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INTRODUÇÃO 
 
Em outubro de 1965, durante o regime militar, o Ato Institucional Nº2 (AI-2) extinguiu 
todos os partidos políticos existentes no Brasil, pondo fim a experiência democrática 
inaugurada no país no ano de 1945. A partir de então, o bipartidarismo político foi 
instaurado no Brasil, com a criação da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido 
do governo militar, e do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de 
oposição. 
Neste contexto, o presente trabalho de pesquisa tem por objetivo estudar o processo 
de formação e a trajetória política dos referidos partidos no município de Carazinho, 
entre 1965 e 1972.   
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Antes do golpe civil-militar de 1964, Carazinho configurava-se politicamente como 
uma cidade polarizada entre dois grandes partidos políticos: de um lado, o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), de outro, as forças anti-trabalhistas, lideradas pelo Partido 
Social Democrático (PSD). Na década de 1960, Carazinho encontrava-se politicamente 
polatizada principalmente entre trabalhistas e anti-trabalhistas. Após o AI-2, houve um 
realinhamento político em todo o país. Em Carazinho não foi diferente, uma vez que os 
políticos locais, oriundos dos mais diferentes partidos, tiveram que se filiar ou à 
ARENA, ou ao MDB.  



 

Para analisar esse processo de realinhamento político-partidário na cidade de 
Carazinho optou-se em utilizar como fonte primária a imprensa local, disponível na 
Biblioteca Pública de Carazinho. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 
A análise do processo de formação da ARENA e do MDB em Carazinho revelam a 
polarização política na cidade naquela conjuntura histórica. Inclusive, durante os anos 
iniciais do período de vigência do bipartidarismo (1966-1972) observou-se que em 
Carazinho havia uma grande rivalidade e um grande equilibrio eleitoral entre a ARENA 
e o MDB. 
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