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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar os fatores econômicos que afetam os diferentes 
regimes políticos, tendo como foco os períodos autoritários em três países: Argentina 
(1976-1983), Brasil (1964-1985) e Espanha (1939-1976). Os países foram escolhidos devido à 
sua importância histórica, bem como as diferenças na implantação das políticas voltadas 
para o crescimento econômico. As análises se basearam na literatura histórica e 
conceitual, além do embasamento na coleta e análise de dados econômicos do período. Foi 
analisado a natureza das políticas econômicas, as relações entre a política e economia e 
seus impactos na sociedade. Conclui-se que, nos três países estudados, o regime 
autoritário implementou políticas econômicas voltadas para o crescimento econômico, mas 
com resultados e impactos distintos.  
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Introdução 

Desde a Segunda Guerra Mundial, investigações foram feitas abordando as questões sociais 

e econômicas que mais favorecem ou não a democracia. Esses estudos reuniram diversos 

dados sobre o desenvolvimento e democracia para muitos países, “o desenvolvimento 

econômico e a legitimidade política são alguns requisitos básicos sociais da democracia” 

disse Seymour Martin Lipset (1959). 

 De maneira geral, a literatura aponta uma relação entre o regime político e o 

crescimento econômico dos países, sendo que há duas razões distintas para essa relação: 

as democracias se desenvolvem a partir do crescimento econômico dos países, ou podem 

até ser estabelecidas independentemente do desenvolvimento, mas estão mais propensas a 

sobreviverem nos países desenvolvidos (PREZEWORSHI; LIMONGI, 1997, p.155). Outro 

aspecto é que a estrutura social se torna mais complexa, novos grupos começam a emergir 
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e se organizar, atingindo a autonomia e aumentando seu poder aquisitivo. Transições para 

a democracia são mais prováveis quando os regimes autoritários atingem seus níveis 

máximos de desenvolvimento econômico (PREZEWORSHI; LIMONGI, 1997, p.165). 

 No entanto, diante de vários fatos históricos, diversos países já passaram por 

um Regime Autoritário. Entre os anos 50 e 60, mais de 100 países foram dirigidos por um 

líder autoritário. Segundo Souza Junior (2002, p.95), um regime autoritário é definido 

“como a encarnac ̧a ̃o concreta da ordem poli ́tica, em seu dinamismo, e segundo 

determinados princi ́pios de organizac ̧a ̃o referentemente a ̀s relac ̧o ̃es entre a comunidade e 

o poder” (SOUZA, 2002, p.95). Um regime militar é quando o poder passa a ser exercido 

pelas Forças Armadas, desrespeitando ordens jurídicas e implementando reformas sociais, 

políticas e econômicas.  

 Em diversos países da América Latina e Europa, as instabilidades políticas e 

econômicas serviram de justificativa para a intervenção das Forças Armadas na política, 

contribuindo com a disseminação das teses de que a gestão de crises políticas, que opõem 

interesses profundamente arraigados na sociedade, são inconciliáveis com a manutenção 

das regras democráticas (AYERBE, 2011, p.236). Em termos econômicos, os países 

buscavam implementar políticas modernizantes e, no caso da América Latina, mediante 

um modelo de industrialização por substituição de importações (AYERBE, 2011, p.232) e 

forte intervencionismo estatal. 

 Considerando os estudos que discutem a relação entre regimes políticos e 

crescimento econômico, este trabalho tem como objetivo responder a problemática sobre 

os fatores econômicos que afetam os diferentes regimes políticos, tendo como foco os 

períodos autoritários em três países: Argentina (1976-1983), Brasil (1964-1985) e Espanha 

(1939-1976). Para isso, foram  analisados dados econômicos dos países e a história 

econômica, social e política de Argentina, Brasil e Espanha. As iniciativas buscadas por tais 

países convergem dado que os três casos tiveram uma relação direta entre o regime e as 

decisões econômicas  (AZEVEDO; SERIACOPI, 2008). 

 

Percurso metodológico da pesquisa 

A literatura comparada considera que o nível de desenvolvimento econômico correlaciona-

se positivamente com democracia (HUBER; RUESCHEMEYER;  STEPHENS, 1993, p.72), sendo 

que o poder do Estado precisa ser contrabalanceado pela força organizacional da 

sociedade civil. Assim, o controle centralizado do Estado sobre a economia, bem como a 

presença de um grande aparato militar e policial são condições contrárias a um equilíbrio 
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de poder favorável entre o Estado e a sociedade civil. (HUBER; RUESCHEMEYER; STEPHENS, 

1993, p.78). 

 Entretanto, torna-se relevante entender a relação entre economia e regimes 

autoritários. Por isso, este trabalho buscou analisar os regimes autoritários implantados 

Argentina (1976-1983), Brasil (1964-1985) e Espanha (1939-1976) no que se refere à 

aplicação de políticas econômicas de promoção do crescimento. Quais os impactos das 

políticas econômicas implementadas por estes governos? Existem semelhanças e diferenças 

entre cada regime autoritário? Estas questões nortearam a pesquisa e a análise dos 

econômicos. Foram analisadas as ações e políticas econômicas implementadas em cada 

governo.  

 Este trabalho  baseia-se na metodologia de estudos de casos a partir da análise 

política comparada de dados quantitativos e qualitativos. A análise política comparada é 

um dos métodos mais utilizados nos estudos de ciência política, pois a comparação é 

indispensável a toda ciência, principalmente as ciências sociais, onde a pesquisa 

comparada tem historicamente desempenhado um papel significativo no desenvolvimento 

das disciplinas cientificas (LIJPHART, 1971, p.682). 

 Os estudos comparados identificam  as semelhanças e as diferenças entre as 

unidades macrosociais. Tal fenômeno fornece a chave para compreender, explicar, 

interpretar diversos resultados e processos históricos e sua importância para os arranjos 

institucionais atuais (LOR, 2011, p.2). Neste artigo, a análise será feita de cada país 

individualmente, considerando o contexto político e econômico. Assim, tem-se um estudo 

de casos múltiplos, mas que serão analisados a partir das suas características macrosociais.  

 Nos estudos comparados, as análises apresentam um número limitado de casos 

e tendem a utilizar tanto dados quantitativos, quanto qualitativos na demonstração das 

relações causais entre variáveis (GONZALEZ, 2008, p.7-11). Segundo Gonzalez (2008), o 

método comparado divide-se em duas estratégias de pesquisa: uma estatística que 

identifica os casos similares e estabelece-se as relações causais entre variáveis 

dependentes, independentes e intervenientes. Outra forma de análise é histórica, em que 

e faz a reconstituição de eventos históricos por meio da comparação entre as semelhanças 

e diferenças nos casos estudados. Os três países escolhidos vivem situações políticas 

semelhantes, entre os anos 1960 e 1980, sendo uma das razões para a escolha de análise 

comparada. 

 No decorrer do artigo foram utilizados autores como Adam Przeworshi e 

Fernando Limongi 1997, Boris Fausto 1986, Carl Friedrich 1965, Ferrán Gallego 2008, 

Guillermo O’Donnell 1993 e Angelo Priore 2006. Também foram utilizados documentos 
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históricos para análise do período em cada país sendo buscando compreender os efeitos 

dos regimes autoritários no ambiente econômico, considerando os fatores externos e 

internos.  

 Nas próximas seções serão apresentadas as principais características políticas e 

econômicas em cada país no período analisado.  

 

Regime Militar na Argentina (1976-1983) 

A experiência militar argentina ocorreu entre os anos de 1976 a 1983, sendo que o golpe 

militar foi a culminância de um longo processo. Durante o século XX, a história da 

Argentina estava diretamente ligada à numerosa quantidade de golpes de Estados que o 

país havia sofrido. No ano de 1930, a Argentina sofreu um Golpe de Estado, também 

conhecido como Revolução de Setembro, liderada pelo General José Félix Uriburu que deu 

início a uma época de um regime militar/governo civil-militar. Em de 1943 ocorreu uma 

espécie de contragolpe de estado que substituiu o poder do grupo golpista de 1930 

derrubando Uriburu e Ramón Castillo da presidência. Nesse período ocorreu uma grande 

inquietação interna no país devida à sucessão de sublevações internas que levará três 

presidentes ao poder. No ano de 1946, período que se encerraram as eleições, Juan 

Domingo Perón tomou o poder. Perón, em  1955, sofreu um golpe de estado levando ao 

poder grupos militares de posicionamento conservador (HOROWICZ, 2012 p.238). 

 Novas eleições foram feitas em 1958, controladas pelas Forças Armadas, onde 

foram excluídos peronistas e na época o próprio Perón estava exilado. Arturo Frondizi 

tinha um acordo com o ex-presidente exilado de assumir o cargo, porém durante seu 

governo teve que suportar tentativas de desestabilizá-lo e, até mesmo, de o depor da 

presidência. Em 1962, o peronismo estava suprimido de envolver-se do pleito, no qual 

Arturo Illia foi pronunciado vencedor, porém teve seu mandato interrompido por um golpe 

militar, liderado perlo general Juan Carlos Onganía, no mês de Junho de 1966 (FICO, 2010, 

p.3). 

 Um dos motivos essenciais do golpe foi a possibilidade dos peronistas 

conquistarem uma grande parte dos cargos de governadores das províncias e das cadeiras 

da Câmara de Deputados. A participação livre das eleições em 1967 poderia, o facilitar a 

vitória do grupo peronista nas eleições presidenciais em 1969. Desta vez o golpe de estado, 

estruturado pelos militares, era efetivo, os mesmos tinham o propósito de tomar o poder e 

mantê-lo em um regime permanente. Iniciou-se, assim, um período marcado pela sucessão 
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de golpes internos que levou ao poder Marcelo Levingston em 1970 e Alejandro Lanusse em 

de 1971 (GORINI, 2006, p.70). 

 Em 1972 foi criado um estatuto jurídico superior à própria Constituição e foram 

introduzidas mudanças com vista à conservação do poder militar. Todavia esta ditadura 

classificada como “permanente” durou menos do que se imaginava devida a pressão da 

população argentina. Em 1973, o general Alejandro Lanusse convocou novas eleições com 

participação de peronistas (CUELLO, 2010, p.6). Nessa eleição o candidato ganhador 

renunciou seu mandato e em seguida, com eleições livres, Juan Domingo Perón foi eleito. 

Após um ano de seu mandato o mesmo faleceu e sua esposa Maria Estela Martínez de Perón 

e vice-presidente assumiu o cargo em 1976. O cenário estava conturbado. As tensões 

políticas das décadas anteriores ganhavam força juntamente com a Presidente que 

fortalecia suas políticas de caráter social, que não agradava o capital internacional e as 

alas conservadoras das Forças Armadas (PADRÓS; MARÇA, 2009, p.35). Em 24 de março de 

1976, a Presidente foi destituída do poder e o Congresso foi dissolvido por uma junta 

militar composta pelos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, dando início a 

ditadura mais violenta da Argentina (CASTRO; D’ARAUJO, 1997, p.22). 

 No período entre os anos de 1976 e 1983 a Argentina foi governada por quatro 

juntas militares diferentes, cada uma delas formada por três integrantes e um deles 

recebia o título de Presidente. Uma junta militar importante para o contexto foi liderada 

pelo general Jorge Rafael Videla (1976-1981), que tinha o apoio das classes dominantes 

(ROJAS, 2014, p.166). 

 O golpe contou com a aprovação de algumas corporações empresariais de 

extrema direita nacionalista, os meios de comunicação hegemônicos, como os jornais La 

Prensa e La Nación. Sob o paradigma da segurança nacional, destinado a impedir a 

propagação do comunismo e restaurar o princípio da autoridade, o governo militar 

implementou um conjunto de práticas e medidas de emergência contra aqueles que 

representavam uma ameaça para a segurança nacional (ALTAMIRANO, 2001, p.55). Na 

questão econômica, os militares viam a necessidade de modernizar a estrutura econômica 

e reorganizar a sociedade e o Estado por meio de um novo quadro institucional (FRANCO, 

2012, p.3). 

 Uma figura importante e encarregada de implementar as medidas econômicas 

foi José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, que, ao assumiu no dia 2 de abril de 1976, 

anunciou o seu Programa de Recuperação, que consistia na liberalização dos preços, na 

eliminação das taxas de câmbio múltiplas e no repúdio a intervenção do Estado da 
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economia. As negociações salariais entre sindicatos e empregadores ficariam suspensas, 

além de garantir a apropriação do lucro para as grandes empresas (GORIN, 2006, p.6). 

 Em menos de um ano a reestruturação da economia argentina nas mãos de Hoz, 

que teve como prioridade mudar a indústria e o mercado interno, tomou um caminho 

oposto do esperado. O aumento da dívida externa chegou a 5000 milhões de dólares 

(VAZQUEZ, 1985, p.47), o que gerou grande dependência econômica em relação aos 

mercados externos.  

 

 PRZEWORSHI, Adam. LIMONGI, Fernando. Modernization: Theories and Facts Author(s). 
World Politics, Cambridge University Press, Vol. 49, No. 2 (Jan., 1997), p.85 

 

 No gráfico a cima, podemos observar que nos anos que antecederam o Período 

Militar na Argentina o PIB (Produto Interno Bruto) estava com taxas mais elevados em 

comparação com o ano de 1976, ano em que foi imposto a Golpe. Porém, no ano seguinte 

as taxas aumentaram significativamente se mantendo altas durante os três próximos anos. 

Já nos anos 80 houve uma retração no PIB, com impacto na geração de empregos e 

também na produção industrial. 

 

Regime Militar no Brasil (1964-1985) 

Entre 1930 até 1964 o Brasil teve seis golpes de Estado, quatro com a deposição do 

presidente eleito e dois com os vice-presidentes. Dos cinco presidentes eleitos pelo voto 

direto no período, apenas dois concluíram seus mandatos. Os dois vice-presidentes, que 
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mandatos (MANGOLIN, 2011, p,2). Entre 1945 e 1964 foi um período de caráter mais 

‘democrático’ da república brasileira antes do golpe militar. Os antecedentes que levaram 

ao acontecimento do golpe militar brasileiro, ocorrido no ano de 1964, são uma somatória 

de diversas causas, acontecimentos políticos e sociais. 

 O período militar “no Brasil começou no dia 31 de março de 1964 tinha sido 

lançado aparentemente para livrar o país da corrupção e do comunismo e para restaurar a 

democracia.” (FAUSTO, 1930, p.23).  Com a renúncia de Jânio Quadros no ano de 1961, 

João Goulart assumiu a presidência o que gerou preocupações de todas as classes, 

principalmente os partidos de oposição, como a UDN e PSD, que o acusavam de estar 

planejando um golpe de esquerda e por ser responsável pelo momento crítico que o país 

enfrentava. As Reformas e Base prometiam mudanças econômicas, agrárias e educacionais 

no país, porém conservadores não aceitando a ideia marcharam contra as intenções do 

presidente. Os Militares tomaram o poder no final do mês de março e, no dia 9 de abril de 

1964, foi decretado o Ato Institucional 1 (AI1) dando início para a época mais conturbada 

da história brasileira (FEDERICO, 1998, p.33). 

 A política econômica da ditadura, sustentada por forte interferência do Estado 

diretamente na economia e também por seu aparato repressivo, não rompeu com o padrão 

de desenvolvimento e acumulação iniciado durante a década de 1950 (MANGOLIN,  2011, 

p, 27). 

 O novo regime era nacionalista e apoiava a intervenção do Estado na economia, 

sendo que o Estado deveria ser instrumento poderoso e eficaz no processo de impulso à 

economia nacional, (SODRE,1982, p.142). Tal intervenção do Estado gerou a expansão das 

atividades industriais nacionais e da burocracia estatal. O crescimento do Estado tem como 

principal característica criar as condições favoráveis para acumulação transferindo 

recursos e ganhos para a empresa industrial, fazendo dela o centro do sistema (OLIVEIRA, 

1981, p.19) 

 Durante o período de Juscelino, a taxa do PIB entrou em alta em relação aos 

anos anteriores devido ao chamado “Cinquenta anos em cinco”. No governo de Jango, 

houve uma retração no PIB de 8,1% chegando a 0,6%, o que gerou um período de total 

instabilidade econômica e altos índices de inflação no país (DANIEL, 2012, p.3). No ano de 

1964, já no começo do Período Militar, o índice de inflação retraiu e a taxa do PIB foi uma 

das mais altas em toda a história brasileira. Todavia, ao período final da ditadura militar, a 

inflação tomou proporções mais altas e houve uma significativa retração na taxa do PIB, 

fazendo com que o Brasil ficasse em uma situação instável novamente. 
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Fonte: PRZEWORSHI, Adam. LIMONGI, Fernando. Modernization: Theories and Facts 
Author(s). World Politics, Cambridge University Press, Vol. 49, No. 2 (Jan., 1997), p.85 

 

 Durante o período, tem-se o endividamento externo do país, em razão da 

reconstrução de grandes obras com facilitações forçadas para grupos de grandes 

empreiteiras (FERRARI; PEREIRA; FERNANDES, 2009, p.58). A profunda crise econômica 

levou ao desgaste do regime militar e a crescente pressão por mudanças políticas e 

econômicas.  

 

Regime Autoritário na Espanha (1930-1975) 

Desde o século XX, a Espanha passava por sucessivas crises políticas e sociais. O governo 

monárquico foi incapaz de resolver as dificuldades geradas pelo atraso econômico. Com o 
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Constituição, o estabelecimento da censura e a perseguição aos sindicatos e partidos 

políticos opositores. Em 1931, formou-se um governo provisório com representantes 

republicanos, socialista e nacionalistas que se comprometeram em convocar novas eleições 

com o fim de promulgar uma nova Constituição (VARELA, 1990, p. 9).  

 O período entre 1931 e 1933 foi chamado de Biênio Reformista, pois seria 

momento de estabelecer reformas de caráter militar, religioso, educacional e agrário. Os 

anos de 1934 a 1936 foi considerado o biênio conservador, em que os republicanos 

continuaram o programa de reformas do primeiro biênio (WEGNER, 1991, p. 78). No ano de 
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1930 ocorreu uma guerra civil intensa no país, mas em 1939 os combates no território 

espanhol chegaram ao fim destacando a vitória de um grupo nacionalista que tinha como 

líder no poder o general Francisco Franco. 

 O franquismo adotava uma formula política que concentrou o poder geral, 

tentando obter o poder, porém não limitava a sua vontade (VARELA, 2006). Franco foi o 

poder constituinte em uma situação sem possibilidade de veto e o estado foi organizado 

para servir os vencedores da Guerra Civil, tentando satisfazer os interesses desses setores. 

O regime tinha capacidade de impor as trocas involuntárias que acabaria por se tornar 

expropriações assumidas por uma atenuação dos direitos de propriedade. A ditadura de 

Franco manteve as características do modelo de Estado predatório durante trinta e seis 

anos, sendo do ano de 1939 ao ano de 1975, em que ele caracterizou o quadro institucional 

espanhol (MIGUEZ, 2008, p.363). 

 Após a Guerra Civil, a hegemonia do nacionalismo de união desempenha a 

principal influência sobre o governo expandindo nas áreas de atividade que tinham ficado 

anteriormente nas mãos de outras forças políticas e sociais. Durante os primeiros anos, 

houve um programa de fascismo que buscava construir um estado totalitário (MIGUEZ, 

2008, p. 362). Em meados da década de quarenta, Franco havia consolidado sua posição de 

poder e permanência dentro dos diversos setores do regime (LLOS, 2000). 

 Quanto à política econômica, a intervenção pública na economia focada na 

regulação e controles diretos sobre as ações dos agentes econômicos, estabelecendo, por 

exemplo, o controle de preços. O estabelecimento de empresas, produção agrícola e 

industrial, mercado interno e externo, o mercado de trabalho e o mercado financeiro 

foram caracterizados pela condução do Estado discriminatória. O que resultou à 

desconfiança de Franco em relação à liberdade econômica e levou a adotar a expropriação 

(GONZALEZ, 1989). O sistema autoritário impedia os proprietários de se protegerem da 

agressão política.  

 Até os anos cinquenta, a economia espanhola estava passando por um momento 

depressionário. Além disso, Franco não soube lidar com a política de gastos públicos para 

estimular o crescimento e os faltava ao Estado espanhol mecanismos de cobrança de 

impostos modernos que devido às altas fraudes (GARCIA; JIMENEZ, 1999). O 

intervencionismo prejudicou as possibilidades da economia espanhola (BARCIELA; DEL 

ARCO, 2005).  

 A economia espanhola pode ser dividia em três etapas, sendo a primeira a 

etapa da autarquia, durante os anos de 1939 a 1950, caracterizada  pela depressão e 

escassez de todos os bens e a interrupção do processo de modernização e crescimento 
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iniciado pelo Governo da República. Durante a segunda etapa, ocorrida dentre os anos de 

1950 e 1960, a abertura ao exterior gerou um crescimento econômico, embora muito 

afastado do ciclo de expressão que desfrutou o resto da Europa. A última etapa, durante os 

anos de 1960 e 1974, a economia espanhola passou por uma fase favorecida pelo 

desenvolvimento econômico internacional devido ao baixo preço da energia e mão de obra 

barata (GONZALEZ, 1989). 

 

Fonte: PRZEWORSHI, Adam. LIMONGI, Fernando. Modernization: Theories and Facts 
Author(s). World Politics, Cambridge University Press, Vol. 49, No. 2 (Jan., 1997), p.85 

 

 No gráfico a cima podemos observar um comparativo do crescimento 

econômico Espanhol dentre os anos de 1960 e 1985. O país passou por um período de 

índices negativos decorrentes da industrialização dentre os anos 1935 a 1950. Porém nos 

anos seguintes, com a chegada do Plano de estabilização à economia no pais cresceu e na 

época o Regime Militar já comandava o país, durante os anos de 1965 a 1974, o país passou 

por um retrocesso e nos seguintes anos ganhou maior grande capacidade de assimilação 

das condições do mercado internacional e ampliação das margens de produtividade. 

 

Considerações finais  

Os países, Argentina, Brasil e Espanha, passaram simultaneamente por uma fase 

conturbadora e de total instabilidade tendo assim diversos aspectos em comum. Argentina, 

Brasil e Espanha passaram por um regime militar rigoroso que abalou os aspectos sociais, 

políticos e econômicos. No entanto quando se tem um período de instabilidade à tendência 

é de que a sociedade seja afetada de forma negativa por estar passando por uma época de 
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governança conturbada o que leva também a uma economia fragilizada com altos índices 

de inflação e uma queda brusca nos investimentos estrangeiros por falta de credibilidade 

(WEGNER, 1991, p. 78). Outro fator que nos leva a uma crise de maneira geral é a 

ocorrência da Guerra Fria em 1960, em que os Estados Unidos como uma potência mundial 

já na época, abala as relações dos países, pois o mesmo não aderiu a ideia de nações 

comunistas na América, influenciando o Brasil e Argentina.  

 Além disso, os três países passaram por crises econômicas onde a estrutura 

política e econômica estava desfavorecida, tendo altas taxas de inflação e baixo 

investimento estrangeiro por falta de credibilidade diante o Sistema Internacional. Dentre 

os anos em que os regimes ocorreram, os Estados estavam alcançando uma estabilidade 

política e econômica que anteriormente não obtinham. O efeito político econômico sobre o 

Estado depois de passar por uma época conturbada, pode muitas vezes ser imediato, 

normalmente a estagnação da ordem e economia se dá depois de um ano ou mais. Este 

tempo, é um denominador comum importante dos Estados que passam por crises 

econômicas geradas por Regimes Autoritários.  

 Durante as épocas em que os países passaram por crise profunda, a medida 

tomada pelos governos foi a implementação de planos que tinham como objetivo tirar os 

países da crise, porém todos os planos não foram duradouros deixando com que os países 

anos depois voltassem a entrar em crise econômica.  

 Além disso, dentro do Período Militar dos três países, alguns anos foram 

economicamente estáveis, porém logo após os países entraram em crise novamente tendo 

taxas de inflação mais altas, desemprego e uma diminuição da porcentagem do Produto 

Interno Bruto (GONZALEZ, 2008, p.11). Nos casos de Brasil e Espanha são adotadas ações 

de maior intervenção estatal na economia, enquanto na Argentina são implementadas 

políticas liberalizantes. 

 Várias leis e decretos foram criados beneficiando os militares que estavam no 

poder, protegendo-os e fazendo com que os mesmos comandassem o país por anos sem 

problema nenhum. Foi criado um estatuto jurídico superior a própria constituição e foram 

introduzidas mudanças visando a conservação do poder militar. Os países levaram quase 

uma década para conseguir estruturar coalizões democráticas reformistas estáveis como 

por exemplo no ano de 1991 na Argentina, 1995 no Brasil e 1983 na Espanha, ambos foram 

capazes de estabelecer núcleos de governabilidade recuperando capacidades estatais e 

assim fizeram políticas econômicas e executar uma agenda de reformas (VICENTE, p.6, 

2009). A recessão abalou as bases das ditaduras e contribuiu para enfraquecer os regimes 
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militares na década de 1980. Aos poucos, a democracia voltou a se instalar nos continentes 

(AZEVEDO E SERIACOPI, 2008). 

 Os regimes autoritários não necessariamente surgiram e acabaram pelas 

mesmas razões nos três países aqui trabalhados. No entanto, é possível identificar o papel 

da economia na manutenção e enfraquecimentos dos regimes autoritários nos casos 

estudados.  

Os relatos de moradores no Brasil, Espanha e Argentina relembram os custos sociais do 

regime autoritário e como suas vidas eram afetadas pelas ações dos governos. Na fala de 

um espanhol, entrevistado durante a pesquisa, que eram tempos de incerteza e temores 

sobre o futuro. Os relatos evidenciam os impactos do regime político na vida cotidiana e 

que suas interrelações estão além dos pressupostos conceituais e teóricos.  
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