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Resumo: 
 
O presente texto tem como objetivo analisar um recorte do processo de transição ditadura 

militar – democracia no Uruguai na década de 1980. A recuperação democrática no país teve 

como elemento particular o fato de haver ocorrido a partir de uma “concertação”, nos termos 

de “negociação” promovido pelo poder militar. Este processo de concertação se pautou na 

proscrição de pessoas e partidos políticos e, sobre tudo na concepção de que o retorno a 

democracia deveria ser “tutelado”pelo regime militar. As fontes documentais utilizadas foram 

as análises produzidas pela intelectualidade da esquerda uruguaia do período. O estudo 

aponta, que este processo de concertação marcou um novo signo na cultura política uruguaia 

que, posteriormente se refletiu num novo marco do fazer política no país, a negociação como 

instrumento de resolução dos conflitos políticos.  

 

 
Introdução 
 
 O processo de redemocratização uruguaio foi marcado pela interferência tutelar das 

classes militares que dominaram o país no período de 1973 a 1984. Esta tutela foi exercida 

nos mais amplos aspectos da vida política nacional: proscrição de partidos políticos e de 

candidatos, a proibição do ingresso de lideranças políticas no país, controle e censura da 

propaganda política assim como restrição e censura nos debates públicos da campanha 

eleitoral. E, para completar esse quadro, as prisões se encontravam cheias de presos políticos. 

 No meio deste contexto, abre-se um espaço de concertação promovido pelos mandos 

militares. Para uns, uma bela oportunidade para retornar à democracia (a posição dos 

convidados a fazer parte das negociações), para outros, um afronto a qualquer tentativa de 

democratização (a posição dos excluídos), no final, o processo ocorre da forma imposta pelo 

poder militar. Os resultados foram a tutelada volta a democracia, uma democracia 

“primaveral”, limitada, engessada, censurada.  

 A proposta desta comunicação é analisar à luz dos principais aportes teóricos sobre o 

assunto como esse processo de transição se materializou na redemocratização do país. 

Obviamente que este é um recorte – devido às limitações de espaço – de um estudo de maior 

amplitude. Procura-se contribuir com os estudos sobre os diversos processos de transições na 

contemporaneidade visto que as atuais e “pós-modernas” correntes das ciências humanas e 

sociais pretendem ignorar e/ou desqualificar estes processos alegando a superação de fatos e 

processos históricos.  

  

A transição para a democracia 
 

O processo de transição da ditadura à democracia compreendeu um período entre o 

plebiscito de 1980, convocado pelo regime militar para ratificar seu projeto de reforma da 

Constituição, e as eleições nacionais de novembro de 1984, que deram término ao período 
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ditatorial. Como elemento intermediário, pode-se assinalar as eleições das autoridades dos 

partidos tradicionais, efetivadas em novembro de 1982. 

O processo de reabertura foi carente de algumas características que vale a pena 

ressaltar, como apontou Rama (1987: 200): a) O processo não decorreu de variáveis externas. 

Não houve, como no caso da Argentina, um exército derrotado numa “aventura militar 

internacional”, nem foi de significação relevante o efeito de pressões diplomáticas dos 

Estados Unidos e dos países europeus para conseguir o retorno à democracia; b) Nem a 

mobilização social, nem a orientação do comportamento político tiveram influências de 

organizações uruguaias no exterior. Com independência das atividades realizadas por estas, a 

interferência na ação social foi reduzida e sua maior efetividade foi obtida quando apoiaram 

as orientações das lideranças que atuavam no país. 

 A primeira manifestação durante a pré-democratização contra o regime, por parte da 

sociedade como um todo, produziu-se no plebiscito de 1980, num contexto em que os 

indicadores manifestavam um considerável crescimento da produção, uma importante 

diminuição do desemprego, uma melhoria nos níveis de ingresso dos assalariados e um maior 

acesso à moradia e bens de consumo duráveis. A segunda manifestação foram as eleições de 

1982, que ocorreram no momento em que o modelo econômico monetarista caía 

definitivamente. E a terceira manifestação foram as eleições nacionais de 1984, que se 

realizaram no momento de maior significação da crise econômica, com uma aguda queda da 

produção e da renda e níveis de desemprego sem precedentes no país. 

 A população, que foi se incrementando simultaneamente à oposição ao sistema 

ditatorial, foi progressiva entre as três datas assinaladas, sendo que, na última (1984), 

corresponderia relacionar a deterioração econômica com o apoio maciço da população à causa 

antimilitarista. Isso permite presumir que o impulso democrático respondeu a importância do 

sistema político na identidade da sociedade e a mobilização desta para recuperar o Estado 

como sua expressão nacional. 

César Aguiar (1984: 74-76) elaborou três hipóteses sobre as razões da abertura 

democrática: a) As Forças Armadas eram permeáveis à cultura democrática precedente, pelo 

que a posição oficial não aceitou um discurso autoritário e continuísta; b) O processo 

autoritário não foi capaz de dar soluções aos problemas estruturais do país e teve cada vez 

mais dificuldades para conduzir o Estado e a sociedade e c) As Forças Armadas perderam a 

capacidade de atender as demandas de distribuição, na medida em que sua política econômica 

foi revelando seu fracasso. 

Nesse sentido, a primeira hipótese resulta importante para compreender a primeira 

etapa da abertura. Quando as Forças Armadas elaboraram um projeto de constituição e 

realizaram o plebiscito para sua ratificação eleitoral, não existia praticamente pressão da 

sociedade que obrigasse o Estado a iniciar um processo de consultas eleitorais. Nesse caso, 

pode-se concordar com a postura dominante de que se tratou de uma abertura “outorgada”, 

cuja dinâmica posterior a transformou numa “abertura forçada”, devido às mobilizações da 

sociedade e dos grupos políticos (AGUIAR, 1984: 74-76). 

 Por outra parte, como assinala Rama, pouco se sabe sobre como se processaram as 

decisões nas Forças Armadas em 1980, mas se pode pressupor que, no contexto do plebiscito, 

ocorreram certas confluências de orientações: a) Um setor militar era favorável à 

institucionalização democrática de partidos, “como havia demonstrado no conflito com 

Bordaberry, a constituição podia haver legitimado a intervenção militar e sua aprovação lhes 

permitiria uma reinserção na sociedade, na qual percebiam rejeição e crescente 

marginalização para as Forças Armadas”; b) Outro setor provavelmente procurava um 

profissionalismo que reconstruísse hierarquias e a unidade da instituição, afetadas pela 

‘feudalização’ de regiões militares e dos comandos, pela exclusão de oficiais não 
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considerados de confiança e c) Um terceiro era contrário à democracia – como ficou 

demonstrado com a exclusão de dois dos quatorze generais, depois da derrota eleitoral, como 

etapa prévia ao acordo com os partidos tradicionais –, que possivelmente considerou que o 

projeto constitucional criaria uma democracia sob tutela militar’(RAMA, 1987: 204). 

O que resultava difícil do acordo interno e do isolamento do poder militar em relação à 

sociedade influiu em que o projeto constitucional fosse uma proposta de pseudodemocracia 

sob tutela militar e que não se houvesse realizado concessão alguma aos partidos tradicionais 

para obter apoio quanto à mobilização eleitoral e adesão à proposta. O projeto constitucional 

tinha disposições que violentavam as tradições políticas nacionais e eram inaceitáveis para os 

partidos: a exclusão da Frente Ampla, a primeira presidência em mãos de um candidato a 

definir entre os partidos Colorado e Nacional, um tribunal constitucional designado pelos 

militares e capaz de intervir entre os poderes legislativo e executivo, a substituição do sistema 

de representação proporcional pelo princípio de maiorias, assegurando a maioria absoluta nas 

Câmaras ao partido que obtivesse a Presidência da República. 

O Governo promoveu a Constituição como uma opção que oscilava entre a 

continuidade do regime militar ou a pseudodemocracia proposta. O regime permitiu a alguns 

dos políticos excluídos dos partidos tradicionais dirigir-se a concentrações públicas em locais 

fechados, mas que, pela ordem repressiva, só podiam formular-se objeções teóricas e jurídicas 

ao projeto, e não críticas ao regime militar. Também foram permitidos dois debates 

televisivos com as mesmas restrições. A ausência de organizações políticas e sindicais 

autorizadas, e sob uma experiência prolongada de forte repressão, não permitiu atribuir às 

escassas manifestações democráticas a enorme capacidade de resposta demonstrada pela 

sociedade. 

Parte da população que votou a favor da proposta militar (42%) não o fez como adesão 

ao regime, senão supondo que era o único caminho viável para sua finalização. A votação 

contra a proposta (quase 58%) revestiu características de resistência. Era a manifestação da 

maioria da sociedade que buscava recuperar sua identidade democrática. Sem dúvida, em 

Montevidéu, as condições de maior modernidade social e interação poderiam explicar que na 

quase totalidade das zonas eleitorais houvesse vencido o No (contrário à proposta), enquanto 

que o isolamento e o maior controle social em oito estados do interior do país – na sua 

maioria de menor desenvolvimento – dariam conta de um voto majoritário pelo Si (favorável 

à proposta). 

O regime havia plebiscitado a si mesmo e foi imprevisivelmente derrotado por uma 

sociedade mantida em silêncio, mas que não havia renegado suas orientações democráticas. 

Depois de vários meses em que aparentemente o regime parecia duvidar entre o sentido do 

resultado do plebiscito e estabelecer uma saída, o processo de democratização acelerou-se. O 

plebiscito constitucional havia demonstrado aos militares que não era viável nenhuma 

legitimação nem abertura democrática sem um acordo com os partidos. A sociedade havia 

demonstrado sua força, mas o poder militar havia superado rapidamente sua crise interna e 

visualizava a possibilidade de um retorno à repressão para recompor sua dominação. 

 
A caminho das eleições nacionais de 1984 

 

Os principais líderes frenteamplistas estavam presos ou no exílio. Também se 

encontrava no exílio Wilson Ferreira Aldunate e se encontravam proscritos antigos dirigentes 

do batllismo. A organização política na base era assumida pelo novo movimento universitário 

e pelos sindicatos em nível de empresa, que a lei de associações profissionais de 1981 

permitiu reorganizar. Isso implicava uma conquista cotidiana de liberdade e um avanço nas 
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negociações dos partidos tradicionais, num contexto que fazia acreditar que se chegaria a 

eleições nacionais com a exclusão da Frente Ampla. 

Em 28 de novembro de 1982 realizaram-se as eleições de autoridades dos partidos 

tradicionais e da Unión Cívica, sob controle do Tribunal Eleitoral. Elegiam-se convenções dos 

três partidos de 500 membros e convenções estaduais de número de integrantes variável 

segundo os eleitores estaduais. De acordo com a Lei Fundamental Nº 2 ou Orgânica dos 

Partidos Políticos, tais convenções elegeriam um diretório de 15 membros, estabeleceriam os 

programas dos partidos e designariam os candidatos respectivos à presidência e vice-

presidência na oportunidade das eleições nacionais. 

Para a eleição se habilitaram locais e mesas habituais de uma eleição nacional. O voto 

não era obrigatório e era a primeira vez na história cívica que se sufragava nacionalmente por 

autoridades partidárias, pelo que uma participação de 60,5% em relação ao corpo eleitoral foi 

um indicador da alta politização nacional. Esses dados podem ser comparados com a última 

eleição nacional realizada na qual o voto não foi obrigatório – 1966 –, na qual participaram 

74,3% dos habilitados. 

Deve-se considerar que os votantes da esquerda – representados na excluída Frente 

Ampla – distribuíram-se em três compartimentos: os que não votaram; os que o fizeram em 

branco (85.373), seguindo a iniciativa apoiada pelo general Líber Seregni preso à ocasião e os 

que votaram pelas frações dos partidos tradicionais de maior oposição ao regime. Os 9% dos 

votantes do Partido Colorado e os 21% do Partido Nacional nas eleições internas de 1982 

declaravam sua intenção de votar para a Frente Ampla em 1984 (RAMA, 1987: 210). 

Formalmente, as eleições foram três de caráter partidárias e foram simultâneas, mas 

também tiveram significados em outras dimensões. O alto percentual de participação eleitoral 

conferiu uma enorme legitimidade às autoridades políticas; por sua parte, o regime, pela 

segunda vez, foi plebiscitado e derrotado novamente. As frações partidárias afins ao processo 

militar tiveram uma fraca votação: a lista colorada, de Jorge Pacheco Areco, recolheu 28,7% 

dos votos colorados e, no Partido Nacional, os grupos vinculados ao regime atingiram 21% 

dos votos do partido. O regime retrocedeu seriamente em relação ao plebiscito e as frações 

conservadoras, que representaram um número muito significativo nas eleições de 1971, tendo 

obtido em torno de 20% dos sufrágios dos partidos tradicionais. 

 O Partido Nacional reuniu 53% dos votos válidos das eleições partidárias; dentro das 

listas que “respondiam” a Wilson Ferreira Aldunate, ainda exilado, mesmo assim, 
asseguraram 70% das representações. Como essa era a fração tradicional mais oposta ao 

regime militar, os resultados implicavam um caráter de desafio e pré-anunciavam a tendência 

do confronto final nas eleições nacionais. Mas o fato de que o Partido Nacional pela primeira 

vez na sua história obtivesse mais de 50% dos sufrágios em Montevidéu era um claro índice 

do apoio recebido da Frente Ampla. 

 Por sua vez, no Partido Colorado a votação havia provocado uma tríplice renovação. A 

primeira foi a consolidação da liderança de Julio Maria Sanguinetti, que demonstrava 

capacidade de gestão política dentro do partido e um projeto de abertura para a retirada do 

regime militar. A segunda foi a emergência do setor renovador do batllismo, liderado por 

Enrique Tarigo. A terceira foi o surgimento de um setor juvenil que se caracterizou por uma 

tentativa de transformação das estruturas conservadoras do partido através de uma tendência 

social-democrata. 

A Frente Ampla, que havia sofrido o impacto da repressão, manifestou-se com força 

suficiente para demonstrar que era inviável uma abertura democrática com sua exclusão. Os 

votantes em branco (votos nulos) foram 7% em nível nacional e mais de 14% em Montevidéu; 

segundo estimativas, outros 8% tinham votado estrategicamente nos partidos autorizados, em 

especial nas listas que correspondiam a Ferreira Aldunate. Resultou claro que seu peso 
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eleitoral poderia ser o definidor das seguintes eleições nacionais, segundo a opção que 

apoiasse. Mas o aspecto de maior relevância era que sua influência no meio sindical e 

estudantil, e sua capacidade de mobilização na capital marcavam a ilegitimidade de um 

governo constituído sobre a base de sua exclusão. 

Os partidos tradicionais ressurgiam com uma alta legitimidade. A maioria da 

sociedade considerava o passado como um “paraíso perdido”, regido e orientado por esses 

partidos; “a luta de suas frações democráticas, agora amplamente majoritárias, fazia esquecer 

fraquezas e incapacidades ante a crise do país”; a opção por eles era a contraproposta ao 

regime militar. “Finalmente o fato de que na contenda eleitoral não estavam em jogo recursos 

econômicos de poder, fazia com que a concorrência fosse um fenômeno exclusivamente 

político-ideológico”. 

 

A fase dos acordos 
 

No dia 13 de maio de 1983 deu-se início a uma série de reuniões entre as Forças 

Armadas e os dirigentes dos três partidos políticos, para harmonizar a transição à democracia. 

Essas reuniões tiveram um caráter desajustado frente à tentativa de estabelecer acordos entre 

uma parte com legitimidade e apoio nacional, e outra com os instrumentos da força. Os 

delegados militares, em razão da divisão interna das Forças Armadas e do peso da presidência 

militar nas orientações, voltaram a propor os conceitos de “democracia intervinda” 

militarmente, que figuraram na proposta constitucional do plebiscito. 

Os delegados políticos, ante a situação de mobilização social em aumento contra o 

regime e marcados por uma competência na qual o apoio eleitoral dependia de uma maior 

oposição à Ditadura, exigiam a virtual rendição do regime, em especial os delegados do 

Partido Nacional que terminaram por se retirar dos encontros. Enquanto as reuniões 

empatavam na mesa de negociações, a mobilização social em favor de reivindicações 

democráticas imediatas, e contra a situação da economia e do mercado de trabalho, começava 

a desdobrar a capacidade dos delegados políticos nas negociações com os militares. 

A mobilização política, a ampliação permanente dos espaços de liberdade, a ação 

coletiva da sociedade, com o objetivo comum de realização das eleições nacionais e se 

esperava que, da democracia surgissem as soluções aos problemas dos diferentes grupos 

sociais, levou à definição de um único adversário: o regime militar. Um decreto de dois de 

agosto de 1983 e um novo Ato Institucional restringiram ainda mais a liberdade de imprensa e 

ampliaram a capacidade de proscrever dirigentes políticos como reação à vinculação dos 

partidos tradicionais com a excluída Frente Ampla e com o movimento social, numa instância 

de coordenação que se chamou a Inter-setorial. 

As manifestações de protesto culminaram com um ato político de massas, em 27 de 

novembro de 1983, no qual estiveram presentes, junto aos dirigentes dos partidos tradicionais, 

os da Frente Ampla e de diversas organizações sociais. A crise econômica e o isolamento 

governamental haviam provocado a adesão das organizações empresariais à causa 

democrática. Posteriormente, em janeiro de 1984, o já constituído Plenário Intersindical de 

Trabajadores – PIT – convocou uma paralisação de atividades que foi apoiada por amplos 

setores da população. Em 1º de maio do mesmo ano, o PIT reuniu uma manifestação de vários 

milhares de pessoas que ergueram, além das reivindicações sindicais, a de liberdade para os 

presos políticos e a demanda de eliminar os grupos que iniciavam um terrorismo 

antidemocrático. 

 

A concertación como única possibilidade de redemocratização 
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Perante uma situação que se tornava insustentável para os dirigentes políticos e para os 

militares, produziu-se um acordo que “excluía os partidários da ‘linha dura’ de todos os 

partidos e que pressupunha um entendimento entre os ‘macios’” (RIAL, 1984:124), sobre as 

garantias que as Forças Armadas exigiam para se retirar do poder. O estágio da mobilização 

social indicava a inviabilidade de uma solução que não incluísse a Frente Ampla, que era 

justamente o setor social mais mobilizado. A partir da libertação de Líber Seregni, em 19 de 

março de 1984, produziu-se uma mudança de orientação, proposta pelo próprio Seregni, 

postulando uma estratégia de acordo, ao invés do confronto, o que foi imposto ao frentismo, 

pelo seu alto prestígio pessoal
2
. 

O Partido Colorado se viu favorecido pela postura do frentismo e continuou na mesa 

de negociação em torno de um acordo que visava a dar garantias para as Forças Armadas. Por 

sua parte, o Partido Nacional, inversamente, tornou muito difícil um entendimento, porque as 

Forças Armadas vetaram a candidatura de Wilson Ferreira Aldunate – que desde o exílio 

manteve uma batalha personalizada contra o regime militar – e o Partido Nacional apostou 

sua intransigência democrática a uma possível crise militar, e decidiu manter sua estratégia de 

obter adesão eleitoral de uma massa mobilizada e antimilitarista. 

Nas Forças Armadas, as gestões políticas foram assumidas diretamente pelos 

comandantes das três armas, deslocando-se, assim, o general-presidente e seu grupo de apoio. 

A instituição abandonou os projetos políticos para privilegiar seus interesses como corporação 

para assegurar um retiro ordenado e acordado que impedisse a repetição do que vinha nesse 

momento acontecendo na Argentina: o julgamento dos militares pelo governo democrático. 

No chamado Acuerdo del Club Naval, elaborado pelos comandantes militares e os delegados 

do Partido Colorado, da Frente Ampla e da Unión Cívica, acordou-se a realização de eleições 

em novembro de 1984, sem exclusões
3
 de partidos, mas com exclusão de candidatos à 

Presidência da República
4
. 

Foram acordadas “liberdades” parciais para a realização da campanha eleitoral e as 

garantias habituais do processo eleitoral. Também se fixaram mecanismos de proteção à 

instituição militar, visando a impedir seu julgamento, dando continuidade às elites militares 

em seus cargos até a data regulamentar de seu retiro, durante o período de um ano a contar da 

instalação do governo democrático, em março de 1985. Na lógica do acordo estavam 

implícitas as garantias de que não seriam processados os responsáveis militares do Golpe de 

Estado, das violações aos direitos humanos e dos abusos na gestão administrativa e financeira 

do Estado. 

O discurso predominante que visava a um “acordo para uma saída democrática” teve 

como base a instância da concertación. Essa tinha como elementos-chave duas 

particularidades: a) o reconhecimento da necessidade de se conseguir um acordo político entre 
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3
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4
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os partidos, assim como entre estes e as organizações sociais. (Esse acordo era percebido 

como requisito para o trânsito à democracia; e b) a necessidade de que a concertación deveria 

atingir um acordo social. A base argumentativa se dava a partir da experiência das 

democracias européias, nas quais era usual que os interesses dos trabalhadores e empresários 

se compatibilizassem à margem de seus sistemas políticos. Tratando-se de sistemas estáveis, 

esse tipo de concertación cumpria o papel de reforçar as condições de eficácia e consenso 

com que os mesmos operavam. 

No caso uruguaio, a questão que era discutida no meio político e acadêmico era a de 

como transitar para a democracia a partir de uma crise econômica de enormes proporções. A 

transição reabria e ampliava as possibilidades de expressão e de incidência política dos atores 

sociais, de tal maneira que a defesa dos interesses econômicos contrapostos se configurava 

como um elemento real e permanente de conflitos políticos capazes de entravar o processo de 

democratização. 

Em geral, reconhecia-se que em circunstâncias de crises profundas como as 

vivenciadas na época, a realização das possibilidades de avanço e mudanças sociais passava 

necessariamente pela instância da política, de tal forma que a concertación social se 

configurou como um ingrediente da concertación política, no sentido de que a primeira iria 

ajustar-se e reformular-se no meio do mesmo jogo, concretizando-se através de decisões do 

Estado. Essa constatação induziu a proposição de que a política econômica, globalmente 

considerada, constitui-se em tema crucial, desde a perspectiva da concertación. 

 

Considerações Finais 
 

No interior dos partidos, por sua vez, houve uma tendência à consolidação de maiorias 

e lideranças que aumentaram sua eficácia, desde a perspectiva de um virtual papel da 

concertación. Mesmo assim, em todos pesaram as demandas dos setores populares que os 

apoiaram, no que se refere a problemas pontuais, como o emprego, salários e bem-estar 

social. Além dos tumultos da complexa conjuntura política, delinearam-se alguns objetivos 

para a política econômica global – que foram considerados como aceitáveis por todos –, para 

poder dar curso a concertación. (COURIEL, 1984:86-87). 

Os primeiros passos para o início da recuperação democrática no Uruguai aconteceram 

no contexto de um prolongado e dificultoso processo, que teve seu marco inicial em 1978, na 

oportunidade em que o regime militar decidiu iniciar uma busca de legitimidade para tal 

gestão. O plebiscito ocorreu em 1980, momento no qual a proposta militar foi derrotada nas 

urnas. O resultado negativo do plebiscito implicou a falta de respaldo popular frente a 

Ditadura. A partir do plebiscito, iniciou-se um dificultoso caminho que conduziu ao 

esgotamento do regime militar, concluindo nas “tuteladas” eleições de novembro de 1984. 

No transcurso do ano de 1983, a participação ativa e mobilizada dos sindicatos e das 

organizações estudantis foi aumentando e marcando importantes passos na luta pela 

recuperação democrática. A mobilização social durante o ano colocou num notório segundo 

plano o papel dos partidos políticos. Essa participação maciça foi marcada por fatos de 

relevância como, por exemplo, a convocação e realização do ato de massas em 1º de maio, 

convocado pelo PIT, depois de 10 anos de proibições e, em 25 de agosto, no contexto de uma 

jornada de jejum convocada pelo Servicio de Paz y Justicia – Serpaj – em defesa dos Direitos 

Humanos. 

 O processo de redemocratização concertada implicou no antecedente chave para se 

compreender o fim do bipartidarismo no país. O desgaste dos setores tradicionais foi intenso e 

os levou, gradativamente, ao seu esgotamento. Para a esquerda, a concertação mostrou como 

se fazia política no novo cenário. A experiência se repetirá posteriormente, em outro contexto, 

e possibilitará que, através de um complexo esquema de negociações e alianças, essa esquerda 
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aceda ao poder vinte anos depois. Hoje, o que conhecemos como progressismo teve inicio no 

processo de transição da ditadura para a democracia. 
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