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RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo analisar os discursos cinematográficos produzidos sobre o 
tema da ditadura Pinochet. “Machuca” (2004), do diretor Andrés Wood e “Dawson Ilha 10” 
(2009), do diretor Miguel Littín, esses filmes foram produzidos após o processo de abertura 
política no Chile. Os dois diretores, contemporâneos ao golpe, retrataram em suas películas os 
fatos históricos de uma forma bem parcial, representativa do pensamento oposicionista. Os 
seus filmes permitem estabelecer uma discussão acerca da construção ideológica desse 
período, tentando trazer a ressignificação da memória do Chile sobre a imagem de seu 
ditador. Eles trazem uma reflexão sobre quem foi Augusto Pinochet para o Chile, porque 
apesar de apresentarem seu governo como o principal realizador do “milagre econômico”, a 
história deste país foi edificada em cima de torturas, repressões e censuras. Os dados 
econômicos da ditadura chilena, avaliados como positivos, devem ser ponderados, porque 
tentam esconder a violência contra aos direitos humanos que chilenos e estrangeiros sofreram 
nesses dias. Muitas foram às perdas, inclusive no campo artístico e cultural, pois pessoas 
foram reprimidas, exiladas e proibidas de produzirem suas artes em liberdade.  

Palavras-chave: Chile, Ditadura, Cinema. 

 

RESUMEN: 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los discursos cinematográficos producidos sobre el 
tema de la dictadura de Pinochet. "Machuca" (2004), del director Andrés Wood y "Dawson 
Isla 10" (2009), del director Michael Littín, estas películas fueron producidas después del 
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proceso de liberalización política en Chile. Los dos directores, contemporáneo al golpe de 
Estado, que estaban pintados en sus películas los hechos históricos de una manera muy parcial 
y representante del pensamiento de la oposición. Sus películas permiten una discusión sobre 
la construcción ideológica de este período, tratando de traer un nuevo significado a la 
memoria de Chile sobre la imagen de su dictador. Ellos traen una reflexión sobre quién era 
Augusto Pinochet a Chile, porque a pesar de mostrar a su gobierno como el director principal 
del "milagro económico", la historia de este país fue construido en la parte superior de la 
tortura, la represión y la censura. Los datos económicos de la dictadura chilena, evaluaron 
como positiva, se debe considerar, porque tratan de ocultar la violencia contra los derechos 
humanos que los chilenos y extranjeros han sufrido en esos días. Muchas fueron las pérdidas, 
incluso en las artes y la cultura, como la gente se reprime, exiliado y con prohibición de 
producir su arte en libertad. 

Palabras clave: Chile, la dictadura, el cine. 

 

Introdução 

 

Durante a Ditadura Militar no Chile, o país viveu em um período de repressão e 

perseguições políticas. A censura era imposta sobre filmes e livros. Muitos jornais foram 

fechados, os partidos de esquerdas foram banidos e as universidades se tornaram alvos de 

emblemáticas intervenções (MUÑOZ, 2010). As áreas artísticas e culturais sofreram muitas 

perdas, pois durante esse período muitos músicos, atores, produtores e outros partiram para o 

exílio. Nos primeiros dias após o golpe, o cinema chileno passa por um “momento negro”. 

Cineastas e técnicos são exilados, alguns são assassinados. As perdas foram incalculáveis, 

pois arquivos e metros de películas são queimados por tropas militares. Mas em resposta a 

essas perseguições muitos diretores continuaram a produzirem filmes sob o exílio, e entre os 

anos de 1973 e 1983 mais de 170 obras são lançadas, que se dividem em longas, medias e 

curtas metragens e classificam-se em filmes de ficção, animação e documental (PICK, 1983). 

Algumas se tornaram referencias do cinema chileno nesse momento como: a trilogia La 

Batalla de Chile (1975 e 1979) do diretor Patricio Guzmán, Llueve sobre Santiago (1976) do 

diretor Helvio Soto, entre outras películas (NÚÑEZ, 2010). 

Com a reabertura política no Chile em 1990, o país ainda vivia sob influência do seu 

ex-ditador Pinochet, apesar de destituído do cargo de presidente da nação, continuava no 

poder como comandante em chefe do Exército e no cargo de senador vitalício do Chile. 

Mesmo após sua morte, a sombra deste homem ainda impunha respeito ou medo sobre a 

população chilena, principalmente, porque durante os 17 anos que esteve no poder tentou 
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construir a imagem de “salvador”. Nos dias atuais percebe-se que muitos cineastas chilenos 

tentam descontruir essa figura, trazendo em seus filmes a reflexão sobre quem foi Pinochet 

para o Chile. Tentam mostrar que apesar do “milagre econômico” essa história foi edificada 

em cima de torturas, repressões e censuras.  

Não podemos desconsiderar que o governo Pinochet fez mudanças significativas na 

economia chilena, pois diferentes da maioria das ditaduras na América Latina que geraram 

economias desastrosas. Com seus altos e baixos a economia do Chile, sob Pinochet, saiu da 

depressão e começava um desenvolvimento econômico sustentado. O sistema de pensões de 

capitalização individual foi um dos elementos mais exportados do modelo de Pinochet. Mas 

se percebe que durante a ditadura a inflação atingia uma alta porcentagem e a pobreza afeta 

grande número da população, pois as reformas econômicas durante o regime levaram a uma 

ampla disparidade entre pobres e ricos. E é perceptível que o verdadeiro milagre econômico 

só ocorreu sob a democracia, nos primeiros anos após o fim da ditadura a inflação caiu 

significamente, a taxa de desemprego diminuiu, e houve um aumento dos salários (NÚÑEZ, 

2010). 

Este trabalho foi criado a partir das leituras sobre as relações entre história e cinema, 

seguindo por uma linha que já vem sendo trabalhada desde o início do século XX, de 

ampliação das fontes e objetos de estudos iniciada pela Escola de Annales. A partir da década 

de 1970 o filme passa a ser visto como objeto de investigação histórica. Assim, analisaremos 

as representações e os discursos do filme enquanto testemunho da sociedade que o produziu, 

sendo um reflexo das mentalidades, costumes e ideologias de uma época. Essa pesquisa parte 

da leitura da obra Cinema e História de Marc Ferro (1992), em que o autor analisa o cinema 

como fonte histórica, nos fazendo avaliar o filme além da perspectiva artística, mas que o 

pesquisador possa avaliar em seu estudo os fragmentos involuntários que escapam nas 

produções cinematográficas. Outra referência utilizada são os conceitos de Jorge Nóvoa, em 

Apologia da relação cinema-história (1995), que em seus trabalhos sugere a observação das 

diversas disciplinas denominadas de ciências humanas e fazendo da relação cinema e história 

um casamento, mesmo que muitas vezes sejam representados nos filmes fatos surrealistas.   

 

O Fim da “via pacífica ao socialismo” 
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O Chile passou por um processo de redemocratização em 1970, em que o povo elegeu 

pelo voto direto o socialista Salvador Allende, sendo o primeiro e único presidente marxista 

democraticamente eleito.  Sua política de implantar um regime socialista de forma pacifica 

não agradava toda a esquerda, o que causava divisões políticas em seu partido MIR 

(Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Allende tinha todo um idealismo revolucionário 

democrático, mas sua administração econômica foi desastrosa. Empresas eram transferidas, 

algumas foram expropriadas pelo governo, muitas empresas foram compradas a preços abaixo 

do mercado, e as demais postas “sob intervenção”. Membros da direita acreditavam que suas 

propriedades seriam saqueadas pelo governo de Allende e as multinacionais, em sua maioria, 

as norte-americanas já estavam furiosas com a perda de seus investimentos. Por causa dessas 

insatisfações os Estados Unidos financiava greves e apoiava o golpe (MUÑOZ, 2010). 

O país vivia em crise, setores da direitista ameaçavam fazer greve com todos os 

trabalhadores.  As brigas eram constantes entre os partidos políticos, à esquerda representada 

por sua maioria pela Unidad Popular (UP)2 e a direita representada Confederación de la 

Democracia (CODE)3 se atacavam em passeatas políticas, pois cada um deles queria impor 

suas ideologias (CEME, 2003-2007). O último ano que Allende esteve na presidência foi 

bastante tenso, pois as ameaças de golpes eram constantes, por isso, militantes a favor de seu 

governo faziam campanhas de apoio, enquanto os contrários a sua política queriam a sua 

deposição. 

Na manhã de 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas se uniram para o golpe que 

mudaria a história do Chile. Aliança entre as forças assumiria a Presidência da República, 

tendo como representante do Exército, o general Augusto Pinochet; da marinha, o almirante 

Toribio Merino e da Força Aérea, o general Gustavo Leigh. Depois de declarado o golpe os 

militares prenderam todos que fossem contrários e declararam estado de sítio. O Estádio do 

Chile que outrora fora lugar de diversão e entretenimento se tornava campo de detenção, onde 

pessoas eram torturadas e assassinadas. Nesse mesmo dia do golpe mais de 200 pessoas foram 

presas, algumas foram torturadas até a morte, outras desapareceram. Allende não resistiu ao 

golpe e se suicidou e muitos de seus seguidores foram detidos e assassinados. Inúmeros 

partidários do socialismo foram perseguidos, conduzidos a campos de concentração, centros 

de tortura, exilio ou até mesmo desapareceram (MUÑOZ, 2010). 

                                                           
2
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Nos primeiros dias após o golpe, os partidos de esquerda foram banidos e os demais 

foram postos em “recesso”. De todos os jornais da época somente quatro sobreviveram e as 

universidades se tornaram alvos de perseguições do governo. O Congresso Nacional foi 

fechado, as eleições suspensas. O país vivia sob total repressão, a censura foi imposta no país, 

muitos livros, filmes se tornaram proibidos. Intelectuais tiveram suas bibliotecas pessoais 

saqueadas, pois os militares queriam reprimir leituras a livros que fossem considerados 

proibidos.  Todas as áreas artísticas e culturais tiveram suas atividades reprimidas, músicos e 

artistas de modo geral perderam a liberdade de produzir seus trabalhos.  O cinema sofreu 

bastante repressão nesse momento, pois muitas produções cinematográficas foram vedadas, 

cineastas, atores, produtores foram perseguidos e mandados ao exílio. Foram incalculáveis as 

perdas dos que sofreram. O cinema chileno durante a ditadura militar ficou ameaçado, pois as 

tropas militares destruíram e queimaram materiais importantes de vários estudos de produção 

dos gêneros fílmicos e de seus arquivos, contendo roteiros e metros de películas. No campo 

artístico talvez o filme tenha sido um dos maiores perdedores durante o período do golpe. 

  

O cinema chileno atual e suas visões sobre a Ditadura Pinochet 

 

 Percebe-se que o cinema atual em seus ensaios sobre a Ditadura Militar Chilena, tenta 

descontruir qualquer visão positiva do general Augusto Pinochet durante seus anos de 

governo, pois as melhorias na economia não justificariam os crimes e atrocidades que foram 

submetidos muitos dos chilenos. As películas que retratam o golpe permitem estabelecer 

discursos acerca da construção ideológica desse período, pois durante a ditadura, Pinochet 

tentou impor a imagem de salvador da nação, trazendo em suas oratórias, que com sua 

permanência no poder causara uma “liberdade nacional”, pois o país estava ameaçado pelo 

comunismo. O cinema chileno moderno tenta fazer o público reavaliar os conceitos sobre os 

pontos positivos instituídos por Pinochet. 

 Os filmes “Machuca” (2004), do diretor Andrés Wood e “Dawson Ilha 10” (2009), do 

diretor Miguel Littín, foram produzidos após o processo de abertura política no Chile, e 

nessas duas produções é perceptível a representação do pensamento oposicionista. Esses 

filmes negam o governo ditatorial e assumem uma posição a favor da política de Salvador 

Allende. Neles é clara a visão que o golpe fora cruel e repressor, que a liberdade de expressão 
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foi negada e que a violência era a principal arma utilizada pelos militares. Nessas produções 

existe uma tentativa de ressignificação de memória, pois fazem uma reconstrução do cenário 

político, descontruindo a imagem que foi por muito tempo empregada a seu ditador. 

 Em sua produção, Andrés Wood mostra duas realidades de forma ideológica, em um 

lado a classe média egoísta que busca seus próprios interesses e do outro o proletariado 

esforçado sem espaço para crescer. Durante o momento que passaram juntos os garotos 

brigaram, pois o choque de realidade seria inevitável já que os dois pertenciam a grupos 

sociais diferentes. Mostrando também que com a queda de Allende caia o símbolo do 

socialismo no país e as esperanças de ter uma sociedade igualitária. O filme deixa claro que a 

vida da classe média não mudaria muito com a mudança de governo, mas que essa mudança 

seria real para os que defendiam o comunismo no país. Mostra que apesar do milagre 

econômico que fora tanto divulgado pela imprensa de Pinochet, a miséria ainda estava 

presente no país e que a disparidade entre pobres e ricos alcançaria altos índices (WOOD, 

2004).  

O diretor Miguel Littín em seu filme mostra como eram tratados os prisioneiros 

políticos do Chile (ministros, embaixadores, autoridades políticas etc.), retratando como 

sofreram os altos funcionários do governo deposto. Mostrou a falta de humanidade aos 

prisioneiros de guerra que passaram por torturas físicas e psicológicas. Estes quando estavam 

detidos foram forçados a esquecer suas identidades, pois durante aqueles dias de reclusão não 

seriam chamados pelos nomes, mas por seu alojamento seguido de um número. As condições 

na ilha eram precárias, faltava alimentação, tratamento adequado para os doentes, sendo 

recorrentes as agressões físicas e verbais. É visível o sentimento nacionalista empregado nas 

cenas do filme, nos hinos cantados e no orgulho que se mostravam por serem chilenos. Um 

lápis era algo de disputa entre os presos, pois era uma das formas de expressão de liberdade 

(LITTIN, 2009).  

 

Considerações Finais 

 

  Considerando as questões acima expostas, podemos afirmar que, apesar da repressão, 

censura, exílio e todas as formas de supressão da liberdade, entre as produções artísticas 
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chilenas, o cinema se destacou como instrumento de luta durante e depois da ditadura. Apesar 

das perdas sofridas pelo o cinema chileno nos primeiros anos do golpe, os cineastas que 

estavam no exilio continuaram a produzir muitos filmes, trazendo ganhos positivos para as 

produções cinematográficas do seu país, assim como para o conhecimento da história recente. 

 Podemos perceber também como na atualidade o cinema chileno traz em seus filmes a 

imagem negativa da ditadura militar em seu país. Para que os jovens não esqueçam desse 

período e possam entender como esse golpe deixou marcas irreparáveis no presente. Mas, a 

produção cinematográfica mostra também que apesar dessas tensões o sentimento nacionalista 

não pode ser perdido. 
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