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o brasil contra a democracia 155x230 5a prova.indd   5o brasil contra a democracia 155x230 5a prova.indd   5 14/01/21   16:3314/01/21   16:33



o brasil contra a democracia 155x230 5a prova.indd   6o brasil contra a democracia 155x230 5a prova.indd   6 14/01/21   16:3314/01/21   16:33



Há um grande número de leis e hábitos 
políticos do antigo regime que 
desapareceram, subitamente, em 1789, e 
voltaram alguns anos depois, como certos 
rios que se escondem dentro da terra para 
ressurgir um pouco mais longe, mostrando 
as mesmas águas a novas margens.

Alexis de Tocqueville, 
O antigo regime e a revolução
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INTRODUÇÃO

O MODELO BRASILEIRO

seis meses após salvador allende apoiar o queixo na ponta do cano da ak-47 que 
Fidel Castro lhe presenteara e apertar o gatilho, um Boeing 727 da  Lan-Chile fez um 
pouso macio na Base Aérea de Brasília. Trazia a bordo o general  Augusto José Ramón 
Pinochet Ugarte, chefe da junta militar que havia assumido o poder absoluto no Chile. 
No sopé da escada acoplada ao avião, aguardavam-no o ministro das Relações Exterio-
res do Brasil,  Mario Gibson Barboza, uma bandinha militar para fazer as honras de 
chefe de Estado e uma claque de funcionários da embaixada chilena. Um vento intermi-
tente mexia as bandeirinhas rubro-brancas e verde-amarelas de boas-vindas.

O pretexto da viagem ofi cial — a primeira de Pinochet como líder supremo chileno, 
desde o golpe de 11 de setembro de 1973 — era a cerimônia de posse do novo general-pre-
sidente brasileiro, Ernesto Geisel, em 15 de março de 1974. Entretanto, razões de outra 
ordem também haviam contribuído na escolha do destino. Ao neófi to ditador do Cone 
Sul, não havia lugar melhor do que o Brasil para fazer sua première no palco da política 
internacional.

De quepe e farda prussiana gris com penduricalhos dourados, Pinochet desceu os 
degraus mancando levemente em razão de uma dor no calcanhar direito, até encontrar 
a mão estendida de Gibson Barboza. Seguiam-no sua esposa,  Lucía, o ministro das Rela-
ções Exteriores do Chile,  vice-almirante Ismael Huerta, e uma fi leira de funcionários 
do novo regime. O general chileno era a primeira autoridade estrangeira a desembarcar 
para a investidura em Brasília; também estavam a caminho o coronel boliviano Hugo 
Banzer e o estancieiro uruguaio  Juan María Bordaberry — ambos alçados ao poder di-
tatorial nos anos anteriores com fi rme apoio do Brasil —, além da primeira-dama ame-
ricana,  Patricia “Pat” Nixon. Pinochet encontraria a capital ainda a se alindar para a 
festa.

A troca da guarda em Brasília tinha um signifi cado especial. A “Revolução Redento-
ra” que derrubara João Goulart completava seu primeiro decênio com um Brasil que 
embalava um crescimento de 14% ao ano e rasgava a fl oresta Amazônica de leste a oeste 
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com uma rodovia transcontinental, símbolo da modernização conservadora. Até fi sica-
mente o regime dos generais havia expandido o país: a fronteira do mar territorial bra-
sileiro havia sido arrastada duzentas milhas náuticas Atlântico adentro, em meio a 
aplausos da imprensa e da classe política, incluindo a oposição legal, e o opróbrio de 
potências estrangeiras. Havia decerto um outro Brasil, onde a imprensa silenciava, 
amordaçada, e a repressão terminava de dizimar e expelir para o exílio a esquerda, em-
bora fossem o tronco nu e a cara pintada de Ney Matogrosso cantando “Sangue latino” à 
frente dos Secos & Molhados que escandalizassem a família brasileira.

E, pela primeira vez, a transmissão do comando da ditadura ocorria livre de sola-
vancos. Em 1967, o marechal  Humberto de Alencar Castelo Branco deixara a presidên-
cia emparedado pela linha dura dos militares. Em 1969, quando o general  Artur da Cos-
ta e Silva sofreu um derrame, a linha sucessória se rompeu e, num remendo do poder 
arbitrário, o general Emílio Garrastazu Médici foi colocado no topo. Mas Geisel, o quar-
to presidente do regime, fora escolhido unilateralmente por Médici e coroado por um 
“colégio eleitoral especial” de militares. A caserna via-o como “altamente qualifi cado 
para administrar a nova fase da revolução”, reportava a cia ao presidente Nixon.1 Ele 
receberia a faixa presidencial das mãos de seu antecessor, com a casa aberta aos ami-
gos da ditadura. A presença de Pat Nixon, Banzer, Bordaberry e Pinochet era um atesta-
do de normalidade.

Aquele Pinochet que pousava no Brasil era ainda largamente desconhecido do mun-
do, incluindo os vizinhos brasileiros. Tinha 58 anos, 1,78 metro com moderado sobrepe-
so, olhos azul-esverdeados e um bigode fi no acinzentado, coifado milimetricamente, 
que lhe dividia ao meio a cara oval. Quando falava, era possível entrever uma fi leira de 
coroas douradas na arcada dentária inferior. Sua voz aguda saindo de um corpo compri-
mido, quadrático, causava estranheza em quem o ouvia pela primeira vez.2 Fora sempre 
um católico devoto, primogênito entre seis irmãos e o queridinho da mãe.3 Na juventude, 
a Academia Militar Chilena o rejeitara duas vezes sob o argumento de “falta de aptidão 
fí sica”, franzino e baixo que era. Mas o general quase sexagenário, pai de cinco e avô de 
seis, sempre iniciava seu dia às seis da manhã com uma sessão de ginástica na qual com-
binava alongamentos e fl exões, ritual que manteria no Brasil. Sua rotina era obsessiva-
mente controlada. Não era abstêmio, mas jamais se embriagava; gostava de bebericar 
lentamente pisco sour ou uma dose moderada de uísque quando terminava o dia. Dor-
mia cedo, lendo livros de história militar, e divertia-se com lutas de boxe e esgrima, e 
com a prática do hipismo — havia anos que um de seus companheiros de cavalgadas 
matinais era o embaixador brasileiro em Santiago, Antonio Cândido da Câmara Canto.

À vida privada distante de extremos, Pinochet somava, até as vésperas do golpe, 
uma reputação de inconteste legalista. Por décadas tivera uma carreira militar incons-
pícua, e sua subida aos escalões mais altos das Forças Armadas havia sido puxada pelo 
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general Carlos Prats, o militar que encarnava a luta contra a politização da caserna nos 
anos do governo Allende. “O general Pinochet foi sempre conhecido por suas atitudes 
moderadas”, avaliou o Centro de Informações do Exterior (ciex), o braço clandestino de 
inteligência dentro do Itamaraty, uma semana após os militares tomarem o poder em 
Santiago.4 Mas sua moderação seria reservada a poucos. Naquele setembro de 1973, o 
Chile estava sendo apresentado ao universo de execuções sumárias, torturas, aprisio-
namentos em massa, exílio e expurgos do funcionalismo público, já familiar em outros 
cantos do Cone Sul.

Um regime de generais e almirantes no Chile era ainda uma aberração histórica. 
Comparado a todos os seus vizinhos, o país praticamente não havia conhecido uma di-
tadura militar: ao longo de 150 anos de República, soldados haviam governado direta-
mente o país em três breves interregnos.5 Até a década de 1970, o primado do poder civil 
sobre o estamento militar parecia tão maciço e perene quanto a cordilheira no horizon-
te de Santiago.

Na posse de Ernesto Geisel, seria a primeira vez que Pinochet, literalmente, vestiria 
a faixa presidencial, embora o cerimonial do Itamaraty tivesse o cuidado de chamá-lo 
de “líder da junta militar” — cujo comando, ao menos segundo as regras anunciadas 
após o golpe de setembro, rodiziaria entre seus quatro integrantes: do Exército, da Ma-
rinha, da Força Aérea e dos Carabineiros.6 Levaria mais três meses para que Pinochet 
recebesse o título de “chefe supremo da nação” e outros seis para ser nomeado “presi-
dente”. Contudo, aquele personagem até pouco tempo irrelevante na política chilena já 
admitia ter outros planos. “A rotatividade do poder não se fará agora nem nunca”, avisou 
em uma das poucas entrevistas que deu à imprensa brasileira, menos de um mês antes 
de viajar ao Brasil.7 Acomodado na cadeira principal, o general manobrava para empa-
redar possíveis adversários e alcançar o poder ilimitado, com o apoio da máquina de 
repressão que diligentemente construía.

Com Pinochet, viajou a Brasília e ao Rio uma seleta mostra de funcionários da nova 
ditadura sul-americana. Um deles, o assessor da chancelaria  Tomás Amenábar, levava 
uma encomenda especial na mala de mão: a última versão da lista de exilados brasilei-
ros que estavam no Chile no momento do golpe. O catálogo humano reunia centenas de 
nomes, endereços, países de fuga e o que mais pudesse interessar aos anfi triões em 
festa. As informações eram baseadas em fontes diversas. Parte vinha dos arquivos da 
polícia chilena que não haviam queimado, no dia 11 de setembro, em meio ao bombar-
deio ao palácio presidencial de La Moneda, onde fi cavam guardados. A lista de destinos 
dos inimigos do Estado brasileiro saíra da relação de salvo-condutos emitidos pela jun-
ta chilena nos meses anteriores. Outros dados haviam sido levantados com a ajuda de 
cinco ofi ciais de inteligência do Brasil, enviados um mês após a queda de Allende para 
trabalhar com interrogadores dentro do Estádio Nacional de Santiago — a arena des-
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portiva convertida em campo de concentração. O chefe da área externa do Serviço Na-
cional de Informações (sni),  coronel Sebastião Ramos de Castro, organizara e comanda-
ra a missão que viajou a Santiago num bimotor Avro, da Força Aérea Brasileira (fab), um 
mês e três dias após o golpe.8

Outro na fi la atrás de Pinochet era seu ajudante de ordens,  coronel Enrique Morel 
Donoso. Como Amenábar, seu nome não constava da lista da delegação ofi cial chilena à 
posse de Geisel. Militares brasileiros foram orientados a buscá-lo quando precisassem de 
alguém para falar em nome do líder supremo chileno sobre os assuntos mais delicados. 
Morel era também um dos principais canais de comunicação entre Pinochet e o embaixa-
dor brasileiro em Santiago,  Câmara Canto. Tinha uma curiosidade especial acerca das li-
ções do golpe de 1964 e do regime militar vizinho — por exemplo, inquiria Câmara Canto 
sobre como os generais brasileiros haviam conseguido isolar vozes dentro da Igreja cató-
lica que denunciavam violações dos direitos humanos.9 À época, o  cardeal de Santiago, 
Raúl Silva Henríquez, começava a fazer barulho à frente de um grupo ecumênico, ao lado 
de lideranças católicas, protestantes e judaicas. Com Pinochet no Brasil, o  Comitê Pró-
-Paz do cardeal anunciou que o Chile mantinha cerca de 10 mil presos políticos.10

Outras autoridades chilenas viajaram ao Brasil sem usar o Boeing da Lan-Chile. En-
quanto membros do entourage presidencial mastigavam os canapés da recepção ofere-
cida no Palácio do Itamaraty, uma missão sigilosa, sob o comando do  general Héctor 
Bravo Muñoz, ex-adido militar do Chile no Rio, percorria fábricas do complexo militar-
-industrial brasileiro em quatro cidades, com uma longa lista de compras. Logo após o 
golpe chileno, na condição de comandante da iv Divisão do Exército, o general Bravo 
presidira o tribunal militar na região de Valdívia. Com base em acusações falsas, a cor-
te distribuiu sentenças de execução sumária contra dezenas de civis — incluindo doze 
pessoas assassinadas pela chamada “Caravana da Morte”, o grupo de extermínio que 
sobrevoou o Chile num helicóptero Puma despejando corpos pelo caminho.11 Nos anos 
seguintes, Pinochet o nomearia ministro e, em 1976, embaixador no Brasil.

Antes de o golpe contra Allende completar um mês, o Conselho de Segurança Nacio-
nal do Brasil já avaliava um pedido de exportação de cerca de 450 veículos militares à 
junta chilena.12 As compras do general Bravo Muñoz somariam inicialmente 40 milhões 
de dólares (algo como 200 milhões de dólares em valores atuais, corrigidos pela infl a-
ção). Ao fi nal, os contratos fi rmados nos meses após a morte de Allende fariam o Brasil, 
subitamente, saltar para a posição de segundo maior fornecedor de armas ao Chile, 
atrás apenas dos Estados Unidos, onde o Congresso começava a limitar vendas em ra-
zão das denúncias de violações dos direitos humanos.13 Para a ditadura brasileira, a 
mudança de regime em Santiago era também um grande negócio.

Sobre o tapete vermelho na base de Brasília, Pinochet cumprimentou mais algu-
mas autoridades — ele tinha um aperto de mão exageradamente forte —, beĳ ou o 
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rosto da embaixatriz chilena no Brasil e passou em revista as tropas alinhadas diante 
do avião. Depois, ouviu ereto os hinos dos dois países, seguidos de 21 salvas de canhão. 
Por fi m, sumiu em uma limusine Willys preta, entre sirenes, carros de escolta e seis 
batedores da Polícia do Exército. Todo o eixo rodoviário de Brasília, no sentido aero-
porto-cidade, havia sido interditado para que o comboio do visitante chileno deslizas-
se em paz.

A ditadura quis cercar Pinochet com um copioso aparato de segurança, principal-
mente depois que o Departamento de Ordem Política e Social (Dops) de São Paulo obti-
vera informações sobre um suposto plano para assassiná-lo a tiros no Brasil. Um dele-
gado do birô estadual de repressão disse ter escutado, em uma boate paulista, “uma 
senhora de sotaque espanhol” falar sobre um atentado contra o general durante a via-
gem. Fantasiosa ou verdadeira, a pista exigia medidas extras. O caso subiu aos cumes 
dos serviços de inteligência brasileiros e foi repassado aos chilenos, que formularam 
uma pequena lista de guerrilheiras foragidas que poderiam ser a misteriosa hispanófo-
na.14 O elevador panorâmico que era o orgulho do hotel Eron, onde Pinochet se hospe-
daria na capital, foi coberto com cortinas opacas, à prova de franco-atiradores.15 Em sua 
agenda no Rio, em vez da ida ao Maracanã para ver o duelo entre o Flamengo de Zico e o 
Vasco do jovem Roberto Dinamite, entrou um passeio pela baía da Guanabara em uma 
lancha da Marinha, escoltada por duas embarcações militares. Em terra fi rme, um en-
xame de guarda-costas, com submetralhadoras à vista, o envolveria.

Jornalistas acompanharam de longe sua chegada a Brasília, confi nados atrás de um 
cordão de isolamento. Em vez de uma chance de fazer perguntas, receberam dos chile-
nos uma unilateral “carta ao povo brasileiro”. Escrito no característico patoá das dita-
duras sul-americanas da época, o texto dizia que Brasil e Chile eram irmãos nascidos 
de uma mesma “obra civilizadora, cristã e ocidental” das nações ibéricas nas Américas, 
a qual se encontrava, novamente, nos regimes militares anticomunistas do presente.

As Forças Armadas […] assumiram em ambos os países a tarefa de abrir um novo 
regime político, estável, duradouro e projetado para o futuro. […] Constatamos, 
com satisfação, como nosso esforço recebe a compreensão de povos irmãos e 
amigos, entre os quais tenho o dever de destacar, especialmente, o Brasil.16

A carta, porém, escondia o ponto central da história. O Brasil que Pinochet visitava 
não apenas “compreendera” os motivos da mudança de regime em seu país, mas havia 
se envolvido ativamente para derrubar Allende e facilitar a ascensão de um governo à 
semelhança da ditadura brasileira. Em meio à sangrenta transmutação chilena, o Brasil 
fora aliado de primeira hora na deposição da democracia e modelo na construção do 
novo regime.
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As páginas que seguem contam essa história, ainda pouco conhecida. Tarjas de censura 
e vozes abafadas, segredos de Estado e de testemunhas a encobriam. Para reconstruí-
-la, foi preciso percorrer ao longo de vários anos arquivos no Brasil, no Chile e nos Esta-
dos Unidos, e entrevistar dezenas de seus protagonistas — guerrilheiros, soldados, 
agentes de inteligência, diplomatas, políticos, empresários, jornalistas, acadêmicos — 
espalhados por diversos países, embora ligados a um mesmo marco histórico ocorrido 
mais de quatro décadas atrás. Da investigação, emerge uma nova história sobre a ação 
do Brasil na América do Sul dos anos 1970.

A ditadura brasileira ajudou a golpear a mais longeva democracia de seu entor-
no geográfico e, no lugar, instalar um regime cujas sanguinolência e crueldade 
praticamente não tinham precedentes na América do Sul moderna. Essa interven-
ção — em outras palavras, o conjunto de ações de agentes do Estado brasileiro com 
o objetivo de enfraquecer e subverter o poder constituído no Chile — não foi fruto 
de ações episódicas e autônomas de alguns zelotes dentro da ditadura, mas uma 
política de Estado, a qual percorria uma cadeia de comando desde a alta burocracia 
em Brasília até as raízes do sistema. Ocupava tanto gabinetes de ministros quanto 
salas de tortura.

O hábitat natural da intervenção brasileira no Chile era o subterrâneo. Nele, o Brasil 
se enredaria a grupos chilenos de extrema direita, incluindo o neofascista Patria y Li-
bertad; se prepararia para uma guerra civil no Chile; coordenaria ações com militares 
que aprontavam o golpe; lideraria uma campanha regional para isolar Allende; infi ltra-
ria a comunidade de exilados brasileiros; daria garantias a conspiradores contra ambi-
ções territoriais do regime peruano. Deposto o governo socialista chileno, a ditadura 
brasileira ajudaria na consolidação de um regime militar em Santiago — fosse venden-
do armamento, treinando agentes da repressão chilena ou protegendo o vizinho sul-
-americano em foros internacionais.

Apenas em momentos excepcionais a luta subiu à superfí cie. Por exemplo, o Brasil 
quis ser o primeiro a reconhecer a junta militar chilena. “Ainda estávamos disparando 
quando chegou o embaixador brasileiro e comunicou-nos o reconhecimento”, lembrou 
Pinochet, numa entrevista antes de embarcar rumo a Brasília.17 A ideia era fazer ecoar 
no mundo uma mensagem inequívoca de apoio, reforçada com mais de cinquenta tone-
ladas de mantimentos que o presidente Médici despachou às pressas para Santiago, em 
quatro aviões militares. Um mês e quatro dias após o golpe, agentes da inteligência 
brasileira já atuavam dentro do Estádio Nacional. Com o intercâmbio entre os porões e 
a venda de armas à junta chilena, o Brasil passou a ser um dos pontos de apoio na mon-
tagem da máquina de repressão de Pinochet. Novamente em público, a ditadura cuidou 
da defesa de sua irmã menor em foros internacionais, como a onu, e ofereceu um pacote 
de empréstimos a juros mansos, que totalizavam 220 milhões de dólares (ou 1,2 bilhão 
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em valores atuais), além de crédito para comprar armas no Brasil.18 O regime militar jo-
gou todo seu peso para viabilizar e legitimar o consulado de Pinochet.

Mas por que a ditadura brasileira se envolveu na tormenta chilena? Quatro décadas 
depois, com as tintas da história mais secas, é possível responder melhor a essa pergunta.

O apoio brasileiro à deposição de Allende e à construção da ditadura chilena teve 
duas motivações, simultâneas e complementares. A primeira, de ordem geopolítica. 
Surpreendido pelo triunfo do socialismo no Chile nas eleições de setembro de 1970, o 
governo Médici passou a ver o país vizinho como uma ameaça direta à segurança nacio-
nal. Nos dias que separaram a vitória nas urnas da posse de Allende, telegramas da 
embaixada brasileira em Santiago já concluíam que os velhos partidos da direita chile-
na, embora abertamente simpáticos ao regime vizinho instaurado em 1964, eram inca-
pazes de reverter a guinada à esquerda em seu país. A solução não estava no secular 
jogo partidário chileno, mas nas Forças Armadas, acreditavam o Itamaraty e os milita-
res. Naqueles meses, Médici passara a se referir ao presidente de saída, o democrata-
-cristão Eduardo Frei, como o “Kerenski chileno” — em alusão ao primeiro-ministro 
russo que, ao ajudar a implodir o império czarista, abrira caminho ao bolchevique. Es-
tava em curso uma mudança no equilíbrio de poder no Cone Sul, sob o jogo da Guerra 
Fria, e o Brasil se alarmava.

No léxico do regime militar, o país que sempre fora um aliado brasileiro se meta-
morfoseara na “cabeça de ponte do comunismo internacional” na América do Sul, volta-
do contra o território nacional e para onde supostamente acorreriam guerrilhas mil. A 
ditadura acreditava que, depois de Cuba, havia surgido um novo polo da subversão ar-
mada nas Américas. Segundo a Casa Militar do Planalto, o Chile — agora a “segunda 
república socialista” da América Latina, dizia — serviria de “base continental” e Cuba, 
de “base insular” para a “irradiação da subversão, terrorismo e infl uência russa no he-
misfério”.19 Com um agravante: o território chileno não estava à deriva no Caribe, mas 
esticado na costa oeste do Cone Sul, muito perto do Brasil.

O espectro do Chile como um grande campo de treinamento guerrilheiro rondaria o 
aparato de segurança brasileiro até o golpe de 1973. Tratava-se de uma miragem. Ciente 
de sua fragilidade interna e regional, Allende limitou a “solidariedade aos companhei-
ros” estrangeiros que pegavam em armas à concessão de asilo político e tentou repeti-
damente impedir que isso complicasse as relações com Brasil, Argentina e outros paí-
ses da região. O endereço das aulas de guerrilha a brasileiros continuaria a ser Cuba (e, 
em alguns casos, China ou Coreia do Norte). Allende planejava uma revolução radical-
mente pacífi ca — “a empanadas e vinho tinto”, segundo o slogan do presidente — que 
terminaria nas fronteiras chilenas.

Desde a vitória nas urnas, o líder socialista usou emissários de sua confi ança, seus 
contatos com Câmara Canto e, publicamente, entrevistas à imprensa para transmitir a 
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mensagem de que desejava ignorar diferenças ideológicas e se centrar em interesses co-
muns. Sua escolha para a embaixada em Brasília encarnaria essa posição de cautela: o ex-
-senador Raúl Rett ig, professor de direito admirado por conservadores, integrante da úni-
ca legenda não marxista dentro da Unidade Popular (up) (duas décadas depois, ele chefi aria 
a primeira comissão da verdade do Chile, a qual produziu o pioneiro Relatório Rett ig).

À ditadura brasileira, entretanto, não importava o que dizia ou fazia Allende. Basta-
va lembrar seu histórico no movimento comunista internacional e ver quem eram seus 
aliados — como o Partido Comunista e o principal grupo guerrilheiro dentro do Chile, 
além de Cuba e União Soviética, no exterior — para concluir que a ameaça era real e 
premente. Mais severa ainda porque não estava isolada, e despontava em um momento 
crítico na região: a Bolívia estava sob um regime militar esquerdizante, o Uruguai via 
crescer a guerrilha urbana e o apelo da esquerda democrática, o Peru se aproximava do 
bloco soviético e a Argentina transitava de um regime militar exaurido a um futuro ci-
vil incerto. Anos antes, estrategistas da ditadura haviam concluído que um cerco anti-
brasileiro no Cone Sul, unindo os países de matriz hispânica contra o herdeiro do impé-
rio português, seria a maior ameaça externa à “revolução” de 1964 e à estabilidade 
regional.20 No fi nal de 1970, dos gabinetes mais altos na Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília, muitos viam o cerco prestes a se fechar.

Ainda sob o aspecto geopolítico, o governo Médici se envolveu no destino chileno em 
razão de sua posição dentro do confronto ideológico na América Latina, em tempos de 
Guerra Fria. O Brasil dos generais e o Chile do médico socialista representavam mode-
los antitéticos de como governar a região.

A guerra entre americanos e soviéticos na Europa era fria, mas as superpotências e 
seus aliados locais faziam ferver a América Latina das décadas de 1960 e 1970. Nos onze 
anos que se seguiram ao triunfo de Fidel Castro em Cuba, movimentos guerrilheiros 
latino-americanos sofreram repetidos baques — fosse com Ernesto “Che” Guevara na 
mata boliviana, fosse com o brasileiro Carlos Marighella nas ruas de São Paulo. A alter-
nativa pelas armas continuava viva e apavorava governos da região, mas seu poder real 
se provara muito abaixo do previsto na década anterior. Com Allende e a Unidade Popu-
lar no Chile, surgiu um novo paradigma de revolução, na base do voto e da união das es-
querdas em coalizões partidárias sob regimes democráticos. Nele, o socialismo seria 
implantado não contra, mas por meio do “Estado burguês”, segundo o jargão marxista.

Assim, o “experimento chileno” transcendia o pequeno país sul-americano e des-
pertava desproporcional atenção do exterior, com esquerdistas de todos os cantos das 
Américas e da Europa e jornalistas estrangeiros a viajar a Santiago para ver o que acon-
tecia. Em países como Itália e França, onde partidos socialistas e comunistas tinham 
chances reais de chegar unidos ao poder, a Unidade Popular parecia abrir uma fresta 
para o futuro. Santiago foi o primeiro destino de François Mitt errand ao assumir a che-
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fi a do Partido Socialista francês, em 1971.21 O Chile também estava no altar da contra-
cultura americana e atraía visitantes como Angela Davis, a heroína do movimento ne-
gro que, em 1972, palestrou ao lado da primeira-dama Hortensia Bussi Allende.

O “eurocomunismo” ou o fortalecimento da esquerda americana podiam até inco-
modar a ditadura brasileira, mas, quando o jogo envolvia a infi ltração socialista no en-
torno sul-americano, os termos eram outros. Para os generais, além de uma ameaça di-
reta à segurança nacional do Brasil, o modelo chileno de união eleitoral das esquerdas 
podia se alastrar por sistemas políticos vizinhos. E a subversão pelas armas parecia 
muito mais fácil de combater do que a subversão pelo voto.

Menos de um mês após o início do governo da up, o sni constatava:

A “contaminação chilena” já transpôs os Andes e se faz sentir na [bacia do rio da] 
Prata — Argentina e Uruguai — com a formação das “frentes populares”; o mode-
lo político andino, de acesso ao poder pela via democrática, vem sendo encarado 
com muita simpatia pelas esquerdas moderadas latino-americanas.22

O governo Médici acreditava que o melhor antídoto contra o vírus chileno era a pro-
liferação de regimes anticomunistas, à semelhança do que imperava no Brasil. Na Casa 
Branca e, progressivamente, nas casernas chilenas e nos escritórios de grandes empre-
sas que operavam na América Latina, o diagnóstico seria o mesmo.

Não foi coincidência, portanto, que logo após o golpe, enquanto o Palácio de La Mo-
neda ainda fumegava, os Estados Unidos de Nixon, o Brasil de Médici e militares lidera-
dos por Pinochet faziam todos referência, em comunicações secretas, a um tal “modelo 
brasileiro”. O sexto item de um telegrama da cia disparado de Santiago, no próprio 11 de 
setembro, antecipava: “A junta [chilena] seguirá o modelo brasileiro”.23 O núcleo da re-
pressão dentro do Itamaraty, o ciex, concordava: “O novo governo chileno […] parece 
inclinar-se mais ao modelo brasileiro”, em oposição a uma ditadura militar esquerdi-
zante como a peruana.24 Dias antes, o ciex avisara Brasília que conspiradores chilenos 
andavam discutindo em reuniões secretas o modus operandi do golpe contra Jango, 
como um estudo de caso. Deposta a Unidade Popular, o general Gustavo Leigh, chefe da 
Força Aérea e um dos quatro integrantes da junta de Santiago, explicou ao embaixador 
brasileiro que militares chilenos seguiam os mandamentos da “revolução de 1964” con-
tra João Goulart. “O Chile deverá seguir o mesmo caminho do Brasil, em busca de de-
senvolvimento econômico e social”, disse Leigh.25

Como seu triunfo inicial, o fracasso do “experimento chileno” ecoaria muito além 
das fronteiras entre o Pacífi co e os Andes. Menos de três anos após a queda de Allende, 
todo o Cone Sul estaria debaixo de regimes militares, violentamente inoculado contra o 
“vírus” da esquerda eleita, como vivia o Brasil havia nove anos.
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A segunda motivação central do regime militar brasileiro para agir no Chile era de 
ordem doméstica. Para a ditadura, o território chileno se tornara um vulnerável front 
na guerra contra a oposição clandestina nacional. Ao plano geopolítico, portanto, soma-
va-se a luta contra o inimigo interno fora das fronteiras nacionais. Era preciso contro-
lar, espionar e perseguir milhares de opositores que haviam transformado Santiago na 
capital do exílio brasileiro. Para isso, seria montada uma impressionante máquina ci-
vil-militar de vigilância da diáspora no Chile, na qual refugiados foram convertidos em 
informantes e consulados e embaixadas, em bases avançadas da repressão. O esquema 
envolvia um emaranhado de agências da ditadura: os centros de inteligência das três 
forças militares, o sni, as polícias estaduais e federal e o Itamaraty — sobretudo sua 
 Divisão de Segurança e Informações (dsi) e o ciex.

Visto como a mais sólida democracia da região, o Chile se convertera em um ímã de 
exilados sul-americanos de diversas nacionalidades, incluindo argentinos, uruguaios, 
bolivianos e outros. O fl uxo de brasileiros havia se iniciado lentamente após o golpe 
contra Jango, quando o Uruguai era ainda o destino principal, e foi crescendo nos anos 
seguintes. Entre o fi m dos anos 1960 e o início da década de 1970, a efervescência políti-
ca chilena e a crescente tensão em solo uruguaio começaram a redesenhar o mapa do 
exílio brasileiro. Quanto mais se apertava o garrote no Brasil, mais inchava a comuni-
dade no Chile, e com o Ato Institucional Número 5 (ai-5), em 1968, Santiago passou a ser 
o destino principal do degredo. Havia opositores de todas as estirpes: de acadêmicos — 
que, nas palavras do futuro presidente Fernando Henrique Cardoso, provariam o 
“amargo caviar do exílio”, trabalhando em instituições como a Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe (Cepal), da onu, a Universidade do Chile ou no próprio 
governo Allende — até guerrilheiros banidos do Brasil após serem trocados por diplo-
matas sequestrados.

Em seus primeiros dias no poder, o regime Pinochet avisou à ditadura que 1297 bra-
sileiros, “em sua maioria extremistas”, estavam em “situação irregular” no Chile.26 O 
número total, somados os que tinham papéis em dia e os que escapavam à detecção, era 
bem maior. Exilados colocavam a cifra em até 5 mil durante o governo Allende. Não pa-
rece exagero. Após o golpe de setembro de 1973, dentre todos os que tentaram fugir do 
país buscando asilo em missões diplomáticas, a segunda nacionalidade mais comum 
era a brasileira, atrás apenas da chilena.27

Além de numerosa, a esquerda brasileira no Chile era barulhenta. O embaixador 
americano em Santiago, Nathaniel Davis, opinava que os brasileiros eram os “mais bem 
organizados” entre as comunidades de exilados.28 Em solo chileno, prosperaram inicia-
tivas de acolhimento aos que chegavam do Brasil, como a Associação Chileno-Brasileira 
de Solidariedade (acbs), e de denúncia ao regime militar, como a Frente Brasileira de 
Informações (fbi), criada em Argel pouco antes do triunfo da Unidade Popular. A comu-
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nidade tinha seus jornais, como o Campanha, um fundo para dar mesada a quem preci-
sasse — a chamada “caixinha” —, sessões de debates com notáveis chilenos e brasilei-
ros, cursos grátis de línguas e um restaurante (o único de Santiago a servir pizza de 
banana). Ao mesmo tempo que o regime militar agia para minar o socialismo chileno, 
havia também um Brasil fervorosamente partidário de Salvador Allende.

Para a ditadura brasileira não bastava ejetar Allende por meio do voto para sufocar 
o principal foco de oposição ao regime fora do Brasil. O problema, afi nal, antecedia ao 
governo da Unidade Popular e tinha a ver com a vocação do país para a tolerância políti-
ca e o refúgio. Para estourar de vez o abrigo chileno, era preciso um regime anticomu-
nista no poder.

Quando isso fi nalmente aconteceu, militares, espiões e diplomatas brasileiros lan-
çaram uma campanha internacional para rastrear opositores até seu destino fi nal. A 
partir do golpe no Chile, a esquerda pegaria um rabo de foguete para ainda mais longe 
do Brasil — sobretudo para a Europa e, em alguns casos, América do Norte.

Claro, a ditadura e seus agentes não atuaram contra o socialismo chileno de modo 
isolado, ou mesmo à revelia de setores-chave da sociedade brasileira. Pelo contrário: o 
pavor acerca do Chile da Unidade Popular tomou parte do establishment político e eco-
nômico brasileiro com o triunfo eleitoral de Allende. Grandes grupos dentro do empre-
sariado e da imprensa nacional foram inimigos de primeira hora da up e entusiastas de 
uma ruptura institucional no país vizinho. Organizações como a Confederação Nacio-
nal da Indústria (cni), do Brasil, estreitaram laços e deram fi rme apoio aos chamados 
“grêmios” de empresários chilenos que desempenhariam papel decisivo no golpe, e, 
como será discutido adiante, há evidências de que dinheiro brasileiro azeitou a máqui-
na da conspiração empresarial chilena. Na luta por corações e mentes, os grandes jor-
nais do Rio e de São Paulo passaram a defender e a republicar reportagens do Mercurio 
— o maior diário chileno, que à época recebia dinheiro da cia para combater Allende 
— e a mobilizar a Sociedade Interamericana de Imprensa (sip, na sigla em espanhol) 
contra os “riscos” à liberdade de expressão no Chile. Jornalistas chilenos podiam publi-
car o que quisessem, contra ou a favor de Allende, enquanto, no Brasil de Médici, a cen-
sura era implacável. Uma torrente de textos de opinião na grande imprensa brasileira 
pediam abertamente uma ruptura democrática chilena — a uma semana do golpe, por 
exemplo, leitores d’O Globo se depararam com um artigo de meia página assinado por 
Pablo Rodríguez, o líder do grupo de extrema direita Patria y Libertad (o jornal carioca 
se furtou a explicar quem era o autor).

Por fi m, este livro se contrapõe a duas versões comuns sobre o papel do Brasil no 
golpe contra Allende. À esquerda, assentou-se a ideia de que os “gorilas” do regime mili-
tar brasileiro obedeciam a ordens de Washington e, por isso, agiram contra o Chile. “O 
imperialismo norte-americano volta agora com a vantagem de não ter de desembarcar 
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marines em nenhuma parte da América Latina, porque já tem quem lhe faça o servi-
ço — já contam no Brasil com serventes fi éis e efi cientes”, denunciou Gabriel García 
Márquez ao ver o socialismo nocauteado em Santiago. Segundo o autor de Cem anos 
de solidão, o Brasil tornara-se o “braço direito e armado” do neocolonialismo dos Es-
tados Unidos abaixo do Rio Grande. A Rádio Havana, naquelas semanas, falava em 
um “eixo contrarrevolucionário Washington-Brasília”, que teria girado para triturar 
a up chilena.29

A imagem do Brasil-servente-fi el, automaticamente alinhado à superpotência capi-
talista, é um mito e, como tal, esconde muito mais do que revela. Ela relega a ditadura a 
um papel meramente subsidiário e desprovido de agência, oposto àquele encontrado ao 
longo da pesquisa para este livro. O regime militar brasileiro tinha suas motivações — 
geopolíticas, domésticas, ideológicas, econômicas — para intervir no Chile e dispensa-
va ordens de Washington para fazê-lo. Havia, sem dúvida, forte sintonia entre os gover-
nos Nixon e Médici, e ambos partilhavam o objetivo estratégico de torpedear o 
socialismo chileno. Ao visitar a Casa Branca no fi m de 1971, o presidente brasileiro con-
tou ao colega americano que seu governo estava em contato com militares chilenos 
para derrubar Allende e previu que esse desfecho não tardaria. Solícito, Nixon ofere-
ceu-lhe “dinheiro ou outra ajuda discreta” para a missão. À época, o Itamaraty e o De-
partamento de Estado já trabalhavam para isolar ao máximo o Chile dentro da América 
Latina. No entanto, para além das consultas de alto nível e da diplomacia, não há sinais 
objetivos de que tenha havido uma operação conjunta e articulada entre Estados Uni-
dos e Brasil para derrubar Allende. A política anti-Chile dos dois países teve pontos de 
contato mas não se entrelaçou, nem mesmo quando Pinochet deu o bote na democracia 
chilena. Diferentemente do golpe contra Jango em 1964, no Chile de 1973 Washington 
pôde postergar o reconhecimento ofi cial da junta militar e deixar os brasileiros toma-
rem a iniciativa regional.

Do outro lado do debate, aplica-se à ação do Brasil no Chile o sofi sma comumente 
usado para aguar violações do período militar: “excessos” cometidos foram culpa de al-
guns radicais dentro do regime, pessoas que agiam isoladamente. Essa racionalização 
esconde, por exemplo, o papel institucional do Itamaraty no aparato de repressão da 
ditadura. Segundo certa versão histórica, a chancelaria se insulou dos arbítrios do regi-
me militar para se ater aos “interesses permanentes” do Estado brasileiro. A partir do 
fi nal dos anos 1960, a diplomacia teria sido colocada exclusivamente “a serviço do de-
senvolvimento” econômico nacional, com uma ação “avançada, democrática, até es-
querdista, em oposição à política interna”, escrevem Amado Cervo e Clodoaldo Bueno.30 
A ingerência brasileira no Chile, portanto, seria um evento marginal, produto de um 
embaixador anticomunista ou de alguns militares da linha dura e agentes da repressão 
que por lá se aventuraram. Nessa versão ofi cialista, meganhas e diplomatas-arapongas 
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são a exceção que confi rma a regra da não ingerência e, de modo mais geral, da inocên-
cia da diplomacia brasileira.

Centenas de documentos apresentados nas próximas páginas desmentem essa ver-
são. O Itamaraty era parte fundamental da repressão a brasileiros fora do território na-
cional, espionando e perseguindo exilados. A chancelaria tinha recursos, funcionários 
e órgãos especializados para fazer esse trabalho clandestino; cooperava com as agên-
cias de repressão de modo “constante, leal e competente”, conforme saudava um chefe 
da Agência Central do sni;31 e se ocupava da luta contra todo e qualquer movimento de 
denúncia à ditadura no exterior, fosse na América do Sul, na Europa ou nos Estados 
Unidos.

No Chile, a relação entre diplomacia e repressão foi particularmente estreita e fe-
cunda. Em pelo menos uma ocasião, foi diretamente responsável por produzir um ca-
dáver: Edmur Péricles Camargo, sequestrado ao fazer uma escala em Buenos Aires, 
num voo do Chile ao Uruguai. O cônsul do Brasil em Santiago, Mellilo Moreira de Melo, 
soubera por meio de delatores que Camargo estaria no avião. O aviso correu os sistemas 
de comunicação secreta entre a chancelaria e a repressão, e até hoje o ex-aliado de Car-
los Marighella está “desaparecido”.

O abandono à tortura de brasileiros presos no Estádio Nacional e a recusa em solici-
tar salvo-condutos foram discutidos dentro do gabinete do ministro das Relações Exte-
riores. A chancelaria integrou, institucionalmente, a repressão, e o resultado foi a viola-
ção, de modo sistemático, de direitos de brasileiros no exterior.

Boa parte dos diplomatas brasileiros preferiu não se envolver, ou se resignou ao si-
lêncio. Outros chegaram a se arriscar agindo contra a ditadura — por exemplo ao trans-
portar listas de torturadores em malas diplomáticas ou ao repassar informações a per-
seguidos. Mas são estes a exceção que confi rma a regra do colaboracionismo.

Cronologicamente, a intervenção brasileira ocorreu em três tempos: primeiro, com 
a vitória de Allende, quando o Brasil passou a trabalhar para minar o governo chileno; 
segundo, no momento do golpe de 1973, quando Médici concedeu apoio total a Pinochet 
e à construção da nova ditadura; e, fi nalmente, com a consolidação do novo regime e a 
solução do “problema chileno” para os brasileiros, quando Geisel decidiu reduzir a pro-
ximidade excessiva do Brasil com o Chile, de modo geral, e com a fi gura de Pinochet, em 
particular, embora continuasse a apoiar o regime chileno no subterrâneo. Nesse inter-
valo, o Cone Sul perdeu as últimas democracias que lhe restavam e acabou inteiramen-
te coberto por regimes anticomunistas, em sintonia com a ditadura brasileira instaura-
da em 1964. Essas três fases e a mudança regional, com o Cone Sul a se converter em 
uma região de ditaduras civil-militares, formam o arco que ordena este livro.
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Pinochet viajou ao Brasil para assistir à transmissão de cargo, em março de 1974, mas 
foi inequivocamente desconvidado para a festa pelo grupo que estava prestes a assumir 
as rédeas da ditadura brasileira. Geisel prometia iniciar uma abertura gradual rumo a 
um governo civil e, com as notícias sobre tortura e desaparecimentos no Chile que ga-
nhavam o mundo, preferia que o chefe da junta chilena não aparecesse ao seu lado nas 
fotos da investidura. Assessores do novo presidente deixaram claro o desconforto em 
conversas com o embaixador de Pinochet em Brasília, almirante Hernán Cubillos Lei-
va. O emissário do Chile em Brasília enviou um telegrama secreto pedindo que o chefe 
não viesse. Depois, telefonou a Santiago para reforçar a mensagem. O noviço ditador, 
entretanto, precisava sair do Chile para mostrar que consolidara o poder internamen-
te, não estava isolado na região e sabia assumir o papel de estadista. Fez-se de desenten-
dido e embarcou no Boeing 727 da Lan-Chile rumo ao Brasil.

De certa forma, essa viagem de Pinochet havia se iniciado no ano de 1970, quando a 
eleição de Allende subitamente fez a ditadura brasileira ver o Chile como a maior amea-
ça regional ao seu projeto político.
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SALVADOR ALLENDE
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