem: 52-53). 
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distribuição comunista que evitará a preocupação pelo pão de cada dia. Mas isso não é 

suficiente como condição para o amplo desenvolvimento dos homens, o trabalho livre e 

criador unido ao anterior permitirá um “amplo voo às diversas faculdades nele latentes”. O 

tempo livre será muito maior e com isso, os homens poderão “aperfeiçoar sua 

personalidade”, a moralidade não está fora das preocupações da nova sociedade, já que existe 

consciência que na medida em que se transformam as condições da sociedade, isso influirá na 

geração de uma nova moralidade, onde a solidariedade, a vontade com o outro aportará à 

conformação de um ethos coletivo, que fará aos homens e mulheres mais virtuosos e assim 

desfrutar da vida em comum, 

 

“Estas premissas darão asas à inteligência humana para desprender-se com 

todo seu vigor, Os caracteres e sentimentos se elevarão até alturas nunca vistas. As 

novas condições de vida farão nascer novos impulsos morais: solidariedade, boa 

vontade mútua, um sentimento  de profunda comunidade com os demais membros 

de uma mesma família humana. Tudo isto brindará á humanidade as mais ilimitadas 

possibilidades para gozar da vida e desfrutar das alegrias que esta proporciona” 

(Kuusinen, idem, p. 53-54). 

 

O caráter das relações entre os homens da sociedade comunista se caracterizará pela 

colaboração, fraternidade e comunidade. Aqui a preocupação pelo bem comum parece ser o 

centro da normatividade comunista, longe do individualismo e o egoísmo próprio do 

capitalismo. Mas parece ser que a ação moral de cada indivíduo no interior da ideal sociedade 

comunista possui como limite a coletividade que se pretende como depositaria dos interesses 

sociais. Tais interesses sociais são gerados a partir da virtuosidade humana desenvolvida pela 

liberdade e igualdade em que vive cada membro – enquanto trabalhador – da sociedade 

comunista. Os comunistas defendem uma visão otimista da virtude e bondade a que poderia 

chegar a natureza humana uma vez realizada a sociedade comunista, 

 

“A moral deste homem terá como base primeira e principal a devoção á 

coletividade; todos estarão dispostos em qualquer momento a sair em defesa dos 

interesses sociais. Estas virtudes dos cidadão  livres e iguais da nova sociedade farão 

do comunismo uma comunidade muito organizada e bem coordenada de homens 

que dominam à perfeição todos os segredos de seu fecundo trabalho” (KUUSINEN, 

idem, p. 55). 
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A modo de resumo: este manual outorga um lugar importante à relação entre 

igualdade, liberdade e comunidade. Se falta uma destas três, a sociedade comunista não 

permitiria o maior desenvolvimento dos sujeitos e deixaria, portanto, de ser comunista. A 

igualdade de recursos e condições sociais, entendido como o processo surgido posteriormente 

à apropriação coletiva dos meios de produção, seria a base para o desenvolvimento humano 

das pessoas e a condição, portanto, da liberdade. 

Desde mediados dos anos 40 até os 60, a revista publica artigos de Roger Garaudy. 

Estes aportam novos elementos para a compreensão do Humanismo
112

. Em seu artigo de 

1959, denominado A Igreja Católica e a Liberdade, faz referência a uma ideia de igualdade 

muito em sintonia com o manual previamente revisado, em contraponto com a igualdade que 

– segundo ele – propõe a igreja católica. Neste texto, observa-se o interesse do autor por 

diferenciar os comunistas dos católicos mostrando suas críticas à institucionalidade da igreja 

e, por isso, sua incompatibilidade na luta pela igualdade. Nessa trilha, ao desenvolver a 

análise da igreja, sustenta que esta reforçou o domínio de classe, concebendo a igualdade 

como igualdade das almas frente a Deus, e como um consolo frente à desigualdade e o vale de 

lágrimas que existe no mundo terreno, 

 

“A única „igualdade‟ que predicava o cristianismo é uma igualdade das 

almas frente a Deus, uma igualdade celeste que não implicava nenhuma igualdade 

terrestre. Muito pelo contrário, esta igualdade celeste era uma compensação e um 

consolo das desigualdades da terra, „este vale de lágrimas‟” (GARAUDY, 1959, p. 

37). 

 

Esta ideia de igualdade estaria inscrita, segundo Garaudy, na tradição da igreja, 

representada, entre outros, por alguns Padres da igreja como Santo Ambrósio no século IV e 

São Crisóstomo. A mesma ideia seria sancionada por Santo Tomás de Aquino, que 

argumentaria que aos seres humanos não lhes compete a não ser obedecer e manter a ordem 

social hierárquica e desigual da exploração do homem pelo homem, 
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 Roger Garaudy nasceu em Marbella em 1913, iniciou sua militância no Partido Comunista Francês 

em 1933 chegando a ser um de seus líderes teóricos mais importantes entre os anos 50 e 60, antes de ser expulso 

do Partido em 1970. Foi deputado quatro vezes desde 1945 e senador comunista desde 1959 a 1962. Ademais, 

foi membro do Secretariado Político do PCF desde 1956 a 1970 e diretor do Centro de Estudos e Investigação 

Marxista desde 1960 a 1970. Na França, promoveu ativamente o diálogo entre comunistas e católicos. Na revista 

Princípios se encontram vários artigos de sua autoria ou comentários acerca de seus escritos, exemplo disso é A 

cultura francesa e o marxismo (1946), O Comunismo e a Liberdade (1946), Liberdade e Socialismo de Maurice 

Thorez (em 1955) como prefácio ao livro sobre A Liberdade de Garaudy, A Igreja católica e a liberdade (1959), 

Por que o Papa suprimiu os “curas operários franceses”? (1960). 
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“Resta dizer que, no sistema de Santo Tomás de Aquino, o homem, como 

toda coisa no universo, está sujeito a ocupar estritamente o lugar que Deus lhe 

conferiu para toda a eternidade e toda tentativa de sair desse lugar é um pecado 

contra Deus. A aplicação prática desta doutrina da liberdade é muito interessante: 

elevar-se por cima da própria condição é um pecado, pois a repartição das condições 

foi estabelecida por Deus (...). Ninguém contribuiu mais que este „príncipe da 

escolástica e da teologia‟, que este „doutor angélico‟, a eternizar o regime feudal; 

ninguém bendisse mais sistematicamente o reino da desigualdade social e da mais 

selvagem exploração. A filosofia de Santo Tomás tinha já no século XIII um caráter 

retrógrado. Constituía já um obstáculo levantado contra todas as forças de progresso. 

Santo Tomás de Aquino, teórico da ditadura teocrática, é o grande mestre da 

servidão” (GARAUDY, 1959, p.46). 

 

Garaudy, recorrendo a uma citação do Papa Pio X em 1903, expõe que a doutrina da 

Igreja defende a desigualdade como um fato natural, ou seja, a própria determinação dos 

homens – ou sua própria liberdade/vontade humana – vê-se coagida pelos limites ou ordem 

natural que a vontade de Deus impõe na ordem social. A liberdade então não se obtém 

superando as desigualdades sociais existentes no plano terreno, mas assumindo estas como 

parte da ordem criada por Deus. 

Poucos anos depois, Garaudy matizaria estas análises críticas acerca da Igreja, dando 

conta da evidente aproximação entre comunistas e católicos (ou cristãos) progressistas, posto 

que lhes uniam as necessidades da transformação social, a aceitação das mudanças que se iam 

gestando com maior força no mundo popular durante os anos 60 em prol da superação do 

capitalismo. 

Quanto à sua concepção do “Humanismo Comunista” e, especificamente, ao conceito 

de igualdade, há elementos importantes em uma de suas obras editadas no Chile em 1964. 

Trata-se de seu livro A Moral Marxista. Nesta obra, a moral adquire um estatuto reflexivo e 

fica vinculada com o humanismo. Nela, distingue entre a moral burguesa, por uma partem 

onde a vida moral reflete a dominação de uma classe que põe e impões seus “valores” sobre a 

outra, e por outra parte, a moral proletária. 

Identifica a moral burguesa, em um primeiro momento, com o humanismo 

renascentista, produto de longas lutas sociais. Mas, uma vez instalado o sistema capitalista, a 

liberdade proclamada por este sistema é de liberdade para vender e comprar no espaço do 

mercado. Esta forma de entender a liberdade, ainda que tenha o aspecto positivo de ter 

liberado a sociedade do modelo feudal das relações econômico-sociais, engendra 

negativamente a pior das servidões, 
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“Cada indivíduo tem livre acesso ao mercado, mas ignora que sorte lhe 

espera a sua mercadoria ou a sua força de trabalho nesse mercado. O que suceda no 

mercado é, para cada um, uma azar imprevisível. Não há conexões conscientes entre 

a produção e as necessidades, e não se estabelece o equilíbrio, à margem do 

conhecimento de cada indivíduo, mas pelo jogo oculto da lei de valor, que atua 

através de múltiplas flutuações e catástrofes. (...) Esta primeira servidão engendra 

outra, posto que a possibilidade mesma de „gozar do azar‟, não se reparte, de 

nenhuma maneira, em forma equitativa: As ilusões do individualismo abstrato são 

impugnadas pela realidade cotidiana. Assim, por exemplo, no „livre contrato‟ 

realizado no mercado de trabalho, entre o empregador, proprietário dos meios de 

produção, e do proletariado, que não dispõe mais que de sua força de trabalho, a 

liberdade deste é puramente formal: não está submetido a um determinado senhor, 

como estavam o escravo e o servo; possui em princípio a „liberdade‟ de escolher ao 

seu dono, mas está obrigado a escolher a um, sob a pena de morrer de fome, e a 

competição de operários, agravada exageradamente pela existência de uma massa de 

desocupados, não deixa „liberdade‟ ao operário para discutir as condições do 

contrato de trabalho, mas em uma margem extremamente reduzida. Ainda nisso, a 

servidão do operário nasce do princípio mesmo da liberdade burguesa” 

(GARAUDY, idem, p. 129-130). 

Nesta passagem, fica descrita aquela relação de transação ou intercâmbio onde  

trabalhador q capitalista se encontram em condições de uma igualdade e liberdade meramente 

formal que encobre profundas desigualdades sociais, pois o trabalhador, em vez de ser tratado 

como um fim – segundo a máxima kantiana da liberdade – fica transformado em um meio 

para a produção e para criar os lucros do capitalista. A consequência econômica deste regime 

é a acumulação de riqueza em um polo, e de miséria, no outro. Neste contexto capitalista, o 

verdadeiro humanismo – para Garaudy – consiste em terminar com a alienação, 

 

“O desenvolvimento da alienação, o fetichismo da mercadoria, como 

demonstrou Marx em O Capital, conferiu às relações entre os homens o caráter das 

relações entre as coisas, e transformou o homem em objeto. O objeto da moral, para 

todo verdadeiro humanismo é, portanto, terminar com a alienação” (GARAUDY, 

idem, p. 132-133-139). 

Para Garaudy, o proletariado é a classe que, ao vencer o estado de alienação no qual se 

encontra no interior do capitalismo, permite a libertação do homem. Portanto, a moral 

marxista implica participar de todas as instâncias da luta do proletariado. Assim, a luta de 

classe operária tem uma superioridade moral frente a toda outra empresa já que é uma 

necessidade histórica para os operários. Dado que a superação do sistema capitalista não virá 
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por dele mesmo, a luta operária e a tomada de consciência desta necessidade é parte do 

advento inevitável do socialismo: 

 

“quando falamos do advento necessário do socialismo, esta necessidade é 

muito profunda; não se trata já da necessidade externa do desenvolvimento de um 

sistema em que o homem, ao ser tratado como uma coisa, está marginalizado, mas 

de uma necessidade interna, na qual o homem forma parte das premissas do 

problema; a vitória do socialismo não chegará sozinha, por uma espécie de 

necessidade das coisas, e como se a classe operária fosse empurrada apenas pela 

força da inércia dos mecanismos do capital (...). A necessidade que leva um operário 

a lutar contra o regime capitalista não é externa: não a admite passivamente como 

um empurrão da história; não é a necessidade do instinto animal, nem a necessidade 

„espontânea‟; a espontaneidade é apenas o registro de necessidades exteriores, um 

reflexo passivo de uma situação; pode conduzir, portanto, à simples adaptação do 

sistema ou à rebelião cega” (GARAUDY, 1964, p. 149-150). 

 

O autor afirma que a chegada do socialismo não é inevitável sem a consciência dos 

operários e de sua luta. Devido a que as próprias leis do capitalismo não asseguram o advento 

de uma nova sociedade, é necessário então que o operário assuma o compromisso pela luta. 

O aspecto central a respeito do humanismo proletário é que se apresenta como o 

herdeiro do humanismo burguês, apesar de diferentemente deste último, sua vontade é chegar 

a uma plena expansão e desenvolvimento harmonioso para todos os homens e não como fez o 

humanismo burguês que permite o desenvolvimento e florescimento para alguns homens à 

custa da exploração das maiorias. Para o autor, o argumento central que justifica à classe 

operária como o sujeito moral prioritário para terminar o capitalismo não é que esta seja a 

classe mais explorada, nem a mais sofredora, mas que se constitui na única classe que para 

libertar-se necessita destruir o capitalismo, 

 

“[o proletariado] não pode libertar-se a não ser destruindo totalmente ao 

capitalismo que degrada ao homem. O que torna seu valor moral não é, então, a 

miséria ou a dor, é a luta. A luta da classe operária tem por objetivo a abolição do 

capitalismo e a realização do socialismo, que põe fim à exploração do homem pelo 

homem, à opressão colonial em todas as suas formas, à lei da selva e às guerras 

imperialistas. (...) Apenas o socialismo cria as condições materiais e morais para um 

real humanismo. (...) Aqui reside o ideal moral dos comunistas” (GARAUDY, 1964, 

p. 166-167). 
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Para Garaudy, o socialismo como sociedade nova é capaz de criar continuamente 

novas necessidades, mais altas, desde o ponto de vista moral e estético, como também de 

desenvolver sempre novas aptidões entre os sujeitos. O socialismo forma um homem novo e 

engrandece sem fim o horizonte da grandeza humana: 

 

“O socialismo é o regime que dá a cada mulher, homem, criança os meios 

para desenvolver plenamente suas capacidades e seus dons, todas as riquezas 

humanas que levam em si. O comunismo dizia Marx, não consiste em que cada 

homem possa substituir um Rafael, mas que „aquele que leve em si a um Rafael 

possa desenvolvê-lo plenamente‟” (GARAUDY, 1964, p. 183). 

 

O autor sintoniza com a ideia já vista anteriormente e que é o desenvolvimento de 

certos traços morais no homem novo – uma vez alcançada a sociedade comunista – como é a 

virtude dos sujeitos, a confiança no homem e em seu porvir através da criação do homem por 

meio do trabalho e à consciência de sua responsabilidade com respeito ao destino dos demais. 

A base material deste novo humanismo implica que os meios de produção pertençam 

coletivamente ao conjunto dos trabalhadores, abolindo as classes exploradoras. 

Assim, a produção desta nova sociedade não pode ter outro fim que o de servir os 

interesses dos trabalhadores, ou em outras palavras, do conjunto da sociedade, já que no 

socialismo, “o desenvolvimento livre de cada um é a condição do livre desenvolvimento de 

todos” (GARAUDY, idem). 

Os elementos entregados por Garaudy, junto aos expostos nos artigos revisados, 

permitem articular os fios comuns que vêm visibilizando-se até este momento acerca do 

humanismo dos comunistas, onde a liberdade e a igualdade real, concreta, se entrelaçam ao 

desenvolvimento pleno de cada ser humano, depois de terminar com a exploração do homem 

e socializado os meios de produção. 

Apesar disso, o conceito teórico de igualdade não ficou perfilado ainda de maneira 

evidente, entretanto, vislumbram-se já suas projeções ao entendê-lo como parte da trama 

compreensiva do Humanismo Comunista. Sob as condições do fim do sistema capitalista e a 

instauração de uma sociedade libertária, como a comunista, a igualdade aparece como uma 

das condições e, por sua vez, como uma consequência do mesmo desenvolvimento pleno do 

aspecto humano. 

A direção da revista Princípios ao retomar a experiência e ensinamentos da União 

Soviética, publica no ano 1967 vários artigos que celebram os 50 anos da Revolução 

Bolchevique. Nesse contexto, Rodrigo Rojas, sobre as teses do cinquentenário publicadas 



131 

 

pelo PCUS, resgata uma frase que vincula à igualdade com os dois princípios já enunciados 

por Marx em A Crítica do Programa de Gotha, o princípio de contribuição e o de 

necessidades; “de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas 

necessidades”. Ambos os princípios expressam a distribuição de bens e recursos na etapa de 

transição do socialismo para o comunismo. Segundo o autor, os fatores e elementos que 

intervêm na realização do que define como a passagem da sociedade socialista à comunista, e 

nesta última etapa, distribuir as riquezas e bens segundo as necessidades de cada um, implica 

várias condições: abundância de produtos materiais, desenvolvimento técnico-científico, 

industrialização para aumentar a produtividade do trabalho, desenvolvimento urbano, suprimir 

as diferenças entre trabalho intelectual e manual e afirmar a moral comunista, 

 

“O marxismo-leninismo ensina – recorda-se no documento – que para 

passar do socialismo ao comunismo há que criar a correspondente base material e 

técnica, elevar em grau considerável a produtividade do trabalho, assegurar a 

abundância de bens materiais e espirituais, suprimir as diferenças essenciais entre a 

cidade e o campo, assim como entre o trabalho intelectual e o manual, e afirmar a 

concepção científica do mundo e a moral comunista. Unicamente se se dão estas 

condições poderá tornar-se realidade o princípio fundamental do comunismo: De 

cada qual, segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades”. 

(ROJAS, 1967, p. 13). 

Muito em sintonia com o anterior, no mesmo ano Carlos Jorquera, fazendo um 

balanço das conquistas obtidas em 50 anos da União Soviética, escreve que sob o socialismo 

rege o princípio de “de cada qual segundo sua capacidade e a cada qual segundo seu 

trabalho”. Ao invés disso, na sociedade comunista – do futuro – o produto social se 

distribuirá aos cidadãos não de acordo ao seu trabalho, senão de acordo às necessidades de 

cada qual, mas para alcançar este último, que implica o máximo desenvolvimento dos sujeitos 

e a sociedade em geral, é imprescindível contar com um desenvolvimento e abundância de 

bens e riquezas materiais e espirituais, o que faz os partidos marxistas pensarem, como o 

PCCH (uma vez que possuem o referente da sociedade soviética) que para conseguir aquilo, é 

imprescindível aumentar tanto a produtividade do trabalho como a industrialização, 

 

“Isso quer dizer, que o Comunismo deverá ser um regime em que exista 

abundância de todos os meios de consumo, serviços e bens materiais e espirituais 

que o ser humano precisa para viver plena e dignamente. Esses bens e meios são, 

entre outros, moradia, vestuário, transporte, artigos que asseguram a comodidade do 

lar, salubridade e assistência médica, educação e cultura; recreação e descanso. 
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Todos os avanços conseguidos até agora pelo socialismo neste terreno, apesar de 

extraordinários, são ainda insuficientes para assegurar a abundância que requer o 

Comunismo. São necessárias mais e mais indústrias, umas melhor qualidade e 

variedade dos produtos; e sobretudo, mais e mais produtividade do trabalho. Estes 

fatores constituem o que se chama as Bases Materiais e Técnicas sobre as quais se 

edificará a nova sociedade. E na formação destas bases, o papel mais destacado será 

cumprido pela aplicação na indústria da ciência e a automatização” (JORQUERA, 

1967a, p. 27-28). 

Aqui podemos interpretar que um dos princípios proclamados por Marx em A Crítica 

do Programa de Gotha é adotado como orientador teórico do que Carlos Jorquera observa na 

prática da URSS. Podemos dizer que o autor compreende que os princípios de distribuição no 

horizonte de uma sociedade comunista, implicam a ideia da necessidade de abundância de 

bens de diversas ordens, recursos e produtos apara o pleno desenvolvimento dos sujeitos. Dita 

abundância, na análise concreta da sociedade soviética não se havia conseguido alcançar – 

muito além dos esforços que Jorquera diz que eles realizaram
113

 - e devido a isso se insistia 

em seguir aumentando a produtividade do trabalho e a industrialização, como mecanismos 

para criar as bases materiais e técnicas sobre as quais construir a nova sociedade. A ideia da 

abundância na sociedade comunista permite então a distribuição segundo as necessidades, 

onde a igualdade remete à capacidade de desfrute dos sujeitos – desta abundância – baseada 

sobre as diferenças que desenvolveram os homens, depois que se destruiu a divisão de classes 

e se gerou um ethos coletivo. Como dizíamos, tal abundância necessita de maior 

desenvolvimento industrial e aumento da produtividade no trabalho, como base sobre a qual 

gerar processos igualitários na sociedade comunista. Exigência que apesar de que se coloca no 

nível do ideal a alcançar pela sociedade soviética, não se separa totalmente das etapas a 

cumprir nos processos políticos latino-americanos, especialmente o chileno onde o PCCH – e 

não apenas este – visualizava o desenvolvimento da sociedade chilena associado à 

industrialização e à nacionalização. Neste sentido, a necessidade de industrialização era 
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 Em outro trecho do mesmo artigo, Jorquera explicita algumas questões acerca da sociedade 

comunista para alguns soviético e recorrendo as opiniões de alguns deles, escreve que “o salário desaparecerá, 

diz Alexander Antonov. O Comunismo assegurará tal abundância de bens e produtos que não haverá 

necessidade de vendê-los. Eles serão distribuídos de acordo às necessidade de cada qual. Então adquirirá sua 

máxima expressão o princípio de „Tudo para o homem, para o bem do homem‟. De que servirá o salário se não 

será necessário comprar nada? (...) Sobre a propriedade pessoal fala Mark Vistín. „Atualmente – diz – cada 

cidadão, na medida de sua renda, é livre para adquirir todos os bens de uso pessoal que estime convenientes 

para seu bem-estar: móveis, bibliotecas, artefatos elétricos, rádio, televisor, casa de campo, automóvel, lancha, 

iate para passeios, etc. No comunismo, a sociedade assegurará a cada trabalhador todos estes bens e muitos 

outros, sem que tenha que comprá-los. Na prosperidade da sociedade radica a prosperidade do indivíduo‟ – 

Não. O Comunismo não estabelecerá o „igualitarismo‟ – afirma contundentemente – Vasili Sajarchenko. O 

único que será igual para todos é o desfrute pleno e de acordo a suas necessidades de todo o produto social. 

Não se pode pressupor a igualdade de todos os indivíduos em matéria de aptidões, aspirações, caráter e 

necessidade a satisfazer” (JORQUERA, ibid.: 33-34). 



133 

 

proclamada tanto pelo PCCH (com a experiência de industrialização “exitosa” mais ainda 

incompleta levada a cabo pela URSS para alcançar o comunismo), como a democracia cristã 

que defendia as reformas mantendo por base econômica o capitalismo. 

Ida Toledo publica um artigo na revista em 1970
114

, onde realiza um repasso dos livros 

de Lênin, e vai mostrando as ideias centrais de cada um deles. Ao referir-se ao livro O Estado 

e a Revolução enfatiza o que Marx dissera em A Crítica do Programa de Gotha: a transição 

do socialismo ao comunismo se faz através de duas etapas hierarquicamente ordenadas e onde 

a distribuição dos bens materiais e espirituais se realiza primeiro de acordo com o critério de 

contribuição ou segundo o trabalho realizado e, segundo, de acordo com o de necessidades 

onde a distribuição se realiza sobre a base das necessidades materiais e espirituais que os 

sujeitos devem satisfazer para e conforme seu desenvolvimento pleno e integral e a sociedade 

é capaz de brindar, graças ao desenvolvimento das forças produtivas e à autorregulação e 

racionalidade que alcançariam os indivíduos: 

 

“Aqui Lênin estuda em detalhe os dois graus pelos quais deve passar a 

sociedade para chegar ao comunismo: o socialismo é a primeira etapa, o nível social 

neste grau só permite cumprir com o princípio „de cada um segundo sua capacidade, 

a cada um segundo seu trabalho‟. Daí, pareça como pouco justo o fato de que a igual 

trabalho se remunere em forma igual, quando as necessidades são diferentes. 

Posteriormente, todas as forças de produção e o rendimento do trabalho chegue ao 

máximo apenas então se poderá cumprir com o princípio “de cada um segundo suas 

necessidades”, ou seja, passar à etapa superior, à etapa comunista” (TOLEDO, 1970, 

p. 77). 

 

Apesar disso, Ida Toledo não tem interesse em preocupar-se especialmente com a 

igualdade e o que esta significa teoricamente, através da referência a Lênin a interpretação 

que este faz do escrito de Marx, traspassa à base militante um conhecimento que coincide 

com as ideias mencionadas até aqui, ou seja, a identificação das duas fases da sociedade: o 

socialismo e o comunismo, junto com a transição entre ambas, que implica formas de 

distribuição de bens diferenciados, que precisam da sociedade da abundância para o 

desenvolvimento pleno das capacidades dos seres humanos, o que obriga ao desenvolvimento 

ou extensão das forças produtivas. 
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 Os artigos desde 1970 até agosto de 1973 tendem a orientar-se a questões relacionadas com o triunfo 

da UP e a reação da Direita chilena, abandonando a publicação de reflexões de ordem mais teórica. 
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2.4.3. Então, qual Igualdade? 

 

A revista Princípios entre os anos 1960 e 1973 não brinda um grande caudal de artigos 

sobre os quais se pode reconstruir a noção de igualdade, em outras palavras são muito poucos 

os artigos que permitem o trabalho de reconstrução desta noção desde um âmbito teórico. Isso 

significa que a temática não foi posta com grande ímpeto nessa época, como objeto de 

reflexão teórico-política. Isto permite asseverar que a igualdade é uma noção não explícita 

como objeto de interesse partidário, para a reflexão tanto na cúpula partidária como entre suas 

bases, ao menos no período 1960-1973. Não deixa de chamar a atenção, se se observa que 

depois de ganhadas – pela Unidade Popular – as eleições de 1970, um dos possíveis eixos a 

defender-se (os intelectuais orgânicos ou os teóricos ligados à esquerda para transferir às 

bases) era a questão da igualdade para justificar teórica e politicamente as medidas de 

incentivo para realizar a distribuição de bens e recursos por esse governo, em um espírito de 

avançar ao socialismo dentro dos marcos institucionais. 

Isso não quer dizer que o princípio de igualdade não importava no interior do PCCH e 

menos à imprensa teórica, mas que esta noção parece assumir-se sem maior reflexão e 

questionamento por parte dos intelectuais chilenos que escrevem para a revista e que bebem 

teoricamente nas fontes do bloco soviético. Aparentemente a igualdade era parte do natural 

que prometia uma sociedade comunista depois de superado o capitalismo. Ao mesmo tempo, 

este déficit reflexivo acerca da igualdade e o incentivo para alcançá-la ou avançar a ela no 

contexto da luta política chilena é possível explicá-lo – entre outras coisas – pelo débil 

desenvolvimento teórico em geral da militância comunista, já revisado nos escritos de 

Orlando Millas, também seu apego à produção teórica produzida por intelectuais orgânicos de 

outros partidos irmãos e a dificuldade (de acesso às fontes marxistas e da tradição) como 

também a rigidez na aproximação das diversas fontes e interpretações teóricas existente na 

tradição marxista até esse momento. 

Nesse sentido, deve-se mencionar que a revista da conta de um déficit de leituras e 

autores provenientes de outras interpretações marxistas tanto europeias como latino-

americanas, nesse sentido, Jorge Vergara (1988) parece ter razão quando diz que as obras de 

Marcuse, Gramsci, Korsh, Horkheimer, entre outros, são escassamente conhecidas entre os 

anos 60 e 70 no meio intelectual da esquerda chilena e especialmente da comunista, quem – 

no seu entender – não desenvolveu linhas de reflexão sistemática sobre os projetos políticos 

da esquerda e os pressupostos que a sustentavam, tendendo mais para o pragmatismo que para 

a dimensão conceptual. 



135 

 

Por outro lado, os aportes do intelectual orgânico do PC francês Roger Garaudy sobre 

o humanismo comunista, como as cópias de manuais soviéticos a respeito da relação entre 

humanismo, liberdade e comunismo, e o resgate das contibuições de Marx ou Lênin no que se 

refere ao enunciado em A Crítica do Programa de Gotha, com os princípios de contribuição e 

necessidade na distribuição de bens e riquezas, transformam-se no fundamento teórico-

político na compreensão do princípio de igualdade pela imprensa teórica do PCCH e 

difundida entre suas fileiras
115

. 

O Humanismo Comunista implica conceber-se como herdeiro e superador do 

humanismo burguês, já que aspira a que todos os sujeitos gozem da mais extensão de suas 

capacidades, tudo o que precisa necessariamente eliminar as classes sociais ligadas ao modo 

de produção capitalista ou, dito de outro modo, extinguir os mecanismos de exploração entre 

os homens, causador da desigualdade social entre trabalhador e capitalista. A igualdade real 

no interior do humanismo comunista conforma-se da conjunção de dois grandes processos. O 

primeiro pode compreender-se derivado da extinção das classes sociais produto da eliminação 

da propriedade privada dos meios de produção, base da geração de exploração do trabalhador 

por parte do capitalista, possível de fazer uma sociedade socialista. O segundo se expressa a 

partir de condições materiais e espirituais abundantes, que permitem satisfazer as 

necessidades de cada um dos membros da sociedade comunista, para a expansão da infinita 

individualidade humana sempre em conformidade com os interesses do ethos coletivo.  A 

igualdade real e concreta alcançada na sociedade comunista se afasta da caricatura do 

desaparecimento das diferenças ou estandartização de faculdades e caracteres humanos. 

Os pressupostos sobre os quais descansa a sociedade comunista de pleno 

desenvolvimento humano é a existência de um ethos coletivo moral individual virtuoso dos 

membros da sociedade que extinga as preferências individualistas, egoístas e supérfluas de 

seus membros, que por sua vez descansa sobre a capacidade da sociedade de produzir em 

abundância bens e recursos materiais e espirituais, graças ao desenvolvimento permanente da 
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 Estes aspectos, influências e posições do PCCH vinculados à influência soviética e francesa 

concordam muito bem com o processo – descrito por Perry Anderson – que vivia o comunismo em nível 

internacional nos anos sessenta, “a acentuada moderação do comunismo nos anos sessenta, na realidade, 

alcançou sua expressão mais desenvolvida no programa em prol de uma „democracia avançada‟ na França, 

enquanto internacionalmente o PCF se distinguia por seu alto grau de hostilidade à China e sua adesão à 

postura russa no conflito sino-soviético. Pelo contrário, a obra de Althusser se definia explicitamente como anti-

humanista em uma época em que a doutrina oficial do partido francês exaltava as virtudes do humanismo como 

vínculo comum entre sócios contratuais (comunistas, socialistas e católicos) na edificação de uma democracia 

avançada, e o partido soviético proclamava „tudo para o homem‟ como lema de massa” (ANDERSON, 2000: 

52). 
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industrialização, a ciência e a técnica, da qual o homem é capaz através do domínio e 

desenvolvimento do trabalho. 

Uma das dificuldades de conceber como base da abundância de recursos na sociedade 

comunista é a firme crença em que as condições planetárias, os recursos naturais e o domínio 

da ciência e a técnica por parte dos homens (e mulheres) são inesgotáveis. 

A concepção do humanismo comunista revisado nos artigos da revista não 

estabelecem uma relação clara com o texto de Marx Crítica do Programa de Gotha e os 

princípios “de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades”, 

que, sim, aparecem nos artigos referidos à experiência soviética (ainda com suas debilidades) 

publicados por Princípios, como exemplo do modelo de sociedade a seguir pelos comunistas 

chilenos. A menção realizada pelos autores sobre os princípios de distribuição (de 

contribuição e necessidade) é superficial, ou seja, não se reflete sobre estes em relação às 

implicações morais, éticas ou filosóficas e sócio-políticas de tê-las como guias teórico-

práticas. Portanto, acreditamos não errar ao afirmar que estes dois primeiros princípios 

assumem-se – por parte dos militantes comunistas – como verdades reveladas e 

inquestionáveis, que apenas devem seguir-se mecanicamente. 

A noção de igualdade possível de reconstruir a partir dos artigos editados pela revista 

teórica do PCCH entre 1960 e 1973 possui como armação teórica o Humanismo Comunista 

dentro do qual adquirem sentido os princípios de contribuição e necessidade como formas de 

distribuição dos bens necessários (e abundantemente produzidos pelo desenvolvimento da 

indústria, o trabalho e a ciência/técnica) que permitem finalmente o desenvolvimento livre, 

pleno e virtuoso dos membros da sociedade comunista. 

Desde outra perspectiva, na literatura teórica partidária da época, é impossível de se 

compreender a noção de igualdade social sob o sistema de produção capitalista, já que este se 

define desde as relações de classe, as quais se estruturam sob a propriedade privada dos meios 

de produção e uma economia regulada pelo mercado, o qual gera riqueza pera alguns poucos 

à base da exploração humana. Nesse sentido, o desenvolvimento industrial gerado com o 

próprio capitalismo não se põe a favor da emancipação de toda a humanidade, como acontece 

– exemplificado no desenvolvimento industrial da sociedade soviética – sob o ideal da 

sociedade comunista. 
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2.5. A Igualdade e algumas obras dos intelectuais do PC chileno 

 

Para ir proporcionando uma constelação de elementos teóricos que conformam a 

noção de Igualdade que os comunistas chilenos usavam na “época de Ouro” da esquerda 

chilena, revisaremos a produção teórica que os intelectuais orgânicos cristalizaram em 

algumas obras produzidas naquela época, já que estas podem oferecer outro ângulo destas 

preocupações. Centraremos a análise em algumas das obras de Orlando Millas, Volodia 

Teitelboim, como reconhecidos intelectuais do Partido e membros do Comitê Central e a 

Comissão Política do partido, junto a Luis Corvalán como Secretário Geral do PCCH. Sem 

dúvida, a voz de cada um deles, possuía um estatuto de verdade entre os militantes dos os 

cargos que exerciam no interior da estrutura partidária, representavam a voz oficial do partido. 

Eles são alguns dos personagens chaves do partido entre 1960-1973 e do processo histórico 

levado a cabo pela esquerda que vem da Frente Popular até a Unidade Popular, encarregados 

de difundir a “teoria correta” e a “verdade inquestionável” para os militantes comunistas. 

 

2.5.1. Orlando Millas 

 

Nasce em 1918, em Santiago do Chile, e morre em Rotterdam em 1991. Estuda 

Direito na Universidade do Chile, é redator do jornal partidário El Siglo, assim como redator-

chefe da Revista Princípios e permanente colaborador em suas colunas, foi deputado em três 

períodos entre 1961 e 1972. Também foi Ministro da Fazenda e Ministro de Economia 

durante o Governo de Salvador Allende. Membro da Comissão Política e do Comitê Central 

do PCCH, foi um dos intelectuais orgânicos comunistas mais destacado na frente parlamentar 

e para muitos militantes, o arquétipo que devia ser um comunista neste âmbito. Homem 

teórico e de terreno, acompanhava a luta “legal” e “ilegal” das massas, o qual simbolizava 

com o estilo “recabarrenista” do PCCH. Depois do golpe militar foi ao exílio morrendo na 

Holanda em 1991. 

Possui vários livros editados, mas destacam dois deles de ordem mais teórica. Os 

textos escolhidos são Os Comunistas, os Católicos e a Liberdade (1964) e O Humanismo 

Científico dos Comunistas (1968). O primeiro recolhe várias conferências pronunciadas e 

artigos escritos por ele, tanto na coluna semanal de El Siglo e outros escritos na revista 

Nuestra Época e em Princípios. O que une a esses escritos é a confrontação e unidade 

visualizada por ele entre o pensamento católico e as posições comunistas. Defende a 

possibilidade de diálogo entre ambas as posições no terreno da luta ideológica e do chamado à 
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ação conjunta, muito em sintonia com a mudança registradas a favor da igreja por parte dos 

PC internacionais e dos escritos de Roger Garaudy na época. Por sua vez, o segundo livro 

expõe teoricamente os elementos centrais que conformam o humanismo científico dos 

comunistas. 

 

Liberdade dos Comunistas 

 

Orlando Millas deixa ver em seus escritos a firme crença em que os comunistas 

aspiram á liberdade e se constituem em “apaixonados combatentes” por ela. Nesse sentido, a 

sociedade comunista não seria mais que o triunfo definitivo da liberdade que implica também 

o progresso da sociedade e o conhecimento dos sujeitos sobre a natureza (para dominá-la e 

utilizá-la) e da sociedade
116

. 

Muito em sintonia com o encontrado na revista Princípios, identifica o marxismo com 

o comunismo e este com o humanismo. É na sociedade comunista onde se desenvolverão as 

potencialidades criadoras dos seres humanos, e é o horizonte ao qual deve aspirar a sociedade 

chilena. Por isso, o PCCH é expressão da luta pela liberdade concreta do povo, pela 

materialização de seus direitos e pelo exercício de uma democracia ampla e renovada, como 

etapas ou tarefas prévias e possíveis de realizar nesse momento no Chile, 

 

“(o marxismo) seus princípios e seu objetivo, o socialismo e o comunismo, 

tendem ao triunfo humano, é o humanismo real e por isso mesmo levanta torrentes 

de impulsos criadores. Este há de ser, também, o futuro do Chile. No presente, 

resovemos tarefas prévias que maduraram em nossa sociedade. 

Somos o movimento libertário por excelência. Nossos inimigos carregam 

com a responsabilidade histórica de todos os massacres, as repressões e as 

iniciativas liberticidas que ocorreram no Chile. Ao invés disso, nós jamais nos 

comprometemos em nada disso e, pelo contrário, fomos os lutadores invariáveis de 

sempre por ampliar e renovar a democracia, por cada um dos direitos do povo e por 

cada liberdade concreta” (MILLAS, 1964, p. 62). 

 

Não estranha que além das tarefas concretas do partido, Millas tenha presente e 

identifique os objetivos do Programa do Partido Comunista da União Soviética como o 

referente teórico-prático do PCCH. Ao mesmo tempo, relacione os objetivos históricos do 
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 “A liberdade do homem sobre a natureza não poder ser completa se não se emancipa também das 

forças cegas e espontâneas da sociedade (...). A liberdade do homem requer imprescindível o conhecimento 

científico, assim como da natureza, também da sociedade” (MILLAS, 1964: 15). 
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comunismo com terminar ou liberar aos sujeitos de: as desigualdades sociais, as diversas 

formas de opressão, da exploração e da guerra, exaltando no mundo a paz, trabalho, liberdade, 

igualdade, fraternidade e felicidade como parte de todos os povos. 

 

Humanismo e liberdade 

 

Millas considera que é estritamente necessário eliminar toda forma de exploração 

como requisito para alcançar o mais amplo e pleno desenvolvimento da personalidade 

humana, assim como o domínio do homem sobre a natureza e a ciência, base para o exercício 

ilimitado da liberdade. A importância que Millas outorga à liberdade – para os comunistas – é 

claríssima, liberdade que pode ser compreendida em duas claves: uma de ordem pragmática 

imediata no interior da luta do momento político que se vivia na década de sessenta, ou seja, a 

luta pelas “liberdades públicas”, e uma compreensão da liberdade como horizonte utópico 

onde uma vez alcançado outro tipo de sociedade seria possível o desenvolvimento dos 

próprios desejos e sentimentos do povo, 

“Por isso, em qualquer etapa da vida dos povos, os comunistas somos em 

nossa época os combatentes mais apaixonados e intransigentes, dispostos à luta com 

maior abnegação, por que se perseverem e estendam as liberdades públicas. (...) 

Exigimos, sobretudo, que o próprio povo, liberado, alcance o direito a construir uma 

vida melhor, de acordo com seus anseios, com seus interesses e com seus 

sentimentos (...) na mesma medida em que qualquer governo caiu no anticomunismo 

é que atentou contra as garantias democráticas. O governo de Salvador Allende será 

o mais democrático dos governos que o Chile teve, no qual cada homem e cada 

mulher do povo gozarão das liberdades mais efetivas e, eliminando as 

arbitrariedades e os abusos de poder, se resguardará todo interesse legítimo” 

(MILLAS, 1964, p. 65). 

 

Millas afirma também a existência de uma moral comunista e, por isso, uma ética que 

explicita fazendo referência a frases que parecem ser para ele suficientes para definir o dever 

ser de todo militante. A ética que reconhece é aquela que põe o desenvolvimento máximo do 

homem no centro, por isso, o dever e obrigação moral de um comunista era romper com as 

estruturas que atentam contra este princípio, “[está o] imperativo categórico de derrubar 

todas as relações em que o homem seja uma essência humilhada, escravizado, abandonada e 

depreciável” (MILLAS, 1964, p. 77) 
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Esta frase apenas dá conta da existência de relações de exploração e desigualdade que 

impedem tratar aos homens como o que realmente são em si mesmos. Para Millas, no 

pensamento dos comunistas subjaz um impulso permanente no sentido do pleno 

desenvolvimento do homem permitindo-lhe abrir horizontes ilimitados. Assume a ideia 

reinante entre os comunistas da época acerca do humanismo, que concebem que este 

movimento, apesar de não nascido com o pensamento comunista, chega com o comunismo a 

sua máxima expressão. Reconhecendo a existência de diversos humanistas na história do 

homem, o que distinguirá aos humanistas comunistas era propiciar que uma classe social – a 

maioria – consiga libertar-se e alcançar um pleno desenvolvimento de si. Ao contrário, para 

Orlando Millas, o humanismo em mãos da “classe exploradora” apenas trai a si próprio como 

humanismo, enquanto permita manter uma brecha entre explorados (a maioria) e 

exploradores. 

Desde sua perspectiva, o humanismo comunista é o primeiro que não se inspira em 

revelações religiosas ou em elucubrações literárias, mas no estudo profundo da realidade 

humana e nas possibilidades efetivas de que uma classe ascendente cumpra, com sua luta 

libertadora, os anseios de uma melhor humanidade e felicidade de todos os tempos. O 

humanismo burguês tendo alguns princípios libertadores e emancipadores para o homem, 

devido a que afirma a liberdade contra qualquer tipo de restrição, é ao mesmo tempo negado 

pelo capitalismo, porque o trabalho ao encontrar-se ligado ao capital, encontra-se também 

com a exploração, a opressão do homem e a seu possível extermínio. Ante essa contradição, o 

humanismo comunista seria a superação destas limitações impostas pelo capital, que no 

momento histórico dos anos sessenta, para o autor se traduzem no direito que possui cada 

povo a decidir autonomamente a terminar com as causas da guerra e a opressão colonialista, 

 

“O humanismo renascentista teve a visão do homem que pões Pico de la 

Mirándola na boca da natureza (...) promoveu a afirmação da liberdade do homem 

contra a ordem social, contra Deus e contra a natureza. Esses foram os postulados do 

homem burguês, que são negados pela inumanidade do capitalismo. 

Assumindo as reivindicações fundamentais desse humanismo em suas 

mãos, os comunistas unimos às forças ascendentes da sociedade com as consignas 

de libertar o trabalho do jugo do capital, suprimir a exploração capitalista, 

reconhecer o direito de cada povo a dispor de si mesmo, abolir a opressão 

colonialista, lutar contra o extermínio atômico do homem e destruir as fontes e as 

causas das guerras. 

Esta é a versão contemporânea das três grandes teses do humanismo 

renascentista, traduzidas aos problemas atuais primordiais. É um humanismo que 
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não coloca nem aceita nada por cima do homem e que não concebe um fim na 

história, mas um desenvolvimento infinito” (MILLAS, 1968a, p. 65). 

 

O humanismo também se associa ao desenvolvimento humano ilimitado de suas 

capacidades e das forças produtivas, graças ao progresso científico e social possível de 

alcançar através do trabalho. Trabalho do qual apenas o homem é capaz, e por isso, signo da 

dignidade superior da humanidade. Segundo o autor, para os comunistas, a humanização do 

homem se realiza há milênios mediante a atividade prática, o trabalho, que é onde ele realiza 

efetivamente seu ser, transformando a natureza. 

Para os comunistas, a própria realização existe no homem como necessidade íntima. O 

conhecimento de si é obtido desdobrando-se em sua própria obra intelectual e na produção de 

objetos que lhe permitem transformar a natureza, adquirindo com isso consciência de suas 

potências e reconhecimento de si mesmo no mundo que cria. Esta autocriação do homem, 

consequência de seu trabalho, apenas é possível na escala social, como uma prática coletiva. 

Para o autor, o marxismo reivindica para o homem o mérito de ser a mais alta expressão e a 

forma mais complexa do desenvolvimento da natureza e de unir em sua atividade social sua 

própria autocriação com a humanização da própria natureza. Nesse plano, unem-se o homem 

e a natureza, o sujeito e o objeto, o pensamento e o ser. 

 

A abolição das Alienações: Realização do Ser Humano 

 

Para Orlando Millas, a alienação do homem contemporâneo põe em evidência que as 

grandes tarefas do humanismo se encontram sem cumprir e é o dever revolucionário vencer os 

obstáculos que se apresentam para torná-las realidade. Sob o capitalismo se acentuou a 

mutilação das faculdades e potências espirituais e o esmagamento da personalidade da imensa 

maioria dos homens. Menciona que existe fome física em milhões de homens do mundo, 

como também fome espiritual das pessoas enquanto prevaleçam as condições que o 

capitalismo oferece. Aponta que Marx basearia sua crítica do sistema capitalista na 

coisificação das relações sociais que determina uma alienação geral de todos os homens. 

Estudou o mecanismo do trabalho, que, ao transformar-se, no sistema capitalista, em trabalho 

alienado perde seu caráter de atividade livre e sua razão de ser social, ou seja, a criação de 

vínculos humanos entre os homens, conduzindo a que as relações sociais deixem de ter o 

caráter de relações humanas e se transformem em relações entre objetos, em uma troca de 

mercadorias que são produtos de tal trabalho alienado. 
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Nesse sentido, na sociedade comunista se terminará com as alienações permitindo aos 

homens desenvolver-se em todos os âmbitos ou esferas da vida autenticamente, o que não 

significa livrar-se das alegrias, tensões e dores próprias ou inerentes da vida humana, 

 

“A abolição das alienações com o triunfo do comunismo não converterá a 

Terra em um paraíso, não fará por si só felizes a todos os homens, mas lhes 

permitirá desenvolver-se autenticamente, consequentes consigo mesmo, 

desempenhando até o infinito sua autocriação e a ascensão da cultura, de suas 

potências intelectuais, de sua sensibilidade e de sua alegria de viver, que também 

contém trações de dor e momento de tensão” (MILLAS, 1968, p. 182). 

 

O autor retoma mencionando que Marx e Engels empregaram o termo Partido 

Comunista para indicar que se trata do movimento mais avançado, disposto à libertação 

humana. Lênin em 1917 propôs que o Partido Bolchevique Russo adota-se o nome Partido 

Comunista, e isso representava a preocupação pela distribuição das riquezas e bens no interior 

da sociedade avançando desde a sociedade capitalista à socialista por meio do princípio de 

contribuição, e desde a sociedade socialista à comunista por meio da distribuição usando o 

princípio de necessidades, 

“a humanidade apenas pode passar do capitalismo diretamente ao 

socialismo, ou seja, o regime de propriedade comum dos meios de produção e de 

distribuição dos produtos de acordo com o trabalho rendido por cada qual. Nosso 

Partido vai além: afirma que o socialismo, necessariamente, deverá ir 

transformando-se de um modo gradual, até chegar ao comunismo, em cuja bandeira 

prega este lema: „ De cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas 

necessidades” (LÊNIN in MILLAS, ibid., p. 185-186). 

 

Concebe que o PCCH enfrenta a grande missão da transformação social em prol de 

uma sociedade comunista, sociedade que concreta finalmente os ideais do humanismo. Na 

sociedade comunista, o Estado deixa de ser a forma opressora que legitima as desigualdades, 

alterando-se por instâncias onde os homens tomam em suas mãos o destino das coisas, onde a 

alienação e as diferenças entre cidade e campo, entre trabalho intelectual e manual e a 

opressão da mulher, já deixam de ser parte de seu cotidiano. Com isso, é possível propender 

ao desenvolvimento ilimitado das capacidades dos sujeitos, dado que se criam as bases para 

isso no interior de uma comunidade. 
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“Este não é mero assunto de designação, mas corresponde a uma atitude 

política consistente em definir-se pela transformação completa da sociedade, pelo 

avanço intrépido que leva à libertação nacional e social, ao estabelecimento do 

socialismo e, mais adiante, ao regime comunista, ou seja, ao cumprimento dos ideais 

humanistas, abolindo todas as formas de alienação, não apenas as econômicas, mas 

com elas as políticas, sociais e morais. 

No comunismo desparece o Estado, substituem-se os governos sobre os 

homens por governos dos homens sobre as coisas, eliminam-se todas as diferenças 

entre a cidade e o campo e entre o trabalho manual e intelectual e se alcança a mais 

completa emancipação da mulher. Todos estes são requisitos do desenvolvimento 

absolutamente ilimitado da personalidade humana, de que se eliminem para sempre 

as alienações e o homem não esteja dominado pelas coisas nem por relações de 

produção e jurídicas que se impõem sobre ele, mas que viva em harmonia social, 

dedicado com plena consciência de sua obra criadora. Propor a abolição das 

alienações quer dizer não conformar-se com reformas, ser revolucionário, opor-se a 

todo dogmatismo, assumir uma política estritamente científica” (MILLAS, 1968, p. 

186). 

 

Até aqui podemos dizer que Orlando Millas não faz referência explícita à noção de 

igualdade, mas é fácil interpretar que detrás de seu interesse por elucidar o que significa e 

refere o humanismo comunista está dando conta também da igualdade.  Isso no seguinte 

sentido: o humanismo comunista finalmente põe em seu centro a expressão e máximo 

desenvolvimento de homens e mulheres na sociedade comunista, e para isso precisa-se 

terminar com a propriedade dos meios de produção, com a exploração do trabalho, com a 

alienação e opressão dos sujeitos, tudo o que desembocará em que todas as pessoas se 

encontrem em condições para desenvolver-se. Nisto, o autor não esquece que é necessário e 

tarefa da sociedade comunista distribuir bens e riqueza em função dos critérios que recolhe de 

Lênin, que retorna a Marx para recordar os princípios de contribuição e necessidades como 

critérios que permitem o máximo desenvolvimento humano. Na medida em que a igualdade 

se concretiza, se concretiza também a liberdade, uma implica a outra, já que a liberdade 

possui a dimensão de libertar-se de tudo aquilo que subjuga à humanidade, e nisso, a 

exploração e a propriedade privada dos meios de produção são fundamentais. 

O marco teórico, então, que nutre a igualdade é o humanismo comunista que permite 

que todos os sujeitos contem com condições de definir e desenvolver criativamente suas 

potencialidades e capacidades em relação a uma sociedade que põe no centro a solidariedade, 

a felicidade, a fraternidade, a paz, a igualdade e a liberdade. O militante comunista está 
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convocado, então, a cumprir essas tarefas no Chile, avançando nas etapas que o PCCH definiu 

como maduras para a sociedade chilena. 

 

2.5.2. Valentin Teitelboim Volosky – Volodia 

 

É um dos grandes intelectuais do Partido Comunista do século XX, advogado, político 

e escritor chileno. Nasce em 1916 e morre no ano de 2008. Filho de imigrantes, ingressa aos 

16 anos nas Juventudes Comunistas e, em 1932, inicia o curso de Direito na Universidade do 

Chile. Ligado ao mundo da literatura chilena desde muito jovem, conhece ao poeta Vicente 

Huidobro com quem se relaciona junto a outros poetas. Sua paixão pela literatura é 

compartida com a política. 

A partir da edição da revista teórico-política “Princípios” colabora com várias 

publicações, em paralelo à fundação em 1940 do Diário “El Siglo”. Órgão oficial do Partido 

Comunista, sendo seu primeiro subdiretor. Ligado ao mundo da imprensa, funda e dirige 

também a revista “Aurora”, aparecida em 1954. Entre 1961 e 1965, é Deputado por 

Valparaíso e, em 1965, é eleito Senador por Santiago, cargo que exercerá até o golpe militar 

em 1973. Exila-se em Moscou desde onde dirige o programa de rádio Moscou “Escuta Chile”. 

Dirige a revista “Araucaria”, editada no exílio desde 1978 a 1989. 

Em 1988, volta ao Chile do exílio, assumindo o cargo de Secretário Geral do Partido 

Comunista desde 1989 até 1994. Em 1992, recebe o Prêmio Crítica, em 1994, recebe o 

Prêmio Claudio Arrau e do Fundo Nacional de Fomento do Livro e da Leitura do Chile, em 

1996, recebe por parte do governo cubano a Ordem Félix Varela, no Chile, lhe é entregada a 

Medalha de Honra Pablo Neruda e o Prêmio Nacional de Literatura do Chile de 2002. 

Em geral, centramos a análise não nos discursos políticos realizados por Volodia 

porque ao nosso parecer não entregam um caudal teórico-político abundante para reconstruir a 

noção de Igualdade
117

, mas fixamos a atenção nas obras literárias
118

 editadas por ele entre 
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 Nos discursos parlamentares, Volodia aborda conflitos que respondem às demandas concretas da 

classe trabalhadora ou a processos sociais, políticos e econômicos que se estavam vivendo concretamente no país 

ou fora dele. Das sessões, chama a atenção a sessão 18ª de 1967, em faz um discurso acerca do verdadeiro 

significado da campanha contra “Olas”. Neste, ressalta sua visão sobre o momento de despertar que vivem as 

massas populares em luta para terminar com as injustiças e carências que vivem a maioria de trabalhadores 

diferentemente do que desfrutam alguns poucos. Essa luta se orienta ao horizonte que as massas vislumbram, 

isto é, o socialismo. Isso pode ser compreendido como a consecução da igualdade dos homens, graças à 

superação das classes sociais e alcançado sua liberação econômica e política, 

“A América Latina vive o momento crucial do despertar dos „humilhados e ofendidos „, dos que têm 

fome e sede de justiça, da massacrante maioria que trabalha, pena, sofre e vive pela metade para que uma 

ínfima minoria goze dos maravilhosos adiantados do progresso científico e técnico. É a hora do despertar e da 

ação daqueles que sofrem fome de pão e sede de justiça, que começaram a ver claro o caminho e a meta: 
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1952 e 1973 devido a que algumas são reeditadas neste período e outras são escritas 

especialmente entre fins dos anos sessenta e princípios dos setenta, como são Hombre y 

Hombre, publicado em 1969, El Oficio Ciudadano em 1973, e Hijo del Salitre, sua obra 

clássica publicada em 1952 e que em 1973 possuía várias reedições. Três obras que 

obliquamente abordam as paixões de Volodia, a literatura e a política, e a vida ou biografia 

que se entrelaça a elas. 

 

El Oficio Ciudadano 

 

Não estranha que em seu livro El Oficio Ciudadano, publicado em janeiro de 1973, 

Volodia começa fazendo referencia a “sua” geração literária chilena, a chamada geração de 

38, onde jovens literatos nasciam unidos à atividade política da época, em “A Frente 

Popular”. Assim, eram jovens comprometidos com as esperanças de mudança social para o 

povo do qual eles também faziam parte, proclamando-se revolucionários na política e na arte, 

 

“Os aprendizes de escritores pusemos algo de nossa alma nessa luta e nos 

sentimos parte do povo. Impulsionava-nos uma ânsia apaixonada e vaga de mudar a 

vida nacional, de dar ao operário e ao camponês e também ao escritor e artista um 

lugar de dignidade sob o sol (...). Queríamos impor escalas de valores em que a 

inteligência, o espírito de sacrifício pela beleza, o povo e o país deslocassem o 

governo podre dos opulentos, espiritualmente exausto, inculto,  medíocre e vazio” 

(TEITELBOIM, 1973, p. 17). 

                                                                                                                                                         
combater para realizar aqui na terra a abolição da injustiça e a implantação de um regime sem exploradores 

nem explorados, o socialismo, conquistando a completa libertação econômica e política. 

Torna-se, então, inevitável o choque dos povos com as forças que constituem seu jugo: as classes 

exploradoras internas e, muito especialmente, o imperialismo norte-americano, que fundamenta parte 

considerável de sua riqueza no saqueio das matérias-primas vitais da América Latina, na manutenção de 

relações de comércio desvantajosas e na exploração direta e indireta de diversas indústrias e serviços chaves” 

(TEITELBOIM, 1967: 7). 

Este discurso é o mais claro de Volodia em que permite interpretar a existência de um reconhecimento 

de uma situação de injustiça e desigualdade que – uma vez vitoriosa a luta de massas – será suprimida graças à 

implantação de um regime sem classes sociais gerando uma igualdade que será a base da libertação econômica e 

política. 
118

 Os livros publicados são os seguintes: Antología de la poesía Chilena Nueva. 1935. El amanecer del 

capitalismo y la conquista de América. 1943. Hijo del Salitre 1952. La semilla en la Arena. 1957. Hombre y 

Hombre. 1969. El oficio ciudadano 1973. El pan de las estrellas 1973. La Lucha continúa. Pólvora del Exilio. 

1976. Narradores chilenos del exilio. 1978. La guerra interna. 1979. Neruda. Biografía. 1984. La Palabra y la 

Sangre. 1986. El corazón escrito. 1986. El país prohibido. 1988. Gabriela Mistral pública y secreta. 1991. 

Huidobro. La marcha infinita. 1993. Los dos Borges. Vida, sueños, enigmas. 1996. Un muchacho del siglo XX. 

1997. Voy a vivirme. 1998. En el país prohibido. 1998. Este livro é o começo da trilogia autobiográfica chamada 

Antes del olvido. Constituída também por Notas de un concierto europeo. 1998, La vida una suma de historias. 

2003 y Un soñador del siglo XX. 2004. La gran guerra de Chile y otra que nunca existió. 2000. Também 

publica no mesmo ano, Un Hombre de edad media. Noches de Radio. 2001. Ulises llega en Locomotora. 2002. 

Fragmentos del Eslabón perdido. 2003. 
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A missão que se atribuíam como escritores era, por um lado, aquela que concebiam ao 

pintor, que era capaz de retratar algo do país, se seus homens comuns, isto é, com suas 

necessidades, dores e esperanças, cujos traços se uniam aos dos latino-americanos e aos da 

humanidade em geral, por outro, a de constituir-se na consciência ou voz do povo. Assim se 

estabelece a relação intrínseca – nesta geração literária – entre literatura e política, cuja 

totalidade é conformada pela interrelação entre a vida íntima e a vida social
119

, 

 

“Porque de talento se trata. A boa moral não salva a má ficção. Um livro 

vale por sua qualidade intrínseca e, quando a possui, aumenta sua significação pela 

influência que produz sobre o leitor no sentido de defini-lo frente aos fatos da 

história. Nem o comunismo nem o catolicismo, nem ninguém, podem dar talento a 

quem não o possui. Mas uma relação ajustada e íntima entre escritor e sociedade 

fertiliza o criador, estimula as capacidades literárias. 

Nunca o romance pode se confundir com o documento político ou o tratado 

sociológico. Seu herói não é a sociedade, mas o indivíduo como ser social. Não 

trabalha com quantidades abstratas de massa, senão com homens de carne e osso, 

mas que representam algo que toca a muitos seres humanos, dos quais, no 

fundamental, o personagem é expressão típica, com todas as coisas que caracterizam 

a um homem e não a um espantalho, com sentimentos e dramas” (TEITELBOIM, 

idem, p. 35). 

O escritor, portanto, não pode esquecer o social com as tensões, conflitos, injustiças e 

esperanças que brinda. Neste cenário, no capítulo intitulado “Humanismo Marxista”, recorda 

que seus contemporâneos da “geração de 38” se preocuparam do Humanismo como parte de 

seus fundamentos, q por isso é que distinguiram entre o humanismo clássico em crise na 

sociedade de seu tempo, e o humanismo marxista. Para ele, o primeiro foi incapaz de colocar-

se à altura de suas promessas, confrontando e invalidando pelos fatos cotidianos de seu 

tempo, e o segundo, nas mãos do proletariado se configura como a esperança de sua 

superação. A citação que toma de Aníbal Ponce parece apontar para isso, 
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 Pode existir inteiramente isolado o quarto subterrâneo do homem, o pálido palácio de seus pesadelos 

e suas solidões, onde acredita monologar com o mais íntimo de si mesmo, desnudar sua alma e seu cérebro, 

desenvolver até o paroxismo o sensacional poder do pensamento, como Dostoievski? Mas Dostoievski o extraiu 

da realidade. (...) Toda uma literatura, que reconhece nele seu paradigma, cultiva a ilusão de que a alma se 

aprofunda a si mesma, caminhando com uma tremulante vela acendida na mão pelos subsolos de sua própria 

obscuridade interminável, jogando assim uma luz trêmula sobre o homem no porão, sobre o mistério eterno da 

eterna condição humana (...) Na verdade o que escreve, os sentimentos, rasgaduras, conflitos entre personagens, 

em seu interior, são a transposição que, através da cabeça e a experiência do escritor, faz dos conflitos do mundo. 

Se o faz de uma maneira primária, apenas tocará a epiderme. Quer dizer que não apreendeu o mundo senão 

superficialmente. A riqueza do escritor depende da riqueza e profundidade com que haja apreendido a realidade” 

(TEITELBOIM, ibid.: 80-81). 
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“A história contemporânea nos ensina que em mãos da burguesia o 

humanismo está prestes a morrer. E morrerá sem dúvida, se o proletariado não lhe 

arrebatar a tempo, junto com a hegemonia econômica, a direção de uma cultura que 

no momento atual apenas soube envilecer” (PONCE in TEITELBOIM, ibid., p. 

128). 

 

Volodia afirma que o marxismo concebe que a tradição defendida pelo humanismo 

burguês – que proclama a liberdade, igualdade e fraternidade dos homens – demonstrou ao 

longo da história, que por mais que possua sublimes intenções, detém em sua própria natureza 

as condições que geram sua contradição e incapacidade de alcançar os princípios declarados e 

o desenvolvimento pleno e livre dos homens, 

 

“O marxismo vê o inumano na raiz de um sistema que impede ao homem 

ser inteira e concretamente humano. E se é feita a Revolução, seu objetivo básico é 

libertar ao homem de todas as correntes que lhe negam sua realização como tal. (...) 

A Revolução Francesa também escreveu na dedicatória e na fronte de todas as suas 

tentativas o nome do homem. Foi o motivo dramático de sua luta, o máximo 

personagem que em sua sujeição não eleva já a súplica do crente, mas que estoura na 

explosão que proclama precisamente os „direitos do homem e cidadão‟ e alça sua 

trindade de „liberdade, igualdade e fraternidade‟. Quase dois séculos são 

testemunhas que a realidade da trajetória descrita pela burguesia e o capitalismo não 

tornaram aos homens mais irmãos. Tampouco são verdade nos países sob seu 

domínio a liberdade real e a apregoada igualdade” (TEITELBOIM, ibid., p. 130-

131). 

 

Para o marxismo, “o homem” se concebe afastado absolutamente de uma concepção 

que o define como o “animal econômico”, o “animal político” ou o que “produz ferramentas”, 

mais adequadamente o define como o “homem concreto”, isto é, como o homem onde se 

conjugam as relações sociais, como um ser transformador ou um ser social que ocupa um 

lugar no processo de produção de uma determinada sociedade que através do trabalho humano 

(ligado à natureza), transforma e move ao mundo. O marxismo concebe ao homem como o “ 

supremo produtor da história” capaz de libertar-se a si mesmo e aos outros para sua plena 

realização, na medida em que cria os suportes sociais para isso
120

. 

                                                 
120

 “Porque disso se trata, em resumo. De assentar as bases reais para que o homem possa realizar-se, 

como homem, não ser uma rodinha perdida na engrenagem diabólica de uma maquinaria que o converte em 

mercadoria e em produtor de ganhos para uma minoria” (TEITELBOIM, ibid.: 134). 
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Nesse sentido, Volodia explicita que Marx mesmo – em seus Manuscritos Econômicos 

e Filosóficos de 1844 – definiu o comunismo como um humanismo, que põe conscientemente 

no centro o homem entendido como um ser social, isto é, preocupado com o resgate e 

desenvolvimento completo deste. O comunismo, portanto, constitui-se em uma solução e 

superação do conflito entre a liberdade e a necessidade, entre o indivíduo e a espécie, entre o 

homem e natureza, 

 

“Este comunismo, enquanto naturalismo acabado – acrescenta Marx – se 

iguala ao humanismo; é a resolução genuína do conflito entre o homem e a natureza 

e entre o homem e o homem: a verdadeira resolução da luta entre a existência e a 

essência, entre a objetivação e autoafirmação, entre a liberdade e a necessidade, 

entre o indivíduo e a espécie” (TEITELBOIM, 1973, p. 129). 

 

Para Volodia, Marx concebia a libertação do homem longe de cristalizar-se em uma 

intervenção ou mudança no nível das instituições burguesas criadas pelo homem, já que tal 

modificação se tornava insuficiente para assegurar a distribuição dos recursos segundo as 

necessidades deles. Nesse sentido, assegurar a libertação e o desenvolvimento pleno dos 

homens, implicava – para Marx – transformar o trabalho e sua dinâmica desenvolvida pelo 

homem no interior da sociedade burguesa, criando outra sociedade onde as condições 

materiais serão progressivamente distribuídas segundo a urgência ou contingência das pessoas 

e segundo suas necessidades. O desenvolvimento individual e do conjunto social nesta nova 

sociedade não é incompatível em relação ao que se poderá prescindir da institucionalidade e 

suas dificuldades para conciliar interesses particulares e gerais. 

Ainda que Volodia não refira explicitamente à igualdade no pensamento de Marx, nem 

tampouco ele mesmo identifica o termo, podemos dizer que ao menos assinala o “critério de 

necessidades” na distribuição dos bens materiais na sociedade comunista, critérios que toma 

sentido no interior do horizonte libertador dos homens, ou seja, na realização plena de si 

mesmos em harmonia com o ethos coletivo, 

 

“Para Marx, não lhe bastava „a mudança das instituições humanas‟ para 

libertar o homem. Via a saída essencial na modificação precisa da vida e do trabalho 

do ser humano. Há que se criarem novas condições materiais que tornem 

progressivamente possível a satisfação „segundo suas necessidades‟ das urgências 

do homem. A harmonização do individual e do conjunto social levará a recorrer 

cada vez menos a formas institucionalizadas. Chegar-se-á a uma conciliação do 

geral e o particular sem requerer a compulsão” (TEITELBOIM, ibid., p. 129). 
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Volodia afirma a existência de um humanismo comunista que é continuidade e 

descontinuidade (ou superação) do humanismo burguês proclamado pelas revoluções 

burguesas. Continuidade no sentido de manter o antigo sonho dos burgueses do passado – o 

desenvolvimento pleno do homem – e descontinuidade na medida em que (para Volodia), 

através da experiência que possuem os países vinculados à URSS, passa-se do sonho à 

realidade, ou seja, da utopia à concretização na estrutura social e vida cotidiana: o 

desenvolvimento pleno do homem. Podemos dizer que a afirmação do humanismo comunista 

de Volodia como membro da “geração de 38” não se afasta do visto anteriormente com 

Orlando Millas. 

 

Hombre y Hombre 

 

No livro Hombre y Hombre, editado em 1969, Volodia faz um reconhecimento à 

influência que tiveram os autores russos na formação dos autores chilenos. Considera que 

através da pena deles, ou seja, do relato que faziam os escritores russos sobre o próprio povo 

russo, da mesma forma relatavam aspectos “dos daqui” ou dos povos latino-americanos. Com 

isso, para Volodia, as temáticas e abordagens dos escritores russos ultrapassavam a 

particularidade de seu contexto e geografia. 

Um aspecto importante do livro, para efeitos de nosso estudo, é que Volodia 

reconhece nos diversos escritores russos do século XIX e XX, uma sensibilidade sobre a 

questão social, questionando e denunciando aquela situação. Afirma que entre estes escritores 

existia o consenso acerca de que a causa da perversão das relações entre os homens, da 

desigualdade social, a dominação, a falta de liberdade, a miséria e degradação, ou seja, a 

causa da “injustiça” é a propriedade privada, porque a maioria da população ao não possuí-la 

se vê obrigada a vender sua força de trabalho e, aqueles poucos que a possuem, são 

“corrompidos” moralmente, tudo o que nega o desenvolvimento pleno da maioria do homens. 

Com esta afirmação – para ele – as obras dos autores russos se afastavam da crença de 

que são os próprios homens (por suas condutas e eleições) os causadores de sua pobre 

situação, e levantavam como solução a necessidade da transformação dessa sociedade 

degradada – da mão de suas próprias vítimas – em uma sociedade justa, 

 

“torna-se claro que a propriedade privada é um fruto proibido para o pobre, 

mas que por sua vez, como a maçã do Paraíso, corrompe ao possuidor, pervertendo 
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as relações do homem com o homem. Fere e subjuga, desata o orgulho e a violência, 

gera o tumor canceroso na matriz da injustiça. No seu julgamento [dos escritores 

russos], ela constitui a raiz da miséria e a causa da negação do espírito na maioria 

humana, que, por outra parte, é a produtora dos bens da terra. Tais são as ideias de 

Tolstoi, Chernichevski, Uspienski e Chejov. 

Quase todos eles falam da necessidade de uma mudança desse regime 

decaído e degradado. Convertem-se em legítimos sonhadores da justiça (...). Estes 

escritores do século XIX são militantes na luta contra a humilhação e a falta de 

consciência, as recaídas na bestialidade e no vício (...). Nas obras destes escritores 

quase sempre há uma estima real pelo trabalhador, em quem não veem 

simplesmente o feio, o sujo, o baixo, mas antes de tudo a vítima da injustiça, o 

vulcão adormecido, onde se gesta a erupção e o dia da ira” (TEITELBOIM, 1969, p. 

41-42). 

 

O interessante deste livro é que Volodia expõe o tema do compromisso do escritor 

russo com a denúncia da injustiça, da desigualdade, da decadência humana e social como 

parte da luta e superação da questão social que gera o regime russo antes da revolução, e em 

algum sentido também, faz de espelho do compromisso que compartilham parte dos escritores 

chilenos da geração de ‟38 onde Volodia participa, e que encontraram na literatura russa-

soviética parte das temáticas que lhes importam desenvolver em sua obra. A sensibilidade e 

compromisso artístico-político pela justiça social – segundo Volodia – é algo evidente na obra 

destes autores, assemelhando-se com os russos. A mudança de sociedade se avista como a 

negação da sociedade que denunciam. 

A noção de igualdade não é abordada pelo autor, mas pode assinalar-se que na medida 

em que indica, através da obra dos escritores russos, a propriedade privada como causadora 

das desgraças e desditas da sociedade e do homem comum, a igualdade pode interpretar-se em 

primeiro lugar como a eliminação da propriedade privada em um sentido de justiça social. 

 

Hijo del Salitre 

 

O famoso romance histórico e social Hijo del Salitre, publicada em 1952, é um 

clássico relato de Volodia que aborda os acontecimentos da luta de classes no Chile, um 

fragmento geográfico e cronológico entre fins do século XIX e início do XX da Pampa 

salitreira, onde aparece a origem do movimento operário no Chile. É a história que recolhe 

parte da vida de Elías Lafertte, líder proletário e dirigente dos comunistas chilenos. A história 

mostra o inferno em que vive o trabalhador salitreiro, o início da esperança de mudança a 
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partir da tomada de consciência e da luta coletiva, mas também o massacre e a barbárie da que 

é capaz a burguesia aliada ao aparato do Estado. 

A vida de Elías (o protagonista) é vista desde a infância até os 25 anos. O narrador 

relata os sucessos que vão acontecendo na vida do protagonista. Mas não é um relato linear, 

mas que sua construção mistura fragmentos de distintos sujeitos, situações e pontos de vista, 

onde os seres humanos se mostram em sua intimidade e complexidade. 

As lembranças do protagonista sobre sua infância se entrelaçam com a pobreza em que 

vivia sua avó, razão que o obriga a partir de La Serena para as minas – os escritórios 

salitreiros – do norte do Chile em busca de trabalho. Tinha 9 anos quando começa sua labuta 

de trabalhador, picando pedaços de salitre em um canal, descobre que essa vida é uma 

experiência obscura, lúgubre e angustiante, que apenas lhe oferece um permanente estado de 

morte, 

“Ao final do primeiro dia se deitou rendido na pampa, como se estivesse 

surrado. As mãos doíam: eram uma chaga viva. Todo o sabor da aventura da viagem 

se transformou abruptamente na sensação de que sua liberdade de criança, que 

desejava brincar, tinha morrido arrebentada, moída pela marreta. Sentiu sua carne 

estragada por dentro. 

E se pôs a lembrar de La Serena como uma cidade mágica e perdida, da 

qual tinha sido desterrado por causa de sua pobreza. (...) Por aquele tempo fumou 

seu primeiro cigarro e ficou enjoado mais que no barco. Ficou verde e vomitou até 

as tripas. Pensou que não chegaria aos vinte anos. Morreria antes sob o enorme sol, 

na pampa. Sentia-se triste por sua vida. À tarde voltava ao escritório com ânsias de 

aturdir-se e jogava futebol até ficar exausto, ofegando. Tinha a impressão de que 

estava morrendo. E nas noites, quando pensava isto na cama, tinha medo” 

(TEITELBOIM, 1952, p. 37-38). 

 

A pobreza o converteu em nômade, buscando trabalho por aqui, por lá, mas sem sair 

do mundo da pampa. Esta na sua adolescência trouxe-lhe também momentos que lhe deram 

prazer, uma vida social que abriu inquietudes e mundos insuspeitados para ele. Começou a 

participar na Sociedade Mineradora de Socorros Mútuos Internacional de Huantajaya, na 

Cooperativa, na Filarmônica e no clube de Futebol, ou seja, em todas as instituições existentes 

no povoado onde trabalhava. 

Sua vida como “pampino” se cruza com a vida quase inumana que os donos do capital 

ofereciam para os operários. O trabalho rude, doloroso, intergeracional e a morte se ligavam à 

vida do operário. O relato de Manuel Tapia sobre sua vida e a de seu pai na pampa – um 
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professor que ensinou a Elías a arte do “derripiador”
121

 – mostra a crueza da vida do 

trabalhador e a necessidade de terminar com esse destino intergeracional, 

 

“sua mão estava gravada na pá. Toda sua história ficou escrita na pá. Seus 

dedos se estamparam ali e também a palma, vividamente, mais que como impressão 

digital, talvez como tatuagem de dor do homem na madeira. (...) Meu pai – um 

camponês que veio depois da guerra também deixou sua mão na pá – explicou 

Manuel Tapia –. Não só a mão, a vida. Juro pra você que há dias em que acredito 

que fica grudada em mim; mas meu filho Gumersindo não vai tê-la grudada aqui. 

Basta que o avô e o pai a tenham!” (TEITELBOIM, ibid., p. 107-108). 

 

Tais condições que sofria o pampino, com o tempo levou a que se convertesse em um 

ponto de pressão para que explodisse a maior greve que o Chile viu no princípio do século 

XX, a greve do minerador do salitre, permitindo-lhes descobrir em seus próprios  

companheiros a dignidade da luta e fraternidade humana. Mas, a greve também desvelou o 

poder estatal ligado aos interesses do capital – donos das salitreiras – gerando uma grande 

matança na Escola Santa Maria de Iquique, matança de 2.000 operários. Os sobreviventes – 

entre eles Elías – não sucumbem a seu sentimento de morte e desespero interno porque 

descobriram uma nova luz através dos novos dirigentes dos trabalhadores que afirmam o 

compromisso da classe operária com a esperança de avançar em organização e novas lutas. 

A modo de síntese, pode-se dizer que o romance de Volodia, por um lado, expressa o 

sentimento, a experiência interna de dor e angústia massacrante que viviam os operários  da 

pampa no norte chileno em começos do século XX. Experiência baseada em condições 

concretas e objetivas de carência e indignidade, de desigualdade que constituíam essa 

realidade, que refletiam a outros milhares de casos e situações que vivia o povo chileno. O 

autor, a partir disso, expressa e retrata ao homem não como um sujeito isolado, mas como um 

sujeito inserido em relações sociais e com capacidade de transformar-se, tanto a si mesmo 

como também a história, coletivamente. É o homem com potência, que transforma, produtor, 

criador de uma nova sociedade em que as anteriores condições sejam transformadas 

radicalmente. 

 

 

                                                 
121

 N.T.: uma definição para a palavra é encontrada na página 

http://www.albumdesierto.cl/glosario.htm: “[o minerador] que quase nu, devido ao grande calor existente no 

tanque de fundição, golpeava os resíduos, os quais eram carregados em carros especiais que eram levados aos 

resíduos ou bolos de resíduos acumulados nos campos de limpeza. Este trabalho demandava homens fortes e 

musculosos.” 

http://www.albumdesierto.cl/glosario.htm
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Volodia: o Humanismo e a Igualdade  

 

“Hijo del Salitre” em algum sentido se entrelaça com o que também os autores russos 

– segundo Volodia – desenvolveram, o compromisso com a denúncia da injustiça, da 

desigualdade, a decadência humana e social como parte da luta e superação da questão social 

que gera o regime russo antes da revolução. 

Mas, o que isso tem a ver com a igualdade? Parece ser mais apropriadamente o 

sentimento que desperta sua negação, de dor e miséria, de esperança, compromisso e luta. Por 

isso, ao adentrar-se no que se refere à noção de igualdade, encontrada especialmente em “El 

Oficio Ciudadano” oferece pistas que apontam no mesmo sentido do aparecido na revista 

“Principios” como nos escritos de Orlando Millas. 

O Humanismo é o que pode dar fundamento para a compreensão da igualdade. Mas é 

esse humanismo comunista, superador e herdeiro do humanismo burguês (clássico). 

Diferentemente do humanismo burguês – incapaz de cumprir suas promessas de igualdade, 

liberdade e fraternidade produto da própria natureza da sociedade capitalista – o humanismo 

comunista, em mãos do proletariado, permitiria gerar uma sociedade onde o pleno e livre 

desenvolvimento dos homens seja possível, onde a luta entre necessidade e liberdade se 

supere, devido a que a humanidade possa desempenhar transformações sociais que não 

consideram ao homem como um mecanismo que permite a acumulação de ganhos para uma 

minoria. 

É claro que a transformação da sociedade está longe de considerar apenas o nível das 

instituições burguesas, sempre insuficientes para assegurar a distribuição dos recursos 

segundo as necessidades da população. Por isso, é preciso criar novas condições materiais de 

existência – de vida e de trabalho – da humanidade. Não parece arriscado, então, interpretar 

que a igualdade implica – para o autor – a libertação dos homens, isto é, a capacidade de 

realização plena de si mesmos em harmonia com a coletividade, possível de conseguir na 

medida em que a distribuição dos recursos sociais se realize segundo as necessidades em uma 

sociedade que iniciou a marcha para o comunismo. 

 

2.5.3. Luis Corvalán Lepe 

 

Nasceu em 1916 no Sul do Chile e faleceu em Santiago em julho de 2010. Entrou na 

Escola Normal de Chillán para formar-se como professor de escola. Ingressa muito jovem ao 

Partido Comunista em 1932 e, com isso, incorporou-se a trabalhar como jornalista nos jornais 
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comunistas: “Frente Popular” e “El Siglo”, que fundo junto a Volodia Teitelboim, e que 

perdura até hoje, chegando a ser diretor deste. Desde 1958 a 1989, cumpre o cargo de 

Secretário Geral do Partido, como também atua como Senador do Chile em dois períodos. Foi 

relegado a lugares afastados do Chile em duas ocasiões antes do golpe militar, durante os 

governos de Gabriel González Videla e Carlos Ibáñez del Campo. Preso político durante o 

primeiro período da ditadura militar de Pinochet, sai ao exílio em 1976, instalando-se na 

União Soviética e regressando ao Chile em 1988. Possui várias publicações além dos 

discursos realizados como Secretário Geral do Partido Comunista
122

. Apesar disso, Luis 

Corvalán não se qualifica dentro do partido como um de seus intelectuais, é importante 

abordá-lo devido à importância do cargo que desempenha por várias décadas no seu interior. 

Revisar duas de suas obras importantes publicadas entre 1971 e 1972, permite estabelecer 

algumas relações com a noção de igualdade. A referência clássica da época é  Camino de 

Victoria (1971) e Corvalán 27 horas, p. o PC por dentro y por fuera (1972). 

O livro Camino de Victoria é um texto que reúne vários informes políticos e escritos 

de imprensa de Luis Corvalán desde 1964 a 1970, neles se encontra a linha política do Partido 

que pôs em prática naqueles anos, até o que foi a gestação, desenvolvimento e triunfo da 

Unidade Popular. Corvalán 27 horas é a entrevista que faz o jornalista Eduardo Labarca a 

Luis Corvalán durante 27 horas, com o fim de elucidar a dinâmica política dos comunistas até 

o governo de Salvador Allende. Em conjunto, ambos os livros aportam ideias que vinham 

sendo expostas anteriormente. 

 

Déficit Teórico e Comunismo Chileno 

 

Uma delas é o tipo de integrantes que possui o PCCH, a composição da classe é algo 

que dá orgulho a Corvalán, que menciona que a maioria provém da classe operária. Esta 

conformação classista possui consequências negativas e positivas para ele. A primeira é que a 

maioria de seus membros tem problemas e dificuldades para o estudo, o que atenta contra um 

desenvolvimento teórico próprio, já que o nível de educação formal não é muito alto entre 

suas fileiras. Entretanto, este déficit de desenvolvimento teórico – segundo ele – não leva a 

um pragmatismo carente de teoria, mas apenas a preferir a discussão sobre “coisas 

                                                 
122

 Publica: “Camino de Victoria” (1971), “Ricardo Fonseca, combatiente ejemplar”(1971), “Chile 

1970-1973” (1978), “Corvalán 27 horas: el PC chileno por dentro y por fuera” (1972), “Tres períodos en 

nuestra vía revolucionaria”(1982), “Santiago Moscú Santiago”(1983), “De lo vivido y lo peleado. 

Memorias”(1997), “El gobierno de Salvador Allende” (2003), “Nuestro Proyecto Democrático”, “El Derrumbe 

del poder soviético”(1993), “Los comunistas y la democracia” (2008), “Viví para contarlo” (2007). 
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concretas”. Por outro lado, a consequência positiva do tipo de composição de classe, evita 

desvios oportunistas, 

“Há uma relação muito clara e muito direta entre a composição de classe do 

Parido, incluído seus organismos dirigentes, e a possibilidade de evitar desvios 

oportunistas. A composição do Partido é excelente. 75% do Partido provém da 

classe operária. Isso ajuda muito (...) temos debilidades (no nível teórico). Falta mais 

estudo. Isso se deve, entre outras coisas, a que a escolaridade média de nossos 

militantes é relativamente baixa, o que não é culpa deles. Nós temos, e como já disse 

75% de militantes operários, dos quais muito poucos puderam completar a educação 

básica. A imensa maioria não alcançou o 6° ano da escola primária. (...) Pragmáticos 

existem, mas eu não estimo que o pragmatismo caracteriza a política chilena, pela 

menos a política dos comunistas. Outra coisa é que nós comunistas queremos que os 

debates se organizem em torno a coisas concretas, com os pés no chão, isso é melhor 

porque  facilita a própria educação política” (CORVALÁN, 1972, p. 79-87). 

 

Em algum sentido, assim como Orlando Millas, como também o que foi expressado no 

artigo da revista Princípios, Corvalán reconhece a debilidade teórica existente entre suas 

fileiras, apesar de não reconhecer benefício algum nisso, justifica-a pela falta de tempo (de 

seus quadros) para o estudo devido à permanente atividade política e a intensa luta de classes 

existente nesses anos no Chile, 

 

“Eu não quero desculpar nossa debilidade (teórica), debilidade que 

podemos ter e temos neste terreno. Quero, sim, dizer que a vida política do Chile, a 

luta de classes em nosso país foi e é muito ativa, muito intensa, como em nenhum 

país da América Latina a exceção naturalmente de Cuba, o que obriga a uma prática 

diária, tremenda, a uma preocupação e ocupação cotidiana de toda nossa gente. E 

isso indubitavelmente nos afeta. Não tivemos tempo suficiente. Mais ainda, vou lhe 

dizer..., eu senti falta de alguns anos de prisão. Pareceria absurdo que dissesse isso, 

mas acontece que, depois de tudo, a prisão é uma escola não apenas quanto a 

acostumar os quadros frente ao inimigo, e desde esse ponto de vista, me parece que 

certamente não requeri e não requeiro tal prova. Senti falta de dispor de tempo para 

o estudo e para a elaboração teórica, para escrever” (CORVALÁN, 1972, p. 84). 

 

Reconhecer um déficit teórico não significa que não identifique a existência de 

pessoas no interior do partido que possuem um nível de desenvolvimento teórico, político-

ideológico importante, isto é, a existência dos “intelectuais” do partido. Estes quadros são os 

que possuem (e realizam) elaborações aplicadas ao caso chileno, possuem saberes e opiniões 

frente a temas econômicos, filosóficos, históricos, literários, artísticos e políticos. Nesse 
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aspecto, para Corvalán, a luta das massas é produto da política do partido, que adota a 

aplicação do marxismo-leninismo à situação concreta do Chile, 

 

“O certo é que como partido temos um alto nível político e um bom nível 

ideológico. Contamos com valiosos companheiros que entregaram e entregam sua 

contribuição à teoria aplicada no exame dos problemas chilenos. Companheiros 

como Orlando Millas, Volodia Teitelboim, César Godoy Urrutia, Carlos Cerda, José 

Cademártori, membros do Comitê do Central do Partido e outros, como Hernán 

Ramírez Necocheam Alejandro Lipschutz, Sergio Vuscovich, Osvaldo Fernández, 

Carlos Maldonado, José Rodríguez Elizondo, Yerko Moretic, Sergio Ramo e 

Orlando Caputo, e muitos mais, cujos nomes me escapam, têm importantes trabalhos 

ideológicos sobre distintas matérias (...) não poderá conceber-se o êxito de nossa 

política se nosso Parido fosse simplesmente praticista, ao fim e ao cabo nossa 

política que se encarnou nas massas, não é senão a aplicação do marxismo-

leninismo às condições concretas do Chile” (CORVALÁN, 1972, p. 83). 

 

 

 

Socialismo, Progresso e Redistribuição 

 

No informe central do XIII Congresso Nacional do Partido Comunista, sucedido em 

1965, Luis Corvalán fazendo menção ao Socialismo, e seguindo as experiências do que foi 

desenvolvido tanto na União Soviética, como nos países socialistas do centro e leste da 

Europa, diz que é o único modelo que pode permitir um aumento no desenvolvimento 

econômico, aumentar a renda e redistribuí-la com rapidez e justiça. A ideia de progresso para 

a constituição do Chile como um país moderno e próspero aparece atrás deste processo, com 

base no completo desenvolvimento das forças produtivas e sua participação nesta construção. 

A igualdade no processo conduzido pelo socialismo soviético se entrelaça à ideia de progresso 

em todos os planos sociais, desenvolvimento pleno das forças produtivas, desenvolvimento 

econômico, aumento da renda e sua redistribuição justa e rápida, 

 

“Apenas o socialismo pode permitir-nos os mais altos ritmos de 

desenvolvimento econômico, marchar com a celeridade que se precisa, aumentar 

substancialmente a renda e redistribuí-la com rapidez e justiça. Apenas o socialismo 

pode desatar hoje plenamente as forças produtivas e assegurar a participação 

massiva do povo nas tarefas de construção de um país moderno e próspero (...). Em 

1945 a maiorias delas (os países do centro e leste europeu) se encontrava em ruínas 
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e tinha um nível de desenvolvimento semelhante ou mais baixo que o do Chile 

naquela época. Agora estão mais adiantados que o nosso país em todos os aspectos. 

Eliminaram completamente o analfabetismo e o desemprego. Liquidaram a inflação, 

constituíram novos ramos econômicos” (CORVALÁN, 1971, p. 99). 

 

Humanismo e Liberdade 

 

Outra ideia que sintoniza com o previamente desenvolvido nesta abordagem do PCCH 

é a abordagem da liberdade. No informe do XIV Congresso Nacional do PC em 1969, 

Corvalán alude ao Comunismo como o único movimento que na história se formulou 

corretamente o problema da liberdade. Unindo os limites da liberdade à propriedade sobre os 

meios de produção sob o regime capitalista, pode-se associar sua visão à já revisada na revista 

Principios, como também à de Orlando Millas e Volodia Teitelboim sobre o humanismo. A 

liberdade sob o sistema capitalista possui os limites inerentes à sociedade de classes, tornando 

suas declarações apenas palavras no vento, diferentemente da sociedade socialista em que as 

promessas se tornam realidade para a maioria, onde a liberdade é possível e ampliada – graças 

à eliminação da exploração dos homens, ao término da apropriação do trabalho alheio e da 

criação de bases materiais e sociais que permitem o desempenho da liberdade de cada um, 

 

“No capitalismo a liberdade tem um limite, a propriedade capitalista sobre 

os meios de produção, em virtude do que há uma distância sideral entre as palavras 

da burguesia e a realidade do regime burguês, entre o que costumam proclamar as 

constituições e a situação concreta sob o capitalismo (...). Ao invés disso, no 

socialismo, os citados direitos e liberdades são uma realidade para o povo. Por cima 

das deformações e erros cometidos em um ou outro país socialista, não cabe 

comparação alguma entre um e outro sistema. No sentido socialista há liberdade. A 

revolução socialista resolve corretamente o problema da liberdade porque elimina a 

exploração do homem pelo homem e abre as portas para que a sociedade passe ao 

comunismo. 

A liberdade evolui com o aperfeiçoamento das relações sociais de produção 

entre os homens. 

(...) O socialismo liberta os trabalhadores da escravidão capitalista e para 

isso nega ao capitalismo o que para este constitui sua mais sagrada liberdade: a de 

apropriar-se do trabalho alheio e viver às custas dos demais. E, diferentemente do 

capitalismo, o socialismo não estabelece novas formas de opressão e apenas limita 

ou suprime as liberdades das classes retiradas do poder, em função das novas 

relações de produção, em função de criar as bases materiais e sociais que permitam 

mais e mais a liberdade” (CORVALÁN, ibid., p. 328-329). 



158 

 

 

A partir do revisado até aqui, podemos dizer que os textos de Luis Corvalán não 

explicitam uma noção de Igualdade, mas seus escritos concordam e são coerentes com os 

escritos de Orlando Millas, Volodia Teitelboim e alguns dos artigos da revista Princípios 

revisados. Por isso, é clara a existência de certos temas que se constituíram em parte do corpo 

teórico, ideológico e político do PCCH, que o Secretário Geral do partido se encarregava de 

expressar claramente no interior da militância e por fora desta. Os temas de liberdade, 

humanismo comunista e progresso social são parte destas coincidências que são importantes 

de mostrar em maior profundidade na seguinte seção. 

 

2.6. A noção de Igualdade e o Partido Comunista Chileno 1960-1973 

 

Algumas das respostas ás perguntas que formulamos no começo do estudo acerca 

daquilo que tradicionalmente pensou a esquerda marxista – o PCCH – sobre a igualdade entre 

1960 e 1973, e as fontes teóricas que nutriram esse pensamento, podemos começar a esboçá-

las. 

O PCCH contava com um acúmulo de ideias e noções acoplado a uma ação política 

que o tornava crível para as massas. Como sabemos, os anos de 1960 a 1973 são de esplendor 

para o partido: nunca antes havia contado com tantos militantes entre suas fileiras e nunca sua 

linha política havia sido aceitada entre uma grande quantidade de massas
123

. As lutas levadas 

a cabo nas décadas anteriores mostravam seus frutos, certamente, não isolados do contexto 

internacional que se mostrava bastante convulsionado politicamente. 

O PCCH, através de seus intelectuais e militantes, traduz o espírito de seu tempo, isto 

é, a necessidade de mudanças sociais que exerceram tensão nas estruturas atrofiadas durante 

séculos no Chile, geradora de miséria e desigualdades para a maioria da população. Na época 

de estudo, a estrutura diretiva partidária possuía clareza sobre a necessidade de que seus 

militantes dedicassem maior tempo ao estudo das fontes marxistas e incentivava isso através 

não apenas das recomendações aparecidas na revista Principios, mas também nas opiniões 

dadas por seu Secretário Geral ou por Orlando Millas. Esta necessidade se baseava em que se 

reconhecia um certo “atraso ideológico” e uma dificuldade para a elaboração teórico-

                                                 
123

 Já sabemos que nas eleições municipais do ano de 1971, o Partido comunista alcança pela primeira 

vez em sua história 17,11% da votação de um total de 2.819.725 votos. Os resultados nas eleições da Câmara de 

Deputados em março de 1973 para o PCCH dá 16,34%. Estes resultados jamais voltarão a ser obtidos na história 

do PCCH. Fonte: Political Database of the Americas. in http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Chile/chile.html. 

Revisado em 1° de agosto de 2010. 
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ideológica no interior do partido, causada pela alta conformação de classe operária que existia 

nos quadros – como reconhecia seu Secretário Geral – associada a uma baixa escolaridade. 

Nesse sentido, a leitura das fontes diretas de Marx além do Manifesto Comunista era muito 

escassa na maioria dos militantes. A necessidade de maior elaboração teórica – por parte da 

direção do PCCH – apresentou seus próprios limites, pois a imprensa teórica respondeu a isso 

com a reprodução e produção de material teórico-ideológico associado à órbita soviética, 

reproduzindo concretamente escritos de Lênin, Stálin, alguns textos de Marx e intelectuais 

orgânicos alinhados ao PCUS, deixando perceber a referência direta do PCCH (ainda que não 

apenas deste PC) ao centro soviético para além de suas lutas e processos particulares. O 

déficit de artigos publicados na revista relacionados com várias obras de Marx foi diminuindo 

até fins dos anos 60, possibilitando as elaborações dos comunistas chilenos sobre este tipo de 

literatura, mas não conseguiu instalar-se significativamente na lógica da revista, como o 

estudo direto de fontes marxistas, devido ao incremento da preocupação da direção da revista 

– e do partido – pela análise política-contingente do processo cristalizado na Unidade Popular 

e a vitória de Salvador Allende. 

No material aqui apresentado, o PCCH mostra a necessidade de fundamentar teórico-

historicamente a relação entre a igreja e os comunistas, unidade que aparentemente era 

possível devido aos processos históricos que vinham ocorrendo não apenas no Chile e que 

alcançavam significação nas lutas populares desses anos especialmente nos países do “terceiro 

mundo ou subdesenvolvidos”. Não é estranho, então encontrar escritos de Roger Garaudy ou 

Orlando Millas (quem parece ler atentamente a obra do primeiro) que apontam ao 

fortalecimento de dita relação. 

Com este pano de fundo, se perguntamos pelo evidente interesse do partido sobre 

fundamentar teoricamente a noção de igualdade, a resposta não pode desconhecer a 

dificuldade de encontrar um uso explícito e majoritário da palavra igualdade como um 

princípio posto no debate teórico da época. Nesse sentido, a noção de igualdade não é parte da 

preocupação teórica explícita dos intelectuais orgânicos do PCCH além de Orlando Millas e 

Volodia Teitelboim entre os anos 1960-1973. 

Entretanto, a ausência de desenvolvimento teórico da noção não quer dizer que esta 

não seja parte das crenças com as quais contam os comunistas chilenos na época, e que 

compreendem quase natural e espontaneamente no interior de uma armação teórica que lhe dá 

sentido e permite concebê-la teoricamente. 

A noção de igualdade possível de reconstruir a partir dos artigos editados pela revista 

teórica do PCCH e dos livros pertencentes aos intelectuais orgânicos do partido entre 1960 e 
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1973 possui como armação teórica o Humanismo Comunista dentro do qual adquirem sentido 

os princípios de contribuição e necessidade como formas de distribuição dos bens necessários 

(e abundantemente produzidos pelo desenvolvimento da indústria, o trabalho e a ciência 

/técnica) que permitem finalmente o desempenho livre, pleno e virtuoso dos membros da 

sociedade comunista. 

Este humanismo permite aos comunistas chilenos fundamentar teoricamente tanto a 

crítica ao capitalismo da época (com as respectivas exigências e demandas histórico-

concretas), como também guiar a construção do horizonte societário ao que se devia aspirar 

uma vez chegado o inevitável fim do capitalismo. 

Entretanto, o humanismo comunista possui diversas interpretações no interior da 

corrente de pensamento marxista latino-americano, em que se imbricam – em um certo 

momento histórico – socialismo, marxismo e humanismo. Reconhece-se na obra de Marx um 

conteúdo humanista, e assim pensadores e políticos diversos como Mariátegui, Mella, Aníbal 

Ponce, Ernesto Che Guevara ou Fidel, reconhecem aquele e a eles próprios dentro do 

humanismo marxista. 

Sem entrar nas distinções das correntes do humanismo comunista, para o PCCH, este 

surgiria desde dentro do capitalismo, como superação e substituição do humanismo burguês, 

inevitavelmente das mãos dos mesmos sujeitos destinados a transformar o capitalismo, o 

proletariado. Ideia em sintonia com as exaltadas pelo marxismo científico que – 

diferentemente do socialismo utópico – se considera a si mesmo como quem oferece uma 

concepção realista de como o socialismo emerge a partir do próprio capitalismo. 

Nesse sentido, o socialismo e o comunismo se constituíam como uma projeção realista 

do futuro do próprio capitalismo, precisamente pelo agravamento das suas contradições e da 

crítica social que brotaria da realidade social. Por isso, a solução aos males do capitalismo 

emerge do processo em que o capitalismo se transforma a si mesmo, dando passagem ao 

socialismo. 

Elementos como florescimento pleno da personalidade, satisfação de demandas 

materiais e espirituais dos seres humanos, eliminação da exploração do homem pelo homem, 

domínio das forças naturais e sociais, instauração da igualdade social, bem-estar material, 

superação do capitalismo, proletariado, liberdade, são todas dimensões interrelacionadas que 

conformam o humanismo comunista. 

Para o PCCH, o humanismo se identifica com os ideais provenientes da sociedade 

burguesa, onde as promessas de liberdade e igualdade para a maioria são difíceis de cumprir e 

terminam mostrando os limites deste humanismo, porque a liberdade e igualdade no 
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humanismo burguês termina reduzindo o homem a um instrumento para a acumulação de 

capital. Aqui, a liberdade é liberdade de vender e comprar na esfera do mercado e a igualdade 

é igualdade formal entre trabalhador e capitalista. Tudo isso obriga os trabalhadores a superar 

o horizonte burguês para cumprir realmente as promessas de liberdade e igualdade. O 

humanismo comunista é, portanto, um tipo de humanismo em sentido distinto do burguês, é 

de classe e prático porque, por um lado, se atreve a cumprir a promessa de plena expansão, 

desenvolvimento harmonioso, liberdade e igualdade de todos os homens, e serve-se da mão da 

classe operária para destruir a propriedade privada dos meios de produção. 

Pode-se interpretar que a igualdade sustenta sobre a erradicação da propriedade 

privada dos meios de produção, pois na medida em que deixa de existir isso, também 

desparece a razão pela qual um ser humano explora outro. A exploração se sustenta na 

superioridade que outorga a posse do capital a seu dono no momento em que contrata ou 

compra a força de trabalho a quem não possui outro bem que essa força de trabalho. Essa 

superioridade é a que lhe permite por e impor condições a essa compra ou contratação, 

convertendo-se em exploração mediante a extração de mais-valia. 

Mas, uma vez extinguida a exploração do homem na sociedade pós-capitalista os bens 

e riquezas materiais e espirituais se distribuirão segundo o princípio de contribuição e o de 

necessidades; “de cada um segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas 

necessidades”. Ambos os princípios expressam a distribuição de bens e recursos na etapa de 

transição do socialismo ao comunismo, enunciados por Marx, e que implica que a nova 

sociedade seja capaz de produzir: abundância de produtos materiais e espirituais, 

desenvolvimento técnico-científico, industrialização para aumentar a produtividade do 

trabalho, desenvolvimento urbano, suprimir as diferenças entre trabalho intelectual e manual e 

afirmar a moral comunista. 

A forma de tratar os princípios de distribuição no material teórico revisado não se 

pronuncia acerca destes em relação às implicações morais, éticas ou filosóficas e sócio-

política de tê-las como guias teórico-práticas. Portanto, estes dois princípios são assumidos – 

por parte dos militantes comunistas – como verdades reveladas e inquestionáveis, que apenas 

devem ser seguidas mecanicamente. 

A noção de igualdade parece ser resultado do próprio movimento histórico da 

sociedade, que conduz os homens à sociedade comunista onde existem condições materiais e 

espirituais propícias para o desenvolvimento da liberdade e das faculdades virtuosas de cada 

um. Nesse aspecto, na teoria que seguiam os comunistas chilenos, parecia que a ascensão de 

uma classe trabalhadora organizada e liderada pelo partido – como diz Gerald Cohen (2001) 
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ao referir-se aos marxistas clássicos – se moveria a favor deste princípio, abolindo a sociedade 

desigual que deixava e mantinha a grande maioria dos chilenos em condições de miséria e 

pobreza. Como vimos, este movimento em busca da igualdade implica o desenvolvimento de 

forças produtivas para transformar a natureza em benefício do homem, com base na 

abundância material que geraria o desenvolvimento industrial. A dimensão do trabalho nesse 

aspecto é fundamental, mas uma das dificuldades de conceber como base a abundância de 

recursos na sociedade comunista – levando em conta o momento contemporâneo – é a 

absoluta crença em que as condições planetárias, os recursos naturais e o domínio da ciência e 

a técnica por parte dos homens (e mulheres) são inesgotáveis, situação que hoje é 

demonstrada como impossível. 
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3. PARTIDO SOCIALISTA DO CHILE: 1933-1973 

 

3.1. O Partido Socialista do Chile 

 

O seguinte capítulo – similar ao anterior em sua forma – apresenta uma primeira parte 

importante destinada a reconstruir os fatos do Partido Socialista, de modo que o leitor tenha 

em vista o contexto partidário em que se inseria a produção teórica e as demandas concretas 

impulsionadas pelo partido. Nesse sentido, o tratamento da abordagem histórica está longe de 

apresentar uma análise completa, exaustiva, profunda e original da história partidária. 

Constrói-se principalmente sobre fontes secundárias que nos entregam uma visão global do 

partido. 

Diferente é o tratamento das seções a seguir onde se reconstrói a noção de igualdade 

usada implícita ou explicitamente pelo PS nos anos 1960-1973, baseado em fontes primárias, 

obtidas tanto dos Congressos Ordinários do partido realizados entre 1960 e 1973 de artigos 

publicados na Revista Arauco e no diário Izquierda, como de alguns livros e discursos do – 

que denominamos – intelectuais orgânicos do partido: Salvador Allende, Julio César Jobet e 

Clodomiro Almeyda
124

. 

 

3.2. História do Partido Socialista do Chile 

 

O Partido Socialista fundou-se em 19 de abril de 1933, em um contexto em que 

nasciam desde princípios dos anos 30 vários grupos socialistas
125

 formados por trabalhadores 

manuais e intelectuais, operários, camponeses, empregados, profissionais e técnicos, 

pequenos agricultores e pequenos industriais. Como vimos no primeiro capítulo, as ações 

destes grupos, somado ao contexto de jovens militares e ao da população em geral (devido às 

consequências no Chile da crise econômica do ano 1929 como do governo de turno), derivou 

                                                 
124

 Julio César Jobet (1971), o maior intelectual do PS, assinala que o partido não possui um arquivo 

documental devido ao descuido de suas diretivas nacionais, suas frequentes divisões e as odiosidades no interior 

do partido. Nesse sentido, o jornal Izquierda de publicação quinzenal entre os anos 1958 e 1961 e, a seguir, entre 

1963 e 1964, e a revista Arauco vêm a ser as publicações com maior continuidade editada pelo partido entre as 

décadas de 1950 e 1970. O PS editou três programas até 1971, em 1934, 1936 e 1947, e inumeráveis 

regulamentos e estatutos a partir de 1935, portanto, o recolhimento do material possui estas limitações. 
125

 Algumas das agrupações que se formam são: o Partido social Marxista, a Nova Ação Pública, a 

Ordem Socialista, o Partido Socialista Unificado e a Ação Revolucionária Socialista (WITKER, 1993). Segundo 

Arrate e Rojas (2003) todas elas compartilham postulados democratizadores como: a necessidade de fazer a 

Reforma Agrária, nacionalizar as riquezas básicas, fomentar a industrialização e a planificação estatal. Na 

política, atuam com uma perspectiva “jacobina” e suas fontes ideológicas são o anarquismo, o socialista 

libertário, o humanismo e o nacionalismo progressita. 
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em um pronunciamento militar que instaurou a República Socialista em 1932 por 12 dias 

declarando como lema de luta: “Pão, Teto e Abrigo para o Povo”. Dita República seria a 

antessala direta da formação do Partido Socialista (PS). Ainda que entre seus antecedentes 

remotos localizam-se também a “Sociedade da Igualdade” de 1850, como – igualmente ao 

PCCH – Luis Emilio Recabarren, o Partido Operário Socialista (POS) (JOBET, 1962a) e, em 

maior importância, a tradição anarquista e anarcossindicalista presente entre estudantes e 

trabalhadores da década de 1920 (DRAKE, 1992). Outros precedentes se localizam em um 

segmento de militares politizados não vinculados à oligarquia e insatisfeitos com a situação 

global do país durante a década dos anos 20 (com a figura de Marmaduke Grove como 

representante) e uma parte da maçonaria chilena
126

 que começa a identificar-se com as ideia 

socialista e comunistas (ARRATE e ROJAS, idem). No início do PS chileno, influíram as 

teses de Víctor Raúl Haya de la Torre do PARA, com a política anti-imperialista, 

antioligárquica e denúncia da exploração das riquezas básicas da América Latina por 

potências estrangeiras, tanto no âmbito intelectual e político (ARRATE e ROJAS, idem; 

DRAKE, idem). 

É conhecido entre os estudiosos do PS e seus militantes que o partido, desde seu 

nascimento, possui uma composição social e uma formação política heterogênea. No social, 

seus quadros provinham do mundo operário, do artesanato, além de camponeses, empregados 

e estudantes. No doutrinário, incorporam-se militares provenientes dos partidos Radical, 

Democrata, como também seguidores anarquistas, de células comunistas, lojas maçônicas e 

igrejas evangélicas, ex-militares, agitadores populares, mutualistas, profissionais e intelectuais 

rebeldes (JOBET, 1972; DRAKE, 1992). É consenso entre os estudiosos do PS que tal 

diversidade não podia senão gerar contradições no interior do partido, exibindo precocemente 

tendências ao caudilhismo (apesar dos esforços do partido por atribuir-se uma organização 

sólida, disciplinada e com unidade ideológica e política), como também quadros dirigentes 

capacitados e outros ligados à ação política imediata, alguns descuidavam dos temas teóricos, 

da realidade histórica ou problemas nacionais, e outros se proclamavam revolucionários 

desprezando a organização eleitoral, mas participando de eleições (JOBET, ibid.). Entretanto, 

no que se refere à tomada de decisões importantes, o partido foi hierárquico, pois eram feitas 

por um grupo de líderes, centralizadamente, que estava longe de provir da classe operária 

                                                 
126

 A maçonaria fundaria sua primeira loja no Chile em 1827. Suas características principais foram sua 

rápida sintonia com os projetos políticos liberais, o caráter secular e uma permanente participação na política 

chilena. Ao começo foi composta por comerciantes e estrangeiros, e no século XX, se convertia em uma 

maçonaria mesocrática. (DEL SOLAR, 2010). Uma de suas figuras destacadas na proclamação da República 

Socialista e, a seguir, na formação do PS é o advogado Grande Mestre da Grande Loja do Chile (até 1932) 

Eugenio Matte Hurtado que morreria precocemente em 1934. 
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(diferentemente do PCCH). Apesar disso, estruturaram-se com base no centralismo 

democrático, são a cúpula do Comitê Central e o Secretário Geral os que dominam o partido 

(JOBET, ibid.). Não obstante, é reconhecido que apesar das diferenças no seu interior, e as 

permanentes autocríticas permanentes à história do PS, este tentou sempre tentou formar um 

partido estruturado e programático (DRAKE, 1992). 

O PS rapidamente se transformou em um partido de massas declarando-se marxista, 

anticlerical, anti-imperialista, com uma perspectiva americanista e internacionalista, críticos 

do “socialismo reformista da II Internacional” por seu conformismo dentro do sistema demo-

burguês e opositor do comunismo soviético da III Internacional devido à defesa que este fazia 

dos interesses próprios da URSS (JOBET, ibid.; DRAKE, ibid.; ARRATE e ROJAS, 2003). 

Originalmente o partido se concebe fiel aos princípios democráticos das grandes 

revoluções: liberdade política, igualdade social, soberania popular e justiça econômica 

(JOBET, 1971). Recusa o sistema capitalista e considera necessário gerar uma economia 

planificada de Estado com orientação socialista. Em uma primeira etapa desta nova economia 

e sociedade, é preciso – segundo o partido – realizar o desenvolvimento industrial e a reforma 

agrária do país, incorporando com isso o aumento das forças produtivas e a transformação da 

estrutura econômica para prover de progresso material, especialmente a classe trabalhadora. 

Trata-se, então, da sua situação de progresso, mas no horizonte da justiça econômica. Por 

outro lado, os  princípios materializados no programa, assinalam a necessidade de fomentar e 

fortalecer não apenas a entrega de bens materiais, mas também espirituais, como as liberdades 

básicas, o desenvolvimento espiritual, a disciplina coletiva e individual e o respeito, partes 

integrantes da consolidação da democracia social
127

. 

Entre estes postulados também se explicita a ideia de que o socialismo – como 

doutrina que propugna a propriedade coletiva dos meios de trabalho, e a planificação técnica 
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 “6°) Os graves problemas existentes impõem a reestrutura econômico-social do país, mediante uma 

economia planificada do Estado, como uma transição a um sistema socialista que consiga os objetivos que as 

classes dominantes frustraram. O desenvolvimento histórico do país impõe a transformação de uma economia 

semifeudal e semicolonial, orientada, com critério liberal capitalista, a uma economia superior, planificada, de 

espírito e orientação socialista, tendente a superar o atraso imperante e inspirada por uma finalidade de serviço 

social. Esta economia planificada de Estado, em sua primeira fase, supõe uma ampla reforma agrária e uma vasta 

industrialização (siderurgia, indústria do cobre, da madeira, do carbono, da pesca, química, energia elétrica, 

indústrias de alimentação e vestuário, moradia popular) como um processo dialético que compreende 

simultaneamente o incremento quantitativo das forças produtivas e a transformação qualitativa da estrutura 

econômica, com o qual o Estado e a Democracia adquirem uma nova significação. O programa socialista 

pretende desenvolver a economia e conquistar o progresso material da comunidade; consolidar uma ampla 

democracia social, onde existam o respeito às liberdades, a justiça econômica e a disciplina coletiva e individual; 

ademais, a luta permanente pelo enobrecimento espiritual do homem” (Princípios e Programa do Partido 

Socialista in WITKER, 1933: 66-72). 
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da economia – é quem poderá realizar três aspectos considerados interrelacionados: justiça 

social, cobrir necessidades coletivas e liberdade individual
128

. 

Desde 1935 se identificavam duas grandes correntes no interior do partido, cujo 

confronto se explicitou no III Congresso Geral Ordinário desse ano, a partir da tomada de 

posição a favor ou não da constituição da Frente Popular. Como sabemos, linha proposta pelo 

PCCH à qual resistia uma boa parte do PS por considerá-la que confundi ao movimento 

operário chileno, pois representava uma estratégia que permitia relativizar o protagonismo do 

partido Radical, porta-voz da pequena e grande burguesia. Depois de intensos debates 

surgidos no interior do partido e das ações repressivas do governo de turno contra as massas 

populares, o PS resolveu conformar a Frente Popular. 

Entretanto, antes da eleição presidencial de 1938, o partido sofre a primeira divisão em 

1937. Um grupo se aglutina a favor de levar como candidato a Marmaduke Grove, e outro por 

apoiar ao candidato postulado pelo partido Radical, provocando que o primeiro grupo saia do 

partido e forme em 1937 um novo, denominado União Socialista. 

O PS em 1938 apoia a candidatura presidencial de Pedro Aguirre Cerda e, uma vez 

obtido o triunfo da presidência, o partido participa em cargos ministeriais. A avaliação que fez 

o PS no governo da Frente Popular foi uma crítica a que não conseguiu reformar a Lei 

Eleitoral para ampliar o sufrágio, nem permitiu impulsionar tanto a sindicalização camponesa 

como a colonização. O descontentamento com a ação do governo da Frente Popular levou o 

partido a confrontar – no Congresso Geral de 1939 – duas correntes em seu interior. Uma que 

defendia a permanência do partido no governo até pode satisfazer algumas necessidades 

sentidas dos setores populares e, outra “não-conformista” que se mostrou insatisfeita com o 

trabalho do governo e do partido nele, e defendeu a existência de menos socialista na 

burocracia e menos burocratas no partido, exigindo ao partido que abandonasse a Frente 

Popular se é que não se aceitavam suas propostas de reformas. 

Finalmente, a corrente “não-conformista” sai do partido – alguns expulsos e outros 

divididos – e configura em abril de 1940 o Partido Socialista dos Trabalhadores ao qual se 

somaram 5 dos 15 deputados, nenhum dos senadores do partido original e aproximadamente 

10% de suas fileiras (DRAKE, idem). Em geral, foi conformada por ex-anarquistas, 

trotskistas e membros da esquerda comunista de Hidalgo, com uma maior presença da classe 

operária que a do PS original. Consideraram-se uma alternativa ideológica ao PS e à Frente 
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 “O Socialismo, entendido como doutrina científica e sistema social de produção e convivência 

humana, que propugna a propriedade coletiva dos instrumentos de trabalho, e a manutenção da economia a uma 

planificação técnica, é que apenas pode solucionar racionalmente as necessidades da coletividade, estabelecer a 

justiça social e assegurar a efetiva liberdade individual” (PARTIDO SOCIALISTA in JOBET, 1962: 16). 
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Popular, pois propuseram uma “Frente de Trabalhadores” que significava fazer alianças com 

organizações trabalhistas, recusando participar de alianças com partidos burgueses. Mas a 

derrota sofrida por este novo partido nas eleições de senadores fez com que rapidamente 

alguns de seus líderes voltassem ao PS ou emigrassem a outros partidos. O paradoxo de todo 

este movimento é que em 1941 o Partido Socialista dos Trabalhadores cooperou com o 

governo da Frente Popular, apresentando-se em aliança com o Partido Radical e o PC, 

apoiando ao candidato radical nas eleições presidenciais de 1942. Nesta confluência, o Partido 

Socialista dos Trabalhadores – em 1944 – passa a ser parte formalmente do PCCH (DRAKE, 

ibid.). 

A divisão do PS original deixou como sequela a saída do PS – em 1940 – da coalizão 

da Frente Popular, devido à inclusão do PCCH
129

 em dita coalizão. Mas, além de um breve 

afastamento do governo, a morte do presidente Pedro Aguirre Cerda ocorre quando estão 

formando parte do governo novamente, com um programa moderado e com uma atitude mais 

próxima aos Estados Unidos
130

, ainda com suas declarações de um marxismo revolucionário. 

Em 1942, assume o presidente Juan Antonio Ríos e os socialistas, junto aos radicais e 

liberais, conformam o novo governo. Apesar disso, não existia um pacto formal com a 

esquerda, encarnado na prolongação da Frente Popular, o novo governo foi apoiado pela 

Aliança Democrática que contou com a colaboração – pouco entusiasta – dos marxistas que 

optaram por Ríos ante o candidato da direta, Carlos Ibáñez. Durante esta administração, a 

mesma disputa anterior no partido foi desenvolvida a respeito de colaborar ou não em um 

governo – que um grupo da juventude socialista e Raúl Ampuero – considerava cada vez mais 

conservador. Marmaduke Grove estava no bando que preferia colaborar com o governo de 

Ríos, mas que ao perder nas internas do partido, Salvador Allende passa a constituir-se no 

Secretário Geral do partido e representante da corrente dos jovens críticos. Sob esta liderança, 

o PS retirou-se do governo de Ríos, mas não da coalizão que o elegera. Esta nova ênfase da 

corrente ganhadora do PS, não se traduziu em que o programa do partido se desviasse para a 
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 Entre as razões que explicam a antipatia do PS contra o PCCH se deve à competição ideológica pelo 

mesmo grupo de votantes, ademais, consideravam o PCCH um partido antinacional e autoritário, culpado de 

incitar a divisão com o Partido Socialista dos Trabalhadores (DRAKE, idem). 
130

 Atribui-se a Schnake como aquele que conduziu o PS a ansiar melhores relações políticas e 

econômicas com os EUA, “em sua qualidade de Ministro de Fomento, a fins de 1940, Schnake assistiu à 

Conferência Panamericana de Havana e a seguir visitou os Estados Unidos. Sua transformação durante essa 

viagem personificou a mudança do Partido Socialista, que começou a insistir em um desenvolvimento 

econômico na sociedade com os aliados ocidentais. Schanke voltou ao Chile exaltando abertamente o alto nível 

de vida e a democracia política da América do Norte” (DRAKE, ibid.: 218). 
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esquerda, como dizem alguns autores, o que distingui a posição de Allende da de Grove não 

eram aspectos ideológicos ou estratégicos, mas, sim, “diferenças táticas e pessoais”
131

. 

Com a saída do PS do goveno de Ríos, os partidários de Marmaduke Grove também 

abandonaram o PS e formaram em 1944 o Partido Socialista Autêntico que terminou em 

1949, três anos antes da morte de Grove. Este partido estreitou alianças com os radicais e 

comunistas, mantendo alguns postos no governo de Ríos. 

A situação partidária não melhorou grandemente depois da Segunda Guerra Mundial, 

entre 1946 e 1952, o PS, a cargo de Raúl Ampuero como Secretário Geral, dedicou esforços a 

redefinir-se doutrinariamente e reconstruir-se organizativamente. Esta ação influiu para que o 

partido se afastasse do populismo, caudilhismo e clientelismo que vinha desenvolvendo, 

aproximando-se mais de um socialismo marxista. Isso, entretanto, não impediu que sofresse 

uma nova divisão e das mais longas (desde 1948 a 1957), produto da aplicação da Lei de 

Defesa da Democracia promulgada pelo governo de González Videla (1946-1952). Como já 

mencionamos no primeiro e segundo capítulos, os comunistas participaram em alguns dos 

gabinetes do governo junto a liberais e radicais, mas o próprio Presidente da República, junto 

à votação de liberais, radicais e conservadores, ilegalizou aos comunistas e os apagou dos 

registros eleitorais. Alguns socialistas – seguidores do líder Bernardo Ibáñez – desafiaram a 

liderança do PS original, mostrando o acordo em trabalhar com o governo de González Videla 

e em seu combate anticomunista, pelo qual, em 1948, fundaram o Partido Socialista oficial do 

Chile, adotando então – os socialistas originais – o nome de Partido Socialista Popular (PSP) 

onde se mantiveram Raúl Ampuero e Salvador Allende junto à maioria dos membros do 

partido original. 

O eleitorado em geral não se voltou para os socialista, mas sim para as personalidades 

fortes para solucionar seus problemas do país, e essa função foi cumprida pela personalidade 

de Carlos Ibáñez, que se elegeu como Presidente da República para o período 1952. O Partido 

Socialista Popular (PSP) liderado por Raúl Ampuero na presidência desde 1950, proclamou 

no mesmo ano, a candidatura de Ibáñez – candidato da direita em 1942 e anterior antagonista 

do partido – com o fim de vincular-se às massas que mobilizava Ibáñez. O partido buscava 

orientar desde dentro esse movimento heterogêneo a uma direção popular-nacional capaz de 

                                                 
131

 “Allende se descrevia a si mesmo e a seu partido como marxista, mas se colocava mais a favor de 

um governo nacionalista democrático das massas da classe média e baixa que da ditadura do proletariado. O 

abandono do Gabinete não implicava uma recusa às coalizões com os reformadores de centro; na realidade, 

constituía uma tentativa de redefinir os propósitos e as formas de colaboração e de exercer uma influência maior 

e independente dentro das coalizões” (DRAKE, idem: 247). 
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produzir reformas profundas orientadas para a construção socialista, acreditavam que o 

movimento nacionalista de Ibáñez viraria para a esquerda. Tal proclamação levou a Salvador 

Allende e a outros militantes a renunciar ao PSP e a integrar o Partido Socialista do Chile que 

recusava essa candidatura por considerá-la populista, multiclassista e personalista. 

O PS do Chile se uniu a seus antigos inimigos, os comunistas, e proclama, em 1951, 

Salvador Allende como candidato à presidência. Desde a clandestinidade na qual se 

encontrava, o PCCH decidiu apoiar – desde a perspectiva de uma política de alianças – a 

candidatura para as eleições de 1952. Com isso, mostrava-se o interesse dos socialistas em 

converterem-se em um partido marxista mais que em um movimento populista de massas, 

transformação que os levou a aliar-se junto ao PCCH na “Frente do Povo” criada em 1952 

com uma política de classe trabalhadora cujo programa propôs ao país mudanças de tipo 

antioligárquico, antifeudal e anti-imperialista (JOBET, 1962). 

Como é sabido, desde 1950 até o golpe militar de 1973, o eleitorado tendeu a votar 

pela esquerda, o PS empreendeu políticas de confrontação ideológica e social, para avançar 

em mudanças mais revolucionárias que as perseguidas na época da Frente Popular, onde se 

deu a subordinação dos partidos da esquerda às forças de centro
132

. Levantar a “Frente do 

Povo” implicou atrair o voto da classe trabalhadora e mostrar-se contrário a formar coalizões 

com partidos reformistas. A campanha presidencial de 1952 teve o PSP enfrentando os seus 

dissidentes e, entre eles, a candidatura de Salvador Allende
133

. Entretanto, finalmente o PS 

passou a ser parte da oposição do governo de Ibáñez em1953, por considerar que este havia se 

afastado das promessas de campanha, aproximando-se da direita. 

Em 1955, o PSP em seu XII Congresso, sistematizou e proclamou uma linha política 

denominada “Frente de Trabalhadores”
134

 que buscava alianças apenas com partidos da classe 

trabalhadora por considerar esgotada a estratégia de coalizões com os partidos burgueses e de 
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 “Segundo os socialistas, a experiência histórica chilena havia demonstrado que tais coalizões eram 

incapazes de promover as reformas necessárias, em particular a nacionalização das riquezas e dos bancos, a 

reforma agrária e a sindicalização camponesa, a democratização real do Estado, as medidas antimonopólicas. Os 

partidos centristas constituíam forças comprometidas com o latifúndio e o capital financeiro e industrial” 

(MOULIAN, 1983: 87). 
133

 Jorge Arrate assinala as palavras escritas pelo diretor do semanário do PSP La Calle, Oscar Weiss, 

como mostra desse enfrentamento contra a candidatura de Salvador Allende, por parte do PSP. Ver ARRATE. El 

Frente del Pueblo e el Partido Socialista Popular: Allende y Ampuero. 2010. In: http://www.socialismo-

chileno.org/PS/index.php?option=com_content&task=view&id=71. Revisado em 15 de janeiro 2011. 
134

 Julio Faúndez assinala que esta estratégia tem suas raízes em ideias trotskistas acerca da natureza da 

revolução socialista nos países atrasados, em que rechaçava a noção de que “a burguesia nacional tinha um 

papel a desempenhar no processo revolucionário. A negativa se baseava na debilidade da burguesia local e em 

seus estreitos vínculos com o imperialismo e a oligarquia proprietária de terras” (FAÚNDEZ, idem: 170). Julio 

César Jobet (1971) assinala que a tese da Frente de Trabalhadores se encontra já em 1941 no partido, mas como 

linha sistematizada se desenvolve em 1955 no o PSP, e em 1957 se impôs como linha do reunificado PS. 

http://www.socialismo-chileno.org/PS/index.php?option=com_content&task=view&id=71
http://www.socialismo-chileno.org/PS/index.php?option=com_content&task=view&id=71
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classe média devido ao caráter reacionário da burguesia nacional (ARRATE e ROJAS, idem). 

Um ano depois, ambos os partidos socialistas conformariam a Frente de Ação Popular 

(FRAP) junto ao PCCH. Situação que permitiu a seguir a união do PS em 1957, onde ganha 

força a linha política da Frente de Trabalhadores agora no único PS, como reação à autocrítica 

realizada pelos próprios socialistas à sua atuação nos anos 40. Daí em diante, o PS 

radicalizará seu discurso, e ao mesmo tempo, se manterá em aliança com o PS e com Salvador 

Allende como candidato presidencial até sua vitória em 1970. 

Esta mudança do partido era acompanhada pela situação social que vivia o país, onde 

a frustração a respeito das promessas que havia forjado a industrialização (como política de 

substituição de importações) era evidente. Conferir mais empregos, desenvolvimento e 

independência nacional era a promessa não cumprida que se somou a maiores demandas 

sociais e protagonismo de grupos populares. Apesar disso, o partido enfatizava a luta de 

classes e o marxismo, sem abandonar a referência institucional, mesmo com a radicalização 

que adquire seu discurso. 

No ano 1963, um informe da direção do partido sobre os seus 30 anos, manifestava a 

existência de certa continuidade na adesão do partido a certos princípios da coletividade 

enunciados em sua fundação. A continuidade apontada acerca dos princípios do partido eram 

a) o internacionalismo operário como uma força histórica unitária em nível internacional, b) a 

unidade econômica, política e cultural da América Latina, c) a ação anti-imperialista, d) a luta 

pela paz dos povos, e) a luta de classes, e não a contenda militar como a via para vencer o 

capitalismo e f) o socialismo como produto histórico de circunstâncias sociais concretas 

(JOBET, 1971). 

À luz da influência dos processos políticos ocorridos no mundo, especialmente na 

América Latina com a Revolução Cubana, em 1962 os postulados do PS faziam um 

diagnóstico da situação chilena identificando a existência de dois tipos de exploração no país: 

a da classe capitalista nacional e a estrangeira. Por sua vez, indicavam que as relações e 

formas de produção existentes no país eram de ordem semifeudal e semicolonial, as quais 

conviviam com relações de produção capitalistas derivadas da burguesia nacional e o 

imperialismo. Uma consequência clara para o país, segundo o PS, era o impedimento do 

progresso do Chile
135

. 

                                                 
135

 “É um país semifeudal e semicolonial onde o latifúndio, a indústria incipiente de sustentação 

artificial, e a dependência do capital estrangeiro, travam todo o verdadeiro progresso” (PARTIDO SOCIALISTA 

in JOBET, 1971: 16). 
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Derivado do anterior, o partido – assim como o PCCH – vê na industrialização e na 

planificação, a solução aos problemas econômicos e de desenvolvimento que apresenta o 

Chile na década de 1960. Isto significava que a base para o desenvolvimento estava centrada 

na diversificação econômica, a reforma agrária e o desenvolvimento industrial das regiões 

monoprodutoras, que por fim elevarão a produção de bens e permitirão uma redistribuição 

“justa” das renda nacional
136

, impossível de desenvolver pela burguesia nacional. 

Para a campanha presidencial de 1964, o PS seguia defendendo a “Frente de 

Trabalhadores” como tática classista de tomada do poder – pois insistiam que da burguesia 

nacional não se podia esperar nem a condução da recuperação econômica, nem que estivesse à 

frente de um movimento renovador da ordem vigente, porque seus setores estavam muito 

comprometidos com o sistema capitalista para pensar em modificá-lo. 

Nessas eleições, como vimos nos capítulos anteriores, Allende volta a perder como 

candidato da FRAP, situação que incentiva um grande debate no interior das fileiras 

socialistas acerca dos meios de obter o governo. Configuram-se duas posições: seguir por 

meios eleitorais ou fins revolucionários e radicais. Nesse sentido, distinguiam-se no interior 

do partido, um bloco mais moderado e outro mais radicalizado, o primeiro – mais próximo do 

PCCH – concebia que a aplicação estrita das teses da Frente de Trabalhadores provocou a 

perda da presidência, por isso, era importante para eles (assim como para o PCCH) ampliar a 

aliança para incluir a grupos ligados ao centro político, posição criticada pelo segundo bloco, 

porque as derrotas eleitorais, assinalavam a necessidade de estabelecer uma posição marxista 

radical mais clara baseada na unidade da classe trabalhadora e o abandono da via eleitoral 

(FAÚNDEZ, 1992;  DRAKE, 1992; ARRATE e ROJAS, 2003). 

No Congresso de Linares em 1965, o PS aprova a tese de Adonis Sepúlveda, que 

indica não descartar nem a linha eleitoral nem a “violência revolucionária” para conseguir o 

poder. Seguirão nesse tom os acordos adotados pelo partido no Congresso de Chillán de 1967, 

onde ratificaram a tese da “Frente de Trabalhadores”, reestruturaram o estatuto e a estrutura 

partidária (tornando-a coerente com os alinhamentos ideológicos do Congresso anterior), e 

proclamaram a legitimidade da violência revolucionária como única via para conseguir o 

êxito da revolução socialista, já que os meios pacíficos ou legais de luta não conduziam por si 
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 “A incorporação a um vasto plano de desenvolvimento industrial do aproveitamento in extenso de 

nossas riquezas minerais; a aplicação das mais modernas técnicas de exploração econômica, que permitam a 

produção de bens de capital e de consumo em forma massiva; a colocação em marcha de uma reforma agrária 

que não apenas assegura a apropriação da terra pelo camponês, mas que permita promover uma política tributária 

tendente a redistribuir a renda nacional de uma maneira justa e apropriada; a nacionalização do crédito bancário 

e a estatização do comércio de seguros quebrando o controle dos setores monopolistas que hoje se beneficiam 

destas atividades, são medidas econômicas que implicam um esforço e uma ação praticamente impossível de 

levar a cabo pela burguesia dentro do regime atual” (ESPINOZA, 1962c: 27). 
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mesmo ao poder (DRAKE, 1992). Neste cenário, gera-se novamente uma divisão do partido e 

Raúl Ampuero é expulso, que tendo sido várias vezes Secretário Geral entre 1946 e 1965, 

passou a formar um novo partido, a “Unidade Socialista Popular” (USOPO), junto a outros 

militantes (ARRATE e ROJAS, 2003). 

Nesta volta à esquerda, não evitou nem resolveu as contradições entre a doutrina e a 

ação reformista eleitoral, que cristalizou na nova aliança – a Unidade Popular – com os 

comunistas e radicais para a eleição presidencial de 1970. As contradições se apresentaram 

entre uma linha mais moderada representada por figuras como Aniceto Rodríguez e Salvador 

Allende e uma linha mais radicalizada representada por Adonis Sepúlveda e Carlos 

Altamirano. 

A definição do candidato para essas eleições não foi fácil devido às disputas entre os 

diversos atores envolvidos. No interior do PS, Salvador Allende teve resistências porque não 

representava a linha adotada pelo partido no Congresso de Chillán. Entretanto, Allende se 

sobrepôs a seus críticos demonstrando aproximação com as experiências radicalizadas. Entre 

elas, incluí-se sua participação na OLAS, o reconhecimento e aproximação a Fidel Castro e 

seu apoio ao três guerrilheiros cubanos sobreviventes do ELN-boliviano, acompanhando-os 

ao Taiti para sua entrega, em qualidade de presidente do Senado chileno. Dessa forma, 

Allende tinha grande aceitação na base do partido, situação que pressionou para que se 

impusesse sua candidatura no interior do partido à que se somaram também os “elenos” ou 

“Exército de Libertação Nacional – ELN”, seção chilena do ELN-boliviano
137

. A plenitude do 

Comitê Central em agosto de 1969 o ratificou com as abstenções de personagens importantes 

do PS como Clodomiro Almeyda, Carlos Altamarino e Aniceto Rodriguez (CASALS, 2010). 

Para as eleições presidenciais de 1970, Salvador Allende é eleito presidente como 

representante da Unidade Popular, com a ratificação do partido democrata-cristão, previa 

exigência sua ao novo governo, de garantir o respeito dos cânones democráticos 

constitucionais
138

. Uma vez no governo, os socialistas propuseram que as mudanças e 
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 Como é sabido, o ELN boliviano é o nome que Ernesto Che Guevara, em 1967, dá à guerrilha na 

Bolívia. A seção chilena se constrói para apoiar as ações do Che na Bolívia. De fato, depois da morte do Che, a 

seção chilena ajuda a fuga dos sobreviventes. Os elenos estavam constituídos por militantes socialistas e entre os 

membros se encontrava Beatriz Allendem a filha de Allende e Carmen Castillo que posteriormente se 

converteria ao MIR e seria companheira de Miguel Enríquez. Os elenos chegam a alcançar 100 membros muito 

influentes no Comitê Central do PS e que, após o triunfo de Salvador Allende, passam a ser parte de sua guarda 

pessoal (GAP) junto a membros do MIR. No ano de 1971, se dissolvem  passando a ser parte do PS e deixando a 

estratégia do foco guerrilheiro do ELN boliviano a uma estratégia gradual ao socialismo. Maior detalhe dos 

elenos em http://socialista-chileno.blogspot.com/p/el-ejercito-de-liberacion-nacional-eln.html 
138

 Ver nota 79. 
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reformas ocorressem de maneira mais rápida, mas igualmente na ambivalência da 

institucionalização e a mobilização das massas que impunha a luta de classes. 

Em 1971, o partido elege a Carlos Altamirano como Secretario Geral do partido, 

dando um claro sinal de uma posição mais à esquerda da de Allende. O partido adotou então o 

slogan “Avançar sem ceder”. Neste cenário, Allende – como presidente – nunca adotou uma 

posição firme entre a posição representada pelos comunistas ou a dos socialistas (DRAKE, 

idem; CASAL, idem). Entretanto, ações que se foram implantando durante o primeiro ano de 

governo demonstravam claramente que o governo avançava em direção a reformas de tipo 

socialista, como a nacionalização de bancos, do cobre, a repartição de terras muito além do 

que havia promovido o governo democrata-cristão de Frei, ou o controle dos preços ao 

consumidor, entre outros. Sem dúvida, eram ações revolucionárias dentro do sistema 

constitucional que trouxe aumento nas votações da esquerda nas eleições municipais de 1971, 

onde o PS alcançou 22,6% (CRUZ-COKE, 1984), constituindo-se – desde o ponto de vista 

eleitoral – no segundo maior partido do Chile depois do Partido Democrata Cristão que 

obteve 26,15% (CRUZ-COKE, ibid.). 

Sobre as diferenças das linhas entre o PCCH e o PS, no que se refere à natureza da 

revolução socialista no Chile, sabemos que a tese da “Frente de Libertação Nacional” 

implicou concebê-la como um processo dividido em etapas: a primeira era nacional-

democrática e, depois de cumprida, se avançaria para a transição ao socialismo. O PS, por sua 

vez, com a “Frente dos Trabalhdores” não concebia uma aliança com a burguesia, portanto, a 

revolução implicava um processo único com tarefas democráticas e socialistas simultâneas. 

Estas diferenças ganharam força no momento de levar à prática o programa da UP, onde o PS 

interpretava que o programa de Allende era uma reafirmação das teses da Frente de 

Trabalhadores que devia ser levada a cabo rapidamente (FAÚNDEZ, idem). 

Como vimos no primeiro capítulo, a mobilização popular foi incrementando-se 

fortemente depois de obtido o triunfo de Salvador Allende. Mobilização social difícil de 

controlar e orientar pelas vias “legais” e estruturas que o próprio governo definiu. Os 

denominados “cordões industriais”, surgidos em 1972, foram exemplo de um novo modo de 

organização popular, desafiante das estruturas tradicionais de participação trabalhadora que se 

contemplava no mundo sindical, onde a CUT e os sindicatos eram o modelo. A necessidade 

de inserir ou transformar várias empresas na “Área Social”, que implicava retirá-las das mãos 

dos privados e passá-las aos trabalhadores para sua administração, foi a origem da criação dos 

cordões (Gaudichaud, 2004). É reconhecido o crescimento e desenvolvimento que tiveram os 
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“cordões” graças ao apoio do PS, onde em alguns casos, as “demandas e atividades se fizeram 

quase idênticas” (FAÚNDEZ, 1992, p. 276). 

Paralelamente a essa mobilização social, a chegada de Allende e a UP ao governo, pôs 

no tapete a famosa Via chilena ao socialismo, como uma característica própria do processo 

chilena na que confluíam de maneira misturada os alinhamentos do PCCH e do PS, como 

também do “pensamento allendista”. Este pensamento allendista produto da teorização de 

Joan Garcés e a prática política de Allende
139

 (CASALS, 2010). A Via chilena ao socialismo 

significava gerar um processo revolucionário inserido na tradição republicana chilena que, 

desde a perspectiva de Allende, dita tradição havia demonstrado que os conflitos no país 

sempre se solucionaram “civicamente”. O modelo de construção do socialismo que inaugurou 

o processo chileno promovido pela Unidade Popular foi com as ideias centrais de 

“democracia, pluralismo e liberdade”, ideias que mantiveram um precário equilíbrio entre as 

estratégias políticas assumidas pelo PC e especialmente pelo PS
140

. 

Certa literatura descreve dois grandes momentos na evolução teórica dos socialistas ao 

longo de sua história. Uma interpretação menciona que a primeira etapa vai desde a fundação 

em 1933 até a reunificação em 1957 e, a segunda, compreende desde esse momento até a 

divisão em 1979. A primeira etapa corresponde ao momento nacional-popular do partido, 

caracterizado pela necessidade de diferenciar-se ideológica e politicamente do PCCH, que os 

leva a definir flexivelmente o marxismo como guia teórico, combinando-o com contribuições 

da ciência social moderna, mas mantendo os temas que identificavam uma perspectiva 

revolucionária: o papel da luta de classes, a necessidade de substituir o Estado burguês por um 

Estado de trabalhadores e o socialismo como superação do capitalismo (MOULIAN, 1983). 

Ademais, diferenciaram-se mediante o questionamento da política internacional da URSS, 

tomando posição a favor do processo iniciado pelos iugoslavos e reprovando a invasão da 

Hungria. Por outro lado, declararam-se como um partido popular de construção socialista e a 
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 Joan Garcés foi assessor de Salvador Allende, espanhol, advogado e cientista político. Segundo 

Marcelo Casals (2010), em uma série de escritos, Garcés postulou a possibilidade real de constituir o socialismo 

por meio da institucionalidade ou legalidade. Pensava, assim como Allende, que o desenvolvimento histórico 

contemporâneo estaria criando cenários para fazer uma transição ao socialismo. 
140

 “O „pensamento allendista‟, formulado publicamente uma vez instalada a Unidade Popular no 

governo, manteve um frágil equilíbrio com as construções estratégicas do PC e do PS. Com uns convergiu em 

alguns elementos teóricos e táticos, enquanto outros identificaram na retórica do Presidente umas quantas 

premissas do pensamento da coletividade. Nem comunistas nem socialistas viram refletidas no mandatário a 

totalidade de suas ideias, resultando o projeto global final uma problemática mistura de tendência a momentos 

contraditórios” (CASALS, 2010:275). 
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compreensão das mudanças requeridas pela sociedade chilena que não consideravam que era 

a “revolução democrático-burguesa”, mas o socialismo
141

. 

Até este período, a perspectiva teórica e política que inspirou o partido era um 

“socialismo humanista”, e na ação, uma participação em coalizões de governo, mostrando 

ademais contradições entre os projetos de reformas propostos pelo PS e as efetivas realizações 

(MOULIAN, ibid.). 

Na mesma interpretação, a segunda etapa do PS começa a partir de 1958, em que se 

gera formalmente a aliança com os comunistas, onde os próprios socialistas explicavam o 

entendimento como um caso de colaboração entre dois partidos operários sobre a base de 

possibilitar a unidade do movimento popular. Caracterizar-se-ia por uma “leninização” 

progressiva devido ao abandono da perspectiva teórica nacional-popular, permitindo-se a 

aproximação com os comunistas no que compete à doutrina, facilitada também pela crítica do 

estalinismo de 1956 e a destruição do monolitismo no campo socialista (MOULIAN, ibid., p. 

88). 

Parece não ser errada esta apreciação se leva-se em conta a radicalização que adquire o 

partido especialmente nos anos 60 e 70, onde aparece um desencanto cada vez maior com a 

via eleitoral. Ignacio Walker (1968) registrou três aspectos fundamentais que dão conta do 

processo de leninização que vinha sofrendo o partido socialista, de acordo com o anterior e 

que o perfilaram claramente nesta linha: a decepção com o “frente populismo” que vai desde 

Aguirre Cerda a Carlos Ibáñez (1938-1958); a revolução cubana e a eleição presidencial de 

1964, com a derrota do FRAP. No que se refere à tese da “Frente Popular”, o partido foi 

tornando-se mais crítico da via eleitoral, assim os Congressos de Linares (1965), Chillán 

(1967) e La Serena (1971) marcaram sua volta clara ao leninismo. Nesse sentido, as 

resoluções do XXI Congresso de Linares – no qual o comitê central tinha uma clara ala 

trotskista do partido – expressaram as escassas possibilidades que os militantes viram na via 

eleitoral como meio de obter o poder. 

Entretanto, aquela leninização conviveu com a aceitação de conformar a coalizão 

eleitoral da UP, dando conta com isso da multiplicidade do partido que lhe atribuía distintas 

facetas, significações e apoio na base popular. 
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 Tomás Moulian menciona que o PS “expressava a cara democrática do socialismo por oposição à 

cara ditatorial dos comunistas; o partido revolucionário por oposição ao partido „moderado‟, aquele que criticava 

o „pacifismo‟, que estava na cabeça da OLAS; o partido popular por oposição ao operário; o partido aberto em 

contraste com o dogmatismo dos comunistas, mas também o partido inflexível em seu combate contra as 

alianças com o centro, contra a „grande coalizão popular‟” (MOULIAN, 1983: 90). 
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Outros estudiosos do partido enfatizam a marca populista que teve a organização 

especialmente entre os anos 30 e 50, pois não apenas se origina em torno a um caudilho 

carismático militar como Marmaduke Grove
142

, mas que as técnicas de campanha utilizadas, 

as propostas programáticas, as alianças sociais estabelecidas, e sua participação em alianças 

multipartidárias e pluriclassistas nos anos 40 mostram aquilo (DRAKE, 1992)
143

. Recordemos 

que até aqui vimos que durante os governos radicais sucedidos entre 1938 e 1952, o partido 

foi membro (apesar das tensões entre diversas correntes e posições nesta participação) do 

sistema multipartidário institucionalizado no Estado, avançando reformas que não 

conseguiram transformar o sistema capitalista. 

Esta marca populista se minora significativamente a partir de 1952 até 1973, que vêm 

a marcar outra etapa no partido, caracterizado por reconhecer que durante o período anterior, 

suas ações não se ajustavam ao ideal marxista e à transformação do capitalismo, portanto, nas 

décadas seguintes seus esforços se orientaram para se tornarem marxistas revolucionários, 

pondo maior ênfase na ideologia e na luta de classes, para, assim, “superar o populismo e a 

política da Frente Popular para acentuar estratégias e políticas mais radicais” (DRAKE, 

ibid., p. 12). 

Nesse esforço, as leituras das quais se nutrem os militantes socialistas entre fins da 

década de 1950 e 1960 é uma literatura que em traços gerais distingue os militantes socialistas 

dos comunistas. Obras de Marx, Engels, Plekhanov, Lênin, Kautsky, Riazanov, Bujarin, 

Trotsky, Hilferding, Labriola, Beer, Laski, Rosa Luxemburgo, dizem ser lidas e comentadas 

nas reuniões de núcleo e cursos de doutrinamento (JOBET, 1971). Mas os livros de maior 

circulação entre os socialistas da época foram – assim como entre os comunistas – O 

Manifesto Comunista, o tomo I de O Capital da tradução de Juan B. Justo, o Anti-Duhring de 

Engels, Marx e Engels de Riazanov, de Lenin El imperialismo: etapa superior do capitalismo 

e O Estado e a Revolução, de Trotsky A Revolução Permanente, de Bujarin foi lido O 

materialismo histórico, A economia mundial e o imperialismo, de Kautsky O caminho do 

poder e A doutrina socialista, de Hilferding O capital financeiro, de Rosa Luxemburgo 

Reforma ou revolução de Plekhanov Conceitos fundamentais do marxismo e O materialismo 
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 Segundo Julio César Jobet (1962a), os quadros militantes do partido e os cidadãos chegaram a 

identificar ao caudilho Marmaduke Grove com o socialismo. 
143

 “Este jovem partido mostrou também tendências ideológicas e sociais significativamente populistas. 

No Chile, como no resto do mundo, o socialismo e o populismo não eram forças que, necessariamente tiveram 

que excluir-se. O partido, ao mesmo tempo que colocava ênfase na classe trabalhadora e em objetivos socialistas 

revolucionários, desenvolvia também um grupo de votantes misto no qual se incluía a classe média e elaborava 

programas que buscavam conciliar o crescimento industrial com reformas sociais. O PS, que combinava o 

socialismo e populismo, rapidamente chegou a ser um dos movimentos de massa mais dinâmicos que havia 

aparecido no hemisfério” (DRAKE, 1992: 11). 
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militante, assim também de pensadores latino-americanos como José Carlo Mariátegui foi 

lido Ideias essenciais do socialismo (JOBET, 1971). 

Outro tipo de influências reconhecidas foram o trotskismo, a experiência concreta 

iugoslava (pela proposta de um esquema de partido distinto ao soviético), o maoismo, mas a 

maior influência no interior do partido foi a revolução cubana (FAÚNDEZ, idem). Estes 

influxos se manifestam na Revista Arauco (1959-1967) e voltaremos sobre isso quando 

revisarmos a seção dedicada à análise da imprensa teórica do PS e sua relação com a 

Igualdade. 

As influências teóricas e práticas nos militante do PS foram insuficientes para evitar 

que a participação da coletividade no interior do governo da UP fosse catalogada como 

bastante ambígua. Vários estudiosos atribuem esta indeterminação partidária à herança do 

passo “oportunista” que teve, onde soube unir seu discurso “revolucionário” e suas múltiplas 

integrações ao aparto estatal (FAÚNDEZ, idem; DRAKE, idem; GAUDICHAUD, 2004). 

 

3.3. Igualdade, Congressos Socialistas e Demandas Sociais  

 

Um primeiro modo de aproximarmo-nos para configurar a noção e uso que o PS 

atribuiu à noção de Igualdade é adentrarmos nos seis Congressos realizados entre os anos 

1959 e 1973. O interessante deles é que revelam as preocupações da coletividade e sua luta 

em um momento histórico de crescente efervescência social
144

. Nesse sentido, são instâncias 

pertinentes que podem esclarecer acerca da preocupação concreta ou explícita ou implícita 

que existiu ou não no interior do partido e em sua luta política, pela noção de Igualdade. 

Como adiantamento das descobertas, podemos afirmar que estes Congressos em seu conjunto 

revelam que a igualdade não foi posta como temática nem explícita nem implicitamente pela 

coletividade, como veremos a seguir. 

Ao revisar a imprensa partidária, no diário “Izquierda”, de setembro de 1959, 

encontramos que no XVIII Congresso Geral Ordinário de 1959, os temas propostos para o 

debate foram de três grandes tipos: 
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 Resumem-se nos seguintes: XVIII Congresso Geral Ordinário. Valparaíso, 9 a 12 outubro de 1959. 

Secretário Geral: Salomón Corbalán. XIX Congresso Geral Ordinário. Los Andes, 7 a 10 de dezembro de 1961. 

Secretário Geral: Raúl Ampuero Díaz. XX Congresso Geral Ordinário. Concepción, 14 a 16 de fevereiro de 

1964. Secretário Geral: Raúl Ampuero Díaz. XXI Congresso Geral Ordinário. Linares, 26 a 29 de junho de 1965. 

Secretário Geral: Aniceto Rodríguez. XXII Congresso Geral Ordinário. Chillán, 24 a 26 de novembro de 1967, 

Secretário Geral: Aniceto Rodríguez. XXIII Congresso Geral Ordinário. La Serena, 28 a 31 de janeiro de 1971. 

Secretário Geral: Carlos Altamirano Orrego. 
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1. O socialismo na realidade mundial, que implicou revisar a posição socialista a 

respeito da política de blocos, a luta libertadora dos países atrasado do mundo, América 

Latina e a luta anti-imperialista e unidade Latino-americana (a luta contra as ditaduras e a 

solidariedade entre os movimentos libertadores, o Congresso de Partidos populares 

americanos, o Congresso dos povos e a criação de uma Central de Trabalhadores da América 

Latina). 

2. O Partido Socialista na realidade chilena, ou seja, definir o caráter da revolução 

chilena, a política da Frente de Trabalhadores, sua aplicação e experiências, a tática e 

estratégia na luta, o fortalecimento e extensão da política de Frente de Trabalhadores, o 

fortalecimento e crescimento do partido e a unidade popular como instrumento na luta pela 

conquista do poder político. 

3. A organização do Partido, ou a educação, capacitação, propaganda e divulgação do 

partido, o socialismo e a organização sindical e o partido socialista no campo. 

Algumas resoluções e acordos no que se refere à política nacional foram ratificar a 

política de Frente de Trabalhadores, fortalecer o FRAP e a unidade entre socialistas-

comunistas e incentivar a criação da consciência revolucionária entre camponeses e 

trabalhadores
145

. Como se observa, as temáticas abordadas neste Congresso não permitem 

elucidar aspectos referidos ao uso da igualdade por parte dos militantes. 

O XIX Congresso Geral Ordinário em 1961 serviu para realizar balanços dos anos 

anteriores, mas também para afirmar a exclusividade da classe trabalhadora e seus partidos 

políticos para tirar o Chile da profunda quebra econômica, social e moral provocada pela 

oligarquia privilegiada. Além disso, abordou-se “o Socialismo frente à realidade nacional e 

internacional”, “a política socialista nas Frentes da massas” e “Uma organização para a 

vitória popular” (PARTIDO SOCIALISTA in Izquierda, 1963, p. 6). Resolve-se – como no 

congresso anterior – promover a luta do FRAP em todos os âmbitos, promover uma política 

sindical classista, organizando e unificando o combate de todas as agrupações populares, e 

especialmente estimular o movimento dos trabalhadores do campo. Mantém-se a política da 

Frente de Trabalhadores, por considerar que sua importante penetração em diversos cenários, 
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 “1°) Manter em plena vigência sua política de Frente de Trabalhadores, enriquecida pela experiência 

dos últimos anos. 

2°) Fortalecer cada dia mais a Frente de Ação Popular e especialmente o entendimento socialista-

comunista, expressão prática de sua linha política. 

3°) Alimentar a discussão fraternal e respeitosa entre os aliados da FRAP naqueles pontos de sua 

política nacional e internacional em que não haja acordo, até que o entendimento chegue e a unidade se fortaleça.  

4°) Levar a discussão política ao seio dos trabalhadores e especialmente dos camponeses, até formar 

consciência do papel revolucionário que devem exercer na luta social” (XVIII Congresso in JOBET, 1971: 

Tomo II, 51). 
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seria a única possibilidade de conquistar o poder e pôr fim ao domínio da “burguesia 

reacionária”. A conquista do poder permitiria o estabelecimento de um novo regime, baseado 

em possibilitar a emancipação do país, o progresso, o bem-estar e a justiça, alcançáveis na 

medida em que se realizassem mudanças no modelo de desenvolvimento do país, próprios do 

debate da época: industrialização e nacionalização, mas também assistência social
146

. Ideias 

do novo regime que aparecem neste congresso e que podemos ligar incipientemente ao uso 

implícito de igualdade que possuem os quadros militantes e que aprofundamos na seção 

dedicada à revisão teórica partidária. 

No XX Congresso Geral Ordinário de 1964, revisou-se o regime interno do partido, 

esclarecendo aspectos relacionados com sua composição, a competência de suas autoridades e 

a gestação de seus Congressos. Elegeu-se um Comitê Central cuja tarefa continuaria sendo 

cumprir com a política de Frente de Trabalhadores e preparar as tarefas imediatas 

relacionadas com as eleições presidenciais de 1964
147

. Não se vislumbra uma preocupação por 

discutir aspectos relacionados com demandas sociais específicas que se podem relacionar com 

o uso da igualdade. Em vez disso, alguns militantes criticaram as autoridades e a linha do 

partido, especialmente um grupo das juventudes socialistas liderado por Miguel Enríquez e 

Bautista van Schowen (que seriam expulsos do partido, formando no ano 1965 o Movimento 

de Esquerda Revolucionária – MIR, na sigla em castelhano – junto a outras agrupações). 

Depois da derrota da FRAP e Allende nas eleições presidenciais de setembro de 1964, 

o XXI Congresso Geral Ordinário do partido se realizou em Linares em 1965, nele se assumiu 

a linha política nacional de fortalecer a FRAP e de aprofundar a ação contra a Democracia 

Cristã no Chile e das provocações belicistas dos norte-americanos na América Latina. Revisa-

se também a renovação dos quadros dirigentes do partido por meio da incorporação de novas 

gerações de militantes e a consolidação da disciplina do partido, sua estrutura e atividade 

(JOBET, 1971). Ancieto Rodríguez assume a Secretaria Geral do partido, saindo Raúl 

Ampuero do cargo. Neste congresso, discute-se e aprova a tese política de Adonis 

Sepúlvedaa, em que se apresenta a necessidade de manter a unidade socialista-comunista para 
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 “de conseguir a emancipação da pátria e o estabelecimento de um regime de justiça, bem-estar e 

progresso, por meio da enérgica realização das grandes mudanças estruturais: Reforma Agrária e Tributária, 

Educacional e Previdenciária; Nacionalização das Minas e dos Bancos; Planos de Moradia Popular e 

Salubridade” (JOBET, 1971: Tomo I, 83-84). 
147

 “[o Comitê Central deve] cumprir com fidelidade os acordos do Congresso e a linha política de 

Frente de Trabalhadores (...) a grande tarefa imediata dos socialistas consiste, nestes momentos, em organizar e 

mobilizar ao povo trabalhador, educá-lo politicamente e adestrá-lo no processo eleitoral, para que em setembro 

triunfe sobre os mortais inimigos do seu bem-estar, seu progresso, sua liberdade e sua independência nacional 

(...) O mútuo respeito, a lealdade recíproca, o espírito de equipe, a elevada moral coletiva, são os elementos 

básicos da eficácia e o êxito no desenvolvimento desta etapa final, decisiva, da Campanha Presidencial do Povo” 

(PARTIDO SOCIALISTA in Izquierda, 1964b: 2). 
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preparar o caminho da revolução e consumá-la, mas, apesar disso, descarta-se a via eleitoral 

como meio para alcançar a tomada do poder, considera-se necessário utilizar todos os meios 

que permitam mobilizar as massas para esse fim (WALKER, 1983). 

Com as resoluções deste Congresso, o Comitê Central se orientou em três grandes 

direções que não respondem implícita nem explicitamente a demandas sociais e econômicas 

possíveis de compreender dentro do uso da igualdade. As três compreenderam: 1) planificar 

metas e ações dirigidas a melhorar o rendimento interno partidário em todos os seus níveis de 

trabalho, 2) promover atividades políticas e doutrinárias destinada a recuperar os perfis 

próprios do PS de seu isolamento internacional, estimulando contatos com movimentos 

revolucionários do mundo (JOBET, 1971). 

Em 1967, realizou-se o XXII Congresso Geral Ordinário de Chillán, onde enfatizou 

sua orientação política, ratificando a linha de Frente de Trabalhadores, além do partido como 

uma organização marxista-leninista interessada na tomada do poder, como um objetivo 

estratégico para a instauração de um Estado revolucionário. Avalia-se a violência 

revolucionária como inevitável e legítima, conducente à tomada do poder político e 

econômico, situação limitada se é que se queriam alcançar através das lutas pacíficas ou 

legais
148

. 

O XXIII Congresso permite configurar um uso explícito da noção de Igualdade e isso 

é possível porque se realiza sob o novo contexto político do Chile, em janeiro de 1971, com a 

Unidade Popular no governo, que coloca novos desafios ao partido, que coloca novos desafios 

ao partido. Em sintonia com o programa de governo, neste congresso se formulam, entre 

outras coisas, atender as necessidades mais urgentes das massas, especialmente dos setores 

mais empobrecidos, além de ampliar a base social de sustentação do governo e fortalecer 

politicamente ao movimento de massas, priorizar aquelas medidas programáticas do governo 

que destruíssem o poder capitalista e conectassem as tarefas democráticas burguesas com as 

tarefas socialistas em um mesmo e ininterrupto processo. Portanto, as medidas a tomar 

destacavam: nacionalização dos bancos, das empresas de utilidade pública, reforma agrária, 

fixação de salários mínimos, pleno emprego, participação sócio-política e gestão operária
149

. 

                                                 
148

 “As formas pacíficas ou legais de luta (reivindicativas, ideológicas, eleitorais, etc.) não conduzem 

por si mesmas ao poder. O Partido Socialista as considera como instrumentos limitados de ação, incorporados ao 

processo político que nos leva à luta armada. Consequentemente, as alianças que o partido estabeleça apenas se 

justificam na medida em que contribuem para a realização dos objetivos estratégicos já precisados” (JOBET, 

idem: 163). 
149

 “Nacionalização das empresas imperialistas, dos bancos e dos seguros, expropriação dos grandes 

monopólios e empresas de utilidade pública, ademais da estatização do comércio exterior, reforma agrária 

drástica apoiada na mobilização dos camponeses. Salários mínimos e benefícios familiares iguais aos operários, 

camponeses, empregados, escala móvel de pagamentos e salários, e absorção rápida do desemprego, 



181 

 

Comenta-se explicitamente de igualdade, no sentido de que todos tenham direito e 

acesso ao trabalho e a remunerações com um mínimo aceitável e variável no tempo, junto a 

um sistema de proteção igualitário para diversos tipos de  trabalhadores. Este aspecto pode ser 

unido à igualdade de participação e capacidade de controle e gestão dos trabalhadores nas 

empresas. 

Em síntese, é possível afirmar em geral que durante a década de 1960 os Congressos 

do partido não foram dirigidos – pela direção partidária como a base militante – a questões 

vinculadas direta ou indiretamente ao uso que fizeram da noção de igualdade, a urgência e 

preocupação por definições políticas, estruturação partidária e a luta pelo poder político foram 

as preocupações centrais durante uma década, preocupações que se transformam depois de 

alcançado o triunfo pela Unidade Popular, que lhes obriga a ocuparem-se dos mecanismos 

que permitirão no novo governo popular, redistribuir bens, aumentar o desenvolvimento 

industrial e a participação operária. Com esta ênfase, a noção de igualdade consegue 

concretizar-se nestas medidas do programa da UP e que os socialistas parecem apoiar. 

Um cenário distinto ao material que oferecem os Congressos partidários entrega a 

imprensa política do partido, contribuindo para estruturar o uso explícito ou implícito da 

noção de Igualdade. Ao revisar o jornal Izquierda, colocado a cada quinze dias em circulação 

e editado pelo PS entre 1958 e 1964, mas com interrupções
150

, vemos que as temáticas 

aparecidas são de denúncias e exigências ou demandas concretas do povo em nível nacional, 

além das notícias nacionais e internacionais próprias da conjuntura. Exemplo disso são os 

artigos que tratam temas como as campanhas presidenciais dos democratas-cristãos com Frei, 

a direito e Allende, também homenageiam a revolução e o povo cubano, ou esclarecem a 

posição do partido frente ao conflito sino-soviético, etc. 

Ao revisar as exigência e demandas, vemos que a reforma agrária foi considerada o 

instrumento para superar o atraso agrícola, aparecendo como demanda (desde o ano 1959 em 

todas as edições do jornal até 1964). Outra petição clara na imprensa (entre 1961, 1963 3 

1964) foi a nacionalização do cobre, das riquezas básicas e o fim do monopólio, áreas 

consideradas fundamentais tanto do desenvolvimento autônomo do país como pela 

possibilidade de aumentar a produção e assim poder redistribuir bens e riquezas a toda a 

população. Estas demandas deixam ver implicitamente um uso – naqueles anos – da noção de 

                                                                                                                                                         
incorporação dos trabalhadores ao exercício pleno do poder; desenvolvendo a gestão operária nas empresas 

nacionalizadas, o controle operário quando seja necessário e construindo desde a base uma nova estrutura 

política que culmine na Assembleia do Povo” (JOBET, idem: 163). 
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 Entre os jornais, revistas e diários socialistas que se editaram na década de 1960, o jornal Izquierda 

foi o quinzenário que mais tempo se manteve em circulação, ainda que com uma precária sistemacidade: entre 

1958 a 1961 e, a seguir, em 1963-1964. 
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igualdade pelos socialistas, ela implica a redistribuição de bens e riquezas no interior da 

sociedade, especialmente para aqueles que foram marginalizados ou excluídos do desfrute 

deles, mas isso é possível apenas na medida em que os enclaves produtivos-econômicos do 

país deixem de estar em mãos privadas passando a mãos do Estado e, com isso, permitirão 

aumento da produção aproveitando ao máximo as capacidades produtivas do país. 

 

“Afirmamos que para terminar com a dependência exterior é necessário 

recuperar para o Chile as riquezas básicas, nacionalizar o cobre; efetivamente se 

requer transformar o sistema vigente, mediante a liquidação do latifúndio 

improdutivo, o monopólio em todas as suas linhas e a nacionalização apenas assim 

será possível terminar com o privilégio de uns poucos e servir às grandes maiorias 

nacionais. Dessa forma, conseguir-se-á o aproveitamento integral do excedente 

econômico, será possível explorar as riquezas naturais, aproveitar plenamente a 

capacidade produtiva de todas as unidades econômicas, conseguir pleno uso do 

território agrário, utilizar ao máximo toda espécie de recursos materiais, financeiros 

e humanos” (PS in Izquierda, 1964d, p. 8).. 

 

Nas demandas sociais, destacam as salariais, educativas-culturais, de saúde, 

habitacionais e redistributivas. Assim, por exemplo, em julho de 1959 e 1961, apontava-se a 

diminuição do padrão de vida dos trabalhadores e operários, produto do subconsumo dos 

trabalhadores devido à diminuição de suas rendas, as quais não haviam sido reajustadas em 

função do custo real da vida dessa época. 

Apontando para visibilizar a escassez que sofriam os trabalhadores e o povo em geral, 

nos diversos planos, entre 1959, 1961 e 1963 se realizaram campanhas contra a fome e as 

doenças, exigindo superar os problemas de escassez nos centro de saúde
151

. A respeito da 

redistribuição, durante o ano de 1959 se critica a aplicação de impostos indiretos, que afetam 

negativamente aos setores mais pobres do país. 

Não é novidade que durante os anos 1961, 1963, 1964 se denunciasse a situação de 

pobreza em que se encontrava grande parte do povo
152

, as altas dos produtos
153

 que viviam no 
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 “Nos hospitais também se nega atenção médica aos acidentados. Ou simplesmente lhes dão alta com 

as feridas ainda abertas. Chegou-se a privar-lhes da alimentação. Por outra parte, os doutores atrasam e nunca 

atendem os pacientes, e encontrá-los é muito difícil” (PS in Izquierda, 1959ª: 12). 
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 “Enquanto as esposas dos latifundiários têm a possibilidade de dar luz a seus filhos em cômodas e 

luxuosas clínicas, atendidas regiamente por médicos, enfermeiras e parteiras, e podem cobrir seus rebentos com 

mantas de seda e brocado, a mulher camponesa deve dar a luz a seu filho – em uma média calculada em 80% 

delas – ao lado do fogão da cozinha ou junto à bacia onde lava as roupas miseráveis de sua família, e essa 

pequena criança recém-nascida não tem a sorte de contar sequer com uma modesta manta para cobrir a invalidez 

e raquitismo de seu corpinho. Por esta razão os camponeses sofre a morte de 20.000 de seus filhos anualmente 

que não alcança a cumprir um ano de idade” (OSORIO, citado em Izquierda, 1964: 8). 
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interior de cada família, a inflação, como também o déficit habitacional
154

 que sofriam os 

colonos. Devido a isso, a demanda do partido se orientou a subir os salários dos trabalhadores, 

especialmente dos operários, e a permitir que prontamente os trabalhadores pudessem 

aposentar, de modo a melhorar a sua qualidade de vida, 

 

“Como parte de uma campanha destinada a entregar aos trabalhadores 

chilenos os benefícios que requerem, os deputados socialistas estão patrocinando 

projetos de lei no Congresso Nacional, que contém importantes matérias. Nos 

últimos dias os parlamentares apresentaram suas indicações sobre o particular. A 

primeira delas está destinada a que se fixe uma porcentagem mais alta da parte do 

salário que os operários devem perceber efetivamente, ou seja, que chegue às três 

quartas partes de seu valor total. A segunda, apresentada com o objetivo de reduzir 

ao mínimo de idade e de imposições que se exigem aos operários para aposentar” 

(PS in Izquierda, 1961, p. 8). 

 

Para educação e cultura, em todas as publicações do jornal Izquierda desde o ano de 

1959 a 1964, foi clara a exigência de alfabetização de todo o povo, em 1961, ganhou 

relevância a exigência de maior orçamento para a universidade e em 1964 o desenvolvimento 

e difusão cultural em todas suas expressões (arte, canto, teatro, escritura) através da criação de 

um ministério ou uma subsecretaria e a criação de uma editoria sem fins lucrativos. Porém, as 

demandas dirigidas a este aspecto da sociedade não apenas estavam destinadas a exigências 

orçamentárias ou institucionais para os governos direitistas, mas também incluíram 

requerimentos e reconhecimentos de ordem político-moral para os artistas e intelectuais, tanto 

em seu trabalho, em seu compromisso como na luta pelas transformações sociais que punham 

como centro ao desenvolvimento do ser humano. Em alguma medida, este aspecto assinala a 

preocupação de alguns integrantes do partido por relacionar e incentivar o desenvolvimento 

material e “espiritual” do povo
155

. 
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 “A situação geral do país é frágil em todos os lados. Isso não é uma novidade, pois basta andar pelas 

ruas, ver os preços dos artigos essenciais para constatar com segurança o que afirmamos. A cada dia, uma nova 

alta no níveis dos preços, enquanto os pagamentos e salários permanecem estáticos e os reajustas, inclusive 

aprovados por lei, não aparecem (...)” (PS in Izquierda, 1964a: 3). 
154

 “Milhares de pessoas tiveram que buscar solução direta a seus problemas „ocupando ilegalmente 

terrenos‟. A estas famílias, o governo, longe de buscar-lhes uma solução, tendo que sobre as inclemências do 

tempo e do estado de sítio a que os submete. Pelas razões expostas, as famílias erradicadas que não contam com 

os meios de urbanização mínimos, os que vivem em „rucos‟ (N.T. „barracos‟) no Sul, os „sem teto‟ de todo o 

país, que se debatem em deploráveis condições de vida, as famílias sem títulos de domínio, os adquirentes de 

sítios, cooperativas, comunidades, etc., seguem postergados, tramitados e burlados. Seguem lenta e selvagemente 

explorados e desalojados pelos cânones do arrendamento” (PS in Izquierda, 1961: 8).  
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 “Os intelectuais, os artistas, os escritores, que trabalham com a matéria do pensamento e a beleza, 

têm, mais que ninguém uma responsabilidade enorme neste processo que fará culminar com mudanças 

fundamentais no social, no econômico e no político. Essas mudanças a que aspiram os escritores e artistas por 
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Até aqui, podemos dizer que as demandas assinaladas na imprensa partidária foram de 

ordem econômica, social, cultural, além de políticas, esta última porque a liberdade e a 

transparência eleitoral se levantaram em 1959 como uma grande exigência ao sistema 

político, para terminar com suborno nas eleições. 

Apesar disso, a grande preocupação do jornal Izquierda entre 1963 e 1964
156

 é a 

eleição presidencial, a maioria dos artigos estiveram dirigidos a elevar a adesão para a 

candidatura de Salvador Allende e desacreditar aos partidos da direita e ao democrata-cristão, 

evidenciando as similaridades e veias comuns entre ambas as tendências. 

Nesse contexto do ano de 1964, a imprensa partidária informou sobre as resoluções da 

Assembleia Nacional Sindical dos Trabalhadores Allendistas, onde se explicitaram as normas 

sindicais que o governo popular ditaria se é que fosse eleito para ocupar a presidência. 

Chamam a atenção estas normas e medidas desde o ponto de vista dos diversos aspectos que 

conformam o uso implícito ou explícito da noção de igualdade, porque assinalam que a 

unidade entre planificação da economia e participação organizada dos trabalhadores seriam 

fatores que permitiriam assegurar pleno emprego para os assalariados, a igualdade, portanto, 

não estaria dada apenas pela participação no mundo do trabalho e da produção, mas também 

pela igualação de direitos entre os diversos “tipos” de trabalhadores, e seus correspondentes 

salários, direitos sindicais, jornadas de trabalho, de previdência e assistência social, para 

avançar em estabelecer em nível digno de qualidade de vida para todos os trabalhadores. Isto 

não é suficientemente igualitário, se não se consideram a participação política e organização 

sindical como direitos que possui toda a população trabalhadora, 

 

“Elevar-se-á a categorias de direitos constitucionais, o direito de 

organização sindical para todos os trabalhadores, da indústria, da agricultura, do 

comércio, do estado, e demais atividades, sem discriminações religiosas, políticas, 

de sexo, idade ou nacionalidade. Os trabalhadores da agricultura gozarão dos 

mesmos direitos sindicais, jornada de trabalho, direitos previdenciários, etc., que os 

demais trabalhadores do país. Mediante o desenvolvimento planificado da economia 

do país com a participação direta dos trabalhadores, através da Central Única, 

assegurar-se-á pleno emprego para todos os assalariados. O Governo Popular 

estabelecerá remunerações mínimas ou vitais para os trabalhadores, tanto do setor 

                                                                                                                                                         
consciência do próprio ofício e pela própria índole de sua atividade revolucionária, constituíram, desde sempre, 

uma de suas mais altas preocupações. Sua sensibilidade, sua visão de um mundo sofredor e pstergado, sua 

identificação com o povo, vítima das piores injustiças, mas de cujos canteiros extraem os materiais de sua 

criação, sublimando-os, os comprometem desde suas raízes em uma luta em cujo vértice se encontra o ser 

humano exigindo sua incorporação a novos e mais dinâmicos processos sociais” (FERRERO in Izquierda, 1964: 

8). 
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 A última edição do diário Izquierda é em 15 de outubro de 1964. 



185 

 

público como privado, a fim de assegurar-lhes níveis de vida dignos e humanos. A 

assistência material, em casos de doença ou perda da capacidade de trabalho será 

resguardada, através do estabelecimento da Previdência Única. A independência do 

movimento sindical e o direito de greve no Governo Popular, será respeitado, 

garantido e preservado. A absurda divisão jurídica de „empregados e operários será 

derrogada. No Governo Popular somente existirão TRABALHADORES” (GODOY 

in Izquierda, 1964, p. 10). 

 

A partir do revisado, pode-se assinalar que apesar de não encontrar elementos centrais 

acerca do uso implícito ou explícito da noção de igualdade nas resoluções dos Congressos 

Ordinários realizados pelo PS durante a década de 1960, sim, pode-se afirmar que a imprensa 

partidária (nos seis anos de publicação do jornal Izquierda) ilumina para modelá-la em suas 

particularidades histórico-sociais, além de que se alcancem efetivamente. Deste modo, as 

exigências e demandas pela reforma agrária (como instrumento para superar o atraso 

agrícola), a nacionalização do cobre, das riquezas básicas e o fim do monopólio, permitem 

forjar o desenvolvimento econômico autônomo do país, cimento básico e fundamental para 

elevar a produção de bens e riquezas socialmente necessárias através do pleno emprego dos 

assalariados. A igualdade então se sustenta neste pilar, mas ela envolve aspectos de ordem 

material e de direitos que em seu conjunto, estruturam-na permitindo o desenvolvimento 

pleno das pessoas. Na primeira, localiza-se a redistribuição de bens e riquezas materiais a toda 

a população, como estabelecer condições salariais em acordo com o custo de vida, habitações 

dignas, previdência, assistência social e cuidados de saúde quando sejam necessários. No 

segundo, encontram-se a participação política e social dos trabalhadores no interior de seus 

espaços produtivo-trabalhistas e oferecer educação e cultura para todos os trabalhadores. Para 

alcançar estas demandas, considera-se fundamental ter o aparato estatal em mãos de um 

governo que represente os interesses da classe trabalhadora e gere as condições necessárias 

para promover ditas transformações. Então, o uso da noção de igualdade (nestes anos), pelos 

socialistas, contempla cobrir necessidades materiais, de proteção e espirituais para toda a 

população, especialmente os trabalhadores. 

 

3.4. A Igualdade e sua construção Teórica 

 

Depois de buscar as referências em que se concretizam o uso da noção de igualdade 

por parte da militância socialista, a presente seção buscou reconstruir teoricamente esta noção, 

de modo a esquadrinhar os fundamentos que a sustentam. Similar ao que foi realizado com o 
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PCCH, este trabalho se materializou por duas vias. A primeira correspondeu à revisão 

cuidadosa e exaustiva dos cerca de 90 números aparecidos pela única publicação teórica 

partidária produzida sistematicamente durante a década de 1960: a Revista Arauco. Tribuna 

do pensamento socialista, que foi o espaço de expressão pública da orientação teórico-política 

socialista dirigida especialmente a suas bases militantes e o público em geral. 

Segundo Julio César Jobert (1971) esta revista surgiu motivada, em primeiro lugar, 

para formar uma consciência socialista moderna, e em segundo, conseguir remediar o 

problema do partido ao não contar entre suas fileiras com uma camada de intelectuais capazes 

de traduzir em livros ou ensaios os problemas do Chile e do mundo, com uma visão 

revolucionária e democrática, crítica e independente, que penetrasse nas massas e na 

juventude. 

A segunda via utilizada para a construção desta seção foi a leitura da(s) obra(s) ou 

produção escrita e discursiva de três figuras fundamentais do socialismo chileno na época 

estudada. Entre eles estão: o intelectual do partido Julio César Jobet e os destacados políticos 

Salvador Allende e Clodomiro Almeyda. É sabido que os dois últimos possuem uma notória 

trajetória política, tanto no interior do partido, como no âmbito parlamentar chileno, por isso, 

a análise se dirige a indagar os elementos teóricos que podem resultar de discursos ou artigos 

de ordem contingente produto da luta política. Por outro lado, as contribuições do historiador 

Julio César Jobet se traduzem em artigos e resenhas publicados sistematicamente na revista 

Arauco e em livros de sua autoria. 

Como foi assinalado, na primeira seção deste capítulo, no interior do partido se 

formaram várias correntes, mas nem todas elas geraram representantes do nível teórico-

político das figuras aqui selecionadas. 

Por uma questão metodológica, a apresentação de material da imprensa teórica foi 

ordenada segundo as temáticas mais recorrentes em função dos componentes que podem 

servir para configurar a noção de igualdade, a seguir analisamos as contribuições de Salvador 

Allende, Clodomiro Almeyda e Julio César Jobet, para finalmente terminar com uma síntese 

totalizadora que firme os elementos teóricos centrais que permitem reconstruir a noção de 

Igualdade usada explicita ou implicitamente pelos socialistas chilenos. 

 

3.4.1. A revista Arauco. Tribuna do pensamento socialista 

 

A revista se concebe como um órgão destinado a difundir a perspectiva ideológica da 

ação política do PS do Chile, “sua maneira singular e própria de interpretação dos fatos 
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políticos-sociais do Chile e do mundo, o desenvolvimento de suas tarefas partidárias” 

(ARAUCO, 1961, p. 1). É a via por onde se expressa a opinião do partido, já que os artigos 

publicados são mencionados pelo comitê central (ARAUCO,1961). 

Um aspecto importante que explica o surgimento da revista Arauco é o que Julio César 

Jobet (1971) avalia como fenômeno no interior do Partido até 1958: o desconhecimento e 

desvalorização das posições e atuações do PS, porque o socialismo chileno até esse momento 

carecia de uma camada de intelectuais capazes de “traduzir em livros ou em ensaios os 

problemas do presente do Chile e do mundo, com sua visão revolucionária e democrática, 

crítica e independente, fazendo-a penetrar nas massas e na juventude” (JOBET, 1971, p. 86). 

Os dirigentes, até essa época, não haviam sido capazes de gerar produções como 

resultados de pesquisas e reflexões profundas, sistemáticas, onde fossem destacadas as 

experiências políticas e sociais imediatas, as atividades políticas circunstanciais (JOBET, 

1964 e 1971). Como assinalamos anteriormente, a criação da revista Arauco foi a forma de 

reparar esta falência no interior do partido. 

É importante mencionar que ao longo de sua história, até o ano de 1971, o partido 

contou com várias edições de jornais e revistas durante o mesmo período, mas a que cumpre 

com maior regularidade é a revista Arauco que se edita desde outubro de 1959 a junho de 

1967, suspendendo-se após a divisão do Partido Socialista. Não aparece outro meio de 

imprensa de similares características que venha a substituí-la, com ênfase teórica e onde 

escrevem vários de seus intelectuais orgânicos chilenos, mas também internacionais
157

. 

Arauco nasceu a cargo de grandes nomes do partido: Clodomiro Almeyda como 

diretor, Raúl Ampuero, Federico Godoy, Alejandro Chelen, Jorge Barría, Julio César Jobet e 

Helio Varela como sua equipe de redação. Saída uma vez por mês, as seções que estruturou 

inicialmente foram muito similares às de outras revistas políticas: análises sobre o Chile e a 

América Latina, uma seção sobre “os caminhos do socialismo” e outra acerca de livros e 

crônicas. 

Os artigos que aparecem nos anos de publicação referem a vários âmbitos. Um deles é 

a difusão das experiências revolucionárias de países como Iugoslávia e Cuba, junto à defesa e 

apoio destes processos, como ensinamentos para os socialistas do mundo e especialmente da 

América Latina. Outra cara do mesmo aspecto, deixa-se ver em vários artigos que tentam 

esclarecer a posição crítica dos socialistas chilenos frente ao modelo do socialismo soviético, 

centrado na primazia do Estado. Outro âmbito abordado é que certos artigos versam sobre a 
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 Isso não quer dizer que não se reconheça o aporte da editora do PS, Prensa Latinoamericana (PLA) 

que vem a editar vários livros de autores socialistas nos anos sessenta. 
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interpretação que fazem os socialistas dos problemas da sociedade chilena ligados, por 

exemplo, ao desenvolvimento econômico, a nacionalização do cobre, a reforma agrária, a 

educação e a universidade ou a crise habitacional. Um terceiro campo referido pelos artigos 

foi a política contingente, onde abordaram criticamente – a mediados dos anos 60 – a linha 

política promovida pelo partido no interior da FRAP, para chegar ao poder. Um quarto 

domínio dos artigos se referiu à importância que o partido atribuiu à construção da história 

oficial do partido. Em algum sentido, isso se liga à preocupação exibida pelo Comitê Central 

por melhorar a organização e participação dos militantes a favor da unidade orgânica que o 

partido assume. No plano dos fundamentos do marxismo, resenham-se a obra dos filósofos, 

militantes, políticos como Lukács, Erich Fromm, trabalhistas ingleses, Mariátegui, Ernesto 

Guevara, entre outros, mas chama a atenção a ausência de escritos ou fragmentos de Marx e 

Engels, como forma de educar a suas bases nas fontes diretas do marxismo. 

 

3.4.1.1. A revista Arauco e a Igualdade 

 

A Igualdade não se pode entender por fora da compreensão historicamente situada que 

teve o partido acerca do socialismo e do marxismo. Nos sete anos de publicação, mostra-se 

que o socialismo, como horizonte societário pelo qual lutar, foi relacionado intimamente com 

o humanismo que resgata, desenvolve e respeita as potencialidades, a liberdade e a 

individualidade do homem. Este será um eixo central que recorrerá (com distintos formatos 

discursivos e autores) explicita ou implicitamente toda a produção teórico-política dos 

socialistas neste capítulo. 

 

Socialismo, marxismo e humanismo 

 

Uma das ideias hegemônicas na definição do socialismo na época é sua relação com o 

humanismo. Sem dúvida que as reflexões de Erich Fromm trazidos para a revista em 1960, 

com seu artigo As bases do socialismo humanista, apontam a revisar os princípios que 

fundamentam a ideia de um socialismo humanista. Ele parte da base que qualquer sistema 

econômico-social é uma ordem de relações humanas (e não entre coisas e instituições como o 

quer tornar o capitalismo). Para o socialismo – diz Fromm – o princípio supremo é o homem, 

sobre as coisas e a propriedade, mas este entendido como um fim em si mesmo e não como o 

meio para os fins de outro, como ocorre no capitalismo, onde o homem é submetido a outro, 

apenas porque é dono de capital. 
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O objetivo teórico-prático de uma sociedade socialista – cujo centro é o homem – é 

oferecer o pleno desenvolvimento das potencialidades de cada um de seus integrantes, por 

isso, as condições materiais e ajustes sociais que se realizem neste tipo de sociedade devem 

orientar-se a superar a “alienação e mutilação do homem e capacitá-lo para obter a 

verdadeira liberdade e individualidade” (FROMM, 1960, p. 25). Fromm é enfático: o 

socialismo deve ser analisado conceitualmente e na prática, segundo a qualidade das relações 

entre seres humanos a que conduz. 

O objetivo do socialismo foi – diz – individualidade e não uniformidade; libertação 

dos laços econômicos; a experiência da solidariedade total de todos os homens e não a 

manipulação e dominação de um sobre o outro; considerar ao homem como um fim em si 

mesmo e não como um meio; permitir que cada homem seja responsável e participe em todas 

as decisões (FROMM, ibid.). O socialismo, mais que um programa econômico, social e 

político, “é um programa humano: a realização dos ideais do humanismo sob as condições 

de uma sociedade industrial” (FROMM, ibid., p. 28). A solidariedade das pessoas, a 

cooperação livre e a unidade da humanidade, junto à paz e não violência são os princípios 

positivos que devem primar nas relações entre as pessoas e as nações, para alcançar o bem 

comum. 

O socialismo humanista conjuga no plano dos fundamentos, o desenvolvimento pleno 

da individualidade e o bem-estar da coletividade, como âmbitos absolutamente entretecidos e 

compatíveis de realizar na sociedade, já que “o pleno desenvolvimento de cada um é a 

condição para o pleno desenvolvimento de todos” (FROMM, ibid., p. 25). A convicção – 

como menciona – da unidade da humanidade, a solidariedade entre os homens, o sentido de 

responsabilidade que deve ter um dos membros da sociedade com toda a humanidade, são os 

princípios socialistas, aos que – cremos – eticamente os homens e as instituições devem se 

ajustar. Entretanto, nada diz Fromm acerca do modo de manter a compatibilidade, 

solidariedade, quando os interesses individuais se encontrem em conflito com os interesses do 

bem comum ou coletivo. Na sociedade socialista não existem conflitos de interesses? 

Aparentemente não. 

O socialismo humanista recolhe o ideal de liberdade que, mesmo havendo nascido à 

sombra da sociedade ocidental, teve seu próprio caminho graças à luta que realiza o 

socialismo humanista, por concebê-la como uma liberdade para desenvolver as liberdades 

humanas ao nível mais alto, para participar das decisões que concernem ao cidadão 

(FROMM, ibid.). 
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Porém, liberdade é também terminar com todo tipo de opressão que sofrem os seres 

humanos, sejam de ordem material (derivadas da carência para satisfazer necessidades vitais), 

política, cultural ou social, Fromm menciona: “o socialismo humanista luta pela liberdade. 

Luta pela liberdade do medo, da necessidade, da opressão, da violência” (FROMM, ibid., p. 

35). 

A produção e o consumo na sociedade socialista – diz – devem subordinar-se às 

necessidades do desenvolvimento das pessoas. A prioridade da liberdade como valor que 

permite o maior desenvolvimento humano, ordena então as escolhas que realizam os homens 

em uma sociedade socialista. No socialismo, os homens descartarão o estímulo artificial das 

necessidades materiais para a obtenção de lucros, o desperdício de recursos materiais e o 

consumo pelo consumo. Mas Fromm, apenas enuncia, declara isso, sem iluminar como se 

podem fortalecer as escolhas dos homens que erradiquem o supérfluo e o interesse material 

desmedido, isso é deixado em um vazio. 

Não apenas par Fromm, mas também para outros autores chilenos e estrangeiros, 

como veremos mais adiante, o socialismo humanista no domínio político-econômico se 

concretiza com processos democráticos, portanto, socialismo humanista, sem liberdade e sem 

democracia não é possível. No campo político-prático, a liberdade do socialismo humanista é 

a realização da democracia sob as circunstâncias da sociedade industrial, onde o ser humano 

participa informada e responsavelmente (condição básica para o exercício democrático) nas 

questões do bem comum. Entretanto, a influência da democratização se estende ao plano 

econômico, onde a gestão e o controle democrático – por parte dos trabalhadores – das 

atividades industriais – das atividades industriais, são fundamentais. Questão à que voltam 

vários artigos socialistas ao longo deste capítulo, especialmente quando se examina e justifica 

a experiência estrangeira do socialismo iugoslavo e posteriormente promovido por Salvador 

Allende e a Unidade Popular. 

Até agora Fromm manifestou que o socialismo humanista cuida que o indivíduo não 

sofra de algum tipo de intimidação que restrinja seu desenvolvimento pleno, possível de 

realizar na medida em que seja garantida – pela sociedade – a satisfação das necessidades 

materiais. Mas, para conseguir o pleno desenvolvimento do homem, deve-se avançar por 

etapas ou – como diz – fins intermediários, os quais levados à sociedade industrial, certas 

necessidades mínimas requeridas por todas as pessoas devem ser satisfeitas: alimentação, 

habitação e vestuário. Mas Fromm tem razão quando considera que os homens, na sociedade 

socialista (não comunista), tendem a diferenciar-se em suas aspirações a respeito de, por 

exemplo, as comodidades materiais que podem desfrutar. O socialismo não elimina a 
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propriedade de uso nem anula que a altas comodidades materiais sejam custeadas com a 

retribuição que recebe pelo próprio trabalho de quem o requer, porque o nível de rendas 

alcançado por cada indivíduo responde ao esforço e a destreza de quem o realiza. Sem dúvida 

que na sociedade socialista existem diferenças na forma de vida material das pessoas, mas se 

resguarda que elas não se transformem em desigualdades que tornem os seres humanos 

totalmente alheios uns dos outros, 

 

“O indivíduo deve ser protegido do medo e da necessidade de submetê-lo a 

qualquer coação. A fim de conquistar este objetivo, a sociedade deve proporcionar, 

livre para todos, as necessidades mínimas da existência material em alimento, 

habitação e vestuário. Qualquer um que tenha mais altas aspirações de comodidades 

materiais deve trabalhar para obtê-las, mas as necessidades mínimas da vida devem 

ser garantidas; nenhuma pessoa pode ter poder sobre outra baseada na coação 

material direta ou indireta. O socialismo não prescindirá da propriedade de uso, nem 

requererá a completa nivelação de renda; a renda deverá estar relacionada com o 

esforço e a destreza, mas suas diferenças não deverão criar formas diferentes de vida 

material, em que a experiência da vida de um não possa participar com a de outro, 

como até agora em que permaneceram alheios” (FROMM, idem, p. 27). 

 

Neste parágrafo, Erich Fromm nos recorda implicitamente a Marx na Crítiica do 

Programa de Gotha, onde assinala que na construção da sociedade comunista, desde o ponto 

de vista da distribuição dos bens, deve-se transitar desde o socialismo (fase inferior) ao 

comunismo (fase superior). No socialismo, a distribuição de bens se realiza 

proporcionalmente ao tempo e intensidade de trabalho que realizou cada trabalhador, este foi 

denominado: Princípio de Contribuição. “de cada qual segundo suas capacidades, a cada 

qual segundo seu trabalho”. Para Marx, ao produto socialmente criado, antes de sua 

repartição individual, devem restar-lhe gastos destinados a repor os meios de produção 

consumidos, para ampliar produção, um fundo de reserva ou seguro para desastres ou 

acidentes, para administração não concernentes à produção, para satisfaze necessidade 

coletivas como educação e saúde, e para sustentar às pessoas não aptas para o trabalho 

(MARX, 1979). Depois de descontados da riqueza social produzida, os fundos para estas 

necessidades, realiza-se a distribuição salarial individual segundo o princípio de contribuição. 

Esta distribuição permite que – cada uma das pessoas partindo de uma igualdade inicial dada 

a supressão da propriedade dos meios de produção – a retribuição salarial seja diferente, 

podendo transformar-se em uma retribuição geradora novamente de desigualdade se é que não 

se limita a acumulação material. Fromm enuncia um limite algo difuso, o que as experiências 
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de vida de cada um no interior da sociedade não se transformem em experienciais das que não 

podem participar e encontrar-se cada homem. 

Agora, os limites do princípio de contribuição foram identificados por Marx neste 

mesmo escrito, pois mesmo que seja um princípio para a fase socialista, segue ligado ainda ao 

espírito burguês, a sua retribuição e contribuição individual e a um só aspecto do ser humano, 

a capacidade de trabalho que possuem as pessoa enquanto trabalhadoras (capacidade da qual 

não participa necessariamente toda a sociedade) e ignora as necessidades diferenciadas 

requeridas pelos indivíduos, independentemente se são ou não trabalhadores. Entretanto, o 

princípio de contribuição enquanto proporcione ou cubra as necessidades mínimas materiais 

para a existência, sempre será mais humano (e superior) que o oferecido pelo capitalismo, 

porque assenta as bases para que as pessoas comprometam sua capacidade produtiva através 

do trabalho e se coloquem em uma situação de igualdade inicial para definir o modo de vida 

que querem levar. 

Definitivamente, do artigo de Erich Fromm podemos assinalar que ele concebe o 

socialismo humanista como aquela sociedade que põe o homem no centro, oferecendo as 

condições materiais necessárias para realizar-se e realizar a democracia política e econômica 

como dimensões próprias do socialismo humanista. 

Em relação a alguns aspectos da liberdade, abordados no artigo anterior, encontramos 

um dos tantos escritos de Julio César Jobet publicados na revista Arauco. Ele é o intelectual 

orgânico do PS que mais escreve nos anos em que se publica a revista. Apesar de escrever 

sobre diversas temáticas, selecionamos os artigos que possuem algum grau de interesse para 

nosso estudo. 

No ano de 1960, Jobet trouxe ao cenário chileno um artigo cujo cabeçalho dizia: 

Harold J. Laski, pensador e político socialista, figura do trabalhismo britânico – para ele – 

digna de conhecer e aprofundar pelas bases socialistas. É sabido que Julio César Jobet, e o 

próprio PS incentiva leituras dos trabalhistas britânicos. O interessante do artigo é que da mão 

deste personagem, Jobet retoma a liberdade como objeto de preocupação política. A liberdade 

– para Laski, dizia – exige a organização de uma nova sociedade, onde não exista a 

propriedade privada dos meios de produção, o trabalho deixe de ser uma mercadoria e a 

economia permita produzir em abundância. 

A liberdade como libertação dos homens do medo da necessidade, mas outorgar 

também a segurança de que podem dedicar-se a diversos fins que desenvolvem sua 

personalidade, deriva da organização desta nova sociedade. Ao contrário, na sociedade 

capitalista – segundo Laski – a liberdade que reina é negativa e ilusória, pois se sustenta na 
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propriedade privada dos meios de produção, resguardando o poder e direitos dos proprietários 

e da propriedade sobre os das pessoas. Para Laski, sua ideia de liberdade tem um conteúdo 

positivo no interior de uma “democracia planificada” (ou socialismo), 

 

“Esta democracia planificada estabelecerá uma nova contextura da 

liberdade, como consequência do desaparecimento do medo à incerteza e à pobreza. 

Os homens poderão pensar nos fins positivos a que a liberdade pode consagra-se, e 

na medida em que a liberdade positiva neste sentido é possível, pode a sociedade 

sentir-se por sua vez segura para permitir o pleno desenvolvimento do homem” 

(JOBET, 1960, p. 33). 

 

Uma ideia central que Jobet resgatou das contribuições de Laski é que foi demonstrada 

a incapacidade do capitalismo para resolver a distribuição entre ricos e pobres, e a 

concentração de riqueza e de poder econômico em um pequeno grupo, problemas possíveis de 

resolver apenas com um novo tipo de sociedade. O socialismo. 

Até aqui entre os autores de 1960, visualiza-se o acordo de que o socialismo é o tipo 

de sociedade onde a liberdade positiva e o desenvolvimento pleno dos indivíduos é possível. 

Como vemos, importa ao partido que suas bases esclareçam e delimitem os fundamentos que 

lhes sustentam, e o marxismo ocupa um lugar prioritário. 

Assim, após poucos meses de publicados os artigos anteriores, no número de janeiro-

fevereiro de 1961, aparece um escrito de Manuel Espinoza Orellana (que escreverá 

especialmente durante quase todo o ano de 1962), intitulado Catolicismo e Marxismo cujo 

objetivo é estabelecer as diferenças entre o marxismo e o catolicismo a respeito do 

humanismo. Para o autor, o marxismo é um “verdadeiro e genuíno humanismo” porque torna 

o homem, como ser social, uma finalidade em si mesma, ideia central que vimos presente no 

PCCH e que seguirá aparecendo nos socialistas. O cristianismo católico, ao contrário, afasta-

se do humanismo porque impede o livre desenvolvimento da personalidade humana, pois 

considera ao homem como um meio para chegar a Deus, a sua contemplação, atribuem-lhe 

uma posição de servilismo e permite que se estabeleçam diferenças terrenas entre um pequeno 

grupo de crentes que desfruta dos privilégios materiais e a grande maioria que sofre o déficit 

de condições materiais suficientes para a existência, 

 

“os postulados da religião cristã-católica impõe ao homem uma vida de 

servilismo e claudicações, imprópria de um ser humano racional; e, portanto, há uma 

enorme contradição entre o conceito de humanismo e esta doutrina. Para o marxista, 

humanismo significa tomar ao homem como finalidade em si mesmo; como 
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promotor da história, que é ela o produto de sua própria ação no mundo. Para o 

catolicismo, o humanismo consiste em faze do homem um escravo de Deus, um 

servidor incondicional dos desígnios da transcendência divina. Enquanto isso, uma 

minoria privilegiada detém o poder temporal e obtém a lisonja de uma vida material 

sem inquietudes, enquanto a grande maioria dos crentes vive em condições materiais 

sub-humanas, pensando na recompensa divina, de uma vida eterna no reino de 

Deus” (ESPINOZA, 1961, p. 33-34). 

O humanismo marxista prega a liberdade material do homem como única maneira de 

conseguir sua felicidade na terra e possível no socialismo, o qual transformando em questões 

concretas é: solucionar os problemas materiais que determinam o livre acesso à cultura e á 

recreação espiritual e a justa distribuição da riqueza. Podemos dizer que no nível dos 

fundamentos, o marxismo atribui um lugar primordial ao desenvolvimento pleno do homem 

na terra, e no plano político, o socialismo é a via para realizá-lo, pois aborda os 

condicionamentos materiais que entorpecem e facilitam aquilo. 

Outro artigo de Espinoza, do ano de 1962: Liberdade e Servidão, integra-se ao que já 

viemos vendo como parte da preocupação dos socialistas na época, a liberdade. Na 

necessidade de distinguir entre a liberdade da sociedade burguesa e a socialista, assinala que a 

primeira corresponde à liberdade dos possuidores cuja contraparte é a escravidão dos que não 

têm mais que suas forças de trabalho. Na sociedade burguesa, a liberdade se transforma em 

um privilégio de classe. 

Muito na linha do defendido nos escritos do PCCH, Espinoza menciona que a noção 

da liberdade existente nos pensadores burgueses do século XVIII, apesar de que tinham um 

caráter renovador porque pretendia mudar a estrutura política da sociedade anterior, o burguês 

– após a revolução – termina reacionário e conservador prolongando a permanência desee 

sistema defensor de um conjunto de privilégios de classe
158

. 

Segundo Espinoza, a liberdade para o marxismo é a consciência do homem da 

necessidade que o obriga a escolher entre diversas possibilidades e atuar conforme a 

transformar o mundo de necessidades por um que possibilite o desenvolvimento integral: 

material e espiritual de todos, 

 

“A liberdade é a consciência da necessidade. Isto quer dizer que o homem 

se torna livre na medida em que adquire conhecimento de suas necessidades. A 

                                                 
158

 “A libertação do proletariado artesão e camponês, da vassalagem feudal, como produto da revolução 

burguesa de 1789, entranha para a classe proprietária o benefício, da livre disponibilidade de mão de obra em 

abundância, para a nascente e pujante indústria manufatureira. Em troca para esta força social proletária, 

representa o trânsito da escravidão e vassalagem feudal, à servidão mais infame, irritante e cruel, da liberdade 

burguesa” (ESPINOZA, 1962a: 36-37). 
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necessidade faz o homem atuar e o obriga a escolher quase sempre entre um 

acúmulo de possibilidades (...). A liberdade como consciência da necessidade, é a 

única realidade que podemos aceitar, nós que estamos empenhados na luta de nossos 

dias. É nossa consciência da necessidade de mudar o mundo em que vivemos, para 

dar a todos os homens a possibilidade que reclamam e que lhes é conferida por 

direito. Seu livre acesso à cultura e a seu desenvolvimento integral. 

Desenvolvimento material e espiritual pelo homem e para o homem” (ESPINOZA, 

1962a, p.38). 

 

A liberdade marxista apontaria a que todos os seres humanos se desenvolvam 

plenamente sob as condições de uma nova sociedade, a socialista. E apesar do autor não 

afirmar explicitamente a igualdade social como condição primeira para o abandono e trênsito 

desde a esfera das necessidades à da liberdade, a partir da eliminação da propriedade privada 

dos meios de produção, para ser que aquilo não se pode evitar. Ao menos, a igualdade inicial 

de bens e recursos é a condição necessária ainda que não suficiente para avançar ao 

desenvolvimento pleno da liberdade, das capacidades e da personalidade das pessoas. 

Meses depois, Espinoza volta a preencher as páginas da revista com outro artigo: 

Socialismo e Trabalho. Baseando-se na dimensão humanista constituinte do gênero humano, 

expressa que ao homem é inerente o desfrute e a realização espiritual através do cultivo da 

filosofia, da música, da literatura, entre outros, e não apenas da mera subsistência humana. A 

sociedade burguesa e a concepção de trabalho que esta implica, elimina todo este possível 

desenvolvimento humano. 

Chamamos a atenção acerca da relação que desenha entre liberdade e trabalho, cujas 

significações – no plano da teoria – serão sumamente contrárias, se é que se pensam desde os 

princípios e fins do socialismo humanista ou desde a sociedade burguesa. Na sociedade 

burguesa, o trabalho se reduz apenas a produzir bens mercantis separados do homem que os 

produz, que cumpre o papel de ser um meio. O trabalho, ao contrário, concebido desde o 

socialismo humanista, em uma sociedade sem classes, situa o homem em um lugar crucial, 

como fim em si mesmo. 

No interior do socialismo, assinala o autor, o trabalho “dignifica e liberta ao homem” 

porque na ação individual, mas em um contexto de trabalho coletivo, promove o bem-estar 

econômico e, ao mesmo tempo, o aperfeiçoamento individual para o desempenho de suas 

funções. Espinoza nada diz sobre o modo em que estas funções estarão em harmonia com as 

necessidades de realização de cada homem, parece supô-las (sob o entendido de que em uma 

sociedade socialista se termina com o homem reduzido a uma mercadoria vendida ao 
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capitalista e a separação entre o produto que ele gera e seu esforço pessoal para produzi-lo), 

devido à transformação das relações sociais. 

O interessante deste artigo é a relação que Espinoza estabelece entre humanismo 

socialista, trabalho e liberdade. A conjunção destes elementos delimita ao qual se aspira na 

sociedade socialista, onde o bem-estar econômico e espiritual dos homens são parte 

fundamental e base do seu desenvolvimento pleno e livre. 

Manuel Espinoza voltou com sua reflexão sobre o humanismo verdadeiro e a liberdade 

em um artigo aparecido três anos depois, em maio de 1964, e aqui assinala que o humanismo 

verdadeiro e a liberdade apenas se alcançam quando os setores despossuídos abandonam o 

estado ou o nível da necessidade. Ligando sua reflexão à contingência política chilena, 

defende que o programa da FRAP representa a “libertação social do homem chileno e a 

imposição de um verdadeiro humanismo”. O verdadeiro e único humanismo emerge apenas 

da convivência social baseada em um “desenvolvimento econômico justo” que oriente ao 

bem-estar geral de toda a população. A liberdade aqui é liberdade concreta, não simplesmente 

teórica, porque implica romper o laço que subjuga à população com as necessidades materiais. 

Para o autor, a liberdade concreta permite tomar consciência das necessidades, de suas causas 

e o caminho para solucioná-las, que para o caso chileno, é o programa presidencial de 1964 

“representado” por Salvador Allende, a esperança de um novo destino para o país, 

fundamentado no “humanismo como suprema aspiração” (ESPINOZA, 1964). Este artigo 

mostra que pensar o socialismo e as ideias que o inspiram, não está isento de avaliar e ter 

presente as peculiaridade do trânsito que se deve realizar no processo chileno para alcançá-lo. 

 

Clara coincidência acerca do sentido de humanismo socialista, encontramos 

em um artigo de Jorge Jobet do ano de 1961. Apesar de o autor estabelecer e 

reconhecer no humanismo dos séculos XVII e XVIII uma preocupação pelas 

problemática políticas, éticas e sociais (transferida às lutas pela emancipação 

econômica, a liberdade e o aperfeiçoamento social). Considera que adquirem sua 

forma mais “elevada e concreta” no pensamento socialista e nos movimentos 

revolucionários dos povos que “desfraldam a bandeira da justiça social”, 

coincidindo com os escritos dos comunistas, onde o humanismo socialista, marxista 

ou comunista é herdeiro do melhor do humanismo burguês. 

 

Para Jorge Jobet, o socialismo aspira ao pleno desenvolvimento do homem, isto é, 

permite que se expresse cabalmente em suas possibilidades materiais e culturais, depois de 
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solucionadas as questões materiais imediatas, graças ao desenvolvimento das focas 

produtivas, 

 

“Quando o socialismo insiste nas soluções materiais imediatas através de 

uma nova relação das forças produtivas, o faz com a finalidade de libertar ao homem 

de sua servidão social e econômica, permitindo-lhe, depois da conquista de uma 

existência digna, o desenvolvimento mais amplo do sentido histórico de sua vida” 

(JOBET, 1961, p. 30). 

 

O socialismo humanista é o pleno desempenho da dignidade humana, onde o coletivo 

e a personalidade se entrelaçam em função do homem criador. Uma dificuldade desta 

afirmação é que não define os modos institucionais nem sociais que possibilitam dita 

compatibilidade entre o individual e o social. 

Como já se viu, a revista com seu permanente esforço de entregar elementos 

definidores para as bases socialistas sobre o socialismo, no mesmo ano de 1961, publicou um 

artigo de Julio César Jobet onde escrevia muito em sintonia com o assinalado por Jorge Jobet. 

Expressava que o socialismo levanta os ideais de “liberdade, justiça e dignidade humana” 

para entregá-los ao homem comum. Mas estes ideais e o socialismo não são abstratos, 

concretizam-se em um novo conceito de Estado: socialista e democrático cuja marca 

característica é a exaltação da personalidade humana, o desempenho das potencialidades 

individuais e os direitos da comunidade. Assinala que a concomitância e interdependência 

entre indivíduo e comunidade permite alcançar “a liberdade, o progresso, a justiça e o bem-

estar” da sociedade. 

O lugar preponderante que atribui à reflexão sobre a “educação socialista” para o 

desenvolvimento e o progresso da nação, lembra aos iluministas. A educação socialista tem 

em suas mãos a tarefa de desenvolver todos os aspectos do homem (da personalidade 

individual e da social) e com isso, a capacidade de pensar e atuar com autonomia, mas com 

um sentido de responsabilidade social e de serviço à comunidade. Tendo em conta os fins 

humanistas do socialismo, Jobet assinala que o Estado tem na educação pública a ferramenta 

para entregar uma educação igualitária para todos, sem discriminação de classes, riqueza e 

religião, por isso, ajuda ao progresso social, econômico, científico, espiritual e ético do país. 

 

“Apenas de acordo com os objetivos indicados, a educação pública pode 

contribuir com o trabalho produtivo, ao desenvolvimento econômico e ao progresso 

científico e técnico do país, ao melhoramento espiritual e ético do homem e da 
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sociedade; à emancipação econômica e ao fortalecimento da comunidade pátria” 

(JOBET, 1961, p. 22). 

 

Mas Julio César Jobet reaparece no ano de 1965 com o artigo intitulado Sobre o 

Humanismo Socialista, observando-se nele uma defesa do socialismo contra aqueles que na 

época falavam de sua crise. Diferencia o plano da discussão teórica do socialismo do modo 

concreto que este assumiu. Nesse sentido, a crise – diz – não se refere ao ideal e aos 

princípios do socialismo, a sua doutrina, mas ao fracasso da organização e direção que tomou, 

à sua falta de “eficácia como movimento político para impô-la”. Afirma que o conteúdo 

“revolucionário, democrático e humanista” que possui é o valor inquestionável da doutrina 

socialista. 

Insiste em que o socialismo é humanista porque seu centro é o homem e o pleno 

desenvolvimento de sua personalidade, possível na medida em que as condições econômicas, 

sociais e políticas permitam a libertação completa do trabalhador e do homem em geral, as 

instituições sociais devem estar conforme com os fins e princípios que o socialismo promove: 

justiça, liberdade e solidariedade, 

 

“O socialismo acredita antes de tudo no homem e luta para implantar uma 

organização econômica, social e política mais favorável ao desenvolvimento de sua 

existência e de sua personalidade. Nesta empresa deve manter uma severa 

concordância entre sua finalidade e os meios para conquistá-la, buscando sempre a 

verdade. O socialismo não pode enganar jamais e deve estar dominado por um afã 

de justiça, um anseio de liberdade e a mais estreita solidariedade com os oprimidos” 

(JOBET, 1965, p. 33). 

 

O valor revolucionário e democrático do socialismo – assinala – encontra-se em sua 

pretensão de destruir a “alienação econômica e política” que sofre o homem no interior da 

sociedade burguesa. Nesse sentido, é revolucionária porque vai eliminar desde a raiz as causas 

que permitem a exploração do homem pelo homem. Mas a transformação da realidade 

econômica e do Estado não pode ser senão por meio da ação democrática (JOBET, 1965). O 

valor democrático toma sentido no socialismo, pois ao preocupar-se pela libertação dos 

trabalhadores, fomenta a “participação efetiva [dos trabalhadores] nas decisões nas quais 

dependem seu nível de vida e sua própria existência” (JOBET, 1965). Segundo Jobet, os 

pilares – humanista e revolucionário – do socialismo, Marx os exalta em seus escritos da 

juventude, em que se observa fortemente influenciado por uma “ética humanista”. 
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Em março de 1963, publica-se outro artigo que faz parte de um manual escrito por 

Julio César Jober intitulado Os fundamentos do marxismo, na qual ocupa um lugar a temática 

da ética no marxismo. Assinala que o marxismo defende criar uma nova ética, superando a 

alienação moral em se cai ao colocar os valores fora do real, como fez a sociedade burguesa. 

O único sujeito – segundo o autor – que pode por fim à alienação humana é o proletariado 

como classe que, no mesmo momento em que emancipa a si e à sociedade, rompe com os 

valores impostos de “servidão, humildade, resignação” e cria novos valores como a 

“disciplina, a responsabilidade,, a iniciativa” que se colocam em harmonia na ação real onde 

se relacionam o coletivo e o individual (JOBET, 1963). 

É claro que Jobet concebe o marxismo como um novo tipo de humanismo que exalta 

ao proletariado, força e classe capaz de transformar a sociedade burguesa e construir uma 

nova. A ética marxista se origina com o homem plenamente realizado, 

 

“O marxismo supõe um novo humanismo, não um humanismo sentimental e 

lacrimoso (de tipo caritativo e filantrópico); se exalta ao proletariado não é porque 

seja fraco, mas por ser uma força que traz em seu seio o provir do homem. O 

marxismo vê no proletariado seu devir e sua possibilidade. Seu ideal, sem idealismo, 

encontra-se na ideia do homem, de seu total desenvolvimento e de sua realização. O 

homem total, como expressão do devir real, funda a ética nova” (JOBET, 1963, p. 

15). 

 

Menciona o que ele considera que é a igualdade social para Marx e Engels. Esta se 

baseia na construção de uma sociedade sem classes, que advém da abolição da propriedade 

privada dos meios de produção e do desenvolvimento de todas as forças produtivas que 

permitem elevar o nível de produção de riqueza social. No socialismo, com a abolição das 

classes sociais, persegue-se a libertação e emancipação da humanidade
159

. A igualdade social 

inicial é a base minimamente requerida para esse desempenho humano porque rompe as 

ataduras do homem às classes sociais
160

, mas, sem dúvida, que não é suficiente. Aspecto 

pouco explorado nas reflexões de Jobet. 
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 “Se a divisão da sociedade em classes surgiu da insuficiência da produção, será varrida quando se 

desenvolvam todas as forças produtivas e a produção alcance um nível tão alto „que a apropriação dos meios de 

produção e dos produtos, e, portanto, o poder político, o monopólio da instrução e a hegemonia espiritual 

exercidos por uma classe determinada da sociedade, se façam supérfluos, senão, ademais constituam econômica, 

política e intelectualmente, uma barreira levantada ante o progresso‟” (JOBET, 1963: 17). 
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 Apesar de Julio César Jobet, no artigo, assinalar o texto de A Crítica do Programa de Gotha, não o 

faz em referência aos princípios na repartição, mas ao período revolucionário de transição política entre a 

sociedade capitalista e comunista. 
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Outro âmbito que Jobet permanentemente nutre na revista é o resgate que realiza das 

figuras sobressalentes do socialismo chileno e internacional como modelos dos quais podem 

aprender e imitar as novas gerações. Escreve em 1963 acerca dos ensinamentos e pensamento 

de quem ele define como um dos “mais qualificados” representantes do socialismo chileno, 

Eugenio González Rojas, um dos primeiros dirigentes e intelectuais do PS chileno dos anos 

30. Ao reler os escritos de González sobre o socialismo, Jobet diz que ele concebe o 

socialismo como revolucionário em seus objetivos, porque pretende uma mudança radical da 

estrutura da sociedade capitalista, das relações de propriedade e de trabalho, mas respeitando 

os valores de vida que exigem a liberdade e o desenvolvimento pleno da personalidade 

humana. Mas Eugenio González, a sociedade socialista possui uma força ética primordial, 

porque reordena a relação entre meio e fins de acordo com o respeito da dignidade humana, 

 

“a técnica, a economia e a política, de simples meios chegaram a converter-

se em fins eminentes. O Socialismo, e essa é a raiz de sua força ética e de seu 

significado cultural, tende a reestabelecer a subordinação dos meios aos fins e a 

determinar estes últimos de acordo com uma hierarquia de valores cujo eixo seja a 

dignidade da pessoa” (GONZÁLEZ in JOBET, 1963, p. 9). 

 

Isso se une também ao que define como humanismo democrático que o entende como 

uma nova sociedade de comunidade de interesses, onde existe uma economia planificada, 

com meios de produção nacionalizados e com uma justa repartição de rendas, tudo o que não 

anulará a individualidade dos sujeitos. Segundo Eugenio González, ao contrário, o Estado e a 

política devem dar espaço à liberdade, à crítica e ao amplo respeito humano. Este humanismo 

democrático parece ser o socialismo propriamente dito que, realizado como sistema político, 

garante direitos e liberdades individuais, sob o que chama “controle democrático”. 

O socialismo implica exercer liberdades individuais e o respeito pelo ser humano, mas 

por sua vez, desenvolver a economia conseguindo com isso o progresso material da população 

que, em conjunto com as liberdades, permitam o enobrecimento do espírito humano. 

O interessante do artigo está na dimensão ética que Eugenio González aprecia no 

socialismo, capaz de enfatizar a liberdade, o desenvolvimento pleno das pessoas e o respeito 

pela dignidade humana. Não existe referência explícita a uma noção de igualdade social por 

parte dele, mas ao interpretar aquilo que menciona de humanismo democrático onde a 

repartição justa das rendas, a nacionalização da produção e a economia centralizada são 

necessárias junto ao resguardo de liberdades individuais, podemos acreditar que a igualdade 

incorpora tanto uma dimensão material que corresponde à repartição de rendas e bens, como 
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uma dimensão espiritual como é o desenvolvimento da liberdade de cada sujeito. Ambos os 

aspectos podem constituir, dentro do humanismo democrático do socialismo, a igualdade 

social. 

Por outro lado, não foi comentado em vão sobre o humanismo de Che e da 

importância que atribuía aos incentivos morais
161

 na construção de uma nova sociedade, e do 

processo cubano em particular. Um trecho de uma entrevista dedicada a Ernesto Che Guevara 

por Jean Daniel é publicada pela revista em 1963, podendo ser um gesto de reconhecimento e 

simpatia do PS com a figura do Che e o processo cubano. A breve entrevista permite 

identificar minimamente a compreensão de Che acerca da doutrina econômica a implantar em 

Cuba. Para ele, a doutrina economia se entrelaça à moral comunista, à moral revolucionária 

que – diz – se encontra em Marx. Não basta abolir a miséria e tender a abolir a alienação e o 

hábito da escolha centrada no interesse individual. A relação entre economia e moral 

comunista na construção de uma sociedade socialista-comunista não é uma mera eliminação 

da miséria e da pobreza, ou repartição de bens e riquezas, é terminar com o interesse 

individual e forjar uma nova moral, 

 

“O socialismo econômico sem moral comunista não me interessa. Lutamos 

contra a miséria, mas ao mesmo tempo contra a alienação. Um dos objetivos 

fundamentais do marxismo é fazer desaparecer o interesse, o fator interesse 

individual e o aproveitamento das motivações psicológicas. Marx se preocupava 

tanto dos fatos econômicos como de sua tradução em espírito. Chamava a isso “fato 

de consciência”. Se na construção do socialismo abandonam-se os fatos de 

consciência, pode ser um método de repartição, mas não é mais uma moral 

revolucionária” (GUEVARA in DANIEL, 1963, p. 43). 

 

A nova moral e seu “Homem Novo” se entrelaçam para a construção da sociedade 

emancipada. 

Até aqui mostramos que principalmente os artigos pertencentes a Julio César Jobet (e 

através de Jobet, Harold Laski e Eugenio González ganham vida), Manuel Espinoza, Erich 

Fromm e o Che, publicados na revista Arauco entre os anos 1959 e 1965, permitem esclarecer 

em um plano – se podemos chamar-lhe – teórico, a definição do socialismo e marxismo ao 

qual o comitê central do PS se inscreve. O socialismo e marxismo como humanismo é a 
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 Fernando Lizárraga (2011) e Nestor Kohan se pronunciam acerca do lugar importante que ocupam 

os estímulos morais na obra do Che. Em Nestos, encontramos algumas reflexões a esse respeito em 

http://www.rebelion.org/hemeroteca/argentina/che101102.htm e, em Fernando, seu belo e erudito livro: O 

marxismo e a justiça social. A ideia de igualdade em Ernesto Che Guevara (2011). 

http://www.rebelion.org/hemeroteca/argentina/che101102.htm
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definição (e ideal) fundamental que eles explicitam em seus escritos. Sem a referência de 

como o PS entende o marxismo e o socialismo dificilmente é possível adentrar-se para 

configurar a noção explícita ou implícita de igualdade que usam. 

Não é difícil assinalar a notável sintonia existente – até aqui – entre os autores, a 

respeito do marxismo na área doutrinária-ideológica e o socialismo no âmbito histórico-

político. No plano doutrinário, tendem a coincidir – assim como os comunistas – que os 

antecedentes do humanismo se encontram no humanismo burguês dos séculos XVII e XVIII, 

entretanto, este foi e tem sido incapaz de expandir e concretizar as ideias de liberdade, justiça, 

solidariedade e bem-estar para todos e cada um dos seres humanos, reduzindo a que alguns 

poucos desfrutem como privilégios de classe. O marxismo retoma o humanismo de seu 

florescimento pleno, porque luta por terminar com as desigualdades que trazem – 

primeiramente – a existência das classes sociais e a esfera das necessidades – básicas ou vitais 

– à que se encontra sujeita a classe trabalhadora. 

Politicamente, no socialismo humanista, como sociedade onde as relações sociais são 

de novo tipo, a liberdade é positiva, é para realizar e realizar-se em seus próprios interesses 

compatíveis como o bem comum, é liberdade para participar democraticamente tanto na 

política como na produção econômica. Chama a atenção a que, mesmo os autores 

concordando que o socialismo necessita cobrir as exigências materiais e espirituais dos 

homens para seu pleno desenvolvimento, a noção de igualdade não seja tratada teórica ou 

doutrinariamente no interior da definição do socialismo e do marxismo humanista. Algumas 

pistas entregam a seguinte ideia: que os homens abandonem a esfera da necessidade e passem 

à da liberdade, produto do progresso material e espiritual permanente do que é capaz o 

trabalho humano em uma sociedade socialista. Nestas novas relações sociais, subjaz a 

supressão das classes sociais e a propriedade privada dos meios de produção, condição 

necessária para a supressão das condições sub-humanas em que vive o proletariado. A 

igualdade, nesse cenário, pode-se compreender como igualdade das condições materiais, 

sociais, mas não necessária e suficiente para as espirituais para todos, elas precisam também 

do desenvolvimento de outros aspectos sociais, políticos e culturais que permitam a cada 

homem dentro da nova sociedade, igualitariamente, desfrutar da possibilidade do 

florescimento integral de cada um. 
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A prática do socialismo no mundo 

 

Fora do plano das definições e da teoria, as reflexões histórico-concretas sobre o 

socialismo é parte fundamental da linha editorial da revista. Estas nos servem para o objeto de 

estudo porque os autores nos apresentam os alcances institucionais ou medidas seguidas (ou a 

seguir) pelo(s) Estado(s) em transição para a sociedade emancipada, da época, incorporando o 

uso concreto ou não da igualdade. Vários artigos referem-se tanto a dimensões práticas das 

experienciais, como a suas polêmicas e justificações teórico-políticas. 

De Pierre Mendes-France, político de longa trajetória na França (militou no Partido 

Socialista Autônomo, fundado em 1958 que, a seguir, em 1960, passaria a ser, junto a outras 

coletividades políticas de esquerda, o Partido Socialista Unificado), é traduzido e editado seu 

artigo Um socialismo moderno. Fala-se aqui de que os socialistas devem preparar programas 

de ação precisos e detalhados baseados em uma perspectiva de longo prazo. Um elemento 

relacionado com a igualdade surge quando ele menciona que um programa socialista deve 

velar por melhorar o sistema de “repartição justa” entre os integrantes da sociedade. O 

pensamento socialista – menciona – encontra-se ligado à origem da redistribuição das rendas, 

que assegura o progresso dos países e a paz para todos. A repartição justa se faz através de 

uma política de salários, de leis sociais, democratização do ensino, etc. Entretanto, a 

fabricação de bens, por sua vez, exige uma política de aumento e desenvolvimento da 

produção e criação de novas riquezas, 

 

“Não devemos renunciar a introduzir dia após dia, mais justiça na 

repartição dos bens, mediante uma política apropriada de salários, leis sociais, 

democratização do ensino, organização dos ócios, etc. Mas devemos saber que não 

se melhorará durável e eficazmente a sorte dos mais desafortunados de um país, se 

não se aumenta substancialmente a produção. A batalha, então, deve libertar-se em 

duas frentes” (MENDES-FRANCE, 1960, p. 33). 

 

Para o autor, o valor de um sistema social depende do ritmo de crescimento 

econômico e do uso que dá ao aumento da produção obtida, para faze uma repartição justa da 

riqueza (MENDES-FRANCE, 1960), enfatiza, então, a importância da repartição de bens e 

recursos entre os integrantes da sociedade, mas impossível sem o aumento da produção. A 

igualdade pode compreender-se como um sistema justo de repartição dos bens e recursos, 

sobre a base do aumento da produção da riqueza social. 
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Outro tipo de reflexão se encontra em Marco Antonioletti, porque adentrando-se – no 

seu artigo de 1962 – no debate sobre o sistema tributário usado tanto em uma  sociedade 

capitalista como na socialista, assinala que os impostos indiretos
162

 são ferramentas que, 

considerados desde o princípio de justiça, concretizam a igualdade em uma sociedade 

socialista. Aqui, o Estado ao possuir não apenas os meios de produção mas, além disso, parte 

da terra e o controle de salários, permite que as fortunas individuais não sejam exageradas, e 

os impostos indiretos se usem como uma forma equitativa de contribuir aos gastos e 

investimentos coletivos – diz. 

Mas, no interior de um sistema capitalista em transição ao socialismo, os socialistas 

podem pressionar para que se suprimam alguns impostos indiretos que afetam fortemente aos 

pobres e incentivar impostos diretos, 

 

“Efetivamente, em um país socialista não existem entre os cidadãos os 

enormes desníveis de patrimônio e rendas que possuem os países capitalistas e 

coloniais. As remunerações estão fixadas pelo Estado e as autoridades 

planificadoras. Por isso, os impostos indiretos não têm e nem podem ter a mesma 

significação que nos países capitalistas. Uma relativa nivelação das rendas, que em 

todo caso estão fixadas conforme princípios de equidade e justiça, faz com que os 

consumos pessoais reflitam realmente as rendas efetivas dos indivíduos e, por isso, 

os impostos sobre os consumos adquirem um caráter de proporcionalidade à 

„capacidade tributária‟, caráter que não há nos países capitalistas (...). Em todo caso, 

o imposto direto, em um país socialista, deixa de ser a expressão abusiva de uma 

oligarquia de dinheiro, da propriedade e do poder político, que trata de evitar as 

contribuições diretas e procura descarregar sobre as massas populares, através dos 

impostos indiretos, as cargas tributárias que, desde um ponto de vista de justiça, as 

classes rica deveriam suportar” (ANTONIOLETTI, 1962, p. 38). 

 

Antonioletti fala de justiça, equidade, mas aparentemente os assume como princípios 

naturais para o socialismo, que justificam o tipo de imposto a usar, e pelo qual devem lutar os 

setores populares para enfrentar o capitalismo. 

Temos também na revista que o estudo do processo iugoslavo preenche vária edições, 

aparecidas com força em 1962. Uma vez mais, Julio César Jobet, em junho de 1962, publica 

um artigo intitulado A revolução socialista da Iugoslávia. Através do processo conduzido 
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 Os impostos diretos “afetam diretamente às pessoas, à renda ou ao capital; o Estado os recebem 

ordinariamente à base de papéis reguladores, e agravam a existência ou a profissão do contribuinte, ou suas 

posses. (...) Os impostos indiretos afetam a determinados atos ou fatos de troca, e se recebem ordinariamente à 

base de tarifas, ou seja de tabelas de direitos, que em geral representam uma porcentagem dos valores efetivos 

ou estimados das operações objeto do imposto” (ANTONIOLETTI, 1962: 36). 
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neste país, dá conta de alguns temas definidores do PS, a respeito – por exemplo – de sua 

posição crítica frente à URSS e o PCCH, desde a esquerda
163

. Iugoslávia – diz – representa o 

triunfo socialista frente ao capitalismo de Estado e o burocratismo, como também o triunfo na 

abertura para novos horizontes no desenvolvimento de um sistema de democracia direta e a 

marcha em um novo caminho para a realização do socialismo, a justiça e o progresso. 

O artigo exalta o processo, como um exemplo de verdadeira “democracia, 

autogoverno” e integração às massas camponesas e aos operários. Também alinhado a uma 

ideia de extinção do Estado, no caminho de alcançar uma sociedade socialista sob um sentido 

democrático e humanista, os conselhos operários das empresas e instituições, a 

descentralização, a auto-organização e autoadministração popular, os conselhos cidadãos em 

matérias de ordem assistencial, entre outros, são novos mecanismos democrático 

experimentados neste processo socialista, 

 

“De acordo com este processo de descentralização e democratização do 

sistema de administração básica do Estado e da economia, tratou-se de formar e 

ampliar os órgãos responsáveis da autoadministração popular, de desenvolver 

mediante uma colaboração do interesse individual e do interesse coletivo, 

organismos que, conscientes de seus direitos e de seus deveres bem estabelecidos 

pelas leis, exerçam o controle do trabalho e do aparato administrativo. Os conselhos 

operários nas empresas e outras instituições e órgãos econômicos; os conselhos 

cidadãos no sistema administrativo dos comitês populares e dos governos, assim 

como os outros órgãos em matéria de política social, de saúde, de ensino, 

representam estas formas básicas da autoadministração do novo mecanismo 

democrático” (JOBET, 1962b, p. 34). 

 

A aposta pela nova democracia da sociedade iugoslava necessita vencer as 

dificuldades que se lhes apresentam derivadas de heranças do antigo regime e a pressão 

externa, além do que eles chamam o egoísmo e particularismo, o qual obriga-lhes a gerar um 

aumento das forças produtivas e da consciência socialista entre os trabalhadores, 

 

“Tais dificuldades serão vencidas na medida em que se consiga um maior 

ritmo no aumento dos meios materiais do sistema, do êxito no desenvolvimento das 

forças de produção e da elevação constantes da consciência socialista dos 

trabalhadores. Não se podem levantar construções ideais de democracia socialista 

sobre a base de forças materiais pouco desenvolvidas, mas não acreditar na 
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 Tal crítica é principalmente ao estalisnimo em sua tentativa de definir o movimento comunista 

internacional por um só modelo. 



206 

 

possibilidade de conquistá-lo na marcha para a democracia socialista significaria não 

acreditar na possibilidade de implantar o socialismo” (JOBET, ibid., p. 34). 

 

O artigo insiste em que a concepção iugoslava repousa sobre o princípio de que para 

desenvolver a democracia, este deve ser estendido na economia, além de aperfeiçoar o 

sistema da autoadministração dos trabalhadores (conselhos operários), e a consolidação do 

papel da classe operária nesse sistema. Para isso, precisa do desenvolvimento de uma 

economia industrial, como suporte material da democracia operária. 

Jobet não se refere à igualdade precisamente, mas as ideias assinaladas fazem pensar 

que um sistema de distribuição de riquezas socialmente produzidas deve estar amarrado a uma 

concepção de socialismo humanista, democrático no político e no econômico, onde a gestão 

esteja nas mãos dos trabalhadores organizados, comprometidos com o aumento da 

produtividade de recursos e bens a distribuir na sociedade. 

Aprofundando na análise da experiência, edita-se no mesmo ano, a tradução do artigo 

do notório político e vice-presidente da Iugoslávia (na época) Edvard Kardelj: O Homem no 

Sistema Iugoslavo, onde manifesta o substancial do desenvolvimento socialista, tanto no 

plano teórico como no prático, na Iugoslávia. Aqui, diz, a força motriz das relações sociais é o 

homem “em seu posto de trabalho, nas condições de um trabalho emancipado e com os meios 

de produção socializados”, unidos, ao mesmo tempo, pelos interesses comuns dentro da 

organização de trabalho e da comunidade de produtores. 

A distribuição dos bens e serviços produzidos socialmente pode ser realizada segundo 

critérios já definidos por Marx: o trabalho ou as necessidades. O autor menciona que o critério 

de distribuição segundo o trabalho realizado é um critério que mantém formas de 

desigualdade econômica, mas – para os iugoslavos – é estimulante essa progressiva forma de 

distribuição, sob as condições da propriedade social dos meios de produção, mas sem alcançar 

níveis abundantes de produção de bens e recursos. Manifesta que o critério de distribuição 

segundo necessidade, esse sim exige a abundância de recursos e de uma alta produtividade no 

trabalho, que avaliam – os iugoslavos – como pouco provável de alcançar nas condições 

históricas em que se encontravam. 

A edificação socialista iugoslava se mostrava nos conselhos operários ou outras 

formas de autogestão social, onde o homem se localiza no interior da produção e da 

distribuição de uma maneira distinta à capitalista e soviética. Assim, este desenvolvimento 

socialista desde a autogestão, vai avançando na extinção do Estado e, além de permitir que se 

obtenham bens, também aponta a convicção de que o homem pode influir o mais diretamente 
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possível sobre as condições de sua própria vida. Nesse sentido, as condições de vida e a 

situação material dos homens se constituirão sobre a base da edificação da autogestão e “na 

edificação das relações internas de distribuição de rendas, conforme o princípio de „a cada 

qual segundo o seu trabalho‟, como uma correção que se impõe por um interesse social 

coletivo, assim como pelo princípio de solidariedade e ajuda mútua entre os homens” 

(KARDELJ, 1962a, p. 24). 

Tal relação permitiria conceber o trabalho como o espaço através do qual se ganha o 

pão para si e sua família, ademais, como espaço criador do homem, um trabalho intelectual e 

organizativo nos órgãos de autogestão. O homem autogestiona, define, se envolve a gestão da 

produção e na redistribuição, do qual obtém tanto sua retribuição segundo o trabalho 

realizado, como uma ampla gama de aptidões e conhecimentos, 

 

“Dito de outro modo, no Conselho operário e nos outros órgãos da 

autogestão social, na codecisão equitativa quanto à gestão da produção e a 

distribuição, o homem adquire sua plena integridade, pois em dito processo está 

obrigado a abarcar com sua consciência não apenas o desenvolvimento da 

comunidade de trabalho a que pertence, mas também a natureza da sociedade em 

conjunto” (KARDELJ, idem, p. 24). 

 

Na mesma linha, publica-se no ano de 1962, mas no mês de dezembro, outro artigo – 

como um trecho de informe – também de Edvard Kardelj à Assembleia Popular Federal, 

intitulado Princípios da nova constituição da República Socialista Federativa da Iugoslávia. 

Como sabemos, em 1963, promulgar-se-ia a nova Constituição que mudaria o nome de 

República Federal Popular ao de República Federal Socialista e daria novas ênfases. O artigo 

está destinado a remarcar a importância da autogestão dos trabalhadores nos diversos planos 

que conformam o país. 

Assinalam-se os princípios que deverá ter a nova constituição do país. Partem da base 

que o sistema econômico-social da Iugoslávia se sustenta no trabalho livre e associado aos 

trabalhadores e na autogestão da produção e a repartição do produto social, na comunidade. A 

autogestão em vários planos da vida das pessoas (na produção, nas atividades sociais, no 

trabalho, nas comunas, etc.), a nova constituição o considera um direito inalienável, porque 

não existe diferenciação social nem econômica entre os trabalhadores, 

 

“A constituição tem como ponto de mira que os trabalhadores se encontrem 

na mesma condição social e econômica e que, portanto, possuam os mesmos direitos 
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de autogestão, seja qual for a organização na qual estejam empregados” (KARDEJ, 

1962, p. 37). 

 

Na nova constituição se concebe que o progresso socialista se funda na propriedade 

social dos meios de produção e seu desenvolvimento permanente, assim também no 

progresso das relações socialistas que devem propiciar e manter o direito de cada homem a 

participar em iguais condições para tomar a repartição do produto social em proporção ao seu 

trabalho. Ou seja, explicita-se o critério da distribuição de recursos e bens, seguindo o 

princípio de contribuição de Marx, segundo o trabalho realizado, o qual em sua base se 

encontra a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Isto permitirá, junto a um 

sistema econômico único que garanta igualdade de direitos e deveres na gestão da produção e 

do trabalho por parte dos trabalhadores, alcançar os melhores níveis de desenvolvimento 

material e de relações no socialismo. Pode-se dizer que este cenário constitucional põe as 

condições para que toda a população se encontre socialmente em igualdade, 

 

“Para obter, neste sistema, os melhores resultados possíveis no 

desenvolvimento da base material e das relações socialistas, precisa que se reúnam 

as seguintes condições: o sistema econômico único, em seu princípio, deve garantir 

aos trabalhadores iguais direitos e deveres na gestão de produção e do trabalho em 

geral; o sistema de repartição da renda segundo o princípio de „a cada qual segundo 

seu trabalho‟, deve ser único; e, por fim, é preciso que as condições gerais da 

atividade econômica sejam iguais para todos (KARDELJ, idem, p. 39). 

 

Especificamente a respeito da propriedade, a nova constituição determina que os 

meios de produção e os meios sociais de trabalho, as riquezas minerais e recursos pertencem à 

sociedade, mas as fábricas e instituições não são propriedades da coletividade operária, ainda 

que esta as administre em nome dos interesses comuns da sociedade, onde se encontram 

também os interesses particulares de cada um. Mas, diz o autor, a constituição também 

incorpora a propriedade individual de bens de consumo adquiridos através da repartição do 

produto social, segundo o trabalho realizado. Neste aspecto, o trabalho individual com meios 

pessoais se considera parte de liberdade e do direito ao trabalho que possui cada indivíduo 

(KARDELJ, 1962), o qual não deveria permitir a exploração do homem pelo homem. 
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A socialização do processo iugoslavo – entre as fileiras socialistas – não se reduz ao 

ano de 1962, retoma-se no ano de 1965 com três números da revista
164

, nesta oportunidade, 

dedicados à tradução de um ensaio de Branko Horvat, que fora diretor do Instituo Federal de 

Planificação da Iugoslávia na época. O artigo de outubro destaca o sentido do Socialismo que 

é – desde uma perspectiva marxista –, o que já foi repetido ao longo deste capítulo, permitir o 

desempenho da liberdade e o desenvolvimento integral de todo ser humano: abandonar o 

“reino da necessidade”. 

 

“Qual é o sentido do socialismo? Indubitavelmente que – ao menos – desde 

um ponto de vista marxista – a libertação do homem da inexorabilidade natural e 

social, o abandono do „reino da necessidade‟, a libertação da personalidade 

desalienada e a afirmação de sua integridade humana” (HORVAT, 1965a, p.59). 

 

Defintivamente, a ideia central de Branko (recobrando a ideia que Marx e Engels 

assinalaram no Manifesto do Partido Comunista, acerca do desenvolvimento da personalidade 

como precondição do aperfeiçoamento da sociedade) é que o socialismo “não é caracterizado 

pela existência ou inexistência de mercadoria ou dinheiro, mas a existência ou inexistência 

do produtor livre, da personalidade humana livre” (HORVAT, idem, p. 62). Com isso, 

assinala que, apesar de, ao expropriar os meios de produção, termina-se a possibilidade de 

explorar o trabalho alheio a partir da apropriação direta, a estatização dos meios de produção 

não assegura o cessamento da exploração e o advento automático do socialismo, e como 

corolário: o desempenho e desenvolvimento integral do ser humano. Crítica clara à construção 

do socialismo soviético, que os socialistas chilenos compartilham plenamente. 

Em novembro de 1962, apareceu – além da experiência iugoslava – um artigo muito 

interessante sobre Israel, intitulado As cooperativas agrícolas em Israel, de Gunther Selman, 

pertinente para ser interpretado à luz da igualdade, porque centra sua exposição em 

experiências muito particulares, mas características de Israel: os Kibbutz e os Moshav. Ambas 

as experiências têm pesos distintos, pois a iugoslava é dentro do Estado socialista e a israelita 

dentro do capitalismo. O sentido – que explica a direção da revista – para dar a conhecer este 

artigo se baseia na necessidade de que no Chile se conheçam outras maneiras em que se deu a 

exploração das terras. Tema que definem como complexo e que um governo socialista deveria 

abordar – quando ganhe as eleições – ao promover a Reforma Agrária. 
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 Os números das revistas 68,69 e 70 correspondem aos meses de setembro, outubro e novembro de 

1965. 
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O autor descreve aos primeiros colonos judeus interessados em concretizar uma 

sociedade socialista, onde a desigualdade de classes não exista, mas que todos os homens 

gozem de igualdade social e desfrutem dos mesmos direitos. Por isso – diz – nascem os 

“Kibbutz” e os “Moshav”, como comunidades agrícolas baseadas na exploração coletiva da 

terra. Deste modo, a concentração da propriedade da terra em poucas mãos não existe, ainda 

que seja permitida a propriedade de pequenas extensões. Selman assinala que a experiência do 

Kibbutz – como fazenda coletiva – baseia-se nos princípios de distribuição enunciados por 

Marx: “de cada qual segundo suas capacidades, a cada qual segundo suas necessidades”, 

onde não existe trabalho assalariado, os ganhos são distribuídos equitativamente através de 

comida, roupa, educação, etc., e a distribuição do trabalho é realizada por um comitê eleito 

em assembleia com funções por um ano. As relações humanas na comunidade contam com 

igualdade de funções entre mulheres e homens no trabalho, pois as crianças são cuidadas por 

um pessoal técnico, enquanto seus pais trabalham, e a educação se orienta a desenvolver uma 

criança independente (SELMAN, 1962). 

Em um tipo de Moshav, a propriedade da terra é coletiva e a organização do trabalho 

também, seus membros recebem um salário que é igual para todos, e segundo as rendas que 

possua a comunidade. Em outro tipo de Moshav, permite-se a pequena propriedade da terra, 

animais e casa por parte das famílias, onde semeiam segundo seus desejos e capacidades, 

podendo associar-se tanto com seus vizinhos tanto na produção como na venda dos produtos 

no mercado. O Estado lhes oferece créditos e ajudas técnicas para elevar a produtividade do 

campo com o fim de satisfazer a demanda interna e internacional. Várias personalidades do 

país dedicadas à política, a arte, a ciência, etc., provêm deste tipo de comunidades, o que faz 

pensar que este sistema permite o desenvolvimento das capacidades espirituais e materiais de 

cada um, 

 

“O nível de vida dos membros das cooperativas é alto, se o comparamos 

com o dos camponeses em geral. Comem e vivem decentemente, estão 

sindicalizados e acolhidos pelo sistema de previdência social avançado. Destacadas 

personalidades do país provêm das cooperativas agrícolas e participam nas artes, 

instituições científicas, culturais e na política” (SELMAN, 1962, p. 44). 

 

Tanto o Kibbutz como o Moshav adotam momentos da distribuição de recursos e bens 

(tanto na sociedade socialista como na comunista) descritos por Marx na Crítica do Programa 

de Gotha. Nessa linha, vemos que na experiência do Kibbutz se expressa com maior clareza a 
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concretização dos princípios de contribuição e necessidade explicitados por Marx, como bem 

o expressa Selman. 

Resumindo, podemos dizer que, para os socialistas chilenos, os processos iugoslavo e 

israelita apresentam elementos a ter em contra, não como modelos a imitar, mas como 

experiências que permitem refletir sobre o processo revolucionário a promover no Chile dos 

anos 60. Apesar de estas experiências não serem colocadas no interior de uma reflexão teórica 

nem prática explicita acerca da igualdade, não podemos desconhecer que os aspectos 

abordados têm a ver com ela. O socialismo persegue o desenvolvimento pleno, integral e livre 

de cada ser humano, apenas alcançável se é que se consegue: a) ter a democracia como parte 

do sistema político e econômico do socialismo, não reduzida a meros procedimentos para 

eleição, mas às decisões e controle em questões econômicas, assumidas pela base ou pelos 

conselhos e organizações de autogestão dos trabalhadores (processos fundamental para o 

desenvolvimento da responsabilidade e integridade de cada trabalhador), ratificando a 

compatibilidade entre democracia e socialismo, b) a abolição da propriedade privada dos 

meios de produção, e c) a distribuição de bens e recursos no interior da sociedade, seguindo 

os princípios de contribuição e necessidades assinalados por Marx. 

Até aqui acreditamos evidenciar que a democracia é uma condição primeira (ou 

precondição) para a realização da igualdade na prática do socialismo, e ela se associa com a 

socialização dos meios de produção e a abolição das classes sociais, além do desenvolvimento 

da produção que gere aumento de novas riquezas para serem redistribuídas entre os 

integrantes da sociedade, segundo a contribuição que realiza cada trabalhador à produção da 

riqueza social. A repartição dos bens, segundo as necessidades de cada sujeito da sociedade é 

parte de um processo a longo prazo, pela exigência de uma produção abundante de recursos e 

bens diversos. 

O sistema tributário mediante os impostos indiretos é também a via para redistribuir 

bens de modo igualitário na sociedade socialista. Como já vimos, a socialização dos meios de 

produção deixa a todos em uma igualdade social inicial que, em seguida, a distribuição de 

bens segundo a contribuição à criação da riqueza social através do trabalho que realiza cada 

operário possa melhorar ou manter a situação de cada um. 

 

3.4.2. Salvador Allende Gossens 

 

Allende nasceu em 1908 e morreu em 1973. Alguns autores retrataram sua vida como 

uma gesta heroica apesar de que sua vida não parecia ser a de um herói dramático 
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(MOULIAN, 1998), mas (em) seu último discurso em La Moneda, sela sua vida não como a 

de um “apostolo, messias ou mártir, mas de lutador social”. 

Nasce em Valparaíso, um ano depois do Massacre de Operários em Santa Maria de 

Iquique. Sua primeira infância se cruza com importantes acontecimentos mundiais como a 

revolução mexicana (1910), a Primeira Guerra Mundial (1914) e a Revolução Bolchevique 

(1917). Seus estudos primários e secundários são realizados entre Tacna, Iquique, Santiago, 

Valdivia e Valparaíso. Sua origem familiar – tios e pais advogados – esteve vinculada: à vida 

pública através da militância no Partido Radical “quando este era um partido de vanguarda” 

(ALLENDE, 2008, p. 13) e a burguesia profissional-liberal. 

Além de sua família, na conformação de sua orientação social, reconhece que suas 

primeiras leituras se devem à sugestão de “um velho sapateiro anarquista que vivia em frente 

à minha casa, quando eu era estudante secundário. Além disso, ensinou-me a jogar xadrez. 

Quando terminava minhas aulas, atravessava a rua e ia conversar com ele” (ALLENDE in 

ORTIZPOZO, 2008, p. 13). 

Em 1926, ingressa na escola de Medicina da Universidade do Chile, assumindo no ano 

seguinte a presidência do centro de estudantes e, em 1930, a vice-presidência da Federação de 

Estudantes (FECH) da mesma casa de estudos. Sua educação política inicial foi entre 1925 e 

1932, época em que participava de mobilizações estudantis contra a ditadura de Carlos 

Ibáñez, e incursiona em suas primeiras experiências de prisão até sua titulação de médico. Um 

dos fundadores do PS do Chile no ano de 1933, além de atuar como médico na Assistência 

Pública, torna-se secretário geral do Partido Socialista em Valparaíso. Em 1935, ingressa na 

loja maçônica em Valparaíso, como fizeram seu avô e ser pai, sem considerar uma possível 

contradição entre esta e seu marxismo. 

Sua reputação lhe permitiu ser eleito deputado pela zona de Quillota e Valparaíso no 

período 1937-1941. Em 1938, é nomeado Subsecretário Geral do partido e dirigiu a campanha 

eleitoral para a presidência de Pedro Aguirre Cerda na mesma zona. Depois de obtida a 

presidência da república, foi nomeado ministro de Salubridade e Previdência Social que 

desempenhou até sua renúncia em 1940. 

Em 1943, assumiu como Secretário Geral do partido durante um ano e meio – sendo já 

presidente do Chile, Don Juan Antonio Ríos – em momentos complexos do partido derivado 

de sua diversidade ideológica que havia desembocado em uma divisão prévia do partido, mas 

que em 1943 deixa em evidência com o abandono de Marmaduke Grove. Entretanto, em 

1945, Allende demonstrava sua capacidade político-eleitoral com o cargo de senador pelo Sul 
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do Chile e sua postura contrária à proscrição do PCCH do sistema político, realizada em 1947 

pelo governo presidido por Gabriel González Videla. 

Anteriormente, assinalamos que a participação de Allende em algumas das cisões do 

PS que conseguiram acordos com o PCCH e conformaram a Frente do Povo, como expressão 

da unidade socialista-comunista cristalizada em sua primeira candidatura à presidência do 

Chile em 1952. Apesar de Allende perder a candidatura presidencial para Ibáñez del Campo, 

seu trabalho como parlamentar não diminuiu, foi eleito em 1953 senador da  zona norte do 

país (Taparacá e Antofagasta), e chegou a ocupar a vice-presidência do senado em 1954. 

Algumas de suas contribuições importantes ao desenvolvimento das políticas sociais do Chile 

foi o projeto de lei aprovado em 1955 para criar o Serviço Nacional de Saúde e Seguridade 

Social. Em 1956, é nomeado presidente da FRAP e prossegue suas funções de parlamentar, 

alcançando a presidência do Senado. Dissemos que em 1958 é novamente candidato 

presidencial pela Frente de Ação Popular (FRAP) em que obteve a segunda maioria, o que 

não impede que sua carreira parlamentar diminua, conseguindo em 1961 ser eleito senador 

pelas zonas de Valparaíso e Aconcagua, enquanto volta à carga como candidato presidencial 

pela FRAP em 1964. 

Entre 1967 e 1970, segue em funções como presidente do Senado e assume também a 

da Organização Latino-americana de Solidariedade (OLAS), além da senadoria pelo Sul do 

Chile, antes de sua quarta candidatura à presidência do país e ratificação como presidente do 

Chile em 1970
165

. 

Parece que as formulações essenciais que Salvador Allende vai cristalizando desde os 

anos 50, a respeito da política e construção do futuro do Chile, encontram-se enunciadas em 

sua vida desde a década de 40, quando já cumpria funções de Ministro e Parlamentar
166

. Entre 

essas ideias, explícitas desde o ano 1939
167

, estão a necessidade da unidade social, de 

partidos, sindicatos e movimentos cívicos em função de servir aos “interesses do povo”. 

Dessa forma, a recuperação – para o Estado – das fontes de matérias-primas como eixo 

central para alcançar o que ele define como “a independência econômica”. Neste horizonte, o 

atribui suprema importância ao controle do Estado sobre as indústrias fundamentais, meio 
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 Para maior detalhe da vida de Salvador Allende ver MOULIAN. Conversación interrumpida com 

Allende. 1998; e, MOULIAN, El pensamiento político de Salvador Allende. Santiago de Chile: Editorial 

Quimantú, 1971. 
166

 Joan Garcésm assessor político de Allende, expressa da seguinte forma: “Na intervenção do então 

Ministro de Sanidade na Câmara de Deputados, em 7 de junho de 1939, podem ver-se alguns dos traços 

definidores do pensamento político de Allende, como em um trabalho de docência permanente.” (GARCÉS, 

idem: 63). 
167

 Explicitadas no “Discurso na Câmara de Deputados, em 7 de junho de 1939 [e] no Informe ao IV 

Congresso do PS, 1943” (GARCÉS, 2008: 62). 
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para “o desenvolvimento industrial e a libertação econômica” dos povos do Chile e da 

América Latina. A democracia política burguesa tampouco fica excluída de seu olhar crítico a 

partir dos anos 40, reconhecendo precocemente que esta não é suficiente para defender as 

liberdades individuais e sociais
168

, que exigem efetivamente da “democracia econômica e 

social”, portanto, a democracia plena não é realizável sob o capitalismo. 

A visão de Allende sobre a sociedade e os processos não pode deixar fora sua filiação  

ao marxismo e à maçonaria, esta última herdada da tradição de sua família e – segundo ele – 

compatível com as ideias marxistas, no sentido de que os princípios de liberdade, igualdade e 

fraternidade defendidos pela maçonaria (e os quais comparte o marxismo e socialismo) não 

podem ser realizados dentro do capitalismo (ALLENDE in DEBRAY, 1970). 

 

Os discursos de Allende e a Igualdade  

 

Para ir configurando a compreensão que teve Salvador Allende acerca da igualdade, 

revisamos a grande maioria dos discursos ou entrevistas dadas por ele, especialmente desde os 

anos 60 até sua morte, que se referem direta ou indiretamente à temática
169

. 

A primeira descoberta importante de assinalar é que Allende usa o termo igualdade 

explicitamente, diferentemente dos autores da época até agora revisados. A noção de 

igualdade que usa está ligada às definições assumidas sobre a filosofia socialista e a noção de 

socialismo, parte do acervo teórico-ideológico dos socialistas chilenos. 

Os discursos de Allende em geral estão permeados da contingência política chilena, 

assim, antes de 1970, a necessidade de levar a esquerda ao triunfo eleitoral marcaram seus 

esforços, promovendo a unidade partidária e a das massas populares e progressistas, 

esclarecendo as posições ideológico-práticas e os desafios que a esquerda chilena teria uma 

vez no poder. Depois do triunfo da Unidade Popular em 1970, seus discursos adquirem uma 

imensa significação porque vão em defesa e também ao aprofundamento das mudanças 

sociais reais que a UP implanta – como um caminho inovador e único no mundo – na 

construção do socialismo. A análise dos discursos está centrada especialmente nesta segunda 

etapa – a mais difícil de sua vida – porque suas palavras têm a potência da ação. 
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 A respeito da democracia, no ano de 1943, em seu Discurso em homenagem ao triunfo da Frente 

Popular, “entende ela como forma de vida, não como instrumento, mas como armação ou estrutura de nossa 

vida nacional. Mas a democracia política não basta e há que dirigir-se á democracia econômica, à democracia 

social” (GARCÉS, 2008: 59). 
169

 Evitamos introduzir-nos na análise de seu trabalho de finalização profissional, apresentado em 1933 

às autoridades da Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, Higiene Mental e delinquência. Isso porque 

acreditamos que é um texto de juventude que não marca necessariamente as reflexões que ele terá nos anos 

sessenta. 
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No ano de 1964, aparece uma entrevista dada por Salvador Allende a Sergio Giulisasti 

sobre os partidos políticos chilenos, não qual se lhe solicita que precise os fundamentos da 

doutrina do socialismo chileno. Ele parte respondendo com a justiça como ideia orientadora 

dos que aderem ao socialismo, diz que “é frequente que as pessoas ou os grupos que sintam 

uma inclinação à construção de uma ordem social mais justa, expressem sua adesão à ideia 

do socialismo” (ALLENDE in MODAK, 2008, p. 53). 

O socialismo chileno, diziam é marxista, e o materialismo dialético é seu fundamento 

filosófico. Não se distancia nada a respeito das ideias aparecidas e revisadas da revista 

Arauco, sobre a concepção do socialismo como humanismo, “o socialismo está impregnado 

de um profundo sentido humanista”, dizia nesse mesmo texto. Para vários intérpretes do 

pensamento marxista da época, isto demonstraria um certo tipo de servilismo, dogmatismo ou 

reducionismo à adesão aos postulados marxistas, sem maior questionamento. Mas, apesar da 

existência deste fenômeno na época, isso não deve desmerecer as ideias postas em jogo. 

Também é a sociedade onde se expressa a máxima liberdade e o respeito do indivíduo, 

através da supressão das classes sociais, a socialização dos meios e instrumentos de produção, 

e o direito à propriedade privada no que se refere a “bens de uso e consumo”. No aspecto 

econômico, a produção planificada caracteriza uma sociedade socialista, capaz de fabricar 

bens de uso que devem ser distribuídos de acordo à quantidade de trabalho realizado e 

contribuído por cada homem. Allende conhece a máxima marxista – para a distribuição – de A 

Crítica do Programa de Gotha, o princípio de contribuição adequado para a primeira fase da 

sociedade comunista, 

 

“O regime socialista representa uma sociedade sem classes, a socialização 

dos meios e instrumentos de produção e de troca, mantendo a propriedade privada 

apenas para os bens de uso e consumo. Esta produção do sistema socialista está 

planificada com fins de uso e não de lucro, e os produtos se distribuem de acordo 

com a quantidade de trabalho prestado. „De cada um segundo sua capacidade, a cada 

um segundo seu trabalho‟. É através desta sociedade como o socialismo pretende dar 

sua máxima expressão à liberdade e ao respeito do indivíduo” (ALLENDE, 1964 in 

MODAK, 2008, p. 55). 

 

A respeito da igualdade social, explicita que não serve de nada o reconhecimento desta 

se é que o “homem nasce e vive” em uma sociedade que o obriga a sofrer as limitações 

derivadas de sua origem socioeconômica e cultural. Opõe-se a compreender a igualdade na 

sociedade socialista como a homogeneização das pessoas. Allende ratifica isso ao atribuir um 
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lugar – na sociedade socialista – à meritocracia. Nesse sentido, a igualdade contempla a 

meritocracia, que – diferentemente do sentido que assume em uma sociedade de classes
170

 - é 

possível onde existe a socialização dos meios de produção e se erradicou a exploração do 

homem e as desigualdades atribuídas segundo a estrutura social à qual se pertence. A 

meritocracia que expressa o discurso de Allende, permite associá-la ao desenvolvimento das 

capacidades e esforços de cada um, em harmonia com uma comunidade maior. Assim, a 

igualdade social no socialismo significa que todos contem com as mesmas possibilidades para 

desenvolver-se alcançando diversas “escalas” segundo as capacidades, esforço e iniciativa de 

cada sujeito. Nesse sentido, igualdade social não é despojar-se da individualidade que possui 

cada indivíduo, ao contrário, é considerá-la em sua plenitude e integralidade, 

 

“Isto não significa que a igualdade do socialismo leve à equidade de todos 

em um nível médio e comum. A igualdade do socialista é igualdade de 

possibilidades para todos; é oportunidade para chegar a diferentes escala, atendendo 

apenas à capacidade, ao esforço e à iniciativa de cada um. Somente assim o homem 

pode ver respeitada sua individualidade e possibilitando o desenvolvimento de todas 

suas potencialidades (ALLENDE, 1964 in MODAK, idem, p. 56). 

 

Allende volta a expressar esta mesma ideia em seu artigo intitulado Princípios de 

Ordem Política do Partido Socialista do Chile em 1972
171

. Ou seja, a igualdade como uma 

noção centrada no desenvolvimento das capacidades e na individualidade a partir de que a 

sociedade brinde as mesmas oportunidades para todos, ideia que reiterará em seus discursos, 

como veremos, durante seu mandato. 

Este horizonte socialista foi traduzido pela coalizão da esquerda que Allende 

representava para as eleições de 1964, em quatro eixos ou metas programáticas de ação 

urgente a levantar por todos os setores integrantes do “movimento popular” ao qual pertencia 

o PS. Os eixos foram: mais democracia, mais desenvolvimento econômico, mais bem-estar 

social e mais independência nacional
172

, que significava orientar a política, no eixo 

democrático, para: 
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 O termo usado no interior de uma sociedade capitalista para esconder os privilégios de base ou aos 

que pode acessar aquele que possui “méritos” para desempenhar e desenvolver alguma função ou capacidade e 

que se localiza no interior de certa classe social. Sem dúvida que o alcançar certo lugar na sociedade segundo os 

“méritos” é um avanço se é relacionado com as nulas possibilidades que abria, por exemplo, na sociedade feudal, 

o status correspondente ao nascimento ou à raça. 
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 Publicado em JOBET e CHELÉN (compiladores). Pensamento teórico e político do Partido 

Socialista. Santiago do Chile: Editora Quimantú, 1972, 470 págs. 
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 “Estas aspirações contemplam os pontos mais urgentes e imediatos. Um rápido resumo deles é de 

grande importância para demonstrar a fisionomia realista e construtiva do processo em que estamos empenhados. 
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“1. Obter que a maioria dos chilenos participe, limpa e representativamente, 

na gestão de seus governos e no exercício da democracia. 

2. Que o Estado, o sistema institucional e o aparato público contemplem as 

aspirações e os direitos legítimos dos assalariados e suas organizações. 

3. Que os trabalhadores organizados tenham participação na administração 

e gestão das empresas privadas. 

4. Que se consagre integralmente o exercício das garantias e os direitos que 

a Constituição Política estabelece, impedindo que seja travada com disposições 

legais ou a força dos fatos” (ALLENDE, 1964 in MODAK, idem, p. 57). 

 

Nos eixos de desenvolvimento econômico e bem-estar social> 

 

“5. Que a política econômica se canalize com um claro sentido progressista 

e nacional, orientando-a a produzir mais, distribuir melhor, elevar o nível de vida da 

população e obter uma plena independência para o país. 

6. Que se outorguem iguais oportunidades de trabalho, educação, 

seguridade social e bem-estar a toda a população” (ALLENDE, 1964 in MODAK, 

idem, p. 57). 

 

E no eixo de independência nacional: 

 

“7. Que se garanta o domínio nacional sobre as fontes de recursos básicos” 

(ALLENDE, 1964 in MODAK, idem, p. 57). 

 

Tais orientações não poderiam ser cumpridas no Chile sob um sistema capitalista. 

Porém, a partir da alegria e dos desafios que abrem os processos sociais depois de alcançada a 

presidência do Chile, Allende reitera e torna mais complexo o uso da noção de igualdade, no 

calor do próprio processo histórico. Desde o começo, adverte-se no discurso do Estádio 

Nacional, realizado em 5 de novembro de 1970 (ao tomar posse do governo), a referência à 

brutal desigualdade que sofre o povo chileno, à cobiça, a violência, o sofrimento, o 

desemprego, as privações, as frustrações, a dependência, herdadas da longa história social e 

política do país, que ofereceu à população uma existência de inumanidade e que o governo 

popular se compromete a transformar, 

 

                                                                                                                                                         
Baseamos este programa de ação em quatro aspecto ou metas essenciais: mais democracia, mais 

desenvolvimento econômico, mais bem-estar e mais independência nacional.” (ALLENDE, 1964 in MODAK, 

idem: 56). 
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“Herdamos uma sociedade lacerada pelas desigualdades sociais. Uma 

sociedade dividida em classes antagônicas de exploradores e explorados. Uma 

sociedade em a violência está incorporada às próprias instituições, e que condena 

aos homens à cobiça insaciável, às mais inumanas formas de crueldade e 

independência frente ao sofrimento alheio. 

Nossa herança é uma sociedade sacrificada pelo desemprego, situação que a 

lança à inatividade forçosa e à marginalidade a massas crescentes da cidadania; 

massas que não são um fenômeno de superpopulação, como alguns dizem, mas as 

multidões que testemunham, com seu trágico destino, a incapacidade do regime para 

assegurar a todos o direito elementar ao trabalho. 

Nossa herança é uma economia ferida pela inflação, que mês após mês vai 

recortando o mísero salário dos trabalhadores e reduzindo a quase nada – quando 

chegam aos últimos anos de sua vida – a renda de um existência de privações. 

Por esta ferida sangra o povo trabalhador do Chile; custará cicatrizá-la, mas 

estamos seguros de consegui-lo, porque a política econômica do governo será ditada 

desde agora pelos interesses populares. 

Nossa herança é uma sociedade dependente, cujas fontes fundamentais de 

riquezas foram alienadas por aliados internos de grandes empresas internacionais. 

Dependência econômica, tecnológica, cultural e política. 

Nossa herança é uma sociedade frustrada em suas aspirações mais 

profundas de desenvolvimento autônomo. Uma sociedade dividida, em que se nega 

à maioria das famílias os direitos fundamentais ao trabalho, à educação, à saúde, à 

recreação, e até a própria esperança de um futuro melhor” (ALLENDE, 1970 in 

MODAK, idem, p. 31). 

 

Para Allende, a “via chilena para o socialismo”, ou “o socialismo com empanadas e 

vinho tinto” é expressão da vontade “do povo tornado governo” de satisfazer as necessidades 

“materiais e espirituais” de todos os homens do povo chileno, é o caminho próprio escolhido 

para lutar pela “igualdade e a justiça”
173

. Isso permitirá assegurar a todos por igual “direitos, 

seguridades, liberdades e esperanças”, sem ter que recorrer à exploração do homem pelo 

homem. 

Allende recorre à moralidade do povo, ao seu compromisso e responsabilidade para 

construir em “Estado justo”, tarefa fundamental do novo governo popular, mas insuficiente 

apenas com os esforços do governo do povo ou com a institucionalidade do aparato estatal, é 

                                                 
173

 “Se paramos para meditar por um momento e olhamos para trás em nossa história, nós chilenos 

estamos orgulhos de ter conseguido nos impor pela via política, triunfando sobre a violência. Esta é uma nobre 

tradição. É uma conquista sempre-viva. Na realidade, ao longo do nosso permanente combate pela libertação, da 

lenta e dura luta pela igualdade e pela justiça, preferimos sempre resolver os conflitos sociais com os recursos da 

persuasão, com a ação política.” (ALLENDE, 1970 in MODAK, idem: 32). 
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imprescindível conjugá-la com a participação efetiva de cada sujeito, com o compromisso no 

processo que implica a relação íntima entre interesses individuais e coletivos, o Estado em si 

mesmo nunca conseguiria ter os recursos suficientes para atender todas as aspirações de todos 

os habitantes do país, diz Allende, portanto, para a realização coletiva da justiça, necessita-se 

uma nova moralidade,uma nova consciência do povo, uma “fortaleza moral”
174

, 

 

“O resto do mundo poderá ser espectador das mudanças que se produzam 

em nosso país, mas nós chilenos não podemos conformarmo-nos com isso somente, 

porque nós devemos ser protagonistas da transformação da sociedade. 

É importante que cada um de nós se compenetre da responsabilidade 

comum. 

É tarefa essencial do Governo Popular, ou seja, de cada um de nós, repito, 

criar um Estado justo, capaz de dar o máximo de oportunidades a todos os que 

convivemos em nosso território. 

Eu sei que esta palavra Estado infunde certa apreensão. Abusou-se muito 

dela, e em muitos casos é usada para desprestigiar um sistema social justo. 

Não tenham medo à palavra Estado, porque dentro do Estado, no Governo 

Popular, estão vocês, estamos todos. Juntos devemos aperfeiçoá-lo, para torná-lo 

eficiente, moderno, revolucionário. 
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 Como vimos, a referência à moralidade do homem, a uma nova moral do povo para enfrentar a 

exigência que impõe a transformação social do Chile, está presente na esquerda chilena nos anos sessenta. 

Panorama presente na América Latina, se é que se observam os escritos e discursos do Che, onde a noção do 

“Homem Novo” possui uma grande carga moral para a construção do socialismo em Cuba (LIZÁRRAGA, 

2011), Não se pode desconhecer a influência que pode ter na esquerda chilena (MIR, uma parte do PS) desde 

mediados dos anos sessenta a herança teórico-prática cubana, especialmente do Che e sua luta, nem se pode 

contornar a aproximação progressiva entre cristãos e marxistas, ocorrido na mesma época. Certa historiografia 

chilena contemporânea interpreta que assim como certos setores da igreja se viram influenciadas ao entrar em 

contato com o pensamento do mundo da esquerda (dando origem a movimentos como a Igreja Jovem, Camilo 

Torres, Cristãos pelo Socialismo e partidos políticos como o MAPU ou a Esquerda Cristã), a leitura determinista, 

economicista, religiosa da compreensão da realidade que propunha os clássicos do marxismo, fez com que se 

assumissem suas ideias como um dogma, como verdades doutrinárias à que se aderia por meio da fé. Mas outra 

versão da relação entre fé e socialismo na América Latina estaria dada pela leitura inaugurada por Mariátegui 

que deu conta do elemento religioso espiritual do pensamento marxista, e que traria inserida a luta 

revolucionária, como luta pela esperança. Esta forma também se traduziria no interior do marxismo na 

construção de uma certa subjetividade: do homem novo, de uma nova moralidade, de uma conversão, do 

compromisso vital que se adquire pela transformação social, a militância se transforma em uma prática de fé na 

teoria e no povo. A figura de Allende representaria este tipo de unidade entre marxismo e religiosidade, 

especialmente no momento de sua morte (PINO, 2011). Frente a estas interpretações, preferimos aproximar-nos 

à que faz Adolfo Sánchez Vásquez a respeito do lugar que adquirem os valores e a moralidade no interior do 

próprio marxismo, que sem tentar compatibilizá-la com o tom dos discursos de Allende, acreditamos que ajuda a 

iluminar esta ênfase. Sánchez Vásquez parte do princípio de que o marxismo é uma “filosofia da práxis” onde se 

distinguem quatro aspectos essenciais e que conformam uma unidade indissolúvel e articulada: a) uma crítica do 

existente, especialmente do capitalismo, que conduz a certos valores desde os quais se exerce dita crítica; b) é 

um projeto, ou utopia de emancipação humana e social, de construção de uma nova sociedade; c) é 

conhecimento da realidade a transformar e das possibilidades de transformação; d) e vocação de prática (ou 

vontade) de levar a cabo este projeto. A unidade destes aspectos dará por resultado a prática transformadora. O 

marxismo entendido como filosofia da práxis (e não em um sentido cientificista, determinista ou objetivista) e 

em cada um destes quatro aspectos, a moral possui um lugar. (SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 2006). 
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Mas entenda-se bem que disse justo, e isto é precisamente o que quero 

realçar. 

Falou-se muito da participação popular. Esta é a hora de que ela torne 

efetiva. Cada habitante do Chile, de qualquer idade, tem uma tarefa para cumprir. 

Nela, se confundirá o interesse pessoal com a generosa conduta da tarefa coletiva.  

Não há dinheiro suficiente em nenhum Estado do mundo para atender todas 

as aspirações de seus componentes, se estes não adquirem primeiramente 

consciência de que junto aos direitos estão os deveres e que o êxito tem mais valor 

quando surgiu do próprio esforço.” (ALLENDE, 1970 in MODAK, idem, p. 36). 

 

Allende apela à moralidade, a novas condutas que devem assumir o povo para a 

transformação social e a construção do socialismo. Não é a tarefa de alguns poucos, nem dos 

partidos marxistas, é a tarefa de todo o povo. Cremos que isto é coerente com a leitura que 

Allende faz do marxismo, que lhe permite criticar o capitalismo por ser ele incapaz de 

permitir que a imensa maioria possa satisfazer necessidades vitais de alimentação. Moradia, 

saúde, proteção social. Tal crítica deixa em evidência as injustiças e desigualdades que porta o 

capitalismo. Explicitamente, Allende atribui um lugar à moralidade no interior do marxismo e 

da construção socialista, pois não é suficiente – como diz Adolfo Sánchez Vásquez (2006) – 

ter consciência da necessidade de realizar certos valores e fins, mas o dever de contribuir para 

realizá-los. 

Para Allende, a tarefa essencial, então, do governo que preside é a construção de um 

Estado justo, um Estado capaz de ter um progresso continuado nos aspectos “econômico, 

técnico e científico” para todos, junto com as condições para desenvolver os intelectuais e 

artistas do país. Situação nunca conquistada nem aproximada na história do país e que com o 

novo governo em mãos da UP, começaria a trabalhar-se com a força do povo. O progresso, 

neste contexto, significava abarcar a totalidade da população, permitindo-lhe um 

desenvolvimento econômico, cultural e técnico-científico. 

Em seu discurso sobre o subdesenvolvimento dos países da região e do Chile em 

particular, é clara a relação que Allende estabelece com a necessidade de progresso e 

modernização do país, ademais de dar conta da necessidade de mudar o padrão de 

desenvolvimento dos países da América Latina porque o nível de crescimento alcançado por 

alguns países não é possível irradiar-se a toda a sociedade. 

As mudanças oferecidas pela UP para tirar o Chile do subdesenvolvimento seriam os 

estipulados no programa de governo, portanto, o Estado – como representante do povo – 

possuía uma grande função nisso ao constituir-se como um Estado “justo”, “capaz de dar o 
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máximo de oportunidades a todos os que vivemos em nosso território”. Fica claro que para 

Allende e para a esquerda marxista desse momento, a desigualdade social não era nem natural 

nem necessária, ao contrário, era absolutamente transformável pela ação das massas 

populares, dos trabalhadores e das forças políticas do governo popular. 

A via chilena para o socialismo, para Allende, significa também a via de e para a 

igualdade entre os chilenos, isto significa, no aspecto socioeconômico, a abolição da divisão 

de classes, o acesso à riqueza social segundo o trabalho realizado e as necessidade de cada 

um, suprimir a desigualdade de salário ante trabalhos similares, e no âmbito político, significa 

direitos e reconhecimento, 

 

“Nossa via será também a da igualdade. 

– Igualdade para superar progressivamente a divisão entre chilenos que 

exploram e chilenos que são explorados. 

– Igualdade para que cada um participe da riqueza comum de acordo com 

seu trabalho e de modo suficiente para suas necessidades. 

– Igualdade para reduzir as enormes diferenças de remuneração pelas 

mesmas atividades trabalhistas. 

– A igualdade é imprescindível para reconhecer a todo homem a dignidade 

e o respeito que deve exigir.” (ALLENDE, 1970 in MODAK, 2008, p. 39-40). 

 

Mediante medidas concretas, espera-se avançar na satisfação de necessidades 

materiais e espirituais que permita a cada um viver vidas prósperas, dignas e livres. 

O Informe ao Povo no Segundo Aniversário do Governo, em 3 de novembro de 1972, 

refere-se especificamente à Igualdade social, (independentemente dos avanços da implantação 

do programa da UP). Assim, em seu informe, podemos obervar que a Igualdade social está 

relacionada diretamente com o que assinala como democracia econômica, onde a igualdade 

social ocorre em diversos planos, por exemplo, no trabalho, na saúde, na educação, 

previdência e moradia. 

A igualdade social no trabalho se refere primeiramente a evitar as distâncias entre as 

rendas e remunerações de técnicos e profissionais, operários e camponeses, além de implicar 

no que Allende assinala como “dar oportunidades de que o operário chileno tenha trabalho” 

ou diminuir e/ou evitar o desemprego (ALLENDE, 1972 in MODAK, 2008). 

A igualdade social no que se trata da moradia significa que toda a população tenha 

direito a uma moradia digna, derrotando assim o “cortiço insalubre, o barraco, a pocilga, a 

moradia insalubre” (ALLENDE, 1972 in MODAK, 2008, p. 222). 



222 

 

Igualdade social na saúde significa que todos os chilenos tenham acesso à saúde. Ela é 

entendida como um direito que não é comerciável no mercado como também o trabalho e a 

moradia. Soma-se a isso, a igualdade social em educação que, em uma situação similar aos 

anteriores, é concebida como dar mais educação à população, isto é, na época, aumentar a 

matrícula do ensino primário, secundário e terciário, incluindo nas universidades cursos para 

operários. 

Também igualdade social implica para Allende, “modificar as leis de seguridade 

social ou previdência social”, que se traduzem em benefícios monetários das leis de 

previdência no que compete ao subsídio de lactância, as pensionistas e aposentados. Por outro 

lado, integra-se a nivelação de abonos familiares entre operários, camponeses, empregados 

públicos, Forças Armadas e Polícia. 

Igualdade social “significa redistribuir de forma justa a renda”. Definitivamente, 

Allende parece compreender que para a Igualdade Social, é necessário nivelar as condições 

materiais de todas as pessoas. A democracia econômica implica paralelamente envolver aos 

trabalhadores nela, organizando o poder econômico e social com a modalidade do 

estabelecimento da área social da economia que permita a participação do total de 

trabalhadores, através de conselhos de administração que dirigem as empresas estratégicas no 

desenvolvimento do país. 

Ao mesmo tempo, identifica a democracia econômica com o término dos latifúndios e 

a expropriação de terras, acompanhado de Conselhos Camponeses que participem dos 

processos de produção, como a organização do povo na justa distribuição de abastecimento e 

controle de preços (JAP), como as juntas de vizinhos e de vigilância (ALLENDE, 1972 in 

MODAK, idem). 

A democracia econômica, então, também tem a ver com a autogestão dos 

trabalhadores. Allende – presidente – na entrevista dada a Regis Debray (1970) enfatizou a 

importante presença dos operários, empregados e técnicos nas direção das empresas, mas sem 

isso significar a independência para produzir, já que o governo manteria a economia 

centralizada, ou seja, definindo o que as empresas devem produzir. 

Acompanhando esta igualdade, a dimensão moral ganha sentido no discurso de 

Allende, como um elemento central que facilita pensar a construção de uma nova sociedade – 

mais justa – como possível. A transformação social que tenta o governo da UP requer a 

transformação de cada uma das pessoas, especialmente – assinala – dos trabalhadores para, 

assim, exigir aos outros, o que implica para todos eles, deixar de lado interesses egoístas, 

corporativistas, individualistas para dedicar-se à universalidade que o processo de mudança 
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social iniciado pela UP abra o país. Nesse sentido, a moral não é entendida aqui como uma 

dimensão burguesa que se deve recusar, ao contrário, é o moral revolucionária que 

acompanha e orienta as mudanças que se presenciam na construção de uma nova sociedade, 

democrática, pluralista, justa, 

 

“Há que realizar a revolução interior, que confira autoridade a alguém para 

poder exigir aos demais, e por isso, assim dirijo-me a vocês no dia 1° de Maio, com 

paixão, frente à responsabilidade que nós temos ante o Chile e ante a história: novas 

metas, mais organização, mais disciplina, desprendimento, não-egoísmo; superar o 

horizontes pequeno de cada empresa, indústria ou de cada cerco para olhar o 

problema de classes em conjunto, sejam camponeses, operários, empregados, 

técnicos ou profissionais” (ALLENDE, 1971 in ORTIZPOZO, 2008, p. 52). 

 

Dessa forma, Allende na primeira mensagem que realiza ante o Congresso pleno 

chileno, em maio de 1971, volta-se sobre as características particulares do processo ou via 

chilena para o socialismo, qualificando-o como um modelo novo para construir uma 

sociedade socialista, baseada em uma via pluralista. As tarefas que este modelo empreende 

são de diversas ordem, mas podem se resumir em romper com os fatores causadores do atraso 

social, e edificar uma nova estrutura socioeconômica capaz de prover bem-estar coletivo. A 

guia é o humanismo marxista, em suas palavras: “a fidelidade ao humanismo de todas as 

épocas – particularmente ao humanismo marxista”. Allende considera que atender as 

necessidades populares é a forma de solucionar também grandes problemas humanos, já que 

nenhum valor universal merece o nome se não é redutível ao nacional, regional e às condições 

locais de existência das famílias. Esta relação entre valores e tradução no âmbito concreto da 

vida social, afasta-se da visão abstrata do valor, incapaz de tocar a vida cotidiana das pessoas. 

Já afirmamos a dimensão que adquire a liberdade no discurso de Allende e do 

socialismo e em função do processo social concreto que o Chile conduzia, quando a UP 

assumiu o governo, Allende insiste em que as liberdades políticas se fazem reais e tangíveis 

na medida em que se alcançam as liberdades ou igualdade econômica. Em função disso, 

podemos ler no discurso de comemoração do dia do Trabalhador de 1971 a confiança em que 

o governo da UP começou a estabelecer uma relação entre as liberdades políticas alcançadas 

com as liberdades sociais. Nesse sentido, Allende é um defensor da ideia de resgatar o melhor 

do sistema burguês, para superá-lo, e assim ampliar as conquistas conquistadas pela luta do 

povo, tanto no âmbito político como econômico, 
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“Queremos que as liberdades políticas assim conquistadas se transformem 

em liberdades sociais. Queremos que cada trabalhador compreenda que a teoria 

revolucionária estabelece que não destrói absoluta e totalmente um regime ou um 

sistema para construir outro; toma-se o positivo para superá-lo, para utilizar essas 

conquistas e ampliá-las. É conveniente que isso se entenda e de adentre na 

consciência de que cada um de vocês. As conquistas políticas serão mantidas, 

porque o povo as alcançou em suas lutas e as leis e a Constituição chilena as 

consagraram . E as conquistas positivas na ordem econômica, derivados do Governo 

Popular de Pedro Aguirre Cerda e expressados no aço, no transporte, em energia, 

combustíveis e eletricidade, serão pontos de apoio, para estendê-los e organizar o 

capital social de que tanto falamos” (ALLENDE, 1971 in ORTIZPOZO, 2008, p. 

46). 

 

Em suma, Allende não concebe a realização da democracia plena no interior do 

capitalismo, sob o domínio burguês, porque tal sistema permite que uma minoria se aproprie 

das fontes e recursos econômicos gerando desigualdade social na grande maioria da 

população. Uma sociedade socialista – ao possuir novas bases para o desenvolvimento 

econômico – permite que o afã de lucro, o individualismo, a competição e a exploração sejam 

erradicados e substituídos por outras formas de sociabilidade humana, onde a igualdade e o 

progresso para todos, é fundamental
175

. 

As reflexões de Allende refletem seu tempo, uma época em que o projeto nacional e 

popular era parte do horizonte que levantava a esquerda para o país. Nesse sentido, a 

igualdade social se cravava no projeto nacional do governo de Allende, que contemplava 

vários aspectos, entre os quais se encontrava a capacidade de desenvolver a soberania popular, 

as liberdades, a democracia participativa e a igualdade social mediante a transformação do 

sistema socioeconômico. Os principais instrumentos com que contava o governo 

descansavam – acreditavam – na solidez das instituições do Estado e das organizações sociais 

e civis. Efetivamente, nas organizações da sociedade civil (entendida no sentido gramsciano) 

se baseava a força do poder popular que promovia reformas revolucionárias. 
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 “Uma terceira dimensão sobre a qual deveríamos estar de acordo, como está a maioria do povo, é 

que estamos criando as bases econômicas de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais capaz de 

progresso generalizável a toda a população. Mais justa, porque não se funda no privatismo, movido pelo afã de 

lucro, baseado na competição econômica e na exploração do trabalho alheio, mas nos princípios opostos de 

solidariedade, responsabilidade social e defesa dos supremos interesses nacionais e populares. Uma estrutura 

econômica caracterizada pela propriedade privada dos meios de produção fundamentais, concentradas em um 

grupo reduzido de empresas em mão estrangeiras, e de um número ínfimo de capitalistas nacionais, é a negação 

a todos os cidadãos de possibilidades equivalentes, o que é incompatível com a apropriação por uma pequena 

minoria dos recursos  econômicos essenciais do país. Avançar pelo caminha da democracia exige superar o 

sistema capitalista, consubstancial à desigualdade econômica” (ALLENDE, 1972 in ORTIZPOZO, idem: 111). 
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Em Allende, concretiza-se a noção de igualdade (no interior de um processo histórico 

definido), usa explicitamente a palavra igualdade para referir-se à mudança social que 

conduza o povo desde uma sociedade capitalista a um socialista através da pluralidade, da 

institucionalidade, da liberdade política, de uma economia centralizada, e do fortalecimento 

do poder popular. Nesse sentido, a igualdade é concebida dentro do projeto político que 

denominou como “a via chilena para o socialismo”, que conduziria o Chile ao progresso e 

desenvolvimento. 

Apesar de não ser reconhecido como um teórico, Allende claramente concebe que a 

igualdade é parte da ação do Estado justo, socialista que oferece condições sociais, culturais, 

políticas e econômicas igualitárias das que partem todos, evitando com isso, os privilégios de 

base que promove e fortalece a sociedade capitalista. Apenas esta situação de base permite 

inicialmente o desempenho completo ou integral das habilidades e capacidades de cada um 

dos indivíduos, e pôr à disposição os méritos de cada um em benefício de si mesmo e da 

sociedade. A meritocracia tem sentido sobre uma base de igualação das condições de base ou 

de partida, sem isso, converte-se em uma forma de aprofundar as desigualdades entre os 

sujeitos. Em um marco coletivo, os valores se encontram em sintonia com os valores da 

sociedade ou a universalidade dos interesses da sociedade. 

Uma sociedade socialista aceita a retribuição segundo o aporte de trabalho realizado 

por cada um. Allende não se refere à distribuição segundo necessidade, mas apenas segundo 

as capacidades. Podemos supor que é esse o modo pelo qual ele aspirava realizar o socialismo 

no Chile, e sua reflexão estava ajustada ao processo concreto. 

 

 

3.4.3. Julio César Jobet 

 

Original da aldeia de Perquenco, nasceu em 1912 nas Araucania chilena e morreu em 

1980. De família de origem francesa, Julio César Jobet, depois de cursar seus estudos 

primários e secundários, em Santiago, seguiu a universidade para professor de história. Ele e 

vários outros intelectuais de esquerda pertenceram à geração de 1930, junto ao início de uma 

importante ascensão do movimento popular chileno produto da crise do ano 1929-1930, a 

ameaça do fascismo e nazismo criollo, a luta contra a ditadura do general Carlos Ibáñez, a 

solidariedade com o povo espanhol durante a guerra civil de 1936-1939, e os efeitos do 

começo da segundo guerra mundial. 
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Como historiador e intelectual socialista, integra a escola historiográfica marxista 

clássica chilena
176

. Entre suas obras se encontram Os fundamentos do marxismo (1939), 

Santiago Arcos Arlegui e a Sociedade da Igualdade (1942), Ensaio crítico do 

desenvolvimento econômico-social do Chile (1951), Luis Emilio Recabarren e as origens do 

movimento operário e o socialismo chilenos (1955), Os precursores do pensamento social do 

Chile, II tomos (1955-1956), Socialismo, liberdade e comunismo (1956), O Partido Socialista 

do Chile (dois volumes) (1971), Três ensaios históricos (1959), O socialismo no Chile (1956), 

O socialismo através de seus congressos (1965), Obras escolhidas de Luis Emilio Recabarren 

(1965), Doutrina e práxis dos educadores representativos chilenos (1970), História do 

Partido Socialista do Chile (1971), Temas históricos chilenos (1973), Os dias da Marselhesa 

(1975), entre vários artigos. 

É um intelectual que lê a diversidade de autores, desde filósofos a literatos, de liberais 

a marxistas
177

 e, como vários de sua geração, bebeu especialmente do marxismo da década de 

30
178

. Forma parte do PS pouco depois que este se fundou e participa do Comitê Central entre 

1937 e 1942. 

Sua obra em geral está orientada a duas grandes áreas; por um lado, criticar a 

historiografia clássica por não adentrar-se nos fenômenos econômico-sociais e suas 

consequências na população, e por outro, investigar acerca do movimento popular e o 

socialismo (ELGUETA, 1997; MOULIAN, 1997). Para ele, a historiografia clássica não 

contemplava temas de país referidos – por exemplo – às condições do desenvolvimento 

urbano, os (novos) tipos de ocupação de mão de obra e as oportunidades que se abriam ou 

encerravam à população e a alteração que se gerava nas relações. Outras preocupações foram: 

o desenvolvimento do movimento popular (desde as primeiras agrupações do século XIX), a 
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 Também se incluem nesta escola de “Historiografia marxista chilena”, os marxistas clássicos: 

Hernán Ramírez Necocheam Jorge Barría, Marcelo Segall, Fernando Ortiz Letelier e Luis Vitale. Segundo Luis 

Moulian, estes cultores conformaram uma escola pujante até o golpe militar de 1973, que têm seus inícios depois 

da Grande Depressão e a queda de Ibáñez. Maiores detalhes acerca dos temas que inaugura esta escola em 

contraposição à historiografia tradicional chilena e seu legado contemporâneo ver “Marx y la historiografia 

chilena” (MOULIAN, 1997). 
177

 São inumeráveis os autores aos quais se refere em seus escritos, entre eles, encontramos a Henri 

Lefebvre, Isaiah Berlin (com sua obra Karl Marx. Sua vida e seu contorno), Rodolfo Mondolfo e, através deste, 

Labriola, Sorel, Bourgin e Rimbert (com a obra O Socialismo), Juan B. Justo, Kautsky, Maximilien Rubel (com 

sua obra Karl Marx, essai de biographie intellectuelle) e André Philip (com suas obras A democracia industrial 

e O socialismo traído). 
178

 “O marxismo no Chile, na década de trinta, foi para muitos como uma justificação para sua 

rebelião contra uma ordem econômica e social injusta e uma explicação racional de seu inconformismo e de seu 

anseio de liberdade mental. Além disso, um canal de sua atitude iconoclasta, derivando à revolução. Resultava 

uma doutrina profunda que dava solução aos inumeráveis problemas do homem social e, ao mesmo tempo, fácil 

de reduzir-se a esquemas simples, a fórmulas absolutas que promoviam a ação em vez de encerrá-lo à 

tranquilidade do gabinete ou de isolá-lo na academia estéril da discussão” (JOBET in ELGUETA, 1997: 174). 
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educação no contexto da luta de classes
179

, a democracia e o socialismo como duas caras de 

uma mesma moeda, ou seja, a democracia sem socialismo e o socialismo sem democracia são 

impossíveis, uma implica a outra. 

Comenta-se que sua principal obra é o Ensaio Crítico do Desenvolvimento 

Econômico-Social do Chile (1951), pois se constitui na primeira tentativa de compreender o 

desenvolvimento histórico chileno mediante a utilização de categorias de análise marxista, por 

parte de um intelectual chileno (ALVARADO, 2006). Sua interpretação do desenvolvimento 

chileno fala de uma contradição entre o fenômeno político e social com o econômico chileno. 

As leis que regeram o país representam à classe “abastada” e não se traduzem na vida diária 

do povo que sofre “as mais tremendas injustiças, misérias e explorações”. É a contradição 

entre a grandiosa evolução do país que descrevem os historiadores “oficiais” e a existência 

real – empobrecida – do povo. As causas da contradição se alojam na estrutura do país, diz 

Jobet, e para demonstrar isso, sua análise aborda o processo histórico chileno, pondo ênfase 

nas mudanças econômicas e transformações sociais que o Chile sofreu. Suas descobertas dão 

conta de que o Chile possui uma estrutura social e econômica não homogênea, com um 

“caráter semifeudal, semicolonial (ou semicapitalista)”, orientada com um critério liberal-

capitalista, causa das misérias do povo. Tal estrutura se caracteriza por: atraso feudal da 

exploração agrária, devido ao predomínio do latifúndio (formado desde a colônia); fraca e 

localizada indústria de sustentação artificial ao trabalhar, principalmente, matérias-primas que 

são exportadas sob o controle de monopólios; e dependência absoluta do capitalismo 

estrangeiro imperialista que faz do Chile uma fábrica dos grandes consórcios internacionais 

(JOBET, 1951). 

Seus inumeráveis escritos dão conta de uma permanente ênfase crítica frente à 

dogmatização do marxismo, como veremos, concebe ao marxismo como um método de 

investigação e um guia para a ação. Em 1978, em plena ditadura, apareceu um artigo de 

Víctor Poblete, que resenhava a obra de Julio César Jobet, e recordava o seu lugar 

proeminente entre os escritores chilenos democráticos, especialmente é um dos “escritores 

socialistas chilenos mais representativos”, escrevia Poblete, enquanto transcrevia, ao mesmo 

tempo, parte das referências de vários escritores nacionais e internacionais sobre a obra de 

Jobet, como Ricardo Latcham, Guillermo Feliú Cruz ou o norte-americano Michael Jimenez, 
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 Segundo Belarmino Elgueta (1997), a interpretação de Julio César Jobet sobre o Estado chileno no 

século XX foi que, sob a constituição de 1925, assumiu novas funções: difundir o ensino obrigatório, melhorar a 

salubridade, dirigir o processo econômico, prestar assistência e seguridade social, proteger o trabalho. Estas 

foram conquistas do movimento popular – e não concessões da classe dominante – que se expressaram 

fortemente em três momentos: 1920, 1938 e 1970. 



228 

 

que coincidiam em afirmar que Jobet foi um homem de alta moralidade política e integridade 

pessoal, de correspondência entre seu pensamento e sua ação, foi um “marxista não 

desprovido de uma visão ampla e segura que se afasta do sectarismo” ou que suas obras 

foram “um catalisador na criação de uma nova identidade para o povo chileno” (POBLETE, 

1978, p. 41). 

 

Julio César Jobet e A Igualdade  

 

Em seu livro Os fundamentos do marxismo (1972)
180

, assinala que o ideal do 

marxismo é o renascimento da humanidade, pois é libertar o homem do trabalho realizado (e a 

realizar) sob um regime capitalista. Para ele – assim como para os expoentes comunistas e o 

revisado na revista Arauco – o pensamento de Marx e Engels é a continuação das tendências 

humanistas do Renascimento e do movimento filosófico dos séculos XVII e XVIII. 

Definitivamente, é um humanismo porque supõe a abolição da alienação do homem e sua 

recuperação como verdadeiro ser humano. O socialismo no qual se inscreve Jobet é o que 

define como um humanismo marxista no sentido que a propriedade dos meios de produção é 

social e a classe operária gestiona e orienta a produção dos meios de produção à satisfação das 

necessidades humanas. Jobet concebe uma relação entre socialismo e democracia, pois o 

socialismo seria “a ampliação da democracia e de seus fundamentos sociais”. 

Assim como os comunistas, para os socialistas – diz – a teoria marxista é justa em suas 

linhas gerais, e insuperável em sua parte crítica, mas para os socialistas chilenos a teoria 

marxista é incompleta sem “a luta constante da prática revolucionária para aperfeiçoá-la”. 

Afirma enfaticamente – como faz parte importante da esquerda marxista chilena dos anos 60 

– que o marxismo mostra as causas dos transtornos que afligem a sociedade capitalista: a 

acumulação de riqueza em poucas mãos, e ao mesmo tempo, a necessidade de organizar-se 

politicamente para terminar com a causa que gera injustiças e transtornos à humanidade. 

Portanto, o marxismo não é apenas uma teoria que ilumina as contradições e causas que 

geram injustiças e miséria humanas, mostra também o caminho para superá-lo, a organização 

política. 

Seguindo o pensamento marxista, afirma que o trabalho sob o regime burguês é 

trabalho explorado e produtor de riquezas para o capitalista e de misérias para o trabalhador, 

apenas a instauração de uma sociedade socialista libertará o homem do trabalho, pondo fim à 
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 A primeira edição é de 1939. 
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propriedade privada dos meios de produção, e permitindo aos trabalhadores desfrutar das 

conquistas de seu esforço trabalhista, 

 

“O ideal vital do humanismo marxista radica na ideia o renascimento da 

humanidade como consequência da libertação do trabalho, através de uma ampla 

revolução social que derroque o capitalismo e a propriedade privada e elimine a 

burguesia” (JOBET, 1972b, p. 26). 

 

Jobet, seguindo as concepções que definem o proletariado como o sujeito 

revolucionário, menciona que tanto o sujeito proletariado, como o socialismo são os que 

podem restituir o caráter social do trabalho. Jobet, seguindo as máximas do marxismo clássico 

(e similar aos comunistas) define que o proletariado é o sujeito histórico porque sua ação pode 

pôr fim à alienação, opressão e exploração humana, pois é ele quem a vive e sofre, e 

rompendo com elas, adquire sua completa emancipação e liberdade. 

Será em seu livro Socialismo, Liberdade e Comunismo (1958) onde Jobet explicita as 

diferenças existentes entre o socialismo e comunismo. Para o socialismo, os meios de 

produção (minas, terras, fábricas, maquinarias, etc.) e de troca, socializam-se para realizar a 

produção em comum, mas coincide com Allende em os “os bens de desfruto e de uso” são 

propriedade privada, atribuindo-lhe um lugar na sociedade socialista. 

Situação distinta – segundo ele – para o comunismo, que advoga pela socialização ou 

coletivização tanto dos meios de produção, como dos frutos da produção: inclusive os objetos 

que podem ser consumidos pelo homem para seu gozo, uso ou desfruto. 

Uma segunda distinção colocada é que, sendo ambos sistemas produção planificada, 

com fins de uso, distinguem-se no critério para a distribuição dos bens e riquezas produzidas 

socialmente: no socialismo, os produtos se distribuem segundo a quantidade qualidade do 

trabalho prestado, e no comunismo, os produtos se distribuem segundo as necessidades, onde 

o trabalho se realiza segundo as aptidões das pessoas. Nesta distinção, Jobet não explicita a 

leitura de A Crítica do Programa de Gotha, como fonte marxista à que recorre para fundá-la, 

mas é óbvia a referência. 

No plano da conceptualização do marxismo e socialismo, Jobet não inova, seus 

escritos no plano teórico, na maioria das vezes, põem ênfase em divulgar a produção teórica 

de outros socialistas como Bourgin e Rimbert, socialistas ingleses e iugoslavos, em última 

análise, aquela interpretação marxista-socialista que se distancia das simpatias ao bloco 

soviético e seus manuais marxistas. 
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Seu livro Socialismo, Liberdade e Comunismo, e o artigo O Socialismo científico e a 

liberdade (1966) saído primeiramente na revista Arauco
181

, esclarecem as definições que deve 

ter cada socialista chileno. O socialismo – afirma – é uma concepção do mundo e um novo 

tipo de sociedade que pretende resolver o paradoxo do mundo contemporâneo: o pauperismo 

ocasionado a partir da revolução industrial. Nesse aspecto, o socialismo é uma forma histórica 

determinada da sociedade nas quais as forças produtivas alcançam certo grau de 

desenvolvimento. O termo socialismo cristalizou as ideias surgidas entre duas revoluções: a 

revolução industrial (com a miséria do maquinismo como consequência) e a revolução 

francesa, da qual herda o Igualitarismo (localizável tanto em Robespierre e os “jacobinos”, 

como em Babeuj e os “iguais”), o Racionalismo, o espírito Revolucionário e o 

Internacionalismo (JOBET, 1966). 

Jobet, seguindo a Bourgin e Rimbert
182

, enfatiza que o socialismo é abolir a 

propriedade privada dos meios de produção, com isso, as classes sociais (fonte de todas as 

desigualdades e injustiças sociais) e organizar um novo modo, a produção e distribuição dos 

bens sociais. Reconhece explicitamente que a miséria da maioria e a riqueza de alguns é a 

grande inimiga da liberdade, por isso, o socialismo deve destruir os privilégios e conquistar 

graus de bem-estar, com isso, os socialistas mostram um sentimento de justiça e uma adesão 

aos pobres e aos oprimidos. 

Esta transformação social abre os caminhos para a libertação do homem, sendo o 

primeiro e fundamental ato de humanização verdadeira, pois o socialismo elimina a primeira 

limitação que vivem os homens: a alienação econômica e a exploração, que põe ao homem e 

seu trabalho sob a dominação do outro. A transformação econômica traz emparelhada a 

prosperidade à que a coletividade aporta e que permite passar do reino da necessidade ao da 

liberdade real de cada pessoa, 

 

“Em síntese, o socialismo é uma concepção do mundo; um sistema para 

organizar a produção e distribuição de bens, e uma atitude frente à vida. Acredita na 

possibilidade de constituir uma sociedade novo, estável e próspera, implantando a 

justiça econômica e a igualdade social, por meio da abolição da propriedade privada 

dos meios de produção e de troca, e das classes sociais. Reconhece que a 

coletividade existe para conseguir o progresso do indivíduo e manter a liberdade; 

que o controle dos meios econômicos significa o controle da própria existência, os 
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 Este artigo é publicado pela segunda vez no livro Pensamento teórico e político do Partido 

Socialista (JOBET e CHELÉN, 1972). 
182

 O texto que Julio César Jobet leu, de ambos os autores é Le socialisme, editado em 1952, em francês, 

e publicado em espanhol em 1965. 
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quais não podem ser equitativamente utilizados quando se encontram em mãos 

particulares. O socialismo se propõe uma mudança total no mecanismo econômico-

social e o justifica dando uma ampla e efetiva extensão à liberdade humana; a 

organização econômica é a condição, não a antítese da plena liberdade individual. E 

apenas ela permitirá à Humanidade dar o salto do mundo da necessidade ao da 

liberdade. A meta do socialismo, em essência, é implantar um regime de liberdade, 

onde cada homem seja estimado como um fim em si mesmo e não como um meio 

para o fim de outro homem” (JOBET, 1966, p. 6). 

 

Do que foi visto até aqui, poderíamos afirmar que Jobet e Allende coincidem em que 

não é suficiente a propriedade social dos meios de produção se não vai acompanhada da 

gestão democrática desses meios, e a orientação da produção para a satisfação das 

necessidades humanas. Estes três elementos em seu conjunto, implicam um aprofundamento 

da democracia através da conquista da autodeterminação econômica, piso necessário para 

permitir o desfrute efetivo e completo dos direitos sociais, econômicos e políticos. A 

liberdade à que aspira o socialismo está intimamente ligada com a democracia, já que o 

socialismo não pode desenvolver-se sem exigir e engendrar democracia, 

 

“A democracia, então, é parte integrante e indispensável do socialismo. No 

socialismo a democracia encontra a base que lhe permite realizar-se e é na 

democracia onde o socialismo encontra a condição indispensávelde sua existência e 

de seu desenvolvimento” (JOBET, ibid., p. 14-15). 

 

O socialismo, para Jobet, não se reduz à reestruturação econômica, este será efetivo 

quando a transformação da estrutura social vá acompanhada da transformação moral e 

espiritual do homem para alcançar uma sociedade justa e humana, 

 

“A luta pela liberdade, defendida pelo Socialismo, inclui, 

fundamentalmente, reivindicações econômicas e reformas sociais atrevidas. A luta 

pelo pão, e por condições de vida mais humanas, identifica-se para todos os setores 

operários, e para a sociedade em geral, com a luta pela liberdade. A realidade 

socialista será um fato, na medida em que reorganize a economia, e a transformação 

da estrutura social „possa acompanhar-se de uma renovação moral na conquista de 

uma humanidade de qualidade melhor, mais justa, mais espiritual‟, a fim de que seus 

membros sejam verdadeiramente livres” (JOBET, 1966, p. 23-24). 
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Como parte dos grandes desafios históricos que se estavam construindo no mundo, as 

aproximações de Jober, não ficam nas implicações conceituais do socialismo, transporta 

aqueles às distinções existentes na construção do socialismo, na época. Ele o chama de eixo 

do socialismo e do comunismo soviético. Este último o classifica de totalitarismo e “ditadura 

de Estado imposta na URSS” porque – assinala – ajudou a estender um julgamento errado 

sobre a liberdade, por “supor um afã igualitário em um sentido nivelador”. Nesta distinção, 

Jobet se pronuncia diretamente acerca do que ele considera como igualdade: uma base 

material de condições e oportunidades de onde partem todos os indivíduos que habilitam para 

o desempenho do máximo desenvolvimento da liberdade de cada um, portanto, é uma noção 

que está longe de ser um nivelador com pretensões de homogeneizar os sujeitos. É mais 

apropriadamente a igualdade material inicial da que partem todos os homens na sociedade 

socialista, depois que se eliminaram a propriedade privada dos meios de produção e as classes 

sociais. Esta igualdade material – supõe – que todos participem das mesmas oportunidades 

para realizar-se, 

 

“conquistar uma base material justa e equitativa para todos através da 

socialização dos meios de produção e da eliminação das classes sociais, de onde 

partem os indivíduos em iguais condições e com iguais oportunidades” (JOBET, 

1958, p. 30). 

 

Em seu artigo Os fundamentos do marxismo, de 1972, Jobet reconhece no marxismo a 

necessidade de criar uma nova ética que rechace colocar os valores fora do real. Argumenta 

que o proletariado, enquanto classe oprimida, aceitou os valores morais que lhe foram 

impostos e o mantém na servidão, mas, uma vez superada a alienação humana, é capaz não 

apenas de libertar-se destes valores, porém também criar uma nova ética que soluciona os 

problemas do individual e o social, no campo real da ação, a partir de valores próprios. Para o 

marxismo – prossegue – seria possível fundar novos valores humanos sobre a base do real e 

não de ideias abstratos, pois é um novo humanismo que põe em seu centro a realização plena 

do homem. A dimensão ético-moral, então, ganha lugar no interior do marxismo e da 

construção da sociedade nova, seus princípios lhe permitem criticar os valores da sociedade 

burguesa e construir os novos baseados em uma nova ideia de homem, como sujeito livre, 

 

“O marxismo renova a ideia do homem e do humanismo dando-lhe um 

sentido pleno e concreto; elimina o abstrato, contemplativo, isto é, o metafísico. Sua 
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ética corresponde ao indivíduo livre em uma sociedade livre” (JOBET, 1972b, p. 

80). 

 

A apelação à ética, os valores e a moral, como vimos até aqui, não é alheia para os 

socialistas nem para os comunistas. Em função dos fins que busca alcançar a sociedade 

comunista e socialista, mas também dos processos concretos de transformação social que se 

vão construindo, os valores, a moral e a ética adquirem sentido e concreção. A reflexão e 

concreção desta dimensão não é patrimônio de nenhuma religião em especial nem da 

sociedade burguesa, e os socialistas chilenos assim o creem. 

Para finalizar, Julio César Jobet publica também em 1972 o livro O Pensamento 

Teórico e Político do Partido Socialista, mas diferentemente dos outros textos revisados de 

sua autoria, este é uma antologia construída por artigos de diversos autores selecionados por 

ele, que tentam sintetizar aspectos teóricos e políticos chaves para o partido. A partir disso, 

acreditamos ser importante incluí-lo dentro de seus textos selecionados porque as ideias 

expostas expressam, de algum modo, o que Jobet pretende legar ao partido e aos militantes 

socialistas. 

Neste legado, chama a atenção o artigo que seleciona de Eugenio González Rojas, um 

dos fundadores, dirigentes e intelectual reconhecido de começos da vida do partido, já 

revisado em uma das publicações da revista Arauco do ano de 1963. Nesta antologia, seu 

artigo Fundamentação Teórica do Programa do Partido Socialista se assemelha ao 

assinalado por Jobet anteriormente a respeito do socialismo como única força realmente 

criadora porque dá solução aos problemas materiais e morais que gera o desenvolvimento 

capitalista. Por sua vez, o marxismo proporciona um método fecundo de interpretação 

sociológica, evidenciando as contradições geradas pelo capitalismo: o abandono do progresso 

das sociedades constituindo-se no obstaculizador – e negador – do desenvolvimento das mais 

altas formas de convivência de vida moral e trabalho humano, ao limitar o acesso e desfrute 

dos bens sociais e culturais para todos, 

 

“Longe de libertar aos homens das necessidades materiais, as forças 

econômicas desenvolvidas pelo capitalismo os mantêm em uma servidão, de fato 

que não apenas limita a vida física, mas que prejudica sensivelmente as 

possibilidades de sua vida moral. Os bens da cultura são, em maior parte, 

inacessíveis para a maioria dos homens (...). A subsistência do capitalismo ameaça a 

continuidade da cultura, porque o capitalismo se afirma na negação da pessoa 

humana” (GONZÁLEZ in JOBET, 1972, p. 73-74). 
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A confiança no socialismo e no humanismo se observa em todos os autores, Eugenio 

González não é exceção. Também fala do humanismo socialista como a continuidade da 

cultura, de valorização integral da pessoa humana, do desenvolvimento em “plenitude de seus 

atributos morais e de suas capacidades criadoras”, que a sociedade burguesa é impossível de 

alcançar pelas próprias condições de vida negativa e sua mecânica que impõe reduzindo ao 

homem a ser um meio em vez de um fim em si mesmo. Diferentemente do humanismo 

burguês, limitado às formas políticas e jurídicas, o humanismo socialista recolhe as conquistas 

políticas da burguesia e lhes dá pleno sentido humano, pondo no centro os fins do próprio 

indivíduo e da sociedade. Tal ato obriga a realizá-lo fora do domínio privado dos meios de 

produção, assegurando que cada pessoa possa resolver sua existência mediante “sua 

contribuição de trabalho ao bem-estar comum”. 

 

3.4.4. Clodomiro Almeyda 

 

Clodomiro Almeyda, junto a Salvador Allende e Julio César Cobet, é um dos maiores 

e mais reconhecidos militantes do partido, protagonista dos grandes fatos que marcaram a 

política chilena durante o século XX, pois nasce em 1923 e morre em 1997. Seus mais de 

cinquenta anos de atividade política o relacionam tanto com a história do PS como com a 

esquerda chilena. Nascido em Santiago e com estudos primários e secundários na mesma 

cidade, ingressa na Universidade do Chile para estudar Direito, titulando-se como advogado 

em 1947 com uma tese que levou por título Por uma teoria marxista do Estado, a seguir se 

titulou professor de Filosofia em 1952. 

Seu interesse pela política é anterior a seu ingresso na universidade, sua simpatia pelo 

socialismo – assinala – começaria a forjar-se pela leitura precoce que realizou de Víctor Raúl 

Haya de la Torre e seu livro O anti-imperialismo e a APRA. Seus interesses sintonizaram 

rapidamente com as ideias do nacionalismo latino-americano, o valor do socialismo como 

utopia, e viável para resolver os problemas do homem em nível mundial, e o Estado anti-

imperialista para os países latino-americanos, defendidos por Haya de la Torre (ALMEYDA, 

1987). 

Almeyda recorda que desde fins dos anos 30 e princípios dos 40 (entre seus 15 e 20 

anos), seu amor pela leitura e seu incipiente interesse pelo marxismo o levou a ler as 

traduções chegadas ao Chile desde o México de vários autores. Leu Engels, com o Anti-

Dühring, Plekhanov com A concepção materialista da história, o marxista inglês John Lewis 
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com Introdução à Filosofia, a abra de Nobert Guterman e Henri Lefevre – recém descobertos 

na Europa – onde se assentavam as bases da teoria da alienação e os fundamentos do 

humanismo marxista, que influenciou decisivamente em seu próprio pensamento 

(ALMEYDA, 1987). Também em sua leitura estiveram uma seleção de trabalhos de Labriola, 

Lafargue, Lênin, as cartas de Engels a seus amigos, publicados no livro O materialismo 

histórico segundo os grandes marxistas e antimarxistas, o livro de Rodolfo Mondolfo O 

materialismo histórico em Friedrich Engels foi outro mais que esteve em suas mãos. De uma 

editora argentina, leu uma versão abreviada de O Capital. De editoras chilenas como Zig-Zag 

ou Ercilla leu Nikolai Bukharin com O materialismo histórico, Biologia e Marxismo de 

Marcel Prenant, ou de Trotsky A Revolução Traída. Sua opinião é que graças a este tipo de 

leitura realizada em idade precoce, evitou que aceitasse – aquilo que define como – “toda uma 

literatura do „marxismo vulgar‟”. O contexto geral da época influenciou também em seu 

interesse no marxismo, época da Frente Popular, o desenvolvimento dos partidos operários 

chilenos, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, que permitiram a Clodomiro 

tornar vitais e concretas as opções teóricas que mostrava a literatura revolucionária 

(ALMEYDA, 1992). 

Na universidade, em 1940 se integra à política e ao PS. O partido nesse momento 

apresentava sua divisão entre inconformistas e críticos ao trabalho do partido na Frente 

Popular e aqueles que se mantiveram no partido e no governo, integrando-se a este último. 

Depois de sete anos de militância entra para o Comitê Central do Partido com funções de 

subsecretário geral. No interior do partido, assume como Diretor da revista política Arauco 

(1961-1965) e, em 1961, como deputado. 

Entre 1952-1953, foi nomeado ministro do Trabalho e de Mineração no governo de 

Carlos Ibáñez del Campo. Durante o governo da Unidade Popular, ocupou o cargo de ministro 

de Relações Exteriores paralelamente ao de ministro do interior substituto em algumas 

ocasiões e como vice-presidente da república quando Salvador Allende se ausentava do país. 

Além de cumprir seus trabalhos como advogado, foi um acadêmico destacado nas 

Escolas de Direito, Ciências Políticas e Administrativas, de Sociologia e Economia da 

Universidade do Chile. Em 1966, assumiu como diretor da Escola de Sociologia da mesma 

universidade. 

Almeyda se caracterizou – até o golpe militar – por encabeçar a fração mais moderada 

dos militantes socialistas, por defender uma posição de gradualidade ante os processos, 

durante os anos da radicalização do partido, enfrentou ao seu rival político da ala mais radical, 
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Carlos Altamarino. Depois do golpe militar, trocam de papéis e Almeyda passa a ser o 

adversário da “renovação socialista”
183

 à que se inscreverá Altamirano (ARRATE, 2010). 

Cumpriu também funções de Secretário executivo da Unidade Popular no exílio (em 

Berlim), durante os anos 1970-1979 e se integra à direção política do partido no exterior. A 

seguir, cumpre o cargo de Secretário Geral do Partido entre 1979 a 1989 e a presidência entre 

1989-1990. 

Entre sua obra escrita se encontram sua tese de graduação Teoria marxista do Estado 

com prólogo de Raúl Ampuero (1948), Reflexões políticas, que é a recompilação de artigos 

jornalísticos publicados entre 1955 e 1958 (1958), Sociologismo e ideologismo na teoria 

revolucionária (1972), Libertação e fascismo, recompilação de artigos e discursos de 1970 a 

1976 (1977-1979), Pensando o Chile, recompilação de ensaios (1986) e Reencontro com 

minha vida, obra autobiográfica (1987). 

 

Clodomiro Almeyda e a Igualdade 

 

Revisaremos sua tese de graduação, Por uma teoria marxista do Estado (1948), 

porque apesar de ser escrita vários anos antes da época que nos preocupa, de não saber o 

alcance de suas ideias no interior do PS e do movimento popular, é um primeiro documento 

onde ele sistematiza seus conhecimentos acerca do marxismo e serão – seguramente – base 

para as elaborações que ele realiza posteriormente. 

Almeyda parte de uma noção do marxismo como uma concepção do mundo, da 

sociedade e da história. É uma teoria aberta onde seus aspectos estão todos implicados – diz -, 

é uma crítica da sociedade capitalista, porque ela incansavelmente gera crises
184

 que é 

necessário superar, cujas causas se originam na contradição existente, por um lado, entre o 

caráter social e coletivo da produção e das forças produtivas, e, por outro, a forma privada de 

apropriação sustentada pela propriedade privada dos meios de produção. 

                                                 
183

 Devemos esclarecer que a “renovação socialista” se refere à transformação ideológica que sofreu o 

PS depois do golpe militar chileno, a partir da autocrítica teórico-política que fazem os quadros militantes, o fim 

da Unidade Popular, a crítica aos socialismos reais, a experiência do exílio, a renovação da esquerda europeia, 

foram todos fatores (internos e externos ao Chile) que lavraram o caminho para assentar esta transformação 

ideológica. 
184

 Entre as crises que produz o capitalismo, Almeyda identifica a de sobreprodução ou excesso de 

mercadorias de toda índole. Por outro lado, o capitalismo gera enorme desemprego que lança imensas 

populações à miséria, paradoxalmente existindo os meios econômicos e técnicos para produzir mercadorias e 

existindo a necessidade de adquirir tais mercadorias por estes segmentos da população. Também a permanente 

insegurança em que vive a grande maioria da população a respeito de seu futuro e suas possibilidades de 

substituir economicamente. (ALMEYDA, 1948). 
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Almeyda, seguindo os ensinamentos de Marx, afirma que o capitalismo cria condições 

que possibilitam a substituição das relações de produção baseadas na propriedade privada e no 

lucro, por novas formas
185

. Estas novas formas são possíveis no socialismo, cujas ofrças 

políticas devem fundamentalmente responder a uma inspiração libertária, democrática e 

humanista que garanta a emancipação do homem. Sem o cuidado destes elementos, a Ditadura 

do Proletariado não é construtiva. 

Almeyda, introduzindo-se diretamente nas implicações do socialismo no que respeita à 

distribuição, recorre a citações de A revolução traída de Trotsky e a O Estado e a Revolução 

de Lênin para referir a Marx e os princípios de contribuição e necessidades na repartição das 

riquezas socialmente produzidas assinalados em A Crítica do Programa de Gotha. Contando 

com estas fontes em mãos, Almeyda aponta que a sociedade socialista sofre de um déficit nas 

condições materiais das forças produtivas e de “hábitos psicológicos das pessoas”, para 

satisfazer o princípio comunista de distribuição em suas fases socialista e comunista: “de cada 

qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo sua necessidade”. 

O capitalismo gerou o hábito nas pessoas de trabalhar contratualmente em troca de 

uma retribuição econômica pelo trabalho realizado. A classe operária não se viu isenta disso, 

pois ao participar ou intervir nos mecanismos de funcionamento do capitalismo, lhe fizeram 

valorar o “ter” e o “dinheiro” sobre o “ser” e o “desenvolvimento pleno”, 

 

“E não apenas as condições materiais das forças produtivas se opõem à 

aplicação da máxima comunista que imprime caráter à sociedade sem classes, mas 

que também se opõem a ela os hábitos psicológicos das pessoas. Na realidade, 

apesar de não ser condição inerente à natureza humana o que a pessoa deva e possa 

trabalhar apenas em virtude de uma compensação pessoal proporcional ao esforço 

realizado, não é menos certo que desde o advento do capitalismo a economia 

funciona sobre o mecanismo contratual do contrato de trabalho, em virtude do qual o 

salário se dá como uma compensação ou preço pelo esforço realizado. E não apenas 

isto. A burguesia não só atua movida pelo princípio da compensação, senão que o 

faz mais pelo incentivo do lucro, pela possibilidade dela ganhar mais e poder assim, 

não só viver vegetativamente, mas também capitalizar. Dessa maneira, a intervenção 

da classe operária através de seus movimentos econômicos no mecanismo de 

                                                 
185

 Entre essas condições se menciona, primeiro, o alto nível de produtividade do trabalho alcançado, 

que permite satisfazer as necessidades humanas com os meios econômicos e técnicos criados pelo capitalismo, 

segundo, a existência de necessidades humanas às quais satisfazer com o aparato econômico herdado do 

capitalismo, ou seja, a existência de um mercado para consumir os artigos produzidos, e, terceiro, interessa à 

classe operária que as forças produtivas satisfaçam suas necessidades o que implica que se interessa por 

promover relações de produção que permitam utilizar racionalmente as energias humanas, para isso devem-se 

passar os meios de produção das mãos privadas à sociedade, quem empregará os meios de produção em 

benefício da sociedade. 



238 

 

funcionamento capitalista contagiou-lhe em parte considerável com o hábito 

psicológico ligado ao modo burguês de vida, que centra a atividade humana no „ter‟ 

e não no „ser‟, no dinheiro e não no desenvolvimento pleno da personalidade” 

(ALMEYDA, 1948, p. 193). 

 

Esta ideia dos “hábitos psicológicos”, Almeyda a retoma de John Strachey
186

 (do livro 

Teoria e prática do socialismo), e a confronta com a temática da compensação pelo trabalho 

realizado no interior de uma sociedade socialista e os estímulos necessários e suficientes para 

incentivar o trabalho, especialmente na sociedade socialista ode se espera que todos trabalhem 

no maior e melhor nível para assim cobrir as necessidades materiais e espirituais de todos. 

Almeyda assume que os estímulos individuais são necessários ou úteis nas sociedades 

relativamente pobres, porque neste tipo de sociedades ainda não se chegou a um nível onde os 

meios de existência permitem um aproveitamento segundo as necessidades de cada indivíduo. 

Podem existir – diz – países onde apesar de contar com a coletivização da economia, esta não 

permitiu a produção de um nível de riqueza que permita assentar a sociedade comunista, o 

qual obriga a prossegui o desenvolvimento das forças produtivas para que possam gerar as 

riquezas suficientes, este processo rumo à construção da sociedade comunista, exige, a favor 

dos indivíduos, a existência de estímulos ou hábitos psicológicos, como é a retribuição 

segundo o trabalho realizado próprio do sistema capitalista. 

Isso já era exposto por Marx, ao referir-se à etapa socialista, em que se manteriam por 

um tempo partes da velha sociedade burguesa na nova sociedade nascente, 

 

“se se coletiviza a economia de um país no qual a riqueza não basta para 

assegurar a sociedade comunista, é evidente que se necessita prosseguir, 

posteriormente à coletivização, o desenvolvimento das forças produtivas, para que 

possa cumprir-se com a função capitalizadora que a burguesia não alcançou e não 

pode realizar. E isto por sua vez requer a existência de aliciantes que motivem 

homens a trabalhar, que os determinem a produzir. Estes aliciantes e incentivos não 

são outros que os que a sociedade coletivista recebe como herança do capitalismo 

nos hábitos psicológicos dos indivíduos: a retribuição do trabalho segundo sua 

quantidade e qualidade. Pode-se assim mobilizar a energia humana utilizando como 

propulsão para sua aplicação às tarefas produtivas, a repartição da riqueza segundo a 

máxima „de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo seu trabalho‟, 

máxima que recebe o nome de „socialista‟, para distingui-la da máxima „comunista‟, 

                                                 
186

 A importância que Strachey atribui aos estímulos deve-se às raízes que percebe entre os homens, os 

quais priorizam uma compensação individual maior, como um estímulo necessário e útil para obter maior 

trabalho, convertendo-se em parte da natureza humana apesar de que isso não cruzou a história da humanidade, 

exceto aparecendo com o advento do capitalismo. 
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que rege em uma sociedade cuja produção haja alcançado limites tais que permitam 

satisfazer todas as necessidades humanas” (ALMEYDA, idem, p. 195). 

 

Enquanto não se alcança a base material da sociedade comunista, o autor considera 

importante que durante a sociedade socialista – para o incentivo do aumento da produção – 

homens e mulheres recebam salários adequados à natureza do trabalho realizado. O Estado 

“Proletário” – como força social distinta da própria sociedade – deve impor norma de 

repartição e sistemas de rendas determinados pelo trabalho efetivo de cada um de seus 

membros, enquanto na sociedade ainda não se alcance um nível de desenvolvimento e 

riquezas para estabelecer o comunismo, ainda que conte com a coletivização da economia. 

A sociedade comunista permite realizar a humanidade onde a liberdade se constrói 

sobre a base da superação das necessidades, 

 

“A sociedade comunista constitui o reencontro feliz do homem com o 

trabalho, (...) A sociedade comunista constitui a apropriação pelo homem da 

natureza e de sua própria natureza; constitui a realização da „humanidade‟ quanto à 

Liberdade conquistada sobre o domínio dos determinismos; a sociedade comunista 

constitui o Valor supremo que dá um sentido à história” (ALMEYDA, 1948, p. 

215). 

 

A justiça se realiza na sociedade comunista porque a distribuição das riquezas se 

realiza entre os homens segundo as suas necessidades ou ao dar a cada um o que é seu, que é 

aquilo que o homem merece pelo que é concretamente em si, com as possibilidades de 

realização daquilo e não com o que a realidade impõe ser. (ALMEYDA, 1948). 

Esta sociedade requer, então, um nível de desenvolvimento econômico, técnico e 

cultural suficiente que permita repartir as riquezas segundo a natureza do homem, que não 

apresenta interesses contrapostos, não requer um sistema normativo ou o direito especial de 

distribuição das riquezas, nem de uma força social que imponha e regule a distribuição. 

Até aqui, podemos dize que este primeiro escrito de Almeyda, no que tem a ver com a 

igualdade, permite fixar a ideia de que a noção de igualdade se relaciona com os aspectos que 

já foram tratados ao longo deste capítulo: a sociedade comunista como horizonte de 

desenvolvimento pleno e integral dos homens, mas que precisa, para isso, elevar a produção 

através do desenvolvimento das forças produtivas. Sem aumento da produtividade 

dificilmente se poderá alcançar esta sociedade. E uma etapa prévia inferior que permite o 

trânsito entre a sociedade capitalista e sua superação é o socialismo. Esta etapa inferior do 
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comunismo enfrenta certos desafios na redistribuição de riquezas, já que para incentivar o 

aumento da produtividade através de maior trabalho das pessoas, deve-se usar como estímulo 

aquele usado no capitalismo para incentivar o aumento da produção individual, pois a classe 

trabalhadora desenvolveu o hábito de ter, mais que o ser. 

A igualdade inicial, então, que se consegue com a supressão da propriedade privada 

dos meios de produção e das classes sociais, não é condição suficiente para gerar o aumento 

da produção através de um melhoramento e aproveitamento da capacidade de trabalho que 

possuem as pessoas. Ao se requerer uma retribuição econômica individual proporcional ao 

trabalho realizado, abre aporta para a geração de novas desigualdades. Nada comenta como se 

conseguirá que esta necessidade de retribuição segundo a contribuição realizada mediante o 

trabalho dê passagem à retribuição segundo as necessidades. Este trânsito entre a sociedade 

socialista parece gradual, seguro, isento de conflitos, ou seja, ideal. 

Já nos anos sessenta e com uma experiência política importante, Almeyda elabora 

vários artigos e discursos abordando diversas áreas. Entre eles, destacamos um 

correspondente a fragmentos de um discurso que deu em 1963 em uma escola de verão e que 

a revista Arauco reproduz por partes nos números de fevereiro e abril desse ano. O tema que o 

convoca é a concepção marxista do homem e, como veremos, é um artigo que não se distancia 

fortemente do que resgatamos de sua tese do ano de 1948, para a conceptualização do 

marxismo e a igualdade. A distancia maior é encontrada no tratamento sobre a redistribuição 

dos recursos na sociedade que realiza, usando as noções de justiça e igualdade explicitamente 

e abandonando o uso de “hábito psicológico” como ideia cunhada para representar o costume 

dos homens de receber em troca do trabalho realizado um estímulo ou retribuição monetária e 

que em uma sociedade socialista devia se manter. 

Para dar conta da concepção marxista, formula-se um percurso histórico para explicar 

a dimensão fundamental que possui o trabalho como propriamente humano. Menciona que, 

diferentemente do que acontece em uma sociedade capitalista, onde o trabalho se converte em 

alienado e adquire o caráter fetichista das mercadorias, a construção do socialismo reivindica 

o humano, no sentido de que o trabalho em uma sociedade socialista permite escapar do peso 

das necessidades básicas humanas na medida em que as satisfaz. Isto é possível porque o 

trabalho gera um nível de produção maior devido ao domínio que o homem alcança sobre a 

natureza através da técnica e a ciência, mas deve-se acrescentar que o desenvolvimento da 

forças produtivas é em função e subordinação da satisfação das necessidades de sociedade. 

Almeyda, ao tratar sobre a igualdade, relaciona-a com a justiça. Para ele, a justiça se 

definiu desde a Antiguidade significando que cada homem receba o que merece ou o que 
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corresponde. A realização da justiça na história será quando se cumpra o princípio em que se 

funda a sociedade comunista “de cada qual segundo seu trabalho, a cada qual segundo suas 

necessidades”. O interesse em conquistá-la – assinala – surge precisamente da injustiça real 

que vivem os homens em uma sociedade de classes que entrega a alguns poucos o monopólio 

da riqueza. Citando as ideias de Marx, afirma que para alcançar a justiça em uma sociedade 

comunista, torna-se fundamental a criação de abundância de bens que satisfaçam as 

necessidades e desejos em função do bem-estar humano, o trabalho, então, é a via 

fundamental para realizar a justiça, pois sem abundância de bens o único a repartir seria a 

miséria, 

 

“Mas não é fácil chegar ao momento em que a cada um lhe será dado o que 

necessita. Isso implica e supõe que o homem haja conseguido criar os suficientes 

bens como satisfazer os apetites de bem-estar humano. Por isso, apenas a sociedade 

enriquecida pelo trabalho pode ser integralmente justa, apenas em uma sociedade 

capaz de produzir bem-estar, cabe imaginar a autêntica realização da justiça. Já o 

jovem Marx o havia dito „o desenvolvimento das forças produtivas é praticamente a 

condição primeira absolutamente necessária do comunismo, porque sem ele se 

socializaria a indigência e a indigência faria renovar a luta pelo necessário e 

consequentemente ressuscitar a antiga confusão...‟” (ALMEYDA, 1963, p. 24). 

 

Ao chegar a este ponto, o autor explicita a noção de igualdade em relação à de justiça, 

que Marx faz em função do modo de repartição que devia ser realizado na etapa socialista, 

enquanto não se alcançasse um nível de desenvolvimento das forças produtivas que 

permitissem avançar à etapa comunista. No socialismo, continuaria reinando a pobreza e, em 

dita situação, devia-se usar como critério de igualdade para repartir os bens e riquezas entre os 

homens, o princípio de contribuição: dar segundo a qualidade e quantidade do trabalho 

efetuado. Almeyda qualifica este critério como muito mais justo que o aplicado pela 

sociedade de classes (onde impera o receber em proporção dos bens que cada um possui). 

Seguindo a Marx, o autor compreende que o princípio socialista continua não sendo 

plenamente justo porque o que o homem recebe não se baseia no que ele é, mas em uma 

norma geral que determina o que cada um deve receber de salário dos que realizam trabalho 

similar em certas condições, 

 

“Essa norma socialista de repartição é mais justa que a que impera em uma 

sociedade classista, porque o homem recebe não em proporção aos bens que possui, 

mas em proporção ao trabalho que realiza. Porque seu trabalho é mais seu, expressa 
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melhor seu ser concreto, que os bens, cuja propriedade é reconhecida pelo sistema 

jurídico vigente. Mas ainda essa norma não realiza a plena e cabal justiça, porque o 

que o homem recebe não emana do que o homem é, senão de uma norma externa, 

objetiva e impessoal que determina certa remuneração para todos os que trabalham 

na mesma condição, fazendo abstração da individualidade específica de seu ser” 

(ALMEYDA, idem, p. 24). 

 

Como pré-requisito para tornar efetivo o segundo princípio: segundo as necessidades 

de cada indivíduo, na etapa comunista deve existir uma abundância de bens e riquezas 

evidente, possível apenas graças ao desenvolvimento das forças produtivas. Como já vimos, 

para Almeyda, a justiça se materializa com o princípio de repartição de bens existentes na 

sociedade comunista, o que permite alcançar a verdadeira igualdade, como uma igualdade 

concreta que atribui a todos (por igual) os bens distintos que cada um requer em função de sua 

individualidade. Esta noção de igualdade, diz, não é a igualdade abstrata que nivela e 

uniformiza a todos os indivíduos, aplicando-lhes a todos a mesma norma, mas que é uma 

igualdade que destaca o que caracteriza a cada sujeito ao entregar a todos por igual o que 

requer para desenvolver e inserir-se com suas atividades singulares na sociedade, é a 

igualdade que inclui em seu interior a diferença, nesse sentido, desaparece a desigualdade e 

aparece a diferença, 

 

“Com a Justiça implícita no sistema de repartição próprio da sociedade 

comunista, conquista-se a igualdade, outro valor sempre desejado, mas sempre 

frustrado nas sociedades classistas. Porém a igualdade que se impõe com a 

verdadeira Justiça, não é a igualdade abstrata que nivela e uniformiza a todos os 

homens e aplica a homens distintos a mesma regra, e a mesma norma, mas a 

igualdade concreta que confere a todos por igual, as coisas distintas que cada um 

requer segundo sua natureza peculiar. A igualdade à que se chega não aplana e 

monotoniza a existência humana, mas, pelo contrário, destaca e realça o que 

caracteriza a cada homem, atribuindo a cada qual o que seu ser individual requer 

para inserir-se construtivamente com sua atividade peculiar no conjunto social” 

(ALMEYDA, idem, p. 24). 

 

Com esta alusão à justiça e a igualdade, Almeyda da conta de seu conhecimento do 

escrito de Marx em A Crítica do Programa de Gotha. Quando se refere à etapa comunista e a 

aplicação do princípio de a cada qual segundo suas necessidades, não se pergunta se é que o 

desenvolvimento da individualidade de cada sujeito interferirá na dinâmica do conjunto da 

sociedade, implicitamente existe a confiança em que a individualidade de cada um está em 
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harmonia e complemento com os interesses coletivos e do bem comum. A individualidade, 

portanto, não é redutível a egoísmo, isolamento nem individualismo, mas autonomia e 

independência, sempre em um contexto e uma comunidade. O desenvolvimento pleno e livre 

de cada um dos homens se faz em uma relação com outros. 

Em suma, o interessante deste artigo é que, pela primeira vez, assinala-se a noção de 

igualdade concebida por um dos intelectuais do partido, ajustada plenamente ao defendido por 

Marx, para a sociedade comunista. Vários outros fizeram referências, mas através de fontes 

secundárias principalmente. Entretanto, no tratamento que Almeyda realiza sobre esta noção, 

não incursiona em questionamentos teóricos, por exemplo, em como conciliar necessidade e 

liberdade social e individual ou o caráter dos incentivos que se deverá ter em uma sociedade 

de socialismo avançado, como lidar com um desenvolvimento deficitário das forças 

produtivas e a redistribuição de bens. Alguns intérpretes contemporâneos poderiam dizer que 

isso se deve a um excessivo apego a Marx como doutrina – por parte dos marxistas chilenos 

da época – mais que como fonte de inspiração para reflexões, e como método de interpretação 

da realidade. Preferimos inclinar-nos a considerar que esses questionamentos não chegaram a 

ser colocados porque a reflexão surgia diretamente desde os desafios que a prática colocava. 

 

3.4.5. A noção de Igualdade e o Partido Socialista Chileno 1960-1970 

 

Neste capítulo, adentramos no mundo partidário socialista com o fim de configurar a 

noção de igualdade que usou explícita ou implicitamente e os referentes que lhe deram 

sustentação entre 1960-1973. A produção dá conta de seu tempo histórico, as reflexões, 

leituras e propostas realizadas pelos intelectuais orgânicos são produto do acesso a ceras 

leituras disponíveis na época e os processos histórico-sociais ocorridos no âmbito nacional e 

internacional. As leituras marxistas que realizam seus quadros teórico-políticos e suas bases 

militantes distam bastante da literatura marxista lida pelos comunistas. Nestes últimos – como 

vimos – tendem em geral a ser manuais de corte soviético, os escritos de outros militantes 

comunistas ou a literatura sancionada pelo PCCH. Os socialistas, ao contrário, exibem um 

leque de leituras rico em pluralidade e heterogeneidade de autores e enfoques dentro do 

marxismo, o que não derivou necessariamente na geração de vários e importantes quadros 

teóricos no nível do socialismo internacional. 

Ao centrar o olhar na construção que foram fazendo de sua história, nas demandas 

programáticas que levantaram, nos debates de seus congressos, nos referentes teóricos e 

políticos usados por seus mais insignes intelectuais e políticos, e nos temas abordados pela 
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imprense teórica, vemos que não é fácil conciliar olhares e construir uma interpretação 

coerente que dê conta de todos os matizes assinalados ao longo deste capítulo. Entretanto, 

acreditamos que existem alguns pontos centrais que possibilitam reconstruir esta noção. 

Uma primeira descoberta é que, em geral, todas as fontes revisadas não usam 

explicitamente a noção de igualdade e justiça na época, com exceção de Salvador Allende e 

Clodomiro Almeyda, o que não significa a inexistência de um uso implícito dela. A 

preocupação do partido não esteve em perguntar-se acerca dos princípios que justificavam a 

busca da igualdade e a coerência disso com aquelas demandas sociais levantadas como 

bandeiras de luta do partido, em um contexto de capitalismo, mas um horizonte de construção 

socialista. Contudo, o que fica claro é que a igualdade concreta e as particularidades histórico-

sociais que lhe dão forma são primeiramente de ordem material e espiritual, ou seja, de 

redistribuição de bens e riquezas materiais a toda a população, como conferir condições 

salariais – mediante leis– de acordo com o custo de vida, habitações dignas, previdência, 

assistência social e cuidados de saúde aos trabalhadores e à população em geral que o requer. 

No espiritual, a distribuição de bens tem a ver com incentivar processos de participação 

política e social como expressão da democratização no plano das liberdades cívicas, e na 

gestão do âmbito produtivo-trabalhista, por sua vez, oferecer espaços para elevar o nível 

educativo e cultural para o povo. Nesse sentido, o uso da noção de igualdade (nestes anos) 

pelos socialistas contempla cobrir necessidades materiais básicas, de proteção e espirituais 

para toda a população. Cumprir estas demandas exige como pré-requisito (em um contexto 

em que o sistema econômico continua sendo capitalista): forjar o desenvolvimento econômico 

autônomo do país, fundação básica e fundamental para elevar a produção de bens e riquezas 

socialmente necessárias através do pleno emprego dos assalariados. 

Este desenvolvimento econômico chileno se basearia principalmente em três pilares: a 

reforma agrária (como instrumento para superar o atraso agrícola em que o Chile se 

encontrava), a nacionalização do cobre, das riquezas básicas e o fim do monopólio. Tais 

pilares são parte das propostas que foram parte do programa da UP e do qual, em certo 

sentido, Allende denominou a “via chilena para o socialismo”, ou “o socialismo com 

empanadas e vinho tinto”, como expressão da vontade de satisfazer as necessidades 

“materiais e espirituais” de todos os homens do povo chileno, o caminho próprio escolhido 

para lutar pela igualdade e a justiça. Isso permitiria assegurar a todos por igual direitos, 

seguridades, liberdades e esperanças, sem ter que recorrer à exploração do homem pelo 

homem. 
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Por outro lado, tanto a produção teórica da revista como a dos intelectuais orgânicos 

do partido permitem estabelecer que a noção de igualdade explícita ou implicitamente se 

sustenta na concepção do marxismo e socialismo que possuem os militantes socialistas. Esta 

concepção define que no campo teórico o marxismo é humanista e no político o socialismo 

humanista, o primeiro como um método que permite interpretar/criticar a realidade e o 

capitalismo em particular, e o segundo como tipo de sociedade que se espera construir. 

Ambos se definem pelo humanismo e isto significa para ambas pôr no centro a liberdade do 

homem, oferecendo as condições materiais e espirituais necessárias para o pleno 

desenvolvimento das potencialidades de cada um deles. Podemos dizer que, no nível dos 

fundamentos, o marxismo atribui um valor importante ao desenvolvimento pleno do homem 

na terra, e no plano político, o socialismo é a via para realizá-lo, pois aborda os 

condicionamentos materiais que entorpecem e facilitam isso. 

Reconhecem o humanismo socialista como herdeiro da melhor expressão do 

humanismo burguês, dos séculos XVII e XVIII, processo histórico que foi incapaz de 

expandir e concretizar as ideias de liberdade, justiça, solidariedade e bem-estar para todos e 

cada um dos seres humanos, reduzindo-o a que alguns poucos o desfrutem como privilégios 

de classe. O marxismo e o pensamento socialista retomam o humanismo, e surge o socialismo 

como a alternativa histórico-política que pode conquistar a realização concreta da libertação 

do homem, de seu florescimento pleno, porque luta para terminar com as desigualdades que 

trazem as classes sociais e a esfera da necessidade à que se encontra sujeita a classe 

trabalhadora. 

Politicamente, no socialismo humanista, como sociedade onde as relações sociais são 

de novo tipo, a liberdade é positiva, é para realizar e realizar-se em seus próprios interesses 

compatíveis com o bem comum, é liberdade para participar democraticamente tanto na 

política como na produção econômica. Socialismo, Liberdade e Democracia estão 

intimamente ligados, não como grandes ideias, abstratas, senão concretamente em um sistema 

onde a liberdade é liberdade para realizar-se, e a democracia é participação política, 

organização e gestão dos trabalhadores, definindo as necessidades sociais a satisfazer. 

No socialismo se suprime a propriedade privada dos meios de produção e com isso as 

classes sociais, nesse sentido, eliminam-se as desigualdades atribuídas segundo a estrutura 

social à qual se pertence (no interior do sistema capitalista). A produção de bens e riquezas se 

realiza coletivamente e deve ajustar-se às necessidades dos homens para exercer seu pleno 

desenvolvimento. A socialização não significa que não exista um lugar para a apropriação 
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privada dos bens de uso (para o desfrute dos homens), mas não são definidos claramente que 

tipo eles podem ser. 

A igualdade dos socialistas chilenos não se reduz à igualdade ante a lei ou à 

participação de todos na política mediante o voto, é um princípio fundamental para reger a 

redistribuição dos bens materiais e culturais socialmente produzidos na sociedade socialista. 

Um primeiro sentido da Igualdade, para os socialistas chilenos, é pensá-la como igualdade 

inicial ou de necessidades básicas a satisfazer para todos. Isto é, que os integrantes da 

sociedade socialista encontram-se socialmente em uma situação de igualdade de condições 

materiais, sociais e espirituais sejam estas socioeconômicas, políticas e culturais. Neste 

aspecto, igualdade é homogeneidade de início para o desenvolvimento pleno e integral de 

todas as pessoas no interior da sociedade, para o exercício da liberdade concreta. 

Um segundo sentido que adquire para os socialistas é a igualdade na distribuição dos 

bens e riquezas produzidas socialmente. No socialismo, os produtos de distribuem segundo a 

quantidade e qualidade do trabalho e, nisso, os socialistas chilenos se adéquam aos 

ensinamentos de Marx, em A Crítica do Programa de Gotha, com a distribuição segundo o 

primeiro princípio de justiça, ainda quando não é claro que os socialistas hajam realizado uma 

leitura direta nos anos sessenta desta fonte clássica do marxismo, reconhecem também a 

existência do princípio que distribui os recursos segundo as necessidades dos homens para seu 

pleno desenvolvimento. 

Os socialistas assumem – ainda quando Almeyda reconhece que é insuficientemente 

justo – o segundo sentido da igualdade como uma retribuição econômica individual 

proporcional ao trabalho realizado. A igualdade, então, é igualdade de início ou 

homogeneização de origem (onde se nivelam as condições materiais concretas como 

educação, saúde, pleno emprego, moradia, alimentação) e retribuição salarial individual, 

segundo a capacidade e qualidade do trabalho realizado. A igualdade não é redutível a 

nivelação ou homogeneidade da sociedade, que certamente está presente em um primeiro 

momento imprescindível e no sentido de que todos satisfazem necessidade básicas 

imprescindíveis das quais as pessoas partem, mas, antes de tudo, é uma igualdade 

diferenciadora porque o momento da nivelação permite o desempenho da diferença dos 

sujeitos em busca de sua plena liberdade. Então, a maior igualdade da sociedade maior é a 

liberdade da que pode desfrutar o povo. 

E acreditamos que é diferença e não desigualdade que concebem os socialistas 

chilenos ao se referirem ao segundo sentido da igualdade, porque, baseados nos fins que 

persegue o socialismo e marxismo humanista, atribuem à dimensão ético-moral um lugar na 
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construção da nova sociedade. Nesse sentido, a igualdade no socialismo precisa do 

desenvolvimento de uma nova moralidade dos homens, já que não é suficiente para consegui-

la contar com a socialização dos meios de produção, a eliminação das classes sociais e o 

aumento da produção mediante uma retribuição individual salarial e a gestão democrática do 

trabalho. A igualdade inclui uma moralidade nos homens e na comunidade que rompa com 

valores individualistas e egoístas, e se oriente por valores coletivos, do bem comum e da 

solidariedade que acompanhem a construção da nova sociedade. 
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CONCLUSÕES: IGUALDADE, ENTRE A REDISTRIBUIÇÃO E O HUMANISMO 

 

A pesquisa fez sua a preocupação pela igualdade como princípio que historicamente 

tomou a esquerda e o marxismo, em particular, como bandeira de luta. O interesse esteve em 

problematizar não o pressuposto de que a esquerda marxista chilena usou ao longo de sua 

história a noção de igualdade explícita ou implicitamente, mas no vazio existente na literatura 

chilena sobre o tipo de concepção que esta esquerda utilizou (PCCH-PS) para remeter à 

igualdade, ou seja, o desconhecimento sobre o que pensou tradicionalmente a esquerda 

marxista chilena sobre a igualdade, que tipo de igualitarismo defendeu e quais foram as fontes 

teóricas e as demandas que inspiraram as lutas que empreendeu desde fins dos anos 60 até o 

golpe militar. Período histórico em que posicionar-se desde o marxismo e pensar e atuar para 

a transformação social era parte do universo político-cultural da época. 

Não é óbvia a preocupação que essa esquerda teve por perguntar-se acerca do que 

implicava teoricamente a compreensão da igualdade, a qual não era redutível a alguns quantos 

conteúdos ou demandas levantadas nesse momento histórico. 

Com o fim de apontar ideias que esboçaram uma das possíveis respostas a este vazio, 

construímos as seguintes hipóteses: 

 

1. Que os partidos políticos da esquerda marxista chilena tradicional (PS, PCCH) 

entre os anos 1960-1973 usaram – implícita ou explicitamente – uma noção de 

igualdade que se concretiza historicamente em reivindicação de ordem econômico-

sociais e políticas. 

2. Que os partidos políticos da esquerda tradicional marxista chilena (PS, PCCH) 

entre os anos 1960-1973 possuem fontes teóricas que permitem configurar a noção 

implícita ou explícita de igualdade usada por eles. 

3. Que apesar de identificar referente(s) teórico(s) que nutre(m) a noção de igualdade 

usada implícita ou explicitamente pelos partidos da esquerda marxista entre os anos 

1960-1973, este não desenvolveram teoricamente o princípio de igualdade. 

 

A esta altura, o leitor notou que a evidência mostra a confirmação das hipóteses. Depois 

do longo percurso realizado pela história, as demandas político-sociais e algumas das 

ideias presentes (em uma parte da esquerda chilena), relacionadas implícita ou 

explicitamente com a noção de igualdade, podemos afirmar primeiramente que o Partido 
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Comunista e o Partido Socialista usam implicitamente uma noção de igualdade, ainda 

quando Salvador Allende e Clodomiro Almeyda fazem referência explícita a esta noção. 

Podemos somar a isso, neste uso implícito, a existência de diferenças e coincidências 

entre ambos os partidos, tanto nas demandas como no referencial teórico-ideológico que 

sustenta a noção de igualdade. 

Mas antes de assinalar estes aspectos, devemos mencionar aqueles elementos que 

permanecem no uso da noção de igualdade desde uma perspectiva político-prática na 

esquerda dos ano 30 até os 60: desde muito cedo, associou-se com a erradicação da pobreza e 

da miséria a transformação das condições sociais, políticas, econômicas e culturais dos setores 

populares sem discriminação de sexo. Concretamente, a igualdade teve (e tem) a ver com 

expandir e melhorar os níveis educacionais, de saúde, de moradia dos setores populares, a 

erradicação do desemprego e a promoção do pleno emprego, a igualdade de salários para os 

trabalhadores que desempenham tipo de trabalhos similares, tendo em conta como piso 

mínimo as necessidades vitais dos setores populares. Soma-se a isso que a igualdade também 

implicou lutar por obter liberdade civil, participação social organizada e eleitoral pelas massas 

populares, especialmente os trabalhadores. Em grandes traços, estas demandas deram corpo 

ao uso implícito da igualdade, manifestado nos programas e plataformas de luta política, tanto 

das organizações operárias de princípios do século XX, como da experiência da República 

Socialista de Marmaduque Grove e as alianças eleitorais que começam a formar os partidos 

Socialista e Comunista desde fins dos anos 30 e que se manterão até o golpe militar. 

Os petitórios podem claramente ser compreendidos como uma complementaridade 

entre a igualdade e liberdade, formando uma totalidade. Isto quer dizer que superar o 

momento da necessidade através da igualdade de bens primários, propicia um “atuar livre” da 

classe trabalhadora e as massas populares. Os bens primários a repartir são recursos a que 

todos devem ter acesso, mas especialmente os que sofreram situações crônicas de 

desigualdade (trabalhadores, operários, mulheres, crianças, indígenas). Romper ou 

transformar as estruturas sociais que mantenham a negação da igualdade e a liberdade é a 

tarefa que historicamente identificou à esquerda chilena e deu sentido a suas alianças. 

Outro elemento que aparece com força a partir dos anos 30 até antes do golpe militar é 

a ideia – no interior da esquerda chilena – de que o Estado cumpre um papel fundamental de 

transformação social, ou seja, como instrumento que gera igualdade social e pode cumprir as 

demandas dos setores populares e da classe trabalhadora, representados através dos partidos 

políticos marxistas e as alianças políticas por eles estabelecidas. Nesse sentido, 

implicitamente para a esquerda marxista (PCCH-PS), a igualdade exigiu conceber que o 
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Estado (e sua estrutura) cumpre um papel primordial em terminar com a dependência 

econômica, os monopólios, a oligarquia, o imperialismo e os restos feudais. Tal situação se 

transformaria através da nacionalização dos recursos e riquezas naturais, a industrialização e a 

reforma agrária, ao que se anexará o controle dos meios de produção na proposta da UP. 

Como vimos, para a esquerda marxista no período de estudo, existiu uma relação 

vertiginosa entre maior poder político dos setores populares, condições igualitárias no sistema 

político e seu contrapeso frente à influência hegemônica que exerciam a seu favor os setores 

econômicos tradicionais. Esta relação permitia fundamentar um caminho para consolidar em 

prazo prudente as reformas estruturais destinadas a terminar com as situações de “injustiça 

social” ou desigualdade que viviam os setores populares e da classe trabalhadora, melhorando 

com isso também a redistribuição da renda. A superação das desigualdades econômicas, 

políticas e sociais eram importantes para a esquerda marxista (e não apenas para ela, já que a 

Democracia Cristã também a considerava relativamente), e a maneira de sair da qualidade de 

país subdesenvolvido e periférico era aumentando significativamente os níveis de utilização 

da capacidade produtiva instalada, incentivando aos trabalhadores a aumentar a produção, 

mas também através de outorgar as condições para gerar maior capacidade produtiva, o que 

implicava – entre outras coisas – aumentar cobertura em educação e saúde nos setores 

populares e trabalhadores, como também promover níveis de seguridade e proteção social a 

crianças e mulheres. 

Desde a criação da aliança entre o PCCH e o PS na FRAP e posteriormente na UP, até 

antes do golpe militar, os processos sociais dão conta progressivamente do que Carlos Nelson 

Coutinho (2008) menciona como a socialização da política e a geração de novas formas de 

socialização do poder. Os discursos de Allende apontam para isso: uma democracia entendida 

como socialização do poder e dos meios de produção entre os setores populares e os 

trabalhadores que historicamente haviam sido marginalizadas de toda participação política. 

Allende sabe muito bem disso, durante o governo da Unidade Popular o poder fluirá “desde 

baixo até em cima” pois no governo está (representado) o povo. Tal processo democratizador, 

não está desligado do nível das demandas político-sociais, culturais e econômicas, acordadas 

sob um programa comum entre ambos partidos (ainda quando participam outras instâncias 

partidárias menores), além das tensões existentes a respeito das linhas estratégicas de ambos 

os partidos (como vimos no primeiro capítulo). 

Em síntese, o uso da noção de igualdade que expõem os programas políticos 

levantados pela aliança PCCH-PS em cada eleição presidencial, desde 1957 até 1973, associa-

se à obtenção de bens e direitos sociais primários por parte dos setores populares e 
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trabalhadores, como: educação, saúde, moradia, trabalho, salário e liberdade civil/política 

(voto, associação e participação). Todos estes aspectos se conjugam e dão como resultado 

uma totalidade a respeito dos setores favorecidos da sociedade. 

Como vimos, a Unidade Popular estimava que o padrão de desenvolvimento 

econômico vigente até 1970 era um crescimento retardado que estava associado ao controle 

da economia, especialmente da Grande Mina de Cobre e da indústria manufatureira, pelos 

monopólios estrangeiros e chilenos. Fazer uma mudança significava para eles, como novo 

governo, realizar transformações drásticas no nível da estrutural econômica onde o Estado 

devia tomar parte de um maior controle da economia (Estado planificador central) como 

condição necessária para a construção de uma sociedade socialista. Assim, as reformas 

estruturais que a Unidade Popular se propôs implicavam: a) a nacionalização dos principais 

recursos do Chile como o cobre, carvão, salitre, ferro e aço, b) a expansão da propriedade 

social através da estatização das empresas industriais maiores, c) intensificar a reforma 

agrária, d) estatização do setor bancário, e e) controle estatal das principais firmas atacadistas 

e distribuidoras. Com estas reformas esperava que se depositasse o controle dos meios de 

produção nas mãos do Estado, a favor dos trabalhadores e das grandes maiorias. 

Sem dúvida que nas demandas e propostas da UP subjaz uma ideia de igualdade, a 

forma concreta de materializá-la é através de igualdade de direitos para todos: homens, 

mulheres e crianças, igualdade de salários para trabalhos iguais (que recorda a Marx, com o 

primeiro princípio de contribuição mencionado em A Crítica do Programa de Gotha), além 

de nivelar condições sociais de educação, saúde, previdência social, acesso e desenvolvimento 

da cultura, acesso à moradia e ao bairro digno, a recreação, e a seguridade pública, a fim de 

gerar as bases mínimas de igualdade entre as pessoas. Assim, também se preocupam com a 

importância de gerar sistemas diferenciados de custo de moradias segundo a classe social. 

Poder-se-ia pensar que coexistem neste programa propostas que se orientam em um sentido de 

igualdade que pode ser compreendido no interior de um sistema pós-capitalista, entretanto, 

esta mistura é própria do processo de transformação do capitalismo ao socialismo 

impulsionado pela aliança PCCH-PS desde 1956. 

As propostas em certo sentido formam parte do que Allende denominou a “via chilena 

para o socialismo”, ou “o socialismo com empanadas e vinho tinto”, como expressão da 

vontade de satisfazer as necessidades “materiais e espirituais” de todos os homens e mulheres 

do povo chileno, o caminho próprio escolhido para lutar pela igualdade e a justiça. Isso 

permitiria assegurar a todos por igual direitos, seguridades, liberdades e esperanças, sem ter 

que recorrer à exploração do homem pelo homem. 
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A igualdade para a esquerda chilena dos anos 60 é a igualdade radical, absolutamente 

distante do que hoje denominam igualdade de oportunidades (insensível àquelas 

desigualdades proporcionadas pelas circunstâncias das quais as pessoas não são responsáveis). 

A liberdade, dessa forma, não pode ser entendida como liberdade negativa (ou ausência de 

coação externa ao indivíduo), foi especialmente – no nosso entendimento – liberdade no 

sentido positivo ou “liberdade para” a autorrealização ou autodeterminação para uma 

sociedade emancipada. 

Até aqui a evidência mostra as condições existentes entre ambos os partidos a respeito 

da noção de Igualdade como demandas sociais, mas não é claro o referente teórico utilizado 

para isso, que vem também a justificá-las. 

Os marxistas chilenos entre 1960-1973 criticaram e denunciaram as desigualdades 

econômicas e de poder existentes na sociedade chilena, graças a que contaram com certas 

ideias que lhes ajudaram a definir um horizonte de organização social a construir na luta 

cotidiano. As ideias com as quais contam estão o socialismo e comunismo humanista, 

inspirados nos princípios de igualdade e liberdade. Nesse sentido, ao adentrar-nos neste 

aspecto podemos assinalar que ambos os partidos contavam com uma constelação de ideias e 

noções enlaçadas a uma práxis política – além das brechas e do nível de coerência existente 

entre o âmbito teórico e o político-prático que declararam e realizaram ambos os partidos – 

que os tornavam aceitáveis para as massas. 

Disso não conseguimos visualizar um uso explícito e majoritário da palavra igualdade 

como um princípio posto no debate teórico da época em ambos os partidos. Entretanto, a 

ausência de desenvolvimento teórico explícito da noção não que dizer que esta não seja parte 

das crenças com as quais contam os comunistas e socialistas chilenos na época, e que 

compreendem quase natural e espontaneamente no interior de uma armação teórica que lhe dá 

sentido e permite concebê-la teoricamente. 

A produção da conta de seu tempo histórico, as reflexões, leituras e propostas 

realizadas pelos intelectuais orgânicos são produto do acesso a certas leituras disponíveis na 

época e os processos histórico-sociais ocorridos nos âmbitos nacional e internacional, assim, a 

noção de igualdade explícita ou implicitamente se sustenta na concepção de marxismo, 

socialismo e comunismo que possuem os militantes. Esta concepção define que no aspecto 

teórico, o marxismo é humanista e, no político, o socialismo e o comunismo são humanistas, 

o primeiro como um método que permite interpretar/criticar a realidade e o capitalismo em 

particular, e os segundos como o tipo de sociedade que se espera construir. Tal distinção 

significa para os comunistas e socialistas pôr no centro a liberdade do homem, oferecendo as 
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condições materiais e espirituais necessárias para o pleno desenvolvimento das 

potencialidades de cada um deles. Podemos dizer que, no nível dos fundamentos, o marxismo 

designa um lugar primordial ao desenvolvimento pleno do homem na terra e, no plano 

político, o socialismo como caminho de transição ao comunismo são a via para realizá-lo, 

pois abordam os condicionamentos materiais que entorpecem e facilitam isso. 

A noção de igualdade possível de reconstruir a partir dos artigos editados pelas 

revistas teóricas do PCCH e do PS, e dos livros e discursos pertencentes aos intelectuais 

orgânicos, possui como suporte e estrutura teórica o Humanismo: Comunista, Marxista ou 

Socialista. É importante ter em conta que as leituras marxistas que realizam os quadros 

teórico-políticos do PS e suas bases militantes distam bastante da literatura marxista lida pelos 

comunistas. Estes últimos – como vimos no segundo capítulo – tendem em geral a ser 

manuais de corte soviético, os escritos de outros militantes comunistas ou a literatura gerada 

pelos próprios militantes do PCCH. Os socialistas, ao contrário, exibem um leque de leituras 

maior em pluralidade e heterogeneidade de autores e enfoques dentro do marxismo, o qual 

não derivou necessariamente na geração de vários e importantes quadros teóricos no nível do 

partido e do socialismo latino-americano. Tendo em com estes limites, para os socialistas e 

comunistas, é dentro do humanismo que adquirem sentido os princípios de contribuição e 

necessidade (marxista) como formas de distribuição dos bens necessários que permitem 

finalmente o desempenho livre, pleno e virtuoso dos sujeitos na sociedade comunista. 

Como sabemos, o humanismo possui diversas significações, dependendo desde que 

tradição seja conceitualizado: liberal, cristão ou marxista-socialista-comunista. Sem entrar na 

distinção das correntes dentro da tradição marxista, podemos dizer que, em geral, para os 

marxistas chilenos, o humanismo surgiria dentro do capitalismo, como superação e 

substituição do humanismo burguês, inevitavelmente das mãos dos mesmos sujeitos 

destinados a transformar o capitalismo: o proletariado. Nesse sentido, o socialismo e o 

comunismo se constituíam em uma projeção realista do futuro do próprio capitalismo, 

precisamente pelo agravamento das contradições deste e da crítica social que brotava da 

realidade social. Por isso, a solução aos males do capitalismo, emerge do processo em que o 

capitalismo se transforma a si próprio, dando passagem ao socialismo. 

A concepção humanista do marxismo, no aspecto político, será a realização do 

comunismo e socialismo humanista, cujo eixo central – como vimos – é considerar ao homem 

como um fim em si mesmo, e não como um meio. A liberdade concreta é o horizonte que se 

busca alcançar e não a liberdade abstrata própria da tradição burguesa. Assim, tanto para o 

PCCH como para o PS, o humanismo se identifica com os ideais provenientes da sociedade 
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burguesa, onde as promessas de liberdade e igualdade para a maioria são difíceis de cumpri e 

terminam mostrando os limites deste humanismo, porque reduzem finalmente o homem a um 

instrumento para a acumulação de capital. Aqui, a liberdade é liberdade de vender e comprar 

na esfera do mercado e a igualdade formal entre trabalhador e capitalista. Superar o horizonte 

burguês para cumprir realmente as promessas de liberdade e igualdade torna-se 

imprescindível para concretizá-las, e o humanismo burguês se transforma no de classe e 

prático porque, por um lado, atreve-se a cumprir a promessa de plena expansão, 

desenvolvimento harmonioso, liberdade e igualdade de todos os homens e, por outro, serve-se 

da mão da classe operária para destruir a propriedade privada dos meios de produção. 

Afirmamos que a igualdade se sustenta sobre a erradicação da propriedade privada dos 

meios de produção, pois na medida em que deixa de existir isso, também desaparece a razão 

pela qual um ser humano explora outro. Como sustentam os marxistas, a exploração se baseia 

na superioridade que confere a posse do capital a seu dono no momento em que contrata ou 

compra a força de trabalho de quem não possui outro bem que essa força de trabalho. Essa 

superioridade é a que lhe permite pôr e impor condições a essa compra ou contratação, 

convertendo-a em exploração mediante a extração de mais-valia. Na realidade, ao suprimir a 

propriedade privada dos meios de produção e com isso as classes sociais, eliminam-se as 

desigualdades econômicas e políticas atribuídas segundo a estrutura social à qual de pertence 

(no interior do sistema capitalista) e que não foram escolhidas pelos membros e participantes 

dessa sociedade. 

Tanto o PCCH e o PS manifestavam que depois de extinguida a exploração do 

homem, na sociedade pós-capitalista, os bens e riquezas materiais e espirituais se distribuirão 

segundo o princípio de contribuição e o de necessidades; “de cada qual segundo sua 

capacidade, a cada qual segundo suas necessidades”. Ambos os princípios expressam a 

distribuição de bens e recursos na etapa de transição do socialismo ao comunismo, enunciados 

por Marx, ainda quando não é claro se os socialistas e comunistas tiveram uma leitura direta 

nos anos sessenta desta fonte clássica do marxismo, eles reconhecem também a existência do 

princípio que distribui os recursos segundo as necessidades dos homens para seu pleno 

desenvolvimento, que é possível no comunismo, como etapa superior. Em tal distribuição 

subjaz a ideia de que a nova sociedade seja capaz de produzir em abundância os produtos 

materiais e espirituais, graças ao desenvolvimento ou progresso técnico-científico do trabalho 

e à industrialização que alcançaria a sociedade chilena iniciado o processo emancipatório e 

superado as barreiras que imporiam os setores burgueses e aliados ao imperialismo. 
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Apesar de em ambos os partidos existirem similitudes a respeito do humanismo, as 

diferenças se observam nos socialistas porque aparece com maior força a relação entre 

socialismo, democracia e liberdade, como uma tríade constitutiva de uma unidade, aspecto 

que nos escritos comunistas é menos evidente. 

Para o PS, socialismo, liberdade e democracia estão intimamente ligados, não como 

grandes ideias, abstratas, mas concretamente em um sistema social cujas relações sociais não 

se baseiam na exploração do homem pelo homem, e a liberdade é liberdade para realizar-se, 

como a democracia é participação política, organização e gestão dos trabalhadores. Tríade de 

conceitos que segue vigente e da qual a esquerda marxista chilena deve apropriar-se para 

pensar os princípios que constituem a alternativa ao desenvolvimento do capitalismo 

contemporâneo que, sabemos, não é apenas sua dimensão econômica. 

A igualdade dos socialistas e comunistas chilenos não se reduz à igualdade ante a lei 

ou a participação de todos na política mediante o voto, é um princípio fundamental para reger 

a redistribuição dos bens materiais e culturais socialmente produzidos na sociedade socialista, 

que permite organizar as instituições e a vida em comum. Este princípio, portanto, encontra-se 

inevitavelmente vinculado às ações que empreendeu a esquerda marxista no Chile nos anos 

60. 

Afirmamos que um primeiro sentido de igualdade, para os marxistas chilenos da 

época, é concebê-la como igualdade inicial ou de necessidades básicas a satisfazer para todos. 

Isto é, que os integrantes da sociedade socialista se encontram socialmente em uma situação 

de início ou origem igual em relação às condições materiais, sociais e espirituais, sejam estas 

socioeconômicas, políticas e culturais. Neste aspecto, igualdade é homogeneidade de início 

para o desenvolvimento pleno e integral de todas as pessoas no interior da sociedade, para o 

exercício da liberdade concreta. 

Um segundo sentido que adquire é a igualdade na distribuição dos bens e riquezas 

produzidos socialmente. Aqui, o critério de distribuição varia se é que se realiza dentro da 

etapa socialista ou comunista. Na etapa do socialismo, os produtos se distribuem segundo a 

quantidade e qualidade do trabalho, com isso, os socialistas chilenos se adéquam aos 

ensinamentos de Marx em A Crítica do Programa de Gotha, com a distribuição segundo o 

princípio de contribuição. 

Em resumo, a igualdade para a aliança PCCH-PS é a igualdade de início ou 

homogeneização de origem (onde se nivelam as condições materiais concretas como 

educação, saúde, pleno emprego, moradia, alimentação) e retribuição salarial individual, 

segundo a capacidade e qualidade do trabalho realizado. A igualdade não é redutível à 
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homogeneização da sociedade, certamente que está presente neste primeiro momento 

imprescindível e no sentido de que todos satisfazem necessidades básicas inevitáveis das  

quais partem todas as pessoas, mas antes de tudo é uma igualdade diferenciadora porque o 

momento da nivelação dá passagem ao desempenho da diferença dos sujeitos em busca de sua 

plena liberdade. Então, a maior igualdade da sociedade maior é a liberdade da que pode 

desfrutar o povo. E esta etapa se conquista na fase comunista, onde a distribuição das riquezas 

socialmente criadas são repartidas seguindo o critério de necessidade: “a cada qual segundo as 

necessidades”; devido a isso, preocupa-se não apenas de atribuir ou repartir bens primários, 

mas como estes permitem a autorrealização humana em comunidade. 

Um ponto central e que é fundamental chamar a atenção sobre isso, é o lugar atribuído 

à dimensão ético-moral na construção da nova sociedade. Os comunistas e socialistas 

chilenos, especialmente da mão de Salvador Allende, abrem e reclamam um espaço para isso 

não somente na construção cotidiano que deve realizar o povo para avançar para a tomada do 

poder político – pela via institucional – e o socialismo depois do triunfo eleitoral da Unidade 

Popular, mas também lhe atribuem um espaço especial no interior dos fundamentos do 

marxismo. Os comunistas, por sua vez, falam da moralidade comunista como novos valores 

que nascem dentro do proletariado e superam a moral burguesa. A mudança estrutura da 

sociedade está unida a uma mudança de consciência para conseguir chegar à sociedade 

comunista. 

Nesse sentido, a igualdade na etapa de transição ao socialismo e, a seguir, ao 

comunismo, precisa do desenvolvimento de uma nova moralidade dos homens, já que não é 

suficiente para conquistá-la, contar com a socialização dos meios de produção, a eliminação 

das classes sociais e o aumento da produção mediante uma retribuição individual salarial e a 

gestão democrática do trabalho. A igualdade inclui uma moralidade nos homens e mulheres e 

a comunidade que rompa com valores individualistas e egoístas (onde o cálculo de interesses 

e a cobiça são o pão de cada dia) e se oriente por valores coletivos, do bem comum e a 

solidariedade que acompanhem a construção da nova sociedade. Mas isso exige 

transformações subjetivas e objetivas, ou seja, da consciência do povo e da classe 

trabalhadora e das instituições, mas tendo presente que as necessidades básicas (como 

alimentação, educação, moradia, saúde, renda, cultura) sejam satisfeitas. A aliança PCCH-PS 

obviamente põe ênfas, tanto desde um ponto de vista teórico e também prático nos programa 

de governos nas diversas campanhas, no que têm e devem ter as pessoas, as massas populares, 

para alcançar um bem-estar básico, mas tendo presente que este bem-estar básico permite 

avançar processos de autorrealização, através da ação ou das capacidades que puderam 
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desenvolver os sujeitos. Sabendo, inclusive, que os programas de governo não “superavam o 

estreito horizonte do direito burguês” como menciona Marx. 

A noção de igualdade nos marxistas chilenos estudados parece ser resultado do próprio 

movimento histórico da sociedade, que conduz os homens à sociedade comunista onde 

existem condições materiais e espirituais propícias para o desenvolvimento da liberdade e das 

faculdades virtuosas de cada um. De certo modo, acreditou-se que as contradições que a 

própria vida possui, desaparecem automaticamente na sociedade em sua etapa socialista e 

comunista, o que expressa “uma atitude cristã-católica e não uma atitude científico-marxista. 

O socialismo não é a realização do ideal religioso do reino de Deus, mas uma nova fase no 

desenvolvimento da sociedade humana” (LANGE, 1965, p. 43). Nesse sentido, os marxistas 

chilenos não questionaram a existência de novos conflitos surgidos entre os homens, mas 

agora não baseados na estrutura social na qual se encontra cada um, senão no próprio 

desenvolvimento da personalidade de cada um e a comunidade na qual se encontra. Como 

conseguir regular estes conflitos e a partir de que princípios foi uma temática invisibilizada 

para eles. 

Uma consequência disso para os comunistas e socialistas chilenos é que acreditaram – 

sem grande consciência disso – que a ascensão de uma classe trabalhadora organizada e 

liderada por cada um de seus partidos, mover-se-ia a favor de uma maior igualdade social, 

abolindo a sociedade desigual que deixava e mantinha a grande maioria dos chilenos em 

condições de miséria e pobreza. Como vimos, este movimento implica assegurar o 

desenvolvimento das forças produtivas para transformar a natureza em benefício do homem, à 

base da abundância material que geraria o desenvolvimento industrial e das forças produtivas. 

A dimensão do trabalho nisso é fundamental. Mas a pergunta e tensão que põe o momento 

contemporâneo é a possibilidade real de fundamentar uma sociedade comunista sobre a base 

da abundância de recursos, pois as condições planetárias, os recursos naturais e o domínio da 

ciência e a técnica por parte dos homens (e mulheres) não são infinitas nem inesgotáveis. 

Finalmente, podemos afirmar que a noção de igualdade que os marxistas chilenos 

usaram implícita e explicitamente sofre, então, de um déficit de desenvolvimento ou reflexão 

teórica por parte dos intelectuais orgânicos de ambos os partidos. Como vimos, a leitura da 

teoria original é muito deficiente entre os militantes e não se observam grandes 

questionamentos à doutrina. Nesse sentido, talvez seja pertinente definir os intelectuais de 

cada partido como faz Moulian, que cunha o conceito de intelectuais secundários para referir 

àquelas figuras do partido “(...) que no terreno elaborativo-criativo, se conformava com o 

papel de difusão de uma teoria já constituída. No campo teórico foram simples adaptadores 
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de um discurso cujo método, cujos princípios essenciais e „leis‟ principais já estavam 

formulados. Esses intelectuais contribuíam em uma função de elaboração secundária” 

(MOULIAN, 1983, p. 95). Por isso, a produção teórica se popularizou como princípios de fé, 

convertida em doutrina, no dever ser dos processos. Esta situação pode explicar em parte o 

déficit de reflexão e problematização existente no interior de ambos os partidos, a respeito da 

noção de igualdade, o que se pode somar a um segundo fator que tem a ver como a excessiva 

ênfase posta no acontecer conjuntural da luta política, por parte da estrutura militante de 

ambos os partidos. 

Na realidade, as descobertas aqui apresentadas, não se afastam do que Gargarella e 

Ovejero (2001) mencionam como a interpretação clássica do marxismo que afirma que o 

capitalismo “havia criado algumas condições materiais excepcionais, algumas 

potencialidades produtivas que, entretanto, dada a apropriação privada dos benefícios, não 

alcançavam seu completo desenvolvimento. A sociedade comunista, ao pôr fim a essa 

estrutura de propriedade permitiria o desempenho ilimitado das forças produtivas, abriria o 

reino da abundância e tornaria possível a satisfação de todas as demandas, e por extensão, a 

plena e livre autorrealização dos indivíduos” (GARGARELLA e OVEJERO, 2001, p. 16). 

Segundo estes autores, mas também para Gerald Cohen (2001), dito modelo clássico 

apresenta duas características problemáticas de pensá-las à luz da sociedade contemporânea, e 

que acreditamos muito pertinentes para ser incorporadas pela reflexão no interior da esquerda 

chilena que ainda se define marxista na atualidade. 

A primeira característica problemática é aquela que define a configuração da 

sociedade comunista como uma sociedade da abundância, onde os limites às necessidades e 

capacidades humanas para a autorrealização não têm sentido. As consequências destas 

circunstâncias – dizem Gargarella e Ovejero – para a “boa sociedade” têm a ver tanto com as 

pessoas como com as instituições. No âmbito das pessoas, “as tensões antissolidárias” que 

pudessem surgir na sociedade comunista (ainda com um cenário social onde os interesses 

mesquinhos encontram um lugar para seu desenvolvimento) ficam cobertas porque a 

distribuição de bens e recursos responderia às necessidades de cada qual – independentemente 

se estas fundam em motivações egoístas ou altruístas – por tanto, a possibilidade do conflito 

de interesses estaria superada. Assim, o problema de como fazer para distribuir a escassez de 

bens desaparece. Nesse sentido, e em relação com a consequência no nível das instituições, a 

autorrealização de cada um seria possível porque a abundância de recursos o permitiria, 

inclusive a autorrealização de aquele que não quer trabalhar, portanto, a preocupação por 

prioridades sociais e as instituições – seus procedimentos para definir o que produzir e como 
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distribuí-lo – deixam de ter maior importância. A promessa da abundância na sociedade 

comunista possui a capacidade de aglutinar a luta das massas porque possibilitava gerar e 

manter a crítica da escassez e desigualdade alojada na sociedade capitalista. Aspecto evidente 

nos discursos e textos dos socialistas e comunistas chilenos. 

Hoje é impossível acreditar que o comunismo pode ser a sociedade da abundância, 

pois negligenciaria os recursos limitados do planeta. Reconhecer a escassez impõe saber que 

nem todos os desejos podem ser satisfeitos na sociedade e pensar acerca das prioridades que 

devem ter as demandas, a produção, os modos e critérios de distribuí-la. Portanto, a 

concepção do comunismo como sociedade da abundância deve ser erradicada e com isso 

questionada essa dimensão do “modelo clássico” na compreensão da sociedade comunista. 

Nesse caminho, a crítica que a esquerda chilena levante ao capitalismo por sua 

capacidade destruidora implacável e criadora de supérfluas necessidades, não pode basear-se 

em levantar qualquer tipo de demandas, senão as razoáveis e prioritárias a satisfazer em um 

contexto de escassez moderada de recursos – pelo menos – naturais ou ambientais. O esboço 

da sociedade que a esquerda chilena (aquela que se sente tributária da esquerda marxista do 

passado do século XX) construa para o futuro não pode esquecer este elemento central do 

desenvolvimento e que vem sendo incorporado pelos marxistas em suas reflexões. 

A segunda característica problemática a ser reconsiderada pela esquerda marxista 

chilena hoje, a respeito do “modelo clássico” e que foi pressuposta durante décadas, é a 

crença na humanidade “virtuosa e boa” que surgiria com a eliminação da propriedade privada 

dos meios de produção e do mercado. Este pressuposto permitiria supor que as pessoas 

naturalmente se interessarão em contribuir e colaborar da melhor maneira – e aportar o 

melhor de si mesmas – na produção, no interior da sociedade socialista-comunista, tarefa de 

todos orientada a garantir as melhores condições de vida para todos. Os socialistas e 

comunistas chilenos acreditaram firmemente em que surgiria um sentido de colaboração e/ou 

cooperação capazes de substituir o interesse e egoísmo que havia fomentado e fortalecido o 

capitalismo. Vários escritos das revistas revisadas e alguns dos discursos de Salvador Allende 

demonstram esta crença. Porém ela se desvanece à luz da experiência, inclusive nas do 

socialismo real – pois se mostra que a natureza humana não é completamente virtuosa, 

bondosa, nem altruísta, devido a isso, deve-se pensar no tipo de incentivos e motivação a 

desenvolver nos sujeitos participantes da nova sociedade com o fim de não cair na 

ingenuidade da crença de que serão uma comunidade de santos. Mais de um dos artigos das 

revistas mencionam que na nova sociedade construída as dificuldades e problemas ligados às 

características humanas não desaparecerão, exceto aquelas que se sustentam e surgem a partir 
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da divisão de classes. Entretanto, o vazio e dificuldade desse enunciado é que se estagna a ele, 

não aprofundando nas formas nem mecanismos para solucionar problemáticas derivadas do 

incentivo à cooperação coletiva e o resguardo da dimensão e interesses individuais. A relação 

positiva a favor da sociedade comunista, entre interesses coletivos e interesses individuais se 

resolveria aparentemente naturalmente. Isso não significa assumir o egoísmo individualista 

como uma característica impossível de modificar, nesse sentido, é importante ter em conta a 

posição de Geral Cohen (ibid.) porque ilumina – com sua crítica – os limites de Rawls a 

respeito deste ponto
187

. Concretamente, defende que a justiça além de ser uma questão da 

estrutura legal do Estado, também tem a ver com os “atos que a gente dentro dessa estrutura, 

com as opções pessoais que levam a cabo em sua vida diária” (COHEN, ibid., p. 166). 

Portanto, uma sociedade justa requer em “ethos de justiça” que fomente uma distribuição 

igualitária na sociedade, pois as eleições pessoais são políticas também. 

Por outro lado, estes aspectos não podem ser assumidos sem avaliar “o sujeito 

histórico” e o tipo de capitalismo que a esquerda marxista chilena dos anos 60, considerou 

para avançar à sociedade emancipada. Frente aos discursos da esquerda hoje que levantam a 

ideia de retomar o projeto inacabado da Unidade Popular, é significativo perguntar-se se é a 

classe trabalhadora, ou o proletariado é o sujeito que conduzirá e guiará os processos de 

mudança social que o Chile necessita e se os traços do capitalismo atualmente existente é 

aquele que permitiu a essa esquerda afirmar-se anti-imperialista e antifeudal. Escusado será 

dizer que, depois do golpe militar, o Chile se transformou e junto aos processos de mudança 

mundial, o capitalismo também se modificou como fizeram os sujeitos sociais que buscam 

mudar estruturalmente o sistema. Os trabalhadores junto a outros setores e sujeitos sociais 

estão convocados a insistir em terminar com o capitalismo antes que ele termine com todos 

nós. Agora, um capitalismo que adquiriu traços distintos a partir das influências do 

desenvolvimento tecnológico, o aumento das comunicações, a globalização e sua 

financeirização, por exemplo, entre outras coisas, obriga a pensar propostas e demandas em 

acordo com as mudanças realizadas na realidade. Sem dúvida que muitas demandas seguem 

vigentes, mas outras aparecem como produto da nova dinâmica e consequências nefastas que 

deixa o capitalismo, não somente em escala nacional, mas em escala internacional. 

Para finalizar, além das características que deve ter em conta de maneira crítica, a 

esquerda marxista chilena, acreditamos, deve resgatar três aspectos que sua história e tradição 
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 Como sabemos, John Rawls em A Teoria da Justiça (1971) menciona que a justiça é questão da 

estrutura ou das instituições, inclusive chega a dizer que ainda quando as instituições trabalhem bem, se estas 

não são justas, deverão ser modificadas. 
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evidenciou após a segunda metade do século XX implicitamente: a democracia, os valores e a 

igualdade material. Elas podem ser conduzidas conforme a linguagem de Gerald Cohen 

(2001) que afirma que hoje a esquerda marxista deve defender com maior força a ideia de 

autogoverno, de comunidade e a “radical igualdade de oportunidades”, para alcançar a 

autorrealização de que falava Marx
188

. Isto se traduz em defender a igualdade material, que 

implica corrigir todas as desigualdades causadas por diferenças de nascimento ou daquelas 

que surgem de viver em condições sociais não escolhidas, defender um ethos ou valores e 

ética compartilhada entre os membros da nova sociedade e a autodeterminação coletiva e 

individual, onde as normas legais sejam produto da deliberação coletiva. Nesse sentido, a 

esquerda chilena não pode desconhecer a íntima vinculação entre democracia, socialismo, 

igualdade e liberdade, como princípios que complementam e potenciam. Estes foram e 

seguem sendo os pontos que permitem erguer a crítica ao presente histórico e imaginar um 

futuro promissório no comunismo. 

Hoje a esquerda chilena marxista deve seguir pondo o socialismo e comunismo como 

um horizonte social a construir, mas além de justificar-se por sua natureza emancipatória, pois 

resgata a liberdade, igualdade, democracia como princípios para a autorrealização (ou 

libertação) das pessoas, justifica-se por uma questão de sobrevivência planetária. 

Acreditamos que esta pesquisa abre novas linhas de estudos e perguntas que podem 

constituir-se em frutíferas contribuições na discussão acadêmica e na político-social, pois 

refletir sobre os processos concretos e seus fundamentos teórico-ideológicos que levam a cabo 

as experiências recentes dos países latino-americanos que se enfrentam à hegemonia do 

capitalismo, ou avançar em indagações sobre os fundamentos e princípios que usam hoje – 

articulado a certas demandas concretas – a(s) esquerda(s) herdeira(s) da tradição marxista no 

Chile para esboçar uma sociedade que ultrapasse a atual sociedade, e que tomem a igualdade 

e a justiça como princípios para guiar a luta social e o ordenamento da nova sociedade para a 

obtenção de bem-estar social e autorrealização, é sumamente pertinente enquanto sigam 
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 Recordemos que Cohen identifica três tipos de igualdade de oportunidades: a) a igualdade de 

oportunidades burguesa que elimina as restrições de status socialmente construídas, de maneira formal ou 

informalmente, com respeito às opções de vida; b) a igualdade de oportunidades liberal de esquerda, opõe-se ao 

efeito de restrição provocado pelas circunstâncias sociais que não incomodam à igualdade de oportunidades 

burguesa (por exemplo ao efeito de restrição que gera as circunstâncias de nascimento e de educação. Quando 

este tipo de igualdade se conquista plenamente, são o talento natural e as escolhas das pessoas que determinam 

sua sorte e não o contexto social; c) “a igualdade de oportunidades radical ou „igualdade de oportunidades 

socialista‟, trata a desigualdade que surge das diferenças de nascimento como uma fonte a mais de injustiça, 

assim como as que impõem os entornos sociais não escolhidos, dado que as diferenças de nascimento tampouco 

se escolhem. (...) A igualdade de oportunidades socialista busca corrigir todas as desvantagens não escolhidas 

(...). Quando prevalece a igualdade de oportunidades socialista, as diferenças no resultado apenas refletem 

diferenças de gosto ou de escolha, não diferenças de habilidades e de poderes de origem natural ou social” 

(COHEN, 2011: 18-19). 
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existindo manifestações concretas e crescentes do abismo para onde o capitalismo conduz a 

humanidade. 

Na introdução da presente pesquisa defendemos que não pretendíamos desenvolver 

uma nova história da esquerda marxista, nem uma inovadora formulação acerca de seus 

vaivens. Seria uma grande satisfação saber que o leitor pode conhecer em maior profundidade 

o que pensaram e o modo em que fundamentaram o PCCH e o PS chilena, a igualdade social 

(entre os anos sessenta e setenta), em um contexto de crescente mobilização social e com um 

correlação de forças a favor das mudanças sociais no Chile. 
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