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Resumo: 
Nosso objetivo é apresentar o jornal El Mercurio, buscando analisar o papel desempenhado 
por este veículo de imprensa durante o governo de Salvador Allende. Entendendo-o como 
uma espécie de “partido” da burguesia chilena no sentido gramsciano do termo, tentaremos 
evidenciar a sua atuação na conformação da frente heterogênea de oposição ao governo da 
Unidade Popular, buscando por meio de seu estilo “informativo” e “objetivo” agregar setores 
que até o final de 1972 ainda não tinham se declarado publicamente contrários à implantação 
do projeto da “via chilena ao socialismo”, como a Igreja Católica e as Forças Armadas.  

Palavras-Chaves: Chile, imprensa, golpe. 
 
 

 

Fundado em Valparaíso em 1827 e comprado por Augustín Edwards Ross em 1879, o 

jornal El Mercurio se constituiu enquanto um importante porta-voz das classes dominantes 

chilenas, para além de seus partidos políticos tradicionais e associações empresariais. À 

imagem e semelhança do jornalismo inglês, especialmente o Times de Londres, o Mercurio de 

Santiago trouxe a influência do estilo informativo, escrito por funcionários especializados que 

aspiravam à “imparcialidade” e “objetividade”. Os comentários e opiniões, escritos de forma 

desapaixonada e impessoal, ganharam seu espaço na página editorial, com a intenção de 

consagrar a objetividade da notícia. 

 Soma-se a isso, a função de se constituir como um “formador de opinião pública”, não 

estando diretamente relacionado a nenhum partido político de direita. Isso permitiu que o 

jornal fosse identificado como um meio “independente, objetivo, sério e moderno”.1 Por esse 

motivo, funcionou como um representante da classe dominante em seu conjunto e se 

constituiu como um defensor eficaz da economia capitalista. Ao se afastar das frações da 

burguesia e oferecer um olhar para além dos distintos interesses imediatos, o Mercurio pôde 

se apresentar como um representante da opinião pública, dos interesses comuns, defendendo 

como universais os valores específicos das classes dominantes e da ordem capitalista e 

transformando estes últimos em perspectivas nacionais, ligadas à “civilização cristã ocidental” 

e ao “bem comum”. 

                                                 
∗ Mestranda, bolsista CNPq. 
1 CORREA SUTIL, Sofía. Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX. Santiago: 

Sudamericana, 2004. p.53. 
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 Por meio da análise deste periódico tentaremos verificar de que forma o governo da 

UP foi retratado em suas páginas editoriais e reportagens desde a eleição de Salvador Allende 

em 1970 até a efetivação do golpe em 1973. Nossa intenção é demonstrar que este veículo 

expressou a oposição de classe burguesa ao governo de Allende. Também procuraremos 

atentar para o conteúdo das propagandas políticas presentes no jornal - propagandas 

provenientes em sua totalidade de organizações e partidos políticos que compuseram a 

oposição ao governo da UP, a saber, a Democracia Cristã, o Partido Nacional, a organização 

de extrema-direita Patria y Libertad, as associações empresariais, os sindicatos patronais, as 

federações de estudantes da Universidade Católica, o movimento de mulheres de classe 

média, entre outros. Assim, para além de divulgar os interesses comuns do conjunto da 

burguesia chilena em seus editoriais diários, o jornal também tornou público os interesses 

específicos de cada setor ligado às diversas frações da classe dominante (financeira, agrária, 

industrial) e da classe média oriunda do setor terciário, de transportes, serviços (educação 

particular, saúde, etc).  

Dessa forma, o veículo de imprensa mercurial cumpriu um importante papel na 

articulação dos distintos setores oposicionistas funcionando como um organizador 

fundamental da frente civil-militar que derrubou Allende. Em termos de conteúdo, a 

articulação de interesses se deu por meio da publicação de editoriais e reportagens que 

enfatizavam a defesa da propriedade privada; da livre iniciativa; da liberdade de expressão 

associada à preservação dos meios de comunicação privados; da ineficiência do Estado como 

principal regulador da economia; da face “totalitária” do marxismo e a “obsolescência” de sua 

teoria; do atrelamento da legalidade democrática à ordem capitalista burguesa; da 

“neutralidade política” das Forças Armadas, da Igreja, instituições educacionais e sindicatos 

patronais. Com relação à ação prática, o jornal atuou na convocação dos atos e manifestações 

contra as medidas do governo; na publicização das reivindicações dos sindicatos patronais em 

greve; na divulgação das posições da alta hierarquia da Igreja Católica e do Vaticano e no 

isolamento dos militares “legalistas” ao acusá-los de cúmplices do marxismo. Em outras 

palavras, poderíamos dizer, concordando com Rui Mauro Marini, que o Mercurio se 

conformou no “centro de aglutinación y dirección de  las fuerzas reaccionarias, desde los 

gremios fascistas hasta los círculos dirigentes de la gran burguesía nacional y extranjera”.2 

Após o golpe esta constatação se tornou ainda mais evidente pois a política econômica 

                                                 
2 MARINI, Rui Mauro. El reformismo y la contrarrevolución (Estudios sobre Chile). México, D.F.: Era, 1976. 

p.238-239. 
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delineada pela Junta Militar era a mesma que “desde las páginas del Mercurio, el gran capital 

reclamaba”.3 

A análise do Mercurio, exposta a seguir, nos permite compreendê-lo como uma 

espécie de “partido” no sentido atribuído por Gramsci. Segundo este autor, em conjunturas de 

crise ou de acirramento da luta de classes um jornal pode exercer a função de “partido” ou até 

mesmo de “Estado-Maior” de uma determinada classe social, no sentido de operar como 

dirigente ou organizador de seus interesses, “como uma força dirigente superior aos partidos e 

às vezes reconhecida como tal pelo público”. Ainda segundo o autor italiano: 

Esta função pode ser estudada com maior precisão se se parte do ponto de 
vista de que um jornal (ou um grupo de jornais), uma revista (ou um grupo 
de revistas), são também eles “partidos”, “frações de partido” ou “funções de 
um determinado partido”. Veja-se a função do Times na Inglaterra, a que 
teve o Corriere della Sera na Itália, e também a função da chamada 
“imprensa de informação”, supostamente “apolítica”, e até a função da 
imprensa esportiva e da imprensa técnica.4 

 
Veremos a seguir, os principais temas e os argumentos mais recorrentes utilizados 

pelo jornal chileno desde 1970 até 1973. Em primeiro lugar buscaremos mostrar a maneira 

pela qual este veículo pode ser analisado como um “partido” da burguesia chilena, ou seja, 

que interesses foram defendidos e de que maneira foram organizadas as ações diretas (e 

indiretas) contra o governo Allende. Em um segundo momento, tentaremos expor o seu papel 

junto à Igreja Católica no sentido de divulgar e legitimar as posições do Vaticano e da alta 

hierarquia católica do Chile, condenando a atuação da esquerda católica, em especial do grupo 

de sacerdotes denominado “Cristãos para o Socialismo”, defendendo o distanciamento da 

relação “Igreja e política” e a “neutralidade” da instituição católica.  

Se procurarmos identificar os principais eixos temáticos retratados pelo Mercurio ao 

longo deste período, veremos que o periódico não alterou o conteúdo principal de seus 

editoriais – marcados, nos primeiros anos da década de 1970, pelo clima político da Guerra 

Fria e suas “simples” oposições. Devemos levar em conta em nossa análise o contexto em que 

estes discursos foram produzidos e as condições em que circularam e foram “consumidos”. 

Com isso queremos dizer que os embates da luta social travados na sociedade chilena naquele 

contexto também foram travados no plano lingüístico, na imprensa e de forma geral, na 

comunicação social. Como afirmou Cardoso “os códigos fundamentais de cada sociedade são 

                                                 
3 MARINI, Rui Mauro. El reformismo y la contrarrevolución (Estudios sobre Chile). Op. cit. p.238-239. 
4 GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado Moderno. 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1980. p.23. 
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o lugar privilegiado da luta de classes”, ou seja, os códigos são vivos, móveis e podem se 

transformar em cada contexto histórico.5 

Como porta-voz da classe empresarial, o jornal desde 1970 apontou para o “perigo” 

das medidas propostas pela UP, principalmente as que se referiam à criação da Área de 

Propriedade Social, constituída a partir de expropriações e nacionalizações. Os editoriais 

defendiam a propriedade como um bem obtido pelo “esforço individual”, nesse sentido, a sua 

transposição para o controle do Estado significava o “fim da liberdade” dos indivíduos e sua 

adequação forçada a uma forma “única” de produzir e pensar. O Estado foi retratado como o 

“novo patrão” e a UP como uma coalizão “oportunista” que almejava obter “todo o poder” em 

seu próprio benefício.  

Os editoriais de setembro de 1970, mês das eleições presidenciais, atrelavam o 

socialismo ao subdesenvolvimento, afirmando que a construção do sistema socialista no Chile 

significaria um “retrocesso” para este país, pois poria fim à sua “tradição democrática” e 

extinguiria a sua classe de industriais.6 No dia 21 de setembro de 1970 o editorial apontava: 

Chile ha estado lejos de constituir un ejemplo de economía libre. El 
intervencionismo estatal se ha agudizado paulatinamente durante décadas. 
Pero aún se preservaba en importante medida el juego entre la necesidad del 
consumidor y la disposición del empresario para satisfacerla. Ha habido 
iniciativa privada, aunque interferida normalmente y en algunos casos 
monopolizada por el Estado. Lo que nos resulta visible es que la ruta hacia 
el socialismo integral nos vuelva al estado de subdesarrollo.7 

 
A partir de 1971, o atrelamento da democracia ao anticomunismo apareceu com mais 

regularidade no jornal. A defesa do sistema democrático pelos editoriais e propagandas 

políticas se restringia ao cumprimento estrito das regras do jogo político, das alianças no 

Congresso e Parlamento e à aplicação da Constituição. Esta democracia, colocada em 

contraposição ao projeto da UP, – um projeto que desde o início procurou respeitar as mesmas 

instituições da legalidade burguesa – se referia, a nosso ver, a uma forma específica de regime 

que desse à burguesia moderna uma certa tranqüilidade, permitindo que esta preservasse seus 

bens e influência nas diretrizes políticas do país. Em outras palavras, a defesa da propriedade 

privada foi veiculada pelo Mercurio por meio da defesa da “legalidade democrática” e contra 

                                                 
5 CARDOSO, Ciro Flamarion. Ensaios Racionalistas. Filosofia, Ciências Naturais e História. Rio de Janeiro: 

Campus, 1988. p.84. 
6 Com relação à “tradição democrática” nos referimos à crença dos próprios chilenos com relação às suas 

instituições políticas, consideradas “fortes”, “consolidadas” e “representativas”. Nesse sentido, se 
consideravam mais próximos das democracias ocidentais européias e, de certa forma, distintos do restante dos 
países da América Latina. Na verdade, o golpe de 1973 e a crise que o precedeu serviriam para “desmistificar” 
a idéia da “solidez democrática chilena”.  

7 Socialismo y subdesarrollo. El Mercurio, Santiago de Chile, 23 sep. 1970. Editorial, p.3. (Grifos nossos) 
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a “ditadura marxista”.  Em dezembro de 1971, ao retratar a reunião dos representantes da 

Área Privada, o jornal publicou: 

Cómo es posible que un estatismo retrógrado esté ahuyentando fuera del país 
a quienes nos son valiosos para hacer todo lo que tenemos que hacer! Cómo 
es posible que la gestión económica del Estado esté dilapidando por 
fanatismo y sectarismo recursos humanos que toma decenios rehacer! (...) 
Cómo es posible que cuando en todas partes se busca la forma de multiplicar 
los trabajadores dueños de su propio destino, aquí estemos buscando la 
fórmula del Patrón Único llamado Estado!8 

 
 Nesta ocasião, os empresários criticavam a fuga de profissionais chilenos para o 

exterior ao longo do primeiro ano de governo em conseqüência da aplicação da política de 

expropriações. O trecho também é claro na crítica à forte intervenção do Estado na economia 

e na defesa da livre iniciativa encarada como uma política mais “moderna” em contraposição 

ao “estatismo retrógrado” levado a cabo pela UP. 

 Durante o ano de 1972, especialmente a partir de outubro, a expressão dos interesses 

da burguesia no jornal se deu por meio da defesa do lockout levado a cabo pelos transportistas 

que paralisou o país por cerca de 30 dias. A grande maioria dos editoriais, reportagens e 

propagandas políticas presentes no Mercurio buscou legitimar a greve patronal, 

caracterizando-a como a expressão mais evidente do descontentamento popular com relação 

ao governo. Multiplicaram-se as notas, cartas e declarações emitidas no periódico pelas 

associações empresariais, sindicatos de transportistas, dirigentes do Partido Nacional e da 

Democracia Cristã e, inclusive, da Confederação dos Partidos pela Democracia (CODE)9 – 

que na segunda metade de 1972 iniciara sua campanha massiva contra a UP para concorrer às 

eleições parlamentares de março de 1973. A partir de outubro de 1972, a oposição burguesa 

passou a utilizar o argumento de que o governo era “antidemocrático” e “ilegal” – acusando-o 

de representar somente os interesses de uma minoria de chilenos, alguns “iludidos” com a 

“demagogia marxista”. O Mercurio procurou construir a idéia de que a oposição crescia a 

cada dia e, diferentemente do que afirmavam os defensores do governo, estava formada não 

apenas por empresários, “oligarcas” e “imperialistas” (adjetivos atribuídos pela esquerda), 

mas também por parcela considerável das classes médias e populares. Paralelamente a isso, se 

tornaram mais regulares o número de reportagens e editoriais que retratavam a crise 

econômica vivenciada pelo país e a ineficácia dos líderes da UP em solucioná-la. 

                                                 
8 Un año de gobierno arroja balance ampliamente negativo. El Mercurio, Santiago de Chile, 3 dez. 1971, p. 1. 
9 A CODE foi o nome dado à coalizão política formada pelos partidos da oposição ao governo de Allende que 

tinha como base o Partido Nacional e o Partido Democrata-Cristão. Ela se formou em fins de 1972 para 
concorrer às eleições parlamentares de março de 1973 contra a Unidade Popular. 
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 No editorial do dia 12 de outubro de 1972, o jornal fez um apelo à necessidade de ação 

conjunta dos transportistas, para que, desta forma, pudessem se contrapor mais eficazmente ao 

governo Allende: 

Desde el momento en que el transportista de camiones resulte privado de su 
fuente de actividad y de su herramienta de producción, que es su vehículo, se 
habrá dado la partida a la paulatina estatización de todo ese importante rubro 
de los servicios. Hemos visto que en Chile el proceso marxista de supresión 
de la iniciativa particular ha marchado más aceleradamente que en otras 
experiencias del mismo corte ideológico. (...) La solidaridad gremial va 
siendo la única herramienta efectiva que queda contra la marcha de la 
Unidad Popular hacia el control absoluto de las fuentes de subsistencia del 
país. La falta de solidaridad, a la inversa, ha resultado (...) el mejor estímulo 
para que la burocracia socialista resuelva apoderarse paulatinamente de las 
unidades de producción en que ha puesto sus ojos.10 

 
 Neste editorial a crítica à estatização dos serviços veio acompanhada de denúncia de 

supressão da iniciativa privada por parte do governo. Para barrar este processo, os autores 

propõem a ação unificada ou mesmo “solidária” entre os setores afetados pela política 

econômica do governo, em especial entre os integrantes dos diversos sindicatos patronais. 

 Além de legitimar a ação dos gremios, o jornal também publicou declarações do 

próprio movimento. No dia 11 de novembro de 1972 o movimento gremialista, por meio de 

um artigo elaborado por seus próprios dirigentes, defendeu seu papel de “representante da 

vontade geral da Nação”. Nesse sentido, seu “dever” seria combater a “ideologia totalitária” 

do socialismo e dirigir a oposição ao governo rumo ao processo de “reconstrução” do Chile 

destruído. Como apontaram os sindicatos patronais: 

El poder gremial que en Chile nace no pertenece a nadie en particular pero sí 
a todos en general. (...) También preocupa a los colectivistas una 
organización poderosa que no esté basada en términos económicos, que no 
use como herramienta el odio de clases y no esté destinada a ser un 
instrumento del Estado. (...) Las ideologías totalitarias son incompatibles con 
el gremialismo, que es una versión independiente de trabajadores unidos por 
sus propios objetivos y no al servicio del Estado. (...) Somos capaces de 
reconstruir lo destruido y de crear sobre esas bases una sociedad nueva, 
eminentemente justa, distinta a todo lo anterior, pero basada en nuestra 
tradición y en nuestra historia. (...) Chile no puede seguir agonizando entre la 
pasión, la incapacidad y el dogmatismo. (...) Hace un año en esta ocasión 
adelantamos lo que iba a suceder. Dijimos que no podían los extremistas 
apoderarse del destino de Chile. (...) Dijimos que lo único permamente en la 
estructura del campo chileno era la propiedad privada. Y que la propiedad 
estatal era torcer el sentido de los campesinos y del país entero.11 

 

                                                 
10 Significado del paro del transporte. El Mercurio, Santiago de Chile, 12 out. 1972. Editorial, p.3. (Grifos 

nossos). 
11 Poder gremial: lo que somos en la historia. El Mercurio, Santiago de Chile, 11 nov. 1972. Inserción, p.27. 
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Ainda em 1972, é importante destacar o clima de ameaça invocado pelo jornal no que 

se refere aos interesses da burguesia e da pequena-burguesia. O tom dos editoriais quando 

retratavam a ameaça sofrida pelos grandes proprietários chilenos e o significado das restrições 

impostas à iniciativa privada mostravam a agonia do capitalismo e da “democracia” e a 

urgência de uma iniciativa por parte da burguesia para reverter tal quadro. O retrato de um 

Chile destroçado política e economicamente ganhou mais evidência no ano seguinte e foi 

usado para justificar a intervenção das FFAA e a derrubada do Governo Allende.  

 Durante o ano de 1973 os editoriais do Mercurio se caracterizaram por atacar 

frontalmente o governo e a acusação de seu caráter “ilegal” ganhou centralidade nos atos da 

oposição. Neste ano, a CODE aprovou oficialmente a inconstitucionalidade do governo na 

Câmara de Deputados. Além de mencionar a ameaça de “pauperização” da burguesia por 

meio da aplicação da política econômica da UP, o periódico também se utilizou da crítica ao 

Poder Popular para fundamentar a sua acusação de “ilegalidade”. O avanço na organização 

dos trabalhadores foi retratado como “indisciplina laboral” e como a causa principal da queda 

da produtividade econômica. Em termos políticos, o governo foi criticado por sua “tendência 

totalitária”, principalmente com relação ao projeto da Escola Nacional Unificada, retratado 

pelo Mercurio como parte de uma estratégia maior da UP de implantar uma “ditadura” no 

Chile e fazer uma “lavagem cerebral” nas crianças e jovens chilenos.12 Por fim, o jornal 

passou a publicar de forma contínua, inúmeros artigos sobre a importância das FFAA, seu 

profissionalismo e seu papel de defensoras da ordem nacional. Apresentando a crise 

econômica como insolúvel, surgiram editoriais com alternativas para a “reconstrução 

nacional”. 

 Com o objetivo de criar um clima de ameaça para as classes médias e 

consequentemente um ambiente golpista, o jornal descrevia a situação de crise e violência 

generalizada em 1973, como mostra o editorial abaixo: 

... la durísima escasez actual, con sus colas inmensas para la obtención de 
pan, de carne, de aceite, de arroz, de azúcar y de otros artículos esenciales, se 
tornará más grave y colmará la desesperación de los chilenos, ya próximos a 
la zona del hambre que se perfila como una de las metas del régimen 
marxista. Sin embargo, nada de lo que debería hacerse para restaurar la 
producción agrícola en esta fase crítica es llevado a ejecución, sino todo lo 
contrario. (...) La ineficiencia técnica en la agricultura que se denomina 
‘reformada’ llega al punto de que dicho sector, que está en posesión de la 
mayor parte del suelo laborable del país, produce menos que lo que aún 

                                                 
12 O ENU foi o projeto de reforma educacional apresentado pelo governo da Unidade Popular. Devido ao seu 

conteúdo ideológico foi fortemente combatido pelo conjunto da oposição, a qual acabou se fortalecendo com 
as críticas feitas ao mesmo projeto pela Igreja Católica e pelas Forças Armadas. 
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queda de la agricultura privada, siendo así que esta última sólo dispone de 
una ínfima parte.13 

  
 Nesse caso, a fome e a escassez foram analisadas como parte da estratégia da UP de 

proletarização das classes médias. A reforma agrária teria levado à queda da produção 

agrícola, comprovando a ineficiência do Estado para gerir a economia. O novo modelo 

econômico proposto nas páginas editoriais do Mercurio também estava exposto nos artigos 

escritos por representantes das associações empresariais, como é o caso do discurso 

pronunciado pelo presidente da Sociedade de Fomento Fabril (SOFOFA), Orlando Saenz, 

tornado público pelo jornal em março de 1973: 

Queremos que todos los chilenos vean por dentro la empresa industrial 
privada y comprueben si es la cueva de esclavitud e idnominia, de dolor para 
unos y riqueza fácil para otros que siempre ha tratado de pintar el marxismo 
totalitario. Reconocemos que en esta labor hemos recibido una importante 
ayuda del Gobierno que ha cumplido la mitad de la tarea, demostrando 
cabalmente lo que es la empresa estatizada, convertida a estas alturas para la 
abrumadora mayoría de los chilenos en sinónimo de ineficacia, escasez, 
abuso, despilfarro y atropello. (...) Recién empezamos a mostrar que la 
empresa libre, manejada técnicamente, puede ser sinónimo de progreso, 
justicia, abundancia y eficiencia. (...) Le señalaremos sistemáticamente al 
pueblo chileno, preparado por la experiencia de dos años terribles, que no 
hay libertad política sin libertad económica, que no hay progreso sin libre 
iniciativa, que no hay igualdad ni justicia en un Estado totalitario. (...) 
Queremos que la nueva empresa privada chilena, nueva no sólo en equipos y 
edificios sino que en principios y conceptos, tenga una amplia base social, de 
manera que nunca más sea posible en Chile la indignidad de la cola, del 
obrero despedido por no ser marxista, del mercado negro creado por los 
sátrapas del Gobierno, de la producción chilena al servicio de partidos y 
consignas. (....) Lucharemos por la recolocación en Chile de los técnicos 
desplazados por el sectarismo. (...) Porque todo Chile debe saber de nuestros 
labios que la industria chilena está siendo sistemáticamente destruida.14 

 
 O rechaço ao “Estado empresarial” não era algo novo no discurso da SOFOFA que 

desde 1955 defendia uma política econômica que pusesse fim ao intervencionismo estatal. 

Para aumentar a produção, estes empresários eram favoráveis à redução dos gastos públicos e 

a transferência de recursos do setor público para o privado.15 Ressaltamos no texto a 

reivindicação dos industriais de recolocar os “técnicos” no sistema produtivo chileno. Por 

“técnicos” entendemos “especialistas” da engenharia, economia e outras áreas, que no 

primeiro ano de governo UP, deixaram o país por terem sido afetados em seus interesses 

                                                 
13 Camino hacia el hambre. El Mercurio, Santiago de Chile, 25 abr. 1973. Editorial, p.5. 
14 Dijo Orlando Saenz en Sociedad de Fomento Fabril – ‘La salvación de Chile es tarea de todos, de cada uno 

depende que vivamos en libertad o esclavitud’. El Mercurio, Santiago de Chile, 29 mar. 1973, p.24. (Grifos 
nossos). 

15 Cf. CORREA SUTIL, Sofía. Con las riendas del poder. Op. cit., p.195-196. 
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econômicos mais imediatos. O mesmo termo foi utilizado pelos defensores do regime militar 

a partir de setembro de 1973 para atribuir um caráter “neutro” e até “universal” ao mesmo. 

 Outro tema de grande repercussão na imprensa mercurial foi a “ameaça” do Poder 

Popular, encarado como um poder inconstitucional por ser “paralelo” ao Estado. Como 

afirmou um editorial de abril de 1973: 

El origen de la sedición no está en los opositores. Por el contrario, se 
encuentra en la creación de un Poder Paralelo de carácter dictatorial y 
anticonstitucional. Este Poder Paralelo de los Cordones Industriales, de los 
Comandos Comunales, de los Consejos Campesinos, de las JAP de la 
distribución, de los Consejos de Educación (o JAP de la educación), es 
claramente subversivo. (...) El Poder Paralelo será en breve plazo más eficaz 
que las autoridades del Estado, puesto que manejará en una sola mano el 
consumo popular y los instrumentos de concientización que emplean en la 
Escuela Unificada. Además del control sobre el estómago y las mentes, el 
Poder Popular organiza verdaderas milicias, cuya fuerza de choque todavía 
no pueden tal vez competir con el dispositivo militar de la República, pero 
que están siendo preparadas a resistir y a vencer en futuros 
enfrentamientos.16 

 
 A partir deste editorial é possível identificar a ameaça que o avanço da organização 

dos trabalhadores significava para o conjunto da burguesia. Como afirmamos antes, a ativação 

popular foi relacionada à queda da produtividade econômica e ao “afrouxamento” das 

relações trabalhistas, o que expressava uma insatisfação no que diz respeito ao rebaixamento 

dos lucros dos grandes proprietários. Nesse quadro, a “indisciplina” teria tomado conta dos 

locais de trabalho e o governo da UP teria se mostrado incapaz de garantir o retorno à 

“ordem”. Vejamos o trecho a seguir: 

Nunca se había dado en Chile el trabajo mal hecho, el trabajo a medias o la 
simple holganza como en estos días. Y la quiebra del hábito de trabajo de 
los chilenos constituye una de las más pesadas responsabilidades de 
Gobierno, pues se trata de un mal que costará muchos sacrificios y tal vez 
mucho tiempo para ser reparado. Nunca se habían dado un caos económico 
interno y una insolvencia externa de estas magnitudes, lo cual afecta 
seriamente a la seguridad nacional. (...) El Gobierno ha sido incapaz de 
resguardar el orden público y la seguridad, así como de cumplir y hacer 
cumplir las leyes. (...) Toda revolución inspira reacciones y trae aparejado un 
margen de desajustes, de inexperiencia y de violencia. Pero el caso chileno 
rebasa todos los límites de la ineficiencia y envuelve un costo moral 
inapreciable, pues compromete la capacidad misma de los chilenos para 
trabajar y convivir en un ambiente de justicia, dignidad y decencia.17 

 
  Em agosto de 1973 a coluna “Temas Econômicos” decretava o fracasso da experiência 

UP e apresentava um novo modelo econômico para a “reconstrução nacional”, o qual, devido 

                                                 
16 Origen de la sedición. El Mercurio, Santiago de Chile, 29 abr. 1973. Editorial, s/p. 
17 Insuficiente explicación de un fracaso. El Mercurio, Santiago de Chile, 22 mai. 1973. Editorial, p.5. (Grifos 

nossos). 
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à grave crise econômica, não poderia contar com as “regras do jogo” vigentes. Em outras 

palavras, o Mercurio anunciava o que seria a política econômica do regime militar chileno: 

La experiencia de la vía chilena hacia el socialismo parece estar llegando a 
su fin; en efecto, la magnitud de la crisis económica es tal que hace 
imposible visualizar salidas positivas con las actuales reglas del juego. (...) 
No corresponde discutir acá las alternativas de salida política que el país 
posee; supondremos que este país, como muchos otros, encontrará una forma 
de Gobierno con poder y permanencia suficientes para permitir el desarrollo 
de una política económica coherente y racional. (...) El primer problema que 
debe resolverse es el de la organización de la producción; en este sentido la 
experiencia de la UP de estatización ha resultado claramente un fracaso y 
debe en consecuencia cambiarse, por la vía de descentralizar el aparato 
productivo; la descentralización se puede llevar a cabo entregando el manejo 
de los medios de producción al sector privado a través de empresas privadas 
con diversos grados de participación; puede pensarse en fórmulas diversas 
como empresas integradas, de autogestión, de cogestión, cooperativas o 
empresas privadas como las existentes en los países desarrollados europeos. 
Las formas descentralizadas de producción han probado ser superiores a las 
estatales, porque en ellas existen sistemas de incentivos claros que tienden a 
favorecer la inversión, el trabajo, la eficiencia, etc. No sucede ello con las 
empresas estatales, donde lo que conviene es trabajar poco y mal. No hay 
disciplina, innovación y en general no hay incentivos para que las personas 
desarrollen sus capacidades.18 

 
Como apontou Correa, desde fins da década de 1960 se delineava uma ação conjunta 

entre os economistas formados em Chicago - que retornaram para reorganizar os estudos em 

economia na Universidade Católica do Chile -, as organizações empresariais e a empresa 

Mercurio, a qual criou colunas no jornal para a publicação de temas específicos, como a que 

se intitulava “Temas Económicos”, citada anteriormente. Estes mesmos setores 

desenvolveram posteriormente os conteúdos do regime militar, tanto no que diz respeito às 

políticas econômico-sociais, quanto à nova institucionalidade política instaurada nesses 

anos.19  

Cerca de dois dias antes do golpe, o jornal publicou um editorial que afirmava a 

existência de um “amplo consenso com respeito à inconstitucionalidade e ilegalidade do 

governo”. Segundo o texto, o país se encontrava “inevitavelmente condenado à destruição se 

continuasse aplicando a política de transição ao socialismo”.20 A capa do dia 13 de setembro 

informava sobre o suposto “suicídio” de Allende e o editorial do mesmo dia justificava a 

intervenção das FFAA no país: 

Tanto la opinión pública nacional como la extranjera habían llegado a la 
evidencia de que Chile entraba en un proceso fatal que debía llevarlo a la 

                                                 
18 Ideas para la Reconstrucción Nacional. El Mercurio, Santiago de Chile, 11 ago. 1973. Temas Económicos. 

p.2. (Grifos nossos). 
19 CORREA SUTIL, Sofía. Con las riendas del poder… Op. Cit. p.270. 
20 Presión en la base social. El Mercurio, Santiago de Chile, 9 set. 1973. La Semana Política, p.31. 
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dictadura marxista o a la guerra civil. La intervención de las FFAA, vino en 
este caso a liberar a la ciudadanía de la inminente dictadura marxista y a 
salvar a Chile del aniquilamiento político, social y económico. Se abren 
ahora perspectivas de recuperación mediante un intenso y disciplinado 
esfuerzo que restablezca el hábito del trabajo, normalice las faenas, detenga 
la destrucción del patrimonio nacional y reinicie el proceso de capitalización 
indispensable al futuro bienestar.21 

 
 De forma surpreendente, no mesmo dia do golpe de Estado o presidente da empresa 

jornalística El Mercurio, Fernando Léniz, fora nomeado para um dos cargos ministeriais mais 

decisivos do período: Economia. Também é importante lembrar que seu irmão, Jorge 

Fontaine Aldunate, presidente da Confederação da Produção e Comércio, fora chamado a 

ocupar o cargo da Direção de Organizações Civis, de caráter econômico, atuando como 

diretor do Projeto Chile.22 Os exemplos se multiplicam se buscássemos as convergências 

entre a empresa Mercurio e as bases do regime militar. 

 Como expressão do pensamento conservador chileno e articulador da frente 

heterogênea de oposição ao governo Allende, o Mercurio também teve uma atuação 

importante no que se refere à divulgação do posicionamento da alta hierarquia católica do 

Chile nas disputas internas da Igreja. Nesse sentido, o jornal funcionou como um porta-voz do 

pensamento católico tradicional. 

Ao analisar as reportagens e editoriais do Mercurio referentes aos temas do mundo 

católico, percebemos que o jornal procurou destacar os assuntos que convergiam ou eram 

funcionais à linha política do jornal. O mais freqüente foi a defesa da incompatibilidade entre 

o marxismo e o cristianismo, visto que neste período, uma parte considerável de cristãos – 

laicos, sacerdotes e freiras – aderiram à construção do projeto da UP e se somaram às 

organizações políticas de esquerda. Paralelamente, os jornalistas do Mercurio também se 

preocuparam em divulgar artigos, entrevistas e reportagens que enfatizavam a “neutralidade” 

da Igreja Católica e seu distanciamento com relação aos conflitos de ordem política. Veremos 

a seguir, por meio de alguns exemplos, de que forma o Mercurio, buscando se identificar 

como um órgão puramente “informativo” também utilizou elementos do pensamento católico 

tradicional para defender como universais, os valores específicos da classe dominante. Nesse 

sentido, a defesa da “civilização cristã ocidental”, da “justiça”, do “bem comum”, da 

                                                 
21 Hacia la recuperación nacional. El Mercurio, Santiago de Chile. Editorial, p.3. 
22 CORREA, SUTIL, Sofía. Con las riendas del poder… Op. Cit. p.272. O intercâmbio entre economistas da 

Universidade de Chicago e da Universidade Católica do Chile desde a década de 1950 foi acompanhado pela 
criação do “Projeto Chile”, um centro de pesquisa apoiado pelo proprietário da empresa Mercurio e que tinha 
como objetivo incentivar e publicar as pesquisas desta geração de economistas ligados à orientação de livre 
mercado e, críticos, portanto, da participação do Estado na economia. A maior parte destes economistas 
compôs o time econômico de Pinochet após 1973. 
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“democracia” e da “propriedade privada” são elementos comuns, presentes do discurso 

católico tradicional e usados pela burguesia nesse contexto de defesa da ordem capitalista 

ameaçada. 

Logo no primeiro ano de governo da UP, o Mercurio publicou uma notícia que 

atentava para a preocupação da Igreja com os problemas sociais, mas frisava que o marxismo 

não era o caminho adequado para solucioná-los: 

Paulo VI también criticó el llamado ‘marxismo cristiano’, al decir que ‘el 
nombre cristiano no es anticuado, ni ineficaz, ni necesita de alianzas 
equivocadas’. Este mes, el Papa expidió uno de los documentos claves de su 
reinado, una extensa carta apostólica actualizando las enseñanzas de ‘Rerum 
Novarum’ y repudiando el marxismo por su ‘materialismo ateo y su 
dialéctica de violencia’.23 

 
 No mesmo mês, o jornal publicou um artigo em que rechaçava o envolvimento dos 

católicos com a política, em especial à ação política da esquerda. O autor do artigo também 

condenou a adesão dos cristãos ao liberalismo, da mesma forma que pregara o Papa e a alta 

hierarquia da Igreja do Chile nesse período. No entanto, a ênfase dos pronunciamentos 

referia-se ao marxismo, entendido como uma doutrina que se aplicada, levaria 

“inevitavelmente” a sociedade a um regime “totalitário”: 

El cristiano que quiere vivir su fe en una acción política, concebida como 
servicio, tampoco puede adherirse sin contradicción a sistemas ideológicos 
que se oponen radicalmente o en los puntos sustanciales a su fe y a su 
concepción del hombre: ni a la ideología marxista, a su materialismo ateo, a 
su dialectica de violencia y a la manera como ella entiende la libertad 
individual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda 
transcendencia al hombre y a su historia personal y colectiva; ni a la 
ideología liberal que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda 
limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, 
y considerando las solidariedades sociales como consecuencias más o menos 
automáticas de iniciativas individuales y no ya como un fin y un criterio más 
elevado del valor de la organización social. (...) Si a través del marxismo, tal 
como es concretamente vivido, pueden distinguirse estos diversos aspectos 
(...) seria ilusorio (...) el aceptar los elementos del análisis marxista sin 
reconocer sus relaciones con la ideología, el entrar en la práctica de la lucha 
de clases y de su interpretación marxista dejando de percibir el tipo de 
sociedad totalitaria y violenta a la que conduce este proceso.24 

 
 Em 1972, em meio a polêmica interna da Igreja sobre o surgimento do grupo “Cristãos 

para o Socialismo” (CpS) formado por sacerdotes empenhados na construção do socialismo 

no Chile, o Mercurio publicou a carta de um grupo de padres que defendia o não 

envolvimento do sacerdote com a política: 

                                                 
23 Paulo VI condena la insensibilidad social. El Mercurio, Santiago de Chile, 17 mai. 1971, p.26. 
24 Iglesia, política y acción social en el mundo hoy. El Mercurio, Santiago de Chile, 23 mai. 1971, p.6. 
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Nuestro compromiso con Chile se traduce, por eso, en dos palabras: ser 
sacerdotes. Sacerdotes sin más adjetivos o apellidos. Nuestro sacerdocio no 
se limita a un territorio, ni está al servicio de una ideología, de una facción, 
de un partido, o de una clase en forma excluyente. (...) Somos sacerdotes de 
la Iglesia, presencia paternal de un Dios que no discrimina ni excluye a nadie 
de entre sus hijos, y que sólo sabe tener preferencias por el más pobre y el 
más necesitado. (...) No es para eso que fuímos ordenados sacerdotes. No 
tenemos derecho a oscurecer, de ese modo, el verdadero rostro de la Iglesia, 
ni a defraldar las legítimas expectativas de nuestro pueblo. El pueblo espera, 
y tiene derecho a exigirmos que seamos lo que somos: padres, pastores y 
educadores de la fe.25 

 
 Em 1973 a maior polêmica que envolveu a Igreja e que foi amplamente noticiada pelo 

Mercurio foi a discussão em torno ao projeto da Escola Nacional Unificada (ENU) 

desenvolvido pela UP. O projeto foi utilizado para agregar outros setores à oposição aberta ao 

governo, dentre eles a Igreja Católica e as FFAA. O governo foi acusado de “ideologizar a 

educação sobre a base de postulados marxistas e de querer destruir a família”.26 Nesse 

sentido, o Mercurio de 1973 esteve repleto de manchetes que afirmavam o rechaço de 

distintos padres e arcebispos ao ENU, além de posteriormente publicar a posição conjunta da 

Conferência Episcopal do Chile sobre o mesmo. O rechaço dos bispos ao ENU deu uma 

legitimidade a mais para o conjunto da oposição em sua luta contra o governo. Neste ano, o 

jornal também deu voz aos setores mais conservadores da Igreja, como o padre Raúl Hasbún, 

diretor do Canal 13 de Televisão, que posteriormente apoiou o golpe militar.  

 Na polêmica em torno ao ENU, o Mercurio publicou um editorial cujo tom agressivo 

insinuava a intenção do comunismo em acabar com a liberdade religiosa por meio da reforma 

educacional. No trecho a seguir o periódico faz um chamado à Igreja para compor a frente de 

oposição ao governo “marxista” de Salvador Allende com o objetivo de se autopreservar 

enquanto instituição. Dessa forma, o jornal apontava para a impossibilidade de sobrevivência 

do catolicismo (ou de qualquer culto religioso) sob um governo de inspiração marxista: 

En Chile han reinado por largos años una tolerancia y una libertad de 
conciencia que enorgullecen al país. La Escuela Nacional Unificada tiene el 
triste privilegio de inaugurar entre nosotros el monismo ideológico, la 
unilateralidad sectaria e infecunda en el seno de la educación. El trasplante a 
Chile de un ideologismo oficialista inspirado en Marx y Lenin reinicia 
también una era de conflictos religiosos, ya que es legítimo que los cristianos 
vean amenazada la fe de sus mayores y busquen en las jerarquías de la 
Iglesia una orientación que les permita resistir los avances del ateísmo 
beligerante. La ideología del materialismo dialéctico empezará a insinuarse 
en formas aparentes libres y tolerantes, pero su propia lógica interna lo 
llevará a la intolerancia y la persecución de las religiones, como bien pueden 

                                                 
25 Sacerdotes no están al servicio de partidos. El Mercurio, Santiago de Chile, 27 abr. 1972, p.16. 
26 DOONER, Patricio. Periodismo y Política. La Prensa de Derecha en Chile. 1970 – 1973. Santiago: ICHECH 

(Instituto Chileno de Estudios Humanísticos), [1985]. p.39. 
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contarlo no sólo los cristianos de todas las sectas sino también los judíos y 
hasta los que profesan un deísmo no necesariamente religioso.27 

 Observa-se a legitimação dos posicionamentos da alta hierarquia da Igreja e um 

chamado ao conjunto de fiéis para que recorressem à orientação de seus “superiores”, não se 

deixando levar, ingenuamente, por ideologias “atéias” e “totalitárias”. 

 Por último, às vésperas do golpe o Mercurio apresentou em sua capa o pedido de 

renúncia de Allende feito pelo padre Raúl Hasbún, membro de Igreja que mais recebeu 

atenção por parte do periódico nestes anos. Por ser um homem importante da instituição 

católica – diretor de um canal de televisão e da revista Iglesia de Santiago -, além de 

expressar o pensamento dos setores mais conservadores do catolicismo no Chile, o jornal o 

tinha como uma figura de confiança e até como um aliado na conformação da frente de 

oposição. O trecho abaixo é revelador nesse sentido: 

Nuevas manifestaciones para que el Presidente de la República rectifique la 
política de su gobierno o renuncie se hicieron sentir ayer en Santiago y en 
diversas partes del país. Los estudiantes de la Universidad Católica 
comenzaron a recolectar firmas en la zona céntrica de esta capital para 
solicitar la renuncia de Allende. El Padre Raúl Hasbún, Director del Canal 
13 de Televisión, en un editorial que leyó ante las cámaras al término del 
informativo ‘Tele 13’, tuvo expresiones encaminadas a persuadir al 
Presidente de la República, y a quienes lo acompañan en su gestión 
gubernativa, para que dejen sus cargos. El sacerdote apoyó sus términos en 
una sentencia del Papa Juan XXIII, contenida en la Encíclica Pacem in 
terris: ‘La razón de ser de un gobernante, radica por completo en el bien 
común de su pueblo’. (...) [La autoridad] en concepto de la cristiandad, es 
servicio y el poder se tiene como un medio y no como un fin, un medio para 
servir el bien común del pueblo. De acuerdo a ello, los actuales momentos 
que vive el país nos presentan a un gobernante enfrentado a un dilema: que 
por una parte posee la grandeza de servir y por otra el drama de un país 
empobrecido. Exasperado, ‘desgarrado en su cuerpo y enfermo en su alma, y 
esto es más dramático aún – agregó Hasbún – cuando uno ha sido 
encarnador de una gran esperanza de redacción’. (...) Hasbún sostuvo que la 
experiencia marxista-leninista ha comprobado la verdad de una ley 
expresada por el Papa Paulo VI: ‘Cada vez que los hombres tratan de 
organizar la tierra sin Dios, terminan organizándola contra el hombre’.28 

 
 Em suma, buscamos, por meio destas passagens, mostrar que o Mercurio, enquanto 

um dos jornais mais influentes do Chile pode ser analisado como uma expressão dos 

interesses da burguesia chilena. Torna-se notório o papel ativo do periódico na organização do 

conjunto da oposição ao governo e na tentativa de criar um consenso em torno da necessidade 

de uma intervenção militar no Chile, país “destroçado pelo marxismo” em 1973 – expressão 

usada pelos veículos de imprensa favoráveis à deposição de Allende. A publicização das 

orientações oficiais da Igreja do Chile, assim como as do Vaticano, também nos permitem 

                                                 
27 Comunismo y religión. El Mercurio, Santiago de Chile, 11 abr. 1973. Editorial, p.5. 
28 Piden renuncia de Allende. El Mercurio, Santiago de Chile, 5 set. 1973, p.1. (Grifos nossos). 
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avaliar seu papel na legitimação do pensamento católico conservador em um momento de 

crise interna da instituição. A doutrina católica foi de fato utilizada para justificar oficialmente 

o golpe militar29 e uma parte da Igreja desempenhou, principalmente por meio das Capelanias 

Castrenses,  um papel ativo nas perseguições, execuções e torturas aos militantes de esquerda, 

legitimando o regime militar, enquanto a maioria do Episcopado atuou com certa 

ambigüidade.30                                                                                         

 

                                                 
29 “(...) Las fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir el Gobierno que, 

aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad fragrante, asumiendo el Poder por el sólo lapso en que 
las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por sí, 
ante Dios y ante la Historia hace justo su actuar y por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se 
dicten para la consecución de la tarea de bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir”. Apud 
“Bando nº 5 de la honorable Junta de Gobierno de Chile”. In: Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile. 
11 de septiembre de 1973. Santiago de Chile: Lord Cochrane, 1973, p.249. 

30 Sobre a atuação das capelanias Castrenses durante o regime militar chileno ver VIDAL, Hernán. Las 
capellanías castrenses durante la dictadura. Hurgando en la ética militar chilena. Santiago: Mosquito 
comunicaciones, 2005. 


