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Resumo: 

Os estudos sobre os processos de transições políticas para a democracia são relevantes para 

apontar o jogo de forças e interesses da elite política e o forma ou modo de como foi 

realizadas as negociações para adotar um sistema democrático. Os processos transitórios de 

Brasil e Espanha são considerados pela literatura especializada como importantes exemplos 

de processos baseados na negociação e no pacto. Em vista disto, temos por objetivo analisar 

o processo de transição democrática destes dois países com o intuito de levantar importantes 

fatos destes processos transitórios que os classificaram como tal. Assim, utilizaremos como 

método o levantamento bibliográfico de analises dos processos transitórios de Brasil e 

Espanha, bem como de análises comparativas. 
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Summary: 

The studies on the processes of political transitions to democracy are relevant to point out 

the forces and interests of the political elite and the form or mode as it was held negotiations 

to adopt a democratic system. The transient processes of Brazil and Spain are considered by 

the literature as important examples of processes based on negotiation and agreement. 

Therefore, we aim to analyze the process of democratic transition in these two countries in 

order to raise these important facts that the transient processes classified as such.   Thus, 

we use literature as a method to analyze transient processes of Brazil and Spain, also the 

comparative analyzes for the two countries. 
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Introdução 

Os processos de transição política e consolidação democrática são excelentes meios 

de analises para o cientista político, pois são períodos marcados por uma variedade de 

eventos, além disso, adquirem grande importância dentro da história política dos países que 

passaram por este evento. O processo de democratização é um momento delicado dentro da 

política de um país, visto que é um momento permeado por significativos conflitos entra as 

lideranças políticas e pela disputa do poder e dos interesses políticos e econômicos. 

Logo, este artigo propõe realizar uma análise dos processos de democratização de 

Espanha e Brasil, o primeiro ocorreu entre os anos 1974 a 1985 e o segundo ocorreu entre 

os anos de 1975 a 1978. A escolha destes dois casos esta implicado pelos apontamentos da 

literatura especializada que apontam Brasil e Espanha como exemplos bem sucedidos de 

transições democráticas. 

Desde modo, o presente artigo não tem a pretensão de realizar uma crítica as teorias 

de transição para a democracia e ao modelo de transição adotado pelos os países Brasil e 

Espanha, tampouco analisar a qualidade das respectivas democracias pós-transição. Logo, a 

discussão do presente artigo se limita a analisar importantes argumentos referentes a 

literatura a respeito das teorias das transições políticas, bem como trazer para a discussão 

importantes acontecimentos políticos dos respectivos processos de democratização que os 

levaram a um percurso permeado pela negociação e pactuação entre as lideranças políticas 

vigentes nos respectivos períodos. 

Assim, como método de estudo foi realizado um levantamento bibliográfico a respeito 

do tema transições políticas para a democracia, bem como a respeito dos processos de 

democratização de Brasil e Espanha. Com o objetivo de apontar os motivos que possibilitarão 

as respectivas transições como modelos exitosos e a característica de processos de 

democratização firmados na negociação pactuada. 

 

Teorias de Transições para a Democracia. 

Neste aparte pretendemos tratar dos autores que abordam o fenômeno da transição 

democrática, através de uma perspectiva metodológica rigorosa, que respeitou o valor 

histórico e político do período e que, por consequência, contribuiu para teorização do 

acontecimento.  

De acordo com Román (1993), o processo de transição de ditadura para uma 

democracia, de forma geral, é estabelecido em duas fases: a transição e a consolidação. A 

primeira é quando o regime autoritário é levado abandonar paulatinamente as características 

de seu ordenamento institucional, seja por fatores internos e externos, em substituição por 

outros que configuram o novo regime que se busca instaurar. E a consolidação é o momento 

na qual estão firmadas as bases legais e institucionais do novo regime, isto é, a partir do 

momento que entra em vigor a nova constituição reconhecendo os direitos civis e políticos, 

mesmo que ainda persistam alguns ordenamentos de regime anterior. Porém, Román (1993) 

caracteriza o processo como complexo, pois está permeado por incertezas, visto que as 

regras do jogo não estarão bem perfiladas, devido ao embate de interesses entre forças 
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política da situação e as novas forças da oposição no anseio de conduzir e controlar a 

abertura política.  

O`Donnell (1998) não apresenta uma teoria específica sobre o processo para 

democratização, mas aponta algumas características comuns. A primeira consiste na 

substituição de regras institucionais ditatoriais para as de caráter democrático. A segunda 

refere-se à busca por efetivar a vigência de um regime democrático, período caracterizada 

por incertezas e complexidade, pois é nesta fase que se firmará as condições e as bases 

necessárias para que não haja um regresso ao autoritarismo. 

Deste modo, o autor aponta que para a solidificação do novo regime democrático 

necessitará da construção gradual de um tecido social de instituições e padrões 

democráticos, a inserção do cidadão na atividade política, a vigência das liberdades e a 

garantias da democracia política. Também, a presença de líderes políticos comprometidos 

com os preceitos de um sistema político democrático e da cidadania, assim como expressiva 

parcela da sociedade. Visto que, o processo de transição é um momento delicado e incerto, 

pois estariam em concomitância a crises econômicas, a acentuação da desigualdade social e 

a significativa presença no poder público de atores políticos marcadamente autoritários ou 

indiferentes aos preceitos de uma democracia representativa. (O‘DONNELL, 1998) 

Logo, O‘Donnell (1998) apresenta algumas causas que levam à queda do governo 

autoritário e a perspectiva para um regime democrático, são elas: a perda de coalização no 

governo entre conservadores e reformistas, ascensão de atores políticos externo ao governo 

autoritário que assumirão um papel indireto e marginal no processo e o crescimento dos 

movimentos sociais por mudanças, motivado, principalmente, pelas crises existentes e a 

instabilidade política que se encontra governo autoritário.   

Rustow (1970), através da analises dos casos de transição sueca (1890-1920) e 

turca (a parti de 1945) elaborou um modelo de transição constituído de três etapas: a 

primeira denominada ‗fase preparatória‘ caracterizada pela polarização do poder em que os 

lideres políticos dissidentes procuram mobilizar os movimentos sociais para mudança de 

poder, um período de intensa luta política e sem a perspectiva de solução.  

A segunda é a ‗fase de decisão‘, aqui a então facção política dirigente aprova um 

governo pluralista e democrático baseado consenso entre as forças políticas e em detrimento 

da mobilização social. Por fim, a ‗fase de acomodação‘ corresponde a fase da consolidação 

democrática. Assim, o método de Rustow (1970) de análise das transições se caracteriza por 

dar relevância aos fatores sociais e econômicos para explicar a mudança de regime político.  

Share e Mainwarning (1986) avaliam as transições para a democracia de governos 

autoritários sob a perspectiva do controle exercido pela elite política autoritária ao longo do 

processo de transição. Desta maneira, eles distinguiram três formas de transições: a 

transição por desmoronamento ou colapso do regime, transição via auto exclusão e transição 

via transação.    

A primeira refere-se a regimes autoritários suplantados por forças externas, através 

de confrontos militares, e/ou minado por agudas crises internas políticas e econômicas. Por 

consequência, a elite autoritária exercerá baixíssimo controle sobre o processo de transição, 

tendo como consequência o rearranjo das autoridades políticas e mudanças estruturais do 
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sistema político. O segundo caracteriza-se pela elite autoritária obter significativa força 

política para controlar a transição, porém devido a pouca coesão interna e o crescente 

rechaço da população ao governo vê-se forçado a abandonar o controle sobre a abertura 

política. (SHARE & MAINWARNING, 1986) 

Por último, a transição via transação refere-se a casos em que os regimes 

autoritários iniciam o processo de transição estabelecendo certos limites a mudança de 

regime e permanecendo como uma força eleitoral relativa ao longo do processo transitório. 

Logo, este fato implica num processo ditado por pactos e negociações entre setores da elite 

autoritária simpatizante ao retorno de um governo civil e a ala moderada democrática, sendo 

a primeira detentora de maior poder de voz e de veto nas negociações. (SHARE & 

MAINWARNING, 1986) 

Deste modo, o protagonismo da elite autoritária em promover o processo transitório 

são resultados de diversas ações realizados pelo governo ditatorial, são elas: suplantação 

das facções opositoras ao regime autoritário, enfraquecimento político da ala autoritária 

avessa a mudança política, a vigência de relativa estabilidade econômica e política, o 

domínio sobre as instituições vigente no país e a presença de lideranças políticas hábeis com 

a aspiração de promover a democratização. Logo, tais ações permitirão o apoio da coalização 

autoritária para a abertura política, uma vez que as ameaças subversivas foram controladas 

e há um baixo quadro de mobilização social em repúdio ao regime vigente. Sendo assim, a 

elite autoritária terá o controle sobre a agenda de reforma do governo, determinando de 

certa forma o período necessário para a mudança política.  (SHARE & MAINWARNING, 1986) 

 Portanto, o motivo que levaria a facção autoritária a abandonar o poder e iniciar um 

processo de transição, via transação, estaria no elevado custo político em se manter uma 

Ditadura e no elevado desgaste das instituições que representam o governo autoritário 

perante a opinião pública. Assim, em vista da crescente situação favorável em implantar a 

abertura política, já que as antigas ameaças políticas foram superadas e tem-se a real 

perspectiva de continuísmo. (SHARE & MAINWARNING, 1986) 

 

Brasil e Espanha modelos de Transição via Transação. 

De acordo com Kinzo (2001), o governo militar no Brasil configurou-se num arranjo 

político com caráter paradoxal, visto que caracterizava como tipicamente autoritário e 

centralizador. Por outro lado, apresentava o funcionamento de alguns mecanismos e 

procedimentos referentes a uma democracia representativa, por exemplos, o funcionamento 

do congresso legislativo e o judiciário, porém com poderes drasticamente reduzido e com a 

expugnação de muitos de seus membros; a alternância na presidência da república; a 

realização periódica de eleições periódicas, embora mantidas sob a tutela da elite autoritária; 

a disponibilização de um quadro de partidos políticos, apesar de a atividade partidária ter 

sido fortemente limitada. Enfim, era um arranjo político que combinava traços característicos 

de um governo autoritário com certas peculiaridades de um regime democrático. 

O início do processo da transição para a democracia deu-se em 1974, com a 

ascensão do General Geisel na presidência, o objetivo era promover a abertura política de 

forma lenta, gradual e segura, com total interferência do governo militar que definiria tanto 
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seu ritmo como seu proposito (KINZO 2001). Ademais, a forte repressão política implantada 

no início e durante o regime ditatorial possibilitou aos militares forças política para 

conduzirem o processo de abertura política, visto que nesse ano as facções opositoras 

encontravam-se enfraquecidas e desarticuladas e havia um baixo nível de mobilização 

popular contrária ao regime vigente. (SHARE & MAINWARING, 1986) 

Logo, com a oposição desarticulada, com o exílio de importantes líderes políticos e a 

ausência do temor de levantes de facções subversivas, levaram os militares a destinar 

esforços em iniciar o processo de transição com o intuito de retirarem-se da atividade 

política de forma a preservar a Instituição das Forças Armadas e promover o continuísmo da 

estrutura econômica, estatal e de lideranças políticas civis próximas aos interesses da elite 

dominante. (KINZO 2001, SHARE & MAINWARING 1986, WEFFORT 1992). 

Deste modo, os militares tomaram algumas medidas, uma delas foi distanciar do 

poder a chamada linha dura, era a ala mais radical das Forças Armadas que era contrária à 

proposta de abertura política da ala moderada, esta almejava neutralizar as pressões 

internas dos militares da linha dura contra a abertura, temendo um retrocesso das 

estratégias estabelecidas pelo governo Geisel e uma futura intervenção no processo de 

sucessão presidencial. (KINZO 2001, SHARE & MAINWARING 1986)  

A outra medida era obter um considerável controle do processo eleitoral durante o 

período de transição, assim o governo vigente aproximou dos partidos políticos e negociou 

um processo de transição paulatino. Logo, tanto a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) 

partido da situação e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) que abrigava os políticos 

opositores, apresentavam proposta de governo concatenada a uma mudança política 

paulatina e sem rupturas radicais com os planos econômicos e políticos estabelecidos pelos 

militares. (KINZO 2001, SHARE & MAINWARING 1986) 

Porém, ao longo do percurso do processo de transição a aclamação da sociedade 

pelo aceleramento por eleições livres e democráticas foram crescendo devido a alguns 

acontecimentos que desgastaram o regime militar, como a crise econômica pós-milagre 

econômico e a crise do petróleo de 1974. Também, o fato de maior liberdade concedida pelo 

governo militar a expressão política da opinião pública, através da revogação do Ato 

Institucional n.5, da anistia política e do fim do bipartidarismo e do crescimento das 

mobilizações populares a favor da realização de eleições livres presidências, por exemplo, o 

movimento de Diretas Já em 1984. (KINZO, 2001) 

No entanto, apesar da crescente articulação dos grupos opositores em favor da 

aceleração da transição e do anseio da sociedade civil para a saída dos militares do poder e a 

implantação de um governo civil, a elite autoritária ao longo de onze anos de transição 

obteve significativo controle nas etapas de mudanças e protagonismo no processo de 

negociação para a abertura política.  

De acordo com Share e Mainwaring (1986), tal controle sobre o processo da 

transição das elites autoritárias deve-se a presença de lideranças políticas hábeis que 

souberam conduzir a transição segundo os interesses da elite dominante, preservar a 

estrutura econômica e isentar de qualquer responsabilidade a instituição das forças armadas 

a respeito das atrocidades cometidas contra civis no governo militar.          
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A transição espanhola para a democracia, em comparação ao processo transitório do 

Brasil, ocorreu num período relativamente mais rápido, três anos (entre os anos de 1975 a 

1978), e teve um começo e um final mais claro. A transição iniciou após a morte do General 

Francisco Franco em 1975, que havia instaurado em 1939 um governo ditatorial militar após 

a uma terrível e sangrenta guerra civil, que ao longo de 36 anos no poder se caracterizou 

pela violenta repressão aos grupos opositores ao regime, autoritarismo e supressão de 

costumes e cultura das regiões espanholas. 

O caminho para a transição democrática iniciou-se após a morte de Franco, porém 

algumas mudanças vinham ocorrendo paulatinamente no seio da sociedade espanhola que 

de certa forma influenciavam para o enfraquecimento para a vigência do regime ditatorial.     

Nos últimos anos do governo Franco, a Espanha vivenciava transformações: no setor 

econômico, que se caracterizava como altamente autárquico e controlado, passa a se inserir 

e adequar cada vez mais para uma economia de mercado. Por consequência, a sociedade 

espanhola vivenciava uma profunda modificação da sua estrutura e estratificação. (BADIA 

1987, ROMAN 1993) 

Deste modo, era um momento em que a Espanha encontrava-se inserida na divisão 

internacional do trabalho e dependente do mercado exterior. Assim como, sentia as 

consequências do processo de intensificação da urbanização e industrialização, por exemplo, 

o aumento da classe media e do operariado e o retorno controlado e paulatino das 

organizações sociais. (BADIA 1987, ROMAN 1993)  

Logo, tal momento da sociedade espanhola refletiu em uma mudança de postura 

política de boa parte da elite dominante, que antes se mostrava favorável ao regime 

ditatorial, pelo fato de minar os conflitos civis e estabelecer a ordem política e econômica. 

Agora, minimizados a possibilidade de conflitos civis e diante de um momento de 

prosperidades econômica do país, viam com bons olhos uma mudança da estrutura política 

espanhola que aproximasse dos modelos de governos que existiam na Europa ocidental, ou 

seja, o modelo liberal e democrático. (GARCIA 1997, RAMON 1993) 

Além disso, a sociedade espanhola passava por uma mudança da sua estrutura rural 

e tradicional para uma estrutura moderna, diversa e dinâmica devido a crescente inserção do 

país ao capitalismo de mercado, no que resultaria numa população mais simpática aos 

comportamentos pertinentes de uma sociedade de consumo e ao ideal liberal democrático. 

(GARCIA 1997, RAMON 1993) 

Portanto, de acordo com Ramón (1993), o período de desenvolvimento vivido pela 

Espanha franquista, nos anos de 1960-75, potencializou na sociedade hábitos socioculturais 

modernos, que proporcionaram um descompasso com a sistemática do governo ditatorial 

vigente. Pois, a sociedade espanhola tornava-se mais dinâmica e cada vez mais influenciada 

pelos hábitos da Europa ocidental democrática, enquanto que o regime político se tornava 

paulatinamente obsoleto e hostil à influência de seus vizinhos democráticos. 

Sendo assim, a baixa aceitação de boa parte da sociedade espanhola aos franquistas, 

o crescente distanciamento da elite dominante ao regime, a pressão internacional pela 

abertura política e a iminência da morte do Ditador Franco levou o regime franquista a viver 

um período de crise e vulnerabilidade.   
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Como resultado, o governo dá inicio ao processo de transição para a democracia, em 

meio a uma sociedade desmobilizada politicamente devido à violenta repressão política do 

regime autoritário, amedrontada pelo fantasma de uma sangrenta guerra civil e desejosa por 

uma estrutura política e econômica que a aproxime da Europa capitalista e democrática. 

Logo, o governo de transição estabelecido após a morte de Franco estaria diante de um 

quadro de baixa mobilização popular e de uma oposição política enfraquecida e 

desarticulada. (GARCIA 1997, SHARE E MAINWARING, 1986) 

Os anos de repressão política do regime franquista enfraqueceram as facções 

opositoras em obterem uma sólida coesão e uma boa capacidade de mobilização. O exílio de 

importantes líderes políticos ajudou para a debilidade de atuação política ao longo do regime 

autoritário. Assim, formou-se um cenário político que tornaria viável para a elite dominante 

implantar um processo de democratização, no qual seriam protagonistas na elaboração da 

agenda para a transição. (SHARE e MAINWARING, 1986) 

Deste modo, após a morte de Franco, dois partidos políticos emergiriam como força 

política para conduzirem o processo de transição e concorrerem às primeiras eleições livres 

pós-queda do regime, são eles: a Alianza Popular (AP) fundada por ex-ministros franquista e 

falangista, com caráter conservador, e a Unión Centro Democratica (UCD) composta por 

democratas cristãos, liberais e social democratas, ou seja, eram os setores moderados de 

oposição que atuaram no regime franquista.  

Assim, eram partidos que compartilhavam a ideia de uma transição sem profundas 

transformações na estrutura política e econômica do país e de preservar os interesses da 

elite dominante. (SHARE e MAINWARING, 1986) 

Para isso, tinham o objetivo de criar um arcabouço institucional na qual garantisse 

uma passagem de sistema político sem grandes turbulências para o regime democrático. 

Logo, a força política e a organização desses dois partidos, nas primeiras eleições 

democráticas, tornariam importante para lograr este fim, visto que muitas outras 

organizações sociais e grupos políticos estavam retomando o processo de atuação política no 

país. (SHARE e MAINWARING, 1986) 

Por outro lado, a transição espanhola deve seu caráter de pacífica e organizada a 

dois atores políticos que souberam persuadir e negociar com as distintas forças políticas que 

atuavam neste momento delicado, são eles o Rei Juan Carlos I e o ex-primeiro ministro 

Adolfo Suárez. 

Suárez se mostrou ser um líder hábil no processo de abertura política. Em seu 

governo foi capaz de ganhar a simpatia da linha dura do regime e seu carisma o levou a 

obter forte apoio popular. Assim, gozando de confortável situação política, combinado uma 

boa estratégia de negociação e coerção, conseguiu obter apoio para uma abertura política 

dos partidos comunistas (PCE), do exército e da ala franquista, grupos que podiam ameaçar 

um retrocesso ao processo de abertura. Logo, as habilidades de Suárez conduziram a 

Espanha a uma transição rápida e sólida que afastou qualquer tipo de ameaça contrária à 

democratização. (SHARE e MAINWARING, 1986) 

Já o Rei Juan Carlos foi um grande líder político do processo de transição espanhola, 

com uma postura marcadamente prudente. Ele soube o momento de destituir Carlos Airas 
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Navarro3 ao perceber que não teria capacidade para implantar a ―transição via transação‖, 

transferindo para Suárez essa tarefa. E juntamente com este buscaram expressar o respeito 

pela tradição e procedimentos franquista, porém sempre demonstrando serem partidários a 

democratização. Enfim, com uma postura equilibrada e cuidadosa o Rei Juan Carlos evitava 

dar declarações públicas ambíguas e polêmicas. (SHARE e MAINWARING, 1986) 

 

Considerações Finais 

Este artigo explanou, através da literatura sobre transições políticas, que a 

democracia seria a ausência de processos institucionais que caracterizam os governos 

autoritários, ou seja, um regime em que prevalecem as eleições livres, a soberania popular, 

as liberdades individuais e a garantia de direitos pela Constituição. Deste modo, a total 

consolidação destes eventos indicaria o final do processo de transição política para a 

democracia. 

Sendo assim, o processo de transição para um regime democrático seria um período 

marcado pelo jogo político entre o governo e a oposição, em que se presenciaria um 

minucioso quadro de negociação entre ambos com o intuito de criarem ou preservarem 

garantias políticas. É o intervalo de tempo em que se observaria o enfraquecimento do 

regime autoritário e a restauração da democracia. Portanto, o processo de transição figuraria 

uma transposição coordenada do sistema político autoritário para o democrático. 

Os países analisados neste artigo, Brasil e Espanha, adotaram em comum uma 

transição política pactuada ou negociada, em que o governo autoritário torna-se a figura 

central do processo de negociação e é quem vai estabelecer a agenda para a abertura 

política, cabendo a oposição consentir os limites imposto por ele na inserção do processo de 

abertura e de policiar o evento de transposição para que não haja risco de retorno de uma 

ameaça autoritária.  

Processos transitórios em que houve a busca pela marginalização de movimentos 

esquerdistas, como os partidos comunistas, e os ultras direitistas, como as linhas duras dos 

respectivos governos. Também, houve inibição de mobilizações populares, com o fim de se 

evitar o surgimento de ameaças políticas que prejudicassem os interesses institucionais da 

elite autoritária. 

Logo, através da analise da teoria das transições para a democracia nos possibilitou 

decompor os episódios políticos dos períodos de democratização de Brasil e Espanha, com o 

intuito de examinar os motivos que ensejaram os dois países a serem caracterizados pela 

literatura especializada como modelos similares de transições, em que obtiveram êxitos em 

estabelecer a estrutura democrática, sem gerarem profundas mudanças nas lideranças 

políticas e no plano econômico desenhado pelo regime autoritário e exonerar de 

responsabilidade as lideranças e instituições sobre as atrocidades políticas cometidas no 

regime militar. 

                                                           

3 Carlos Aira Navarro em 1974 fora nomeado pelo Rei Juan para presidir o governo espanhol 
pós a morte do Ditador Franco. Manteve-se no poder até 1 de julho de 1976, quando renuncia ao cargo. 
(ROMAN,1993) 
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Deste modo, a afirmação de que Brasil e Espanha sejam considerados êxitos no 

processo de democratização devem-se, estritamente, ao argumento que em nestes países 

houve a institucionalização de instrumentos democráticos e o consentimento e 

estabelecimento de um procedimento comum para a disputa de poder. Visto que, estes dois 

fatos permitiram estabelecer regras para disputa de poder, evitando assim futuras 

confrontações políticas em que prevalecessem a violência e os levantes armados. 

Weffort (1992) argumenta que no Brasil, o resultado da transição política não foi a 

completa eliminação do passado autoritário, visto que apresenta resquícios institucionais do 

regime autoritário e houve uma relativa permanência (ou conversão) de líderes deste 

regime. Uma transição conservadora em que propiciou a permanência de líderes e a 

manutenção de posturas políticas ligados ao passado elitista e excludente da política 

brasileira.  

Logo, no caso espanhol, segundo Calvo (2000), permeou a busca por um consenso 

comum entre as forças políticas envolvidas no processo de abertura, que tinham como 

finalidade instituir um procedimento para a disputa de poder em que não alterasse as bases 

de enfretamento da sociedade civil e do conflito político. Sendo assim, o pacto para transição 

espanhola estava reduzido a implementação de regras formais de jogo para a disputa de 

poder, mas sem o objetivo de alterar os resultados desse jogo. 

Portanto, não é nossa pretensão em querer apontar um otimismo ou um pessimismo 

ao projeto transitório e as novas democracias aqui analisados, mas propor em acreditar que 

não estamos fadados a reproduzir as posturas políticas elitistas e excludentes herdadas dos 

regimes anteriores, visto que através da experiência democrática seremos forçados a 

aprender, a construir e a reinventar. Pois, devemos compreender que o caminho para a 

consolidação democrática e de valores democráticos são difíceis e inconclusos, uma vez que 

são as ações dos cidadãos, atores políticos e instituições que darão origem as mudanças e a 

exclusões de heranças do passado. Assim, podemos dizer que consolidação das democracias 

de Brasil e Espanha vai mais além da institucionalização do regime democrático, embora 

tenha seu valor. Mas, a consolidação dos valores democráticos é incremental, pois se vale da 

experiência e da vivência. 
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