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Introdução 

O objetivo desta comunicação é analisar o surgimento e a atuação do Partido 

Democrata-Cristão (PDC) chileno como parte do processo de adaptação da Igreja 

Católica do Chile ao processo de modernização capitalista da América Latina da 

segunda metade do século XX. Primeiramente, mencionaremos o contexto de 

desenvolvimento do catolicismo social no continente para, em seguida, analisarmos as 

relações do PDC com a Igreja do Chile desde fins da década de 1950 até o ano do 

golpe militar. Optamos por focar nossa análise nos anos 60, fazendo somente alguns 

apontamentos sobre o período que antecede o golpe. A partir de uma breve análise 

das declarações oficiais do episcopado chileno, dos postulados da Aliança para o 

Progresso e dos princípios norteadores do PDC, buscaremos apontar proximidades 

teóricas e práticas entre estes atores políticos durante uma conjuntura marcada pelos 

rebatimentos da revolução cubana no continente.  

 

A Igreja frente à emergência dos trabalhadores: o surgimento do catolicismo 

social 

A abertura da Igreja aos problemas sociais é um processo que data de fins do 

século XIX. Após o “endurecimento” da instituição numa tentativa de “auto-

preservação” no século XIX e o estreitamento dos laços com Roma com o advento dos 

governos liberais, a Igreja daria início a um movimento embrionário rumo ao catolicismo 

social - tendência já desenvolvida na maior parte dos países europeus. As origens 

deste movimento estão nas encíclicas de Leão XIII, principalmente na Rerum Novarum 

de 1891 que teve reflexos na América Latina nas décadas de 1920 e 30. 

A Rerum Novarum foi a primeira encíclica a dialogar com os problemas da 

sociedade industrial, criticando com veemência o socialismo como saída para a 

situação de miséria dos trabalhadores e o capitalismo liberal, responsável pela 

eliminação da religião da vida pública, privando-a de seu antigo papel de inspiradora 

das leis e das instituições. Se Leão XIII recusou o socialismo, sua opção não estava 

representada pelo liberalismo já que esta ordem econômica seria a responsável pelo 

desaparecimento das associações gremiais dos trabalhadores, pela consolidação da 
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lógica do lucro e da competição e pelo afastamento da religião das leis e das 

instituições. Em fins do século XIX o catolicismo já apresentava a sua solução para os 

problemas da sociedade industrial: a ordem social cristã que deveria permear todas as 

formas de comportamento, atuação, organizações, instituições, leis, pensamento etc. 

A abertura da Igreja para a análise do capitalismo e o desenvolvimento da 

doutrina social configuraram uma “nova” forma de inserção da instituição na sociedade 

civil ao longo das primeiras décadas do século XX. Verificou-se o início de uma batalha 

pela opinião pública através de jornais católicos fundados em grande parte por leigos, 

que enfrentaram as imprensas liberal, protestante e anarquista. A luta pela preservação 

do ensino católico contra o caráter laicista da escola pública também constituiu embate 

de grande importância para a Igreja. Iniciou-se um esforço por “socorrer” as vítimas do 

“progresso” capitalista através da criação de centros de beneficência para órfãos, 

imigrantes, idosos, desempregados, mães solteiras, viúvas, doentes. Por fim, a Igreja 

buscou se inserir nos movimentos e lutas operárias e camponesas, estimulando a 

formação de organizações, sindicatos e partidos católicos.1 

De 1930 a 1959 a América Latina sofria as conseqüências da crise de 1929, o 

fortalecimento e ascensão do populismo, a modernização e industrialização 

principalmente dos países do Cone Sul e México, e as influências da revolução russa. 

Juntamente com as crises do capitalismo mundial, que abalaram os interesses da 

Europa no continente, os governos aqui eleitos buscaram tentativas de 

desenvolvimento capitalista nacional, reestruturando as instituições políticas e criando 

novas condições de participação para as classes emergentes no mundo urbano.2 A 

grande depressão nos anos 1930 afetara negativamente o setor exportador de muitos 

países provocando o enfraquecimento das velhas oligarquias e favorecendo a 

expansão de novos setores econômicos vinculados à indústria e ao setor terciário. Este 

processo também foi marcado por uma expansão da hegemonia norte-americana sobre 

a economia da América Latina.3 

Com o declínio das estruturas de poder que vigoravam desde a formação dos 

Estados Nacionais na América Latina, verificaram-se novas relações da cidade com o 

campo e a negação pelas classes urbanas – formadas por setores médios, militares, 

intelectuais, estudantes universitários, burguesia industrial e proletariado – do poder 

oligárquico, do imperialismo e da economia agrário-exportadora.   

É neste contexto que a instituição católica apresenta a “restauração da ordem 

social cristã” como solução para os problemas econômicos e conflitos sociais fazendo 
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um chamado aos leigos para atuarem como cristãos nos diferentes lugares em que 

viviam, trabalhavam e estudavam. Estes últimos deveriam reconquistar as bases 

atraídas por ideologias “adversárias” (leia-se: comunismo).  

A Democracia Cristã e a Igreja Católica do Chile: um caso diferente de relação 

Igreja e política 

No Chile, a Igreja foi considerada por alguns autores como a que melhor 

interpretou o “sinal dos tempos”,4 pois se voltou desde as primeiras décadas do século 

XX, para a organização de instituições que a fortaleceram. Foi o caso da Ação Católica 

(com antecedentes desde 1915), da Ação Sindical Chilena (1941), da Ação Popular 

(desde 1934). Neste período, alguns dos católicos que apoiavam o antigo Partido 

Conservador romperam com este em 1935 para formar a chamada Falange Nacional 

que posteriormente daria origem ao Partido Democrata-Cristão (PDC). Diferente do 

caso brasileiro em que a Igreja, na década de 1930, se aproximou do Estado através 

de grupos de pressão e desestimulou a organização de um partido católico, no Chile a 

hierarquia católica optou pela Democracia-Cristã como via principal de inserção na 

sociedade civil e de disputa no mundo da política propriamente dito. 

O PDC foi criado em 1957 e se espelhava na postura renovada da Igreja 

Católica do pós-guerra voltada para a evangelização do mundo moderno, em especial 

das massas proletárias.5 No Chile a Igreja, em sua maioria, também atuou contra os 

interesses e privilégios da burguesia tradicional, já que o PDC, além de representar os 

interesses do empresariado nacional e das classes médias, transmitia a imagem da 

“modernidade” em oposição ao “conservadorismo”, baseando-se numa postura 

renovada do mundo e da política que tinha como eixo a idéia de uma “revolução em 

liberdade”.6  

A década de 1960 caracterizou-se por uma outra postura dos EUA diante do 

continente latino-americano. O novo eixo da política externa do presidente Kennedy foi 

marcado pela promoção de reformas econômicas e sociais, o que não significou o 

abandono das políticas preventivas e repressivas características das administrações 

anteriores. A criação da Aliança para o Progresso (Alpro) em 1961 serviu para 

implementar esta nova política visando prevenir experiências inspiradas no modelo 

cubano. O ano de lançamento da Alpro também foi um ano de preparação da Igreja 

para o Concílio Vaticano II, que seria convocado por João XXIII em 1962 e duraria até 

1965. Em 1961 o Papa lançou a encíclica Mater et Magistra na qual resgatava os 

principais eixos das encíclicas Rerum Novarum (1891) e Quadragesimo Anno (1931). 
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Assim, ao mesmo tempo em que condenava a situação econômico-social do 

capitalismo moderno, a violência como forma de resolução dos problemas sociais e o 

isolamento das nações, o documento ressaltava a importância da propriedade privada 

e de sua socialização, a preocupação com o “equilíbrio” social e a busca permanente 

de posições políticas não extremistas.  

A encíclica se caracterizou pela defesa da “justiça social” apresentada como o 

resultado do “desenvolvimento econômico” e do “progresso social”. Esta “justiça social” 

poderia ser alcançada por meio de relações mais “fraternas e solidárias” entre patrões 

e empregados, o que, por sua vez, beneficiaria todas as classes sociais e diminuiria as 

diferenças econômicas entre elas. O direito à propriedade continuou sendo defendido 

como um direito natural e como a base da liberdade. O Estado, responsável pela 

questão social, deveria vigiar as condições de vida dos trabalhadores, os contratos de 

trabalho e o cumprimento da função social da propriedade privada. Como afirmou o 

autor Roberto Romano, o discurso da Igreja seguiu sendo permeado pelo 

entrelaçamento das idéias de “liberdade, propriedade e responsabilidade”.7  

As diretrizes da nova encíclica estiveram presentes na Igreja Católica do Chile 

desde 1962. Neste ano o episcopado chileno lançou duas importantes declarações que 

citavam trechos do documento para analisar a conjuntura do país e o papel dos 

cristãos diante da situação de miséria dos trabalhadores do campo e da cidade. A 

primeira declaração - La Iglesia y el problema del campesinado chileno8 - colocou a 

necessidade de uma reforma agrária integral que possibilitasse a incorporação das 

massas camponesas “no trabalho pelo desenvolvimento nacional”. Ao ter acesso à 

pequena propriedade, os camponeses passariam para a condição de trabalhadores 

“autônomos” e o Estado garantiria seu compromisso com a responsabilidade social. Os 

bispos, ao reconhecerem o atraso agrícola como um dos obstáculos mais sérios para o 

desenvolvimento do continente, encamparam o projeto da Aliança para o Progresso do 

presidente Kennedy, citando a Carta de Punta del Este como um marco na tomada de 

consciência dos grupos dominantes da América Latina para a questão agrária. Em 

resumo, o documento episcopal oferecia as bases cristãs para o problema do campo, 

defendendo a função social da propriedade privada, o direito à organização sindical e 

associativa dos camponeses, o papel do Estado como provedor do “bem comum”, a 

propriedade como forma de preservação da família e o comunismo como falsa solução 

para o problema da terra por incitar “ocupações violentas” e “ilegais”, por pregar o fim 
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da propriedade e se utilizar da massa camponesa para fazer avançar suas “idéias 

subversivas”.9  

Na segunda declaração - El deber social y político en la hora presente10 - os 

bispos apontam para o dever dos cristãos e da Igreja diante das péssimas condições 

de vida da maioria da população latino-americana, ressaltando que o Chile, apesar de 

seu “exemplo de inteligência e maturidade cívica” e de “estabilidade política e 

prosperidade econômica”,11 ainda não conseguira solucionar seus problemas sociais. 

Nesta declaração, o episcopado chileno apresentou a doutrina social católica como o 

melhor caminho para a solução da miséria, contrapondo-a ao comunismo, que “despoja 

o homem de sua liberdade, suprime na pessoa humana toda dignidade e todo freio 

moral”.12 O comunismo também foi apresentado como um sistema responsável pelo fim 

da família e da religião; um sistema baseado no Estado “patrão” e no partido único 

como o novo “Deus”.13 Após a caracterização, os bispos apontaram os atrativos das 

idéias comunistas junto aos trabalhadores afirmando que: 

 

(...) El comunismo jamás se ha impuesto por la convicción, por el valor de su doctrina; siempre 
se ha valido de las debilidades de los Estados y partidos llamados democráticos, y ha escalado 
el poder para constituirse, después en el amo implacable de todos los que no piensan como él, 
comenzando por aquellos mismos que han hecho posible su ascensión. Del triunfo de 
Comunismo en Chile, la Iglesia y todos sus hijos no pueden esperar sino persecución, lágrimas y 
sangre.14  

 

Ao descartar a alternativa socialista e a possibilidade de colaboração entre 

cristãos e comunistas em 1962, a alta hierarquia da Igreja do Chile se aproximou da 

política externa norte-americana para o continente, a qual se caracterizou pela defesa 

de uma saída reformista como o meio mais eficaz para evitar o alastramento da 

revolução cubana pelos vizinhos latino-americanos. Outro importante elemento a ser 

considerado é a responsabilização dos governos liberais e partidos ditos 

“democráticos” pelo crescimento das idéias comunistas no Chile uma vez que haviam 

contribuído para a reprodução das desigualdades sociais. Ao se referir às 

problemáticas nacionais, o episcopado fazia uma dura crítica ao projeto político da 

direita tradicional que, a partir de 1958 retornara ao poder sob a presidência de Jorge 

Alessandri. Diferenciando-se do projeto “falido” da direita ligada às antigas oligarquias 

rurais, os bispos defendiam a “democracia com justiça social”, idéia que apesar de 

vaga, relacionava-se aos conceitos de “comunidade nacional” e “convivência” as quais 

remetiam à harmonia ao invés do conflito.15 Estas idéias foram difundidas ao longo de 

todo país desde fins da década de 1950, quando a Igreja incentivou a mobilização 
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social a partir da criação de organizações de base nos setores populares urbanos e 

rurais. Posteriormente esta iniciativa favoreceria a criação de novos canais de 

comunicação com a Democracia Cristã (DC) propiciando a formação de militantes de 

caráter político e religioso. 

Foi neste contexto que a DC foi ganhando novos adeptos depois um 

crescimento pouco significativo na década de 1950. Apoiada por setores empobrecidos 

do campo e da cidade, pelas novas classes médias qualificadas – grupo social que 

havia se beneficiado com o processo de modernização capitalista das primeiras 

décadas do século XX – e por setores da juventude universitária, a DC se definiu como 

uma alternativa de mudança e renovação da sociedade chilena, opondo-se tanto à 

direita liberal e capitalista quanto ao socialismo marxista dos partidos da Frente de 

Ação Popular (FRAP).16 Sua linha de intervenção política se baseava na idéia da 

“sociedade comunitária”, que deveria ser construída a partir da unidade entre capital e 

trabalho e da adesão ao legalismo vigente. O comunitarismo era o “meio de integrar 

grandes setores da população na estrutura orgânica do país” realizando a reforma 

agrária e efetivando um sistema de participação dos trabalhadores na gestão de 

empresas, mantendo assim, uma economia mista com setores privados, públicos e 

cooperativos.17 Rechaçando a luta de classes como princípio explicativo da história, a 

DC estimulava em seu programa a formação de “maiorias sociais e políticas” baseadas 

na adesão de sujeitos pluriclassistas ativados em torno dos princípios de solidariedade 

e participação. As bases filosóficas da proposta comunitária deste partido estavam 

constituídas pelo catolicismo social e pelas elaborações de Jacques Maritain.18 Em 

suma, ao se identificar como um “movimento multiclassista”, a DC se definiu como um 

partido “acima da política tradicional” apelando para as idéias de “bem comum” e de 

“unidade nacional”.19 

A transformação do PDC no principal partido político chileno em 1964 pode ser 

entendido, dentre outros fatores, pelos apoios centrais que obteve da Igreja Católica e 

do governo norte-americano. Em 1962, a Igreja iniciava um processo de renovação 

com a abertura do Concílio Vaticano II, assumindo como parte de sua política oficial 

uma inserção mais ativa no mundo e um comprometimento com os problemas sociais, 

apesar desta iniciativa já existir muito antes por parte de alguns setores católicos. No 

Chile, a corrente “reformista” se tornou hegemônica no interior da Igreja nesse período. 

Esta corrente defendia, de forma indireta, que o projeto democrata cristão era o mais 
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adequado para impulsionar um processo de reformas e barrar o avanço do marxismo 

numa conjuntura de crescente participação das massas na política.20 

Se compararmos os documentos episcopais dos primeiros anos da década de 

1960 com a Declaração de Princípios do PDC, encontraremos muitas semelhanças no 

que se refere à defesa dos “valores humanos” por meio da “libertação dos 

trabalhadores da injustiça”; à defesa do “regime democrático” baseado exclusivamente 

na legalidade, isto é, no cumprimento das leis e da Constituição; defesa da “ordem 

orgânica” fundamentada na reconciliação nacional e na idéia do Estado como 

“expressão jurídica” do conjunto das comunidades (associações familiares, 

profissionais, de trabalho e culturais); à família como “célula fundamental da 

sociedade”; às associações profissionais, em especial a sindical, como realização do 

bem comum e, por último, à defesa do conceito cristão de propriedade, isto é, sua 

manutenção por meio de uma maior distribuição e seu usufruto por uma maioria.21 

O posicionamento favorável da hierarquia católica chilena à DC não se baseava 

apenas em posturas éticas, também correspondia à política do Vaticano para as Igrejas 

da América Latina que pretendia unir elementos ético-religiosos com as ciências sociais 

para, desta maneira, elaborar ferramentas modernas capazes de intervir eficientemente 

no mundo da política propriamente dito.22 O estudo da intervenção da Igreja na 

conjuntura nacional deste período (e em outros períodos históricos) nos permite 

entendê-la como instituição que também faz política por meio de seus próprios 

intelectuais e que, apesar de apresentar origens pré-modernas, se constituiu enquanto 

importante aliada dos interesses da pequena-burguesia chilena - formada ao longo do 

processo de modernização capitalista que teve início na primeira metade do século XX 

e se concluiu durante o regime militar.23 

Além do apoio da Igreja Católica, o projeto democrata cristão recebeu forte 

incentivo do governo norte-americano. Para este último, era imprescindível frear a 

candidatura de Allende, que estava marcada por um discurso antiimperialista que não 

apenas se contrapunha ao poder hegemônico da potência do Norte, mas também aos 

interesses das empresas estrangeiras, em sua maioria norte-americanas, que haviam 

investido grandes somas de capital no país. Em 1964 a DC lançaria seu candidato à 

presidência por meio do lema “Revolução em Liberdade” que, de forma indireta, 

criticava a via revolucionária de Fidel Castro. O programa defendia, dentre outros 

pontos, a reforma agrária para a eliminação do latifúndio improdutivo, a chilenización 

do cobre a partir da associação do Estado chileno com empresas norte-americanas, o 
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incentivo às indústrias modernas e às exportações industriais. A campanha de Eduardo 

Frei Montalva receberia altos investimentos do governo norte-americano, além de 

assistência técnica relativa a métodos de propaganda eleitoral. Sua vitória, com maioria 

absoluta, também é explicada pelo apoio dado pela direita tradicional que, retirara a 

sua candidatura própria para evitar o “mal maior” representado por uma eventual vitória 

do candidato da FRAP.24                                                                                                                                                                    

A partir de 1967 o governo Frei começou a abandonar sua plataforma 

“progressista”, alterando a sua política redistributivista que ampliava os níveis de 

consumo popular por meio de reformas estruturais, em favor de uma política 

antipopular propiciada pelo grande capital nacional e estrangeiro. Esta mudança na 

política econômica do governo gerou não apenas um empobrecimento dos setores 

populares, mas também fomentou contradições entre as próprias frações da 

burguesia.25 Em 1966, diante do rechaço da direita ao governo democrata-cristão, 

forma-se o Partido Nacional – originado com a fusão de conservadores e liberais, além 

de antigos membros da Ação Nacional, setores corporativistas, nacionalistas e 

nazistas. Este cenário de insatisfação popular e de divisão da burguesia em projetos 

políticos imediatamente distintos favoreceu a ascensão da esquerda e a vitória da 

Unidade Popular em 1970. 

O processo de implementação da “via chilena ao socialismo” de 1970 a 1973 

contaria com uma movimentação crescente da oposição no sentido de frear a 

realização das reformas defendidas – a reforma agrária, a estatização das grandes 

empresas de exploração do cobre e do salitre, a formação da Área de Propriedade 

Social, a reforma do sistema educacional, dentre outras. Podemos dizer que o aumento 

da polarização política e o acirramento da luta de classes, juntamente com o 

desenvolvimento de novas formas de organização popular (Juntas de Abastecimento e 

Preço, Cordões Industriais, Conselhos Comunais) para contornar o crescente boicote 

na economia e a paralisação do país (produção e transporte), constituíram entraves à 

manutenção e reprodução do capitalismo no Chile. A conformação de uma frente de 

oposição ao governo Allende com a presença de distintas frações da burguesia 

(ligadas aos interesses nacionais e estrangeiros, à indústria e à agricultura), das 

classes médias (funcionários públicos, comerciantes, intelectuais, donas-de-casa etc), 

de setores da Igreja e das Forças Armadas pode ser entendida a partir da crise de um 

regime que garantira uma maior participação das massas na vida política e uma maior 

distribuição de renda. Essa frente de oposição se caracterizou, não apenas no Chile, 



 

 

9 

mas em outros países da América Latina, por atuar em nome da “legalidade 

democrática” e da “defesa da ordem institucional” na derrubada de um governo 

constitucionalmente eleito.  

Entendemos que, se até 1972 a alta hierarquia católica, o PDC e as classes 

médias demarcaram as suas diferenças com relação às estratégias da direita 

tradicional chilena, em 1973 passaram a convergir e se somaram às táticas de 

desestabilização ou de deslegitimação do governo. A crise econômica e a 

intensificação dos conflitos sociais produziriam uma sensação de incerteza 

intensificada com o clima de “guerra civil” estimulado pelos grandes órgãos de 

imprensa como o jornal Mercurio, por exemplo. 

 

Conclusão 

O que fizemos nas poucas linhas acima foi, de modo deveras breve, traçar um 

histórico do Partido Democrata Cristão desde sua fundação em 1957 até o golpe militar 

de 1973. Esperamos ter, ainda que sucintamente, exposto como o PDC acabou por se 

constituir em um projeto da Igreja do Chile em seu processo de adaptação à 

democracia de massas do pós-guerra. Abarcando amplos segmentos das classes 

médias como funcionários públicos, burocratas, juventude universitária e empresários 

de médio porte, o PDC apresentou-se no cenário político chileno como uma força 

tipicamente “centrista”, isto é, uma força política intermediária entre os setores 

abertamente reacionários, representados pela chamada direita tradicional (antigos 

liberais e conservadores) e os setores mais organizados da classe trabalhadora 

representados nos partidos da esquerda (Partido Comunista, Partido Socialista etc). 

Baseado ideologicamente no “terceirismo católico” e no “comunitarismo”, o PDC 

desempenhou um papel importante no jogo político chileno, defendendo, a partir de 

uma perspectiva cepalina e em concordância com a Aliança para o Progresso, uma 

industrialização que incluísse os setores “marginalizados” da sociedade. Do ponto de 

vista ideológico mais geral, condenava tanto o socialismo quanto o capitalismo liberal. 

Todavia, quando da radicalização da luta de classes já no final do governo Frei e ao 

longo do governo Allende e da conseqüente polarização entre os dois projetos acima 

mencionados, a Democracia Cristã, enquanto “partido de centro”, terminou por se 

agrupar com as forças golpistas do país, engajadas na preservação da ordem 

capitalista moderna. Desse modo, a Igreja, representada no plano político institucional 

pelo projeto democrata-cristão, demonstrou os limites de seu catolicismo social assim 
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como a sua vinculação, ainda que não mecânica, aos interesses dos setores 

dominantes da sociedade. 

 

Notas 
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