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Resumo 

 

Busca-se através deste estudo problematizar as principais teses que abarcam a 

dinâmica política no Rio Grande do Sul no período bipartidário, bem como possíveis 

concatenações com os períodos anterior e posterior. A política rio-grandense desde os 

primórdios pode ser caracterizada pela polarização entre correntes opositoras pelas distintas 

visões de mundo, e assim sendo, o estabelecimento de posições consideradas rígidas em 

confronto político. No período multipartidário, que compreende o hiato de 45 a 64, tínhamos 

clivagens bem definidas por concepções divergentes, como entre os liberais-conservadores, 

formando o bloco anti-PTB, e consequentemente, os trabalhistas-populistas, encabeçado pelo 

PTB, com herança política de Getúlio Vargas. A urbanização e a crescente industrialização do 

país conferiam-lhe legitimidade para viabilizar suas forças sociais organizadamente, diante de 

aspectos conjunturais que foram propiciados pelo “seu Estado-Novo”, como com os 

mecanismos de centralização estatal, e portanto, a ligação de setores que começam a sua 

articulação política no período de Vargas.  

A estratégia para o patrocínio de novas elites locais já tinha sido adotada para 

desestabilizar dinâmicas que se estruturavam de maneira endógena e “espontânea”. Sendo 

assim, quando Vargas propõe a política intervencionista patrocinando novos nomes no 

cenário político, as clivagens existentes começam a se modificar, e a ascensão de novos 

políticos, que vinham de órgãos burocrático-estatais com formação técnica, inicia um 

momento em que a centralização estatal era entendida como necessária para o 

desenvolvimento econômico do país, portanto, aparecendo novos atores políticos no cenário 

social. O trabalho desenvolvido nesta pesquisa busca problematizar as teses que propugnam 

que mesmo antes da instauração do Regime Militar, as clivagens apresentavam uma 
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homogeneidade, assim sendo, no Rio Grande do Sul pouco teve mudanças na dinâmica 

política, revelando estabilidade nas disputas eleitorais. 

Contudo, se olharmos precisamente, percebemos que as sublegendas, mecanismos 

usados para abarcar as divergências partidárias existentes, denotam uma importante 

conjuntura encontrada no Rio Grande do Sul, pois não que seja espúria a tese da polarização 

em âmbito estadual, mas que em âmbito municipal, as dinâmicas eleitorais demonstravam 

uma rivalidade muito acirrada entre grupos políticos, o quê pode representar um avanço 

teórico-metodológico para a compreensão do período bipartidário. Conquanto, o foco da 

pesquisa gira em torno do partido de sustentação do Regime, a ARENA. Mas podemos 

estender o escopo analítico para entendermos o MDB em contraposição, o que pode ser 

bastante profícuo, sendo a comparação importante instrumento científico de investigação. 
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