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Abstract: In one way or another, we all have an image of what is or eventually 
should be a democracy. In the same way, perhaps in a more diffuse way because 
of our experiences and collective memories, we also have some representation 
about what a transition to democracy should look like. These representations are 
not ideologically neutral, nor alien to the environment or conjuncture. The 
present text, rather than describing a (historical) process, proposes, instead, a 
political sciences analysis about Chile’s difficult road to democratization after the 
fall of Pinochet’s regime. Afterwards, it tries to review the constructed imaginary 
about the transition process and its temporal variations. 
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Rezumat: Într-un fel sau altul, cu toţii avem o imagine a ceea ce este sau 
eventual ceea ce ar trebui să fie o democraţie. În acelaşi fel, dar poate într-un 
mod mai difuz din cauza experienţelor noastre şi a amintirilor noastre colective, 
avem şi nişte reprezentări despre tranziţiile către democraţie. Aceste reprezentări 
nu sunt neutre din punct de vedere ideologic şi nici străine de mediul 
conjunctural. Prezentul text îşi propune în locul unei simple descrieri a unui 
proces (istoric), să realizeze mai degrabă, o analiză din perspectiva ştiinţele 
politice asupra parcursului politic dificil cu care s-a confruntat statul Chile după 
căderea regimului Pinochet. Ulterior, studiul face o trecere în revistă a 
imaginarului construit în jurul procesului de tranziţie democratică precum şi a 
variaţiile sale temporale.  
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