
O Poder Popular durante o governo Allende 

O processo revolucionário chileno, ocorrido durante o governo de Salvador Allende, 

continua gerando, merecidamente, copiosas bibliografia e filmografia.  

Ao lado de textos de análise geral do processo, o tema tem recebido importantes 

contribuições, particularmente no último período, com ênfase no movimento de massas, 

em especial, no chamado “poder popular” - expressão genérica utilizada para denominar 

o movimento autônomo da classe trabalhadora chilena e de seus aliados. 

O poder popular, acreditamos, continuará a ser tema de debates e pesquisas, pois 

foi o momento em que a auto-organização das massas atingiu o nível mais alto na 

América Latina, desde a revolução boliviana de 1952.  

Nesta breve comunicação, pretendemos tecer algumas considerações sobre a 

organização do poder popular, os atores envolvidos e sua relação com o processo 

durante o governo Allende.  

 

As origens do processo. 

 

Nos anos 60, o movimento operário no Chile já era bastante antigo. Entretanto, foi 

nessa década que a mobilização aumentou qualitativamente, influenciada pelo 

estrangulamento do modelo de substituição de importações e pelo imenso impacto que a 

revolução cubana causou em todo o continente.  

Em 1970, o Chile tinha o mais antigo e poderoso partido comunista das Américas, 

ao lado de um forte partido socialista e uma importante central sindical, a CUT, que 

arregimentava cerca de 25% dos trabalhadores do país.   

Em contrapartida, a democracia burguesa também era bastante antiga e estável 

para os padrões latino americanos: desde 1932 não havia golpes militares. 

Foi nesse contexto que Salvador Allende, encabeçando a Unidade Popular (UP), 



assumiu o governo em 1970, após obter 36% dos votos. A eleição foi referendada pelo 

Parlamento, não antes de a UP ter aceitado a exigência da Democracia Cristã (DC) de um 

pacto de governabilidade.  

O programa de reformas da UP possuía três eixos principais: a aceleração da 

reforma agrária, a nacionalização completa do cobre e a estatização dos setores 

monopólicos.  A UP propunha a transição pacífica ao socialismo nos marcos do estado 

chileno, pois acreditava que este tinha instituições suficientemente flexíveis para tal. 

A vitória da UP, somada à vaga promessa socialista presente em seu programa e 

sua conclamação para que o povo e os trabalhadores tomassem o poder em suas mãos e 

o exercessem efetivamente, prometendo não se utilizar da repressão, levou a que as 

ações das massas superassem em muito as ações do governo e que com ele se 

chocassem em vários momentos.  

O governo Allende combinava várias características. Sua estratégia era a de 

buscar uma aliança antimonopolista, antioligárquica e anti-imperialista entre a classe 

trabalhadora, setores da classe média e da burguesia nacional supostamente oposta aos 

monopólios e ao imperialismo. Objetivava completar uma primeira fase democrático-

burguesa do processo revolucionário, nos moldes da teoria stalinista das frentes 

populares nos países atrasados e/ou dependentes.  

Por seu programa podemos dizer que foi um governo de colaboração de classes, 

com a presença dos principais partidos da classe trabalhadora e o apoio de suas 

organizações sindicais de massas, mesmo que os partidos burgueses fossem muito 

minoritários em seu interior.  

A partir do locaute patronal de outubro de 1972, tornou-se impotente em relação ao 

enfrentamento entre revolução e contra-revolução, ficando cada vez mais parecido com 

governos como o de Kerensky, na Rússia de 1917. Procurava manter o apoio passivo do 

movimento de massas, impedindo sua ação independente, como outros governos 



nacionalistas burgueses na América latina.  

Assim, o governo da UP pretendia se manter no campo das reformas. Não rompeu 

e nem pretendia romper com a dominação estatal capitalista.  

Tendo assumido em um contexto de grave crise econômica e social, a UP adotou 

um conjunto de medidas de reativação da economia para aumentar sua popularidade e 

tentar viabilizar as mudanças institucionais necessárias para transformações mais 

profundas. Entre essas medidas, além da aceleração da reforma agrária, destacam-se o 

aumento significativo de salários, a diminuição pela metade do desemprego, um plano de 

obras públicas e a elevação dos benefícios sociais. Tudo isso levou a um aumento 

espetacular da votação da UP nas eleições municipais de abril de 71, quando alcançou 

51% dos votos.  

As massas, sentindo a maré a seu favor, começaram a se mobilizar cada vez mais. 

Os camponeses iniciaram a ocupação massiva de terras, para além dos limites 

estabelecidos pela lei herdada da DC. O governo condenou a radicalização, mas, para 

não perder o controle, acelerou a reforma agrária, a tal ponto que em dois anos se 

cumpriram as metas para seis anos. 

Nas cidades, as greves aumentaram exponencialmente e mudaram de qualidade. 

Muitas empresas foram ocupadas para forçar a sua nacionalização, mesmo aquelas que 

não preenchiam os critérios definidos pela UP (não havia uma lista definida nem havia 

possibilidade de passar uma lei pelo congresso, dominado pela direita).   

O governo tentava impedir essas ações radicalizadas, pois como Allende chegou a 

falar aos trabalhadores da principal empresa têxtil do país que a ocuparam pedindo sua 

passagem para a Área de Propriedade Social (APS), “se eu ceder a vocês, outros farão o 

mesmo” - Proféticas palavras. 

Os moradores dos bairros populares (pobladores), que entre ocupações e favelas 

constituíam cerca de 25% da população de Santiago, alcançaram um alto grau de 



organização e consciência. Seguiram ocupando terrenos e exigindo a construção de 

habitações populares, chegando a formar verdadeiras comunas populares, como a 

ocupação “Nueva La Habana”. 

A burguesia sentiu o golpe e, com certeiro instinto de classe, parou de investir os 

enormes lucros que auferia com a reativação da economia.  

Em julho de 1971 o Congresso aprovou por unanimidade a nacionalização 

completa das minas de cobre. Allende propôs que as empresas (americanas) fossem 

compensadas financeiramente, mas que os lucros extraordinários auferidos nos últimos 

15 anos fossem descontados, o que foi feito..  

Com isso, o imperialismo americano, expectante ao começo do governo, decidiu 

impor o chamado “bloqueio invisível” do país, cortando os créditos para as importações, 

impedindo a renegociação da dívida externa, entrando em juízo para confiscar as 

exportações de cobre e financiando cada vez mais os movimentos de oposição ao 

governo. O nervosismo americano devia-se à instabilidade da situação latino-americana, 

e a possibilidade de radicalização na América do Sul, somado ao já considerável impacto 

da revolução cubana. 

A partir do final de 1971, a burguesia começa a sua longa campanha contra o 

Governo, primeiro para desestabilizá-lo e obrigá-lo a recuar e depois, quando isso falhou, 

para derrubá-lo.  

Os investimentos foram drasticamente reduzidos e a burguesia, utilizando o medo 

e o descontentamento dos setores médios, começou uma campanha de massas contra o 

governo – similar ao que ocorreu em outros momentos e lugares da América Latina, tal 

como no Brasil de Goulart. 

A UP, com Allende e o PC ditando as regras, então, procurou mudar o rumo da 

economia, tentando frear as nacionalizações e os aumentos salariais, bem como negociar 

um acordo com a DC sobre a extensão da APS. 



As nacionalizações previstas pela UP não beneficiariam mais do que 20% dos 

trabalhadores industriais e uma minoria dos camponeses do país. Além disso, não eram 

expropriatórias, não tinham um caráter socialista. O método de nacionalização preferido 

era o de comprar as ações das empresas, o que foi feito em especial com os bancos. 

Pela resistência da patronal, as nacionalizações por essa via não mais foram possíveis. O 

governo passou então a utilizar uma legislação, já em desuso, que permitia a intervenção 

e a requisição de empresas.  

Os conflitos com os antigos proprietários, como era de se esperar, foram 

acentuados e prolongados, nos meandros do aparato legal do país.  

A participação dos trabalhadores na administração das empresas da APS era na 

base da cogestão minoritária. A eles foram reservados apenas os comitês de produção, 

que ajudavam a implementar a política preferida do governo, a chamada “batalha da 

produção”.  

Na APS, começaram as críticas a esse modelo e a reivindicação por aumento de 

participação real dos trabalhadores nas decisões das empresas, como o fez, por exemplo, 

o Encontro de Empresas Têxteis da APS, realizado em meados de 1972  

A partir de setembro de 72, a burguesia e o imperialismo americano procuraram 

lançar uma ofensiva final para derrubar ou fazer capitular a UP.  

Começando pela mobilização dos donos de caminhões contrários à criação de uma 

empresa regional de transportes estatal no sul do país, o locaute patronal estendeu-se às 

fábricas, comércios, transportes e profissionais liberais em todo o Chile. 

A reação das massas populares foi muito além das tímidas medidas do governo e 

da CUT, de tal modo que a vida econômica do país, desde a produção até a distribuição e 

a segurança básica, por quase um mês, esteve nas mãos dos trabalhadores.  

Em vez de se apoiar no movimento para golpear a burguesia opositora, Allende 

concluiu um acordo com a DC. Os comandantes das forças armadas foram incorporados 



ao gabinete com a missão de garantir as eleições parlamentares de março de 1973 e 

devolver as fábricas ocupadas pelos trabalhadores.  

O novo plano do governo pretendia reduzir o número de empresas da APS de 120 

para somente 49, sendo que, como fruto do locaute de outubro, o número de empresas 

ocupadas era bem maior, chegando a mais de 300 em 1973, agrupando cerca de 40% 

dos trabalhadores industriais do país. 

Este plano ficou conhecido como Prats-Millas, por ter sido formulado pelo general 

Prats, comandante do Exército e Orlando Millas, comunista, ambos ministros do governo.  

Duramente combatido pelos cordões industriais, com manifestações no centro de 

Santiago e barricadas nos distritos industriais, esse plano foi retirado pelo governo. 

Nas eleições de março de 73, a oposição burguesa não conseguiu os 2/3 dos votos 

para declarar o impedimento de Allende, terminando por fechar a via institucional e 

tornando o enfrentamento inevitável.  

Em 29 de junho, foi dado o último alerta: um regimento de tanques se rebela em 

Santiago, cerca o palácio presidencial e mata cerca de 22 pessoas. Contudo, não 

consegue a adesão das demais unidades das Forças Armadas.  

A reação popular foi espetacular e concentrada no tempo. Naquele mesmo dia, a 

maioria das empresas foi novamente ocupada. Uma grande manifestação, comandada 

pelos cordões industriais, se concentra em frente ao palácio e exige o fechamento do 

Congresso e a punição aos golpistas.  

Mas Allende foi inflexível e se apegou desesperadamente à institucionalidade, 

deixando até de aplicar medidas elementares de saneamento da oficialidade das forças 

armadas, coisa que muitos governantes pelo mundo já o fizeram sem serem 

revolucionários: limitou-se a declarar o estado de emergência, o que dava aos militares o 

controle do país.  

Os oficiais começaram a se preparar e coesionar suas fileiras, usando a Lei de 



Controle de Armas aprovada após o locaute de outubro - sem que Allende a vetasse -, 

que permitia que fizessem operações de busca e apreensão de armas. Assim, foram 

acostumando os soldados rasos a se enfrentar aos trabalhadores e testando a resistência 

dos cordões industriais.  

Uma última negociação com a DC foi patrocinada por Allende e o PC, apesar de 

esta já estar claramente voltada para a derrubada do governo. E por cerca de 30 dias 

perdeu-se tempo com uma campanha contra a guerra civil, em vez de se preparar para 

ela. A DC exigiu a capitulação total, o que Allende não podia aceitar. 

Os trabalhadores ficaram confusos e desmoralizados pela negativa do governo em 

contra-atacar a direita e pelas concessões feitas.  

O resto já é conhecido. O golpe de 11 de setembro teve pouca, mas heróica 

resistência, em especial em algumas fábricas dos cordões e bairros. 

Portanto, o programa da Unidade Popular revelou-se equivocado, pois não 

contemplava a união das amplas camadas de explorados e oprimidos do país e propunha 

a aliança com uma burguesia nacional que estava mais ligada aos interesses do grande 

capital e tinha uma clara concordância ideológica com este (mesmo no momento em que 

auferiu imensos lucros), arrastando setores importantes da classe média.  

Uma boa parte da esquerda argumenta que o desastre se deveu à falta de acordo 

com o centro político, ou seja, com a DC. Ocorre que a DC era o partido mais importante 

do capital no Chile, estava comprometida a fundo com a grande burguesia e com o 

imperialismo, seus setores mais progressistas haviam rompido pela esquerda e sua base 

trabalhadora estava disposta a enfrentar o patronato, mas para isso necessitava de um 

programa claro de ruptura.  

O limitado programa de reformas da Unidade Popular em um país dependente do 

imperialismo e tremendamente desigual abriu as comportas da luta social, o que 

desembocou em um grandioso processo revolucionário, que não admitia soluções 



parlamentares, nem a conciliação. As classes sociais fundamentais estavam em 

movimento e só o confronto poderia saldar contas. Revolução e contra-revolução se 

enfrentavam nas ruas, fábricas, campos e minas do país. O acordo com a DC significaria 

claramente a capitulação de todo o movimento social e a repressão de sua vanguarda, o 

que a UP não se atreveu a fazer. Ficou na metade do caminho, tentando conter o 

movimento que de certa forma provocou e que a ultrapassou completamente. 

 

O poder dual no Chile: o “Poder Popular”. 

 

Durante os processos revolucionários, sempre chega o momento em que seus 

protagonistas aumentam, exponencial e qualitativamente, a atividade autônoma em 

relação ao estado e à classe dominante . Fala-se em poder dual ou duplo poder quando 

coexistem dois poderes enfrentados, o do Estado e o emergente poder revolucionário 

encarnado em organizações do movimento de massas, em um equilíbrio instável e curto 

no tempo. As analogias históricas sempre são úteis no estudo dos processos 

revolucionários, mas, como sempre ocorre, é preciso ver como elas se materializam em 

aspectos únicos.  

 

Uma das particularidades do processo chileno é que se deu durante um regime 

democrático-burguês, de modo que as massas tiveram que combater poderosas e 

eficientes instituições de defesa do estado burguês.  

Outra característica peculiar foi que, na presença de um governo que havia 

realizado reformas e que enfrentava cada vez mais a resistência da burguesia, a atividade 

das massas adotou, muitas vezes, a forma de defesa do governo e da luta pela extensão 

de suas medidas, mesmo que após um certo tempo Allende dedicou a maior parte de sua 

energia em tentar frear as lutas desencadeadas pelo próprio processo que havia 



começado.   

A disputa política oriunda da nova situação de enfrentamento a partir de 1972 

gerou dois campos dentro do movimento de massas chileno, tanto nos partidos como nos 

organismos de massas. Os slogans que adotaram esses campos foram “consolidar para 

avançar” e “avançar sem conciliar”. Representavam, respectivamente,  a ala direita da UP 

(basicamente PC e Allendistas) e a ala esquerda (esquerda do Partido Socialista – PS e 

as dissidências da DC, o Movimento de Ação Popular Unitário - MAPU e a Esquerda 

Cristã) e o Movimento de Esquerda Revolucionária -MIR - por fora da UP.  

O poder dual expressava-se originariamente na mobilização autônoma e 

revolucionária dos trabalhadores, dos camponeses e do povo pobre. Não apenas nas 

lutas habituais potencializadas, mas na generalização do método de ocupações, de 

barricadas, na extraordinária combatividade demonstrada nas lutas de rua, na 

participação de setores que nunca haviam se mobilizado antes e que o faziam 

incorporando os métodos mais avançados. O povo mapuche retomou sua luta histórica 

pela restituição das terras que lhes haviam sido roubadas há séculos. Essas lutas 

questionavam a propriedade privada em geral, a estabilidade do sistema, ainda que os 

protagonistas nem sempre tivessem a consciência disso e acreditassem, via de regra, 

estarem ajudando o “seu” governo a enfrentar seus inimigos, mas o faziam com os  

métodos  da luta direta. 

Entre maio e julho de 1972, a atividade autônoma das massas avança, a partir da 

cidade de Concepción, a segunda cidade industrial do país; após um enfrentamento com 

a direita, a ala esquerda da UP e o MIR, juntamente com numerosas organizações 

sociais, organizaram a chamada Assembléia Popular de Concepción, um fórum público 

onde se debateu os rumos do processo chileno e que decidiu propor a convocação de 

uma Assembléia Popular essencialmente para implementar o programa da UP, o que 

Allende desautorizou publicamente, entendendo ser uma tentativa de se criar uma direção 



paralela à UP. 

O salto orgânico foi dado quando surgiram os cordões industriais, exemplos mais 

importantes, mas não únicos,  de organismos de luta unitária das massas. Sob a forma de 

unidade horizontal dos sindicatos de fábrica para lutar de forma conjunta em uma região, 

eles inicialmente unificaram setores importantes dos trabalhadores que ficaram de fora do 

programa da UP, pedindo a sua nacionalização. O primeiro cordão industrial surgiu em 

Cerrillos-Maipu, onde se concentrava cerca de 10% do proletariado industrial do país, 

com indústrias modernas e concentradas. Nesse movimento se chocaram diretamente 

com o ministério do trabalho, então dirigido pelo PC, contrário às nacionalizações. 

Em outubro de 72, essa atividade das massas atinge um auge, milhões de 

trabalhadores, camponeses e dos chamados pobres da cidade, impedem o sucesso da 

ofensiva reacionária e mantêm o país em funcionamento. Foi o momento em que, como 

classe, os trabalhadores chegaram a um ponto máximo no processo chileno e 

possivelmente em toda a moderna América Latina após a revolução boliviana. Controlar a 

produção e as tarefas correspondentes por um período bastante extenso significa um 

estágio bastante avançado de poder dual enfrentado à burguesia; um grande número de 

fábricas é ocupado e os cordões industriais se estendem (chegaram a existir 30 cordões 

no país todo).  

São reforçados e ampliados os organismos de luta contra o mercado negro e o 

desabastecimento, alimentados pela burguesia e que ameaçavam os lares populares com 

a fome. Uma de suas expressões foram os comandos comunais, que uniam os setores de 

moradias populares e ocupações de terrenos urbanos (os pobladores) e os sindicatos.  

Ao serem dirigidos por militantes dos partidos da UP – e só secundariamente pelo 

MIR- os cordões industriais tinham uma atividade independente limitada, pois não iam 

além do que propunha o governo. Sua vida orgânica foi irregular, nos momentos de auge 

reuniam assembléias massivas e nos momentos de refluxo (após o final do locaute de 



72,,  após a derrota do golpe militar de 29 de junho e à falta de política para enfrentar os 

fascistas e o golpe) resumiam-se aos dirigentes dos sindicatos de empresas.  

Foi um poder dual embrionário, em desenvolvimento, e não chegou a ir além de 

pressionar o governo para que se radicalizasse. Formularam uma posição de apoio 

condicionado ao governo, na medida em que adotasse medidas mais duras a favor dos 

trabalhadores, mas até o golpe não houve uma atividade totalmente independente. 

Isso se revelou trágico no momento mais decisivo, quando as tarefas já não eram 

facilmente intuídas pelas massas, como no locaute de outubro, quando se tratava de 

manter o país em funcionamento. Na hora em que era preciso se preparar para incidir 

sobre as forças armadas para impedir que a oficialidade reacionária mantivesse a unidade 

da tropa para deflagrar o golpe. Nesse terreno, a fanática adesão dos partidos da UP à 

legalidade mais estrita impediu que se aproveitasse a natural simpatia da base das forças 

armadas pelo governo e que se tivesse um programa específico, ligado às suas 

necessidades materiais e contra a opressão que sofriam por parte da oficialidade e, 

principalmente, para lutar contra o golpe. Hoje se sabe a extensão do movimento 

antigolpista dentro da Marinha, com a organização de centenas de marinheiros dispostos 

a lutar contra seus oficiais, mas que não contou com o apoio dos partidos da UP. 

Na vanguarda houve amplos debates públicos sobre o significado e as 

perspectivas do poder popular naquele período. Uma posição era a de que havia um 

poder dual dentro do aparelho de Estado, entre o governo e as demais instituições, numa 

grosseira deturpação do conceito marxista tradicional do poder dual como independente e 

oposto ao estado e a suas instituições.  

O PC e Allende inicialmente atacaram os cordões industriais, mas, frente ao seu 

fortalecimento, acabaram por reconhecê-los formalmente, mas como subordinados ao 

governo. Os comunistas neles ingressaram somente a partir de julho de 73 e mesmo 

assim sem muita força.  



A outra posição era apoiada por quase todos os dirigentes dos cordões e 

sustentava que eles deveriam ser autônomos em relação ao governo, mas não se opor a 

ele. Nenhuma corrente expressiva tinha a perspectiva de organizar uma força política e/ou 

social fora da UP, inclusive para melhor lutar contra os golpistas.   

Vale ressaltar a polêmica dentro desse campo entre os que defendiam a primazia 

dos cordões industriais e os que defendiam os comandos comunais, como o MIR, 

argumentando que estes agrupavam ao conjunto dos explorados e que os cordões 

somente poderiam ter um papel sindical.  

Muito ainda será escrito e pesquisado sobre os detalhes do movimento real, de 

base, na revolução chilena, e nos limitamos a observar que, mesmo sendo uma posição 

correta em abstrato, não respondia à realidade daquele momento, em que os cordões 

industriais tinham um peso muito maior. E nas revoluções as posições abstratas e 

doutrinárias de pouco ajudam.  

Na verdade, estranhamente, esta posição do MIR coincidia na prática com a 

opinião dos comunistas de integração dos cordões à CUT, desconhecendo o papel 

claramente político, muito além do meramente sindical, que tinham adquirido e como 

única alternativa real de exercerem um papel de vanguarda social naquele momento. 

Uma das razões que possivelmente influiu para essa posição do MIR foi a sua maior 

implantação nos setores de pobladores, enquanto sua inserção no proletariado industrial 

era bem reduzida ainda. 

Acreditamos que, os cordões industriais podem ser classificados como os mais 

avançados organismos embrionários, de poder dual, que poderiam ter se desenvolvido 

como tais se o tempo e a luta política permitissem o amadurecimento das suas posições. 

No entanto, essa evolução era lenta, limitada ainda a uma vanguarda ampla e 

prejudicada pelas posições ambivalentes da esquerda do PS, que procurava conciliar o 

apoio aos cordões e a necessidade de superar a institucionalidade capitalista com a 



participação no governo, sem colocar a necessidade de forjar uma alternativa à UP. Se 

em um primeiro momento isso serviu de estímulo à mobilização, depois funcionou como 

um freio, uma justificativa elaborada desde a “esquerda” para que os trabalhadores não 

avançassem politicamente para superar a UP que já mostrava suas limitações. 

O MIR tampouco propunha claramente a construção de uma direção alternativa à 

UP, por mais que tenha tido uma atitude crítica em relação a esta. De fato, o MIR - 

recentemente convertido ao trabalho de massas, pois tinha origem na guerrilha - oscilava 

entre a tática de pressionar o governo a romper com a burguesia, fazendo-lhe concessões 

(“o poder popular não está contra o governo, só é autônomo a ele”) e a ele se opor 

diretamente. Por outro lado, como vimos no caso da polêmica sobre os cordões, tendia a 

adaptar sua tática de forma preferencial à realidade de sua força militante. 

O ponto mais próximo de independência frente ao governo a que chegaram os 

organismos de poder dual no Chile foi expresso na Carta da coordenação dos cordões 

industriais endereçada a Allende dias antes do golpe, em que o tom já era de bastante 

distância, de claras exigências. Após refletirem sobre o significado do programa e da 

eleição da UP, sobre as concessões feitas à direita, enumeravam as medidas mínimas 

para lutar e terminavam alertando Allende sobre as consequências trágicas da conciliação 

com a burguesia. Consideramos ter sido este o ponto mais avançado a que ia chegando a 

ampla vanguarda revolucionária chilena, mas que infelizmente não teve o tempo 

necessário para amadurecer e ganhar as massas. Outra poderia ter sido a história da 

classe trabalhadora e do povo do Chile e da América Latina se isso tivesse ocorrido.  
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