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INTRODUÇÃO 
 
    Em outubro de 1965, durante a ditadura 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 
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.  
     Antes do golpe de 1964, Passo Fundo 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). Após o AI-2, houve um realinhamento político-partidário na 
cidade, com os trabalhistas fundando o MDB e os anti-trabalhistas fundando a ARENA. 
     Desse modo, o presente tem o objetivo de analisar o processo de formação e a 
trajetória política da ARENA e do MDB em Passo Fundo entre 1966 e 1972.   
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
         Com o realinhamento político-partidário imposto pelo AI-2 em 1965, o então 
prefeito municipal Mário Menegaz (um trabalhista dissidente que integrou as forças 
anti-trabalhistas que venceram as eleições municipais de 1963) migrou para a ARENA. 
Entre os vereadores  passo-fudenses, 8 ingressaram na ARENA, 5 no MDB e 2 não se 
alinharam à nenhum partido. Dessa forma, a ARENA, o partido governista, conseguiu 



 

impor a sua influência em Passo Fundo nos primeiros anos de vigência da ditadura 
militar. 
           No entanto, nas eleições municipais de 1968, o MDB venceu o pleito, elegendo o 
prefeito César Santos (ex-PTB) e 9 vereadores, enquanto a ARENA elegeu 6 
vereadores. Dessa forma, em Passo Fundo observa-se um fenômeno semelhante ao 
que ocorreu no Rio Grande do Sul, no qual o MDB consolidava-se como um partido 
forte de oposição. Contudo, convém ressaltar que em nível nacional, e na maioria dos 
estados do país, predominava a hegemonia da ARENA, enquanto o MDB era um 
partido fragilizado.    
        Contudo, nas eleições municipais de 1972, a ARENA derrotou o MDB em Passo 
Fundo, elegendo o prefeito Edu Villa de Azambuja e 10 vereadores, contra 9 do MDB. 
Por outro lado, percebe-se um grande equilíbrio político-partidário na cidade.  
        Para analisar o processo de realinhamento político-partidário em Passo Fundo e os 
anos iniciais da ARENA e do MDB na cidade, optou-se em utilizar como fontes 
primárias a imprensa local, sobretudo os jornais O Nacional e Diário da Manhã.    
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 A análise do processo de formação da ARENA e do MDB em Passo Fundo 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 
Passo Fundo havia uma grande rivalidade e um grande equilíbrio eleitoral entre a 
ARENA e o MDB. 
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