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Resumo 
 

 

O estudo empreendido na presente oportunidade concerne à análise de carreiras 

políticas no período da ditadura civil-militar que compreende um momento histórico onde a 

atividade partidária encontrava empecilhos para o andamento das atividades políticas. Tendo 

em vista o grau de complexidade na interpretação da política brasileira no momento histórico 

referido, a pesquisa que venho expor aborda as relações entre os partidos políticos em atuação 

(ARENA e MDB), bem como os membros que preenchiam as posições de comando dentro da 

estrutura partidária, e consequentemente, no poder público explícito, o governo em nível 

local.  

Para tanto, utilizaremos entrevistas com ex-prefeitos de três municípios: Tuparendi, 

Uruguaiana e Vicente Dutra. Os indivíduos escolhidos obtiveram destaque político no período 

bipartidário, portanto, a opção metodológica enseja a investigação dos meandros da política 

local sob a ótica dos participantes no processo histórico. 

Busco problematizar a atividade política particular visando interpretar como eram 

feitas as escolhas de quem ascendia aos cargos públicos destinados ao partido, entretanto, a 

disputa entre os partidos para as posições de influência política dará um caráter global da 

competição local, juntamente com os acordos tecidos para a viabilidade dos projetos 

propostos pelos políticos adversários, e as condições de governabilidade em um contexto 

histórico marcado por rivalidade política de períodos anteriores. A formação e/ou 

continuidade de lideranças terá centralidade no trabalho pela investigação do prosseguimento 

das atividades políticas, bem como a avaliação de três critérios: a origem social do indivíduo, 



Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de junho de 2013 

a manutenção da carreira e a sequência política na cena partidária após os anos de mandato 

e/ou ocupação de cargos públicos de relevância decisória e estratégica (secretarias, etc.).  

Pretendo combinar a análise das carreiras políticas para a interpretação da 

particularidade das escolhas e características sociais que os levaram ao âmbito político e a 

inserção dos indivíduos nas disputas eleitorais para a consolidação de suas carreiras em 

conformidade com as regras do jogo bipartipartário e do regime político à época, salientando 

a pertinência da competição intrapartidária. O contexto sócio-histórico de disputa eleitoral 

juntamente com as narrativas dos entrevistados formará o âmago do trabalho exposto. 
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