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RESUMO

A presente pesquisa consiste na análise da atuação do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB) na conjuntura da crise política e social que antecedeu ao Golpe Civil-Militar de 

1964, período no qual o partido destaca-se como força política e de pressão. Entre os 

anos de 1961, data que ocorreu o Movimento da Legalidade, até a eclosão do Golpe 

Civil-Militar em 1964 o PTB, de forma geral, apresentou um processo de radicalização 

política sob a ótica do reformismo social discutido na época se aproximando de 

movimentos sociais como sindicatos, associações de militares subalternos, estudantes e 

camponeses, não bem quistos pelos setores conservadores.  A delimitação espacial é a 

cidade de Gravataí, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, por ter um 

número expressivo de eleitores e apresentar forte influência petebista, sobretudo no 

distrito de Cachoeirinha. Dessa forma, este trabalho visa identificar e analisar o 

posicionamento da bancada petebista na Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí 

em relação à radicalização regional e/ou nacional do Partido Trabalhista Brasileiro entre 

os anos de 1961 a 1964 e identificar as razões que explicam o porquê de tal 

posicionamento. Para tal foram consultadas as Atas da Câmara Municipal de

Vereadores de Gravataí no período referido, além de uma publicação periódica da 

época, o jornal O Gravataiense. 
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1. INTRODUÇÃO 1

Desde meados de 1950 o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) sofreu uma 

progressiva inflexão em sua postura partidária, sob a tendência nacionalista e 

reformista, com a ascensão de outras lideranças internas, como João Goulart e Leonel 

Brizola (Ferreira, 2008). Criado em 1945 por Getúlio Vargas para abarcar a classe 

operária, que não concordava em aderir ao Partido Social Democrático (PSD) e para 

evitar que essa massa de trabalhadores se voltasse para o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB), o recém-criado partido surgia com o intuito de “agrupar os trabalhadores em 

torno de uma legenda partidária forte e capaz de defender os interesses corporativos dos 

trabalhadores”.2

Já durante o governo estadual de Leonel Brizola desenha-se uma acentuada

radicalização política3 a partir da ótica do reformismo social discutido na época. Tal 

situação se aprofundará, sobretudo, após o Movimento da Legalidade e seu desfecho 

com a aprovação do Parlamentarismo, quando o governador ganha definitivamente 

projeção nacional. Pretendia-se com está radicalização partidária aprovar as Reformas 

de Base, questionando as alas conservadoras do Congresso Nacional, que constituíam 

empecilho para realização destas mudanças. Os fatos ocorridos em final de agosto e 

início de setembro de 1961 foram marcos importantes desta radicalização das esquerdas, 

em especial do Partido Trabalhista Brasileiro, e, em última instância culminariam com o 

Golpe de 1964.4

Sob este viés, o PTB tendeu a aprofundar a aproximação com movimentos 

sociais, a exemplo de sindicatos, associações de militares subalternos, estudantes e 

camponeses. Sendo assim, as ações dentro do PTB ficaram mais acirradas, 

                                                            
1 A presente pesquisa integra o Projeto intitulado: A experiência democrática no Rio Grande do Sul e a 
Radicalização do PTB na década de 1960, coordenado pelas professoras Carla Brandalise (UFRGS) e 
Marluza Harres (UNISINOS). O projeto visa realizar um mapeamento da Região Metropolitana quanto às 
relações dos diretórios municipais diante da radicalização do partido, regionalmente e nacionalmente. 
Dessa forma, recaio, nesse trabalho, a análise justamente sobre Gravataí.
2 DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. PTB: do getulismo ao reformismo (1945-1964). São Paulo: 
Marco Zero, 1989. p. 30.
3 O governo de Leonel Brizola (1959-1962) apresentou medidas que caracterizam esse início de 
radicalização, como a encampação da empresa subsidiária da Bond and Share (já no primeiro semestre de 
1959) e mais tarde com a empresa The Rio Grandense Light And Power Limited; no setor de comunicação 
houve a encampação da International Telephone & Telegraph Corporation (IT&T), um início de reforma 
agrária e esforços realizados no campo da educação, como a criação de novas escolas conhecidas como as 
“brizoletas”.
4 Para Jorge Ferreira e D’Araujo, “o golpe militar foi contra o PTB, sua prática política e suas lideranças”. 
In FERREIRA, Jorge. O imaginário trabalhista: getulismo, PTB e cultura política popular 1945-1964. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 368.
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principalmente com a liderança de Leonel Brizola que representava uma corrente mais à 

esquerda dentro do partido, em contraponto com a posição de João Goulart, expoente de 

uma política mais conciliatória. Para Gomes (2004), este período pode ser classificado 

como um segundo momento dentro do trabalhismo

De 1954 a 1964, vários foram os partidos trabalhistas e várias as lideranças 
que, no interior do PTB, disputaram o poder de redefinir os conteúdos 
programáticos do partido e suas bases de atuação. Esse foi um segundo 
momento do trabalhismo, de um trabalhismo sem Vargas, dominado pelas 
figuras de Jango, Fernando Ferrari, Lúcio Bittencourt, Leonel Brizola e San 
Tiago Dantas, entre outros.5

Diante do cenário nacional até aqui apresentado, o PTB do Rio Grande do Sul 

teve papel de destaque. As diretrizes nacionais do partido no início dos anos sessenta 

eram orientadas, em especial, pelo PTB gaúcho, devido principalmente à projeção de 

Leonel Brizola, primeiro como governador do estado e após deputado federal pelo 

estado da Guanabara (período de sua maior radicalização), como liderança nacional do 

partido. 

Além disso, desde a formação do Partido Trabalhista Brasileiro no Rio Grande 

do Sul, em 14 de setembro de 1945, o partido já contava com uma expressão política 

acentuada. Nas eleições estaduais de 1947, o recém formado PTB apresentava candidato 

ao governo: Alberto Pasqualini. Embora não tenha sido eleito, ficou à frente do 

candidato da coligação Partido Libertador (PL) e União Democrática Nacional (UDN), 

Décio Martins da Costa, e na capital conseguiu ultrapassar o candidato vencedor, Walter 

Jobim, candidato do PSD. No pleito para a Assembléia Legislativa, a situação foi muito 

favorável ao PTB: elegeu 23 cadeiras, superando a bancada pessedista. E no Senado 

Federal garantiu a terceira vaga rio-grandense com Salgado Filho.6  

Dentro da atuação estadual do partido, uma das regiões onde vinha crescendo a 

hegemonia eleitoral petebista era a cidade de Gravataí, contrariando sua tradicional 

política conservadora.  Ao analisar os resultados eleitorais de 1958 e 1962, em Gravataí, 

pode-se constatar que a votação para os candidatos a deputado estadual e federal pelo 

PTB superou os votos dos adversários políticos, em especial aos do PSD. A exceção foi 

a votação para o Movimento Trabalhista Renovador (MTR) à Câmara Federal em 1962, 

                                                            
5 GOMES, Ângela de Castro. Brizola e o trabalhismo. In: Revista Anos 90, v. 11, n. 19/20. Porto Alegre, 
2004. p. 11-20.
6 Dados retirados de CÁNEPA, Mercedes Maria Loguercio. Partidos e Representação Política: a 
articulação nos níveis estadual e nacional no Rio Grande do Sul (1945 – 1965). Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 2005. p. 117, 118, 119.
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também representante do trabalhismo, mas adversário político do PTB, quando este 

atingiu um número expressivo de votos representando 31,03% contra apenas 2,99% dos 

votos petebistas.7

Na Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí, a maior bancada era 

petebista: em 1961 contava com quatro representantes, num total de nove vereadores.

Das cinco vagas restantes, duas eram do PSD, duas do Partido Libertador (PL) e a 

última da União Democrática Nacional (UDN). Em 1964 - após as eleições municipais 

de 1963 – apresentava uma bancada com cinco vereadores8, em uma composição total 

de onze vereadores.9 O Legislativo completava-se com três vereadores do PSD, dois da 

UDN e uma cadeira do PL. A eleição do prefeito Dorival Cândido Luz de Oliveira pelo

PTB consagrou este crescimento trabalhista.

A cidade de Gravataí, naquele período, era constituída por cinco distritos: 

Cachoeirinha, Dom Feliciano, Glorinha, Ipiranga e Morungava10, sendo o distrito de 

Cachoeirinha grande reduto petebista por sua forte presença operária, atraídos pela 

oferta de emprego na capital. Em seguida, em 1966, emancipou-se sob a liderança da 

bancada petebista na Câmara Municipal de Vereadores e do vice-prefeito de Gravataí, o 

petebista Ruy da Silva Teixeira. O crescimento eleitoral do PTB na cidade de Gravataí 

acompanha a situação estadual e nacional do partido transformando, assim, a política 

municipal, que estava habituada ao voto conservador.

Assim, a presente pesquisa propõe-se a analisar a atuação do PTB em meio à 

conjuntura de crise política e social que antecedeu o golpe Civil-Militar de 1964, 

período no qual o partido destaca-se como força partidária e de pressão. Dessa forma, 

este trabalho visa identificar e analisar o posicionamento da bancada petebista na 

Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí em relação à radicalização regional e/ou 

nacional do Partido Trabalhista Brasileiro entre os anos de 1961 a 1964 e identificar as 

razões que explicam o porquê de tal posicionamento. 

                                                            
7 As análises eleitorais foram baseadas nos dados de: NOLL, Maria Izabel; TRINDADE, Helgio (Org). 
Estatísticas do Rio Grande da América do Sul – 1823-2002. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS/Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 2004.
8 Informações consultadas em GRAVATAÍ, Câmara Municipal. [Conjunto das Atas da Câmara 
Municipal de Vereadores de Gravataí] Gravataí, 1961 a 1964. Localizada na sede atual da Casa, Av. José 
Loureiro da Silva 2597. As atas estão agrupadas em livros sem numeração.
9 Segundo o jornal O Gravataiense, na edição de 21/09/1963, o número de vereadores aumentou de nove 
para onze representantes, devido a uma emenda aprovada anteriormente ao pleito de 1959, mas que não 
pôde entrar em vigor porque já estava esgotado o prazo para registro de candidatos, sendo válida apenas 
nas eleições de 1963.   
10 Informação segundo site da Prefeitura Municipal de Gravataí. Disponível em  
http://www.gravatai.rs.gov.br/site/cidade/perfil.php. Acessado em 15/06/2011.
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O recorte cronológico engloba os anos anteriores ao golpe civil-militar de

1964, nos quais o país vivia em intensa crise econômica e política e haja vista tratar-se 

do momento de maior expressão de radicalização do PTB.  O Movimento da 

Legalidade, a luta pela aprovação das Reformas de Base11 ao longo do ano de 1963, a

formação dos Grupos dos Onze por Leonel Brizola e a tomada de posição do presidente

João Goulart no discurso do dia 13 de março de 1964 na Central do Brasil em prol das 

Reformas são os principais indicadores desta radicalização. Assim se faz necessária sua 

análise sob a ótica do legislativo gravataiense.

Conquanto esses fatos tenham ocorrido em âmbito nacional, a pesquisa 

justamente pretende analisar a influência destes na esfera municipal. Embora haja uma 

alta produção quanto aos estudos sobre o Partido Trabalhista Brasileiro - onde 

praticamente todos os autores que se voltam ao tema apresentam a radicalização do 

partido no final dos anos cinquenta como ponto comum - as obras contemplam apenas 

de forma geral o cenário nacional ou regional. Dessa forma, pretende-se, a partir da 

análise de uma única cidade, no caso Gravataí, perceber se os estudos realizados para o 

nível macro correspondem também a nível micro. Embora a pesquisa não tenha o 

objetivo de ser um trabalho de micro-história, valho-me de sua prática no que tange a 

redução da escala da observação, no intuito de perceber até que ponto, ou não, as 

relações do espaço social do indivíduo podem interferir nas relações coletivas.12 A partir 

disto, busca-se oferecer uma contribuição aos estudos sobre petebismo.

A construção do presente trabalho insere-se dentro do campo da história 

política. Maria Helena Rolim Capelato em seu texto História Política (1996) nos

apresenta um pouco da discussão acerca da historiografia brasileira que tem 

demonstrado uma preocupação com os aspectos políticos da História. Segundo a autora, 

o interesse pelo tema deveu-se às mudanças históricas, sobretudo, dos anos 1980, no 

plano internacional e nacional, onde se identificava a mudança de eixo do tema 

revolução para democracia.  

O tema da participação política é chave para a compreensão da história 
brasileira. Visto pela perspectiva da longa duração, pode contribuir para 

                                                            
11 As Reformas de Base era o nome dado às medidas de transformação na estrutura econômica, social e 
política do país. Propugnadas na segunda metade da década de 1950 e, principalmente, durante o governo 
de João Goulart. Dependiam de emendas constitucionais, por conseguinte, aprovação no Congresso 
Nacional. Entre as principais reformas constavam a bancária, fiscal, urbana, tributária, administrativa, 
agrária e universitária. 
12 LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In: BURKE, Peter (Org). A escrita da história: novas 
perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. 
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esclarecer muitas outras coordenadas dessa história, permitindo melhor 
compreensão da cultura política do passado para poder construir algo novo 
no presente.13

De acordo com Ângela de Castro Gomes (1996), há uma mudança na tradição 

historiográfica brasileira, que era intensamente ligada à produção de obras político-

administrativas, permeadas por uma narrativa baseada na ênfase dada aos 

acontecimentos, às grandes personagens e batalhas. Em oposição a esta “velha” história,

que se transformou, muito em função da crítica promovida pela escola dos Annales,

ocorre a emergência de um “outra” história marcada pelo viés econômico-social e 

voltada para as estruturas, os atores coletivos, as metodologias quantitativas, etc.14  

Em mais uma renovação historiográfica, que atingiu as ciências sociais de 

modo geral, caracterizada por uma crise dos paradigmas estruturalistas então vigentes (o 

marxista, o funcionalista e também o de uma vertente da Escola dos Annales) ocasionou 

uma revisão no campo das ciências humanas compelindo-as a reformular suas ambições 

totalizadoras, bem como suas explicações racionalistas/materialistas. Algumas dessas 

orientações são: a sua não redução a um reflexo superestrutural de um determinante de 

qualquer outra natureza, devendo ser pensada como um campo mutável através do 

tempo e do espaço, que possui fronteiras fluidas com outros campos da realidade social;

sua demanda pela incorporação do tempo presente e pela absorção de novas 

metodologias.15 Portanto, os recentes trabalhos de história política apresentam essa 

renovação teórica.

Ao trabalhar com o período anterior ao Golpe Civil-Militar busco compreender 

os motivos que levaram ao fato. Assim, estudar o caminho da mudança política do PTB 

colabora com este objetivo porque o conflito interno no Partido Trabalhista Brasileiro

“definiu as estratégias de ação do partido e como essas estratégias foram cruciais na 

definição dos rumos da política nacional, fica, portanto, patente a centralidade do PTB 

na crise do regime”.16

O Partido Trabalhista Brasileiro, desde sua origem, apresentava divergências 

internas, por sua composição variada, sendo assim, durante o período que apresenta uma 

                                                            
13 CAPELATO, Maria Helena Rolim. História Política. In: Revista Estudos Históricos, v. 09, n. 17. Rio 
de Janeiro, 1996. p. 165. 
14 GOMES, Ângela de Castro. Política: História, Ciência, Cultura, etc. In: Revista Estudos Históricos, v. 
9, n. 17. Rio de Janeiro, 1996. p. 60.
15 GOMES, Op. cit., p. 63-64.
16 D’ARAÚJO, Maria Celina. Sindicatos, carisma e poder: O PTB de 1945-65. Rio de Janeiro: Editora da 
Fundação Getúlio Vargas, 1996. p. 170.
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radicalização de posicionamento político, esta divergência também apareceu, 

principalmente, personificada nas lideranças de Leonel Brizola e João Goulart. 

D’Araújo (1996), demonstra em seu livro como a concorrência interna entre as 

lideranças para se aproximar de seus pares os condicionava a medidas cada vez mais 

ousadas. A autora defende que o PTB, ao chegar à presidência em 1961, já apresentava 

um discurso ideologicamente radicalizado.

Um dos momentos de maior expressão dessas divergências foi a cisão 

ferrarista, liderada pelo político gaúcho Fernando Ferrari. Baseado no trabalho de 

Bombardelli (2010), uma das últimas análises sobre o tema, onde é apresentada uma 

revisão bibliográfica acerca das divergências historiográficas quanto aos motivos que 

levaram à cisão e que culminou na formação do Movimento Trabalhista Renovador 

(MTR) em 1961, algumas premissas devem ser tratadas.

Segundo Delgado (1989), Fernando Ferrari integrava o grupo dos doutrinários 

trabalhistas, uma das tendências ideológicas dentro do partido que nunca foi a 

dominante dentro do PTB. A proposta dos petebistas doutrinários privilegiava uma 

forma de organização sobre uma doutrina trabalhista socializante, independente de 

carismas pessoais e de estruturas oficiais. No entanto, sabiam da importância da imagem

de Getúlio e da força de seu carisma. Suas proposições eram absorvidas pelos 

pragmáticos reformistas, em uma busca de soluções conciliatórias aos conflitos, o que 

fortalecia o partido.

Entretanto, de acordo com Bombardelli, algumas das críticas feitas pelos 

doutrinários, como por exemplo, o unipessoalismo decisório e os critérios de ocupação 

de cargos públicos, jamais foram revistos pelos pragmáticos, o que questiona a “solução 

consenso” defendida por Delgado aos pragmáticos reformistas, ocasionando um 

desgaste ideológico dentro do partido.17 Quanto à atuação e personalidade política de 

Ferrari, Delgado relativiza:

Uns reconhecem Ferrari como um trabalhista autêntico, de fato preocupado 
com a definição doutrinária e prática do que seria o trabalhismo e com uma 
efetiva organização dos trabalhadores. Outros viam nele não mais do que um 
dos muitos políticos do PTB presos a conflitos regionais. Ferrari, segundo 
essas interpretações, não fez mais do que se envolver em conflitos regionais 
com uma aparente roupagem programático-doutrinária. 18

                                                            
17 BOMBARDELLI, Maura. Por um Trabalhismo Autêntico: a cisão do Partido Trabalhista Brasileiro e a 
criação do Movimento Trabalhista Renovador no Rio Grande do Sul (1959-1960). 2010. Monografia 
(Trabalho de Conclusão de Curso História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2010. p. 27.
18 DELGADO, apud  BOMBARDELLI, Op. cit., p. 26.
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Para Bastos (1981), outra estudiosa do assunto, as razões da cisão do MTR com 

o PTB dizem respeito ao embate progressivo do fortalecimento da ala brizolista dentro 

do partido. Segundo a autora, Ferrari se opunha, sobretudo, à política mobilizatória que 

Leonel Brizola vinha promovendo como governador do Rio Grande do Sul, aliando-se 

cada vez mais ao Partido Comunista. Bastos ainda sustenta que o personalismo não foi a 

base do MTR.19 Em contraposição, D’Araújo (1996) defende que “ele exemplificaria 

um caso típico de disputa interna pelo poder e de rivalidades de chefias inadmissível 

num partido como o PTB”. O personalismo seria a chave de compreensão desse 

acontecimento. Perdedor na disputa interna, “Ferrari fundaria o ‘seu’ partido, tão 

personalista e tão centralizador quanto o PTB”.20

Dessa forma, em sua análise conclusiva sobre a saída de Ferrari do PTB,

Bombardelli defende que:

Não podemos considerar o viés ideológico que Ferrari procurou imprimir à 
cisão somente como uma estratégia para barrar o personalismo janguista, ou 
para enfraquecer a ala brizolista no Rio Grande Sul. [...] Havia, portanto, um 
interesse na promoção de ideias e ideais promovidos pela fração ferrarista. 
Igualmente, não se pode negar que essa fração buscou orientar-se para o 
poder, ensejando o acirramento do confronto com o líder do partido. Para 
isso, as divergências entre teóricos e pragmáticos, que inicialmente foram 
contornadas pelos ajustes internos do PTB, foram potencializadas por Ferrari, 
também para a obtenção de dividendos políticos naquele contexto.21

Além da saída de Fernando Ferrari, o PTB gaúcho enfrentou outra dissidência: 

a saída de Loureiro da Silva, que concorreu à prefeitura de Porto Alegre pelo Partido 

Democrata Cristão (PDC), em 1959, e que contou com o apoio de Ferrari, em oposição 

ao PTB, e sagrou-se vitorioso no pleito municipal.

Voltando ao trabalho de Lucilia Delgado - “PTB: do getulismo ao reformismo” 

(1989) – em que a autora trabalha com a ideia de tendências ideológicas e facções 

dentro do PTB, cabe-nos ainda apresentar as outras duas correntes ideológicas atuantes 

no partido: os getulistas pragmáticos e os pragmáticos reformistas. Durante a história 

do partido, esses grupos, ao lado dos doutrinários trabalhistas, travaram internamente 

uma acirrada luta de posições que, em alguns momentos, confrontaram-se e, em outros, 

articularam-se. 

A tendência getulista pragmática, à época da fundação do partido, contava 

com grupos de políticos e sindicalistas ligados ao aparelho administrativo, 

                                                            
19 BASTOS apud BOMBARDELLI, Op. cit., p. 26.
20 D’ARAÚJO apud BOMBARDELLI, Op. cit., p.27
21 BOMBARDELLI, Op. cit., p. 27.
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principalmente ao Ministério do Trabalho. Eram originários, principalmente, de setores 

médios da sociedade, empresários e políticos profissionais. Um dos expoentes desta 

corrente foi o gaúcho Salgado Filho. A principal proposta destes petebistas era cultivar 

o carisma de Getúlio Vargas como instrumento de mobilização política e social, através 

da estrutura do Ministério do Trabalho, com seus tentáculos sindicais e previdenciários 

e também a partir da doutrina do Partido Trabalhista Inglês.22

Quanto aos doutrinários trabalhistas - já esboçado parcialmente acima, 

tratava-se de uma facção composta, em maioria, por profissionais liberais, alguns 

ligados à intelectualidade de seus estados, que passaram a atuar na política, como por 

exemplo, Alberto Pasqualini, o ideólogo do trabalhismo no Rio Grande do Sul.

Pasqualini influenciou uma ala expressiva do PTB que defendia a necessidade dos 

trabalhistas proporem soluções criativas para a questão social. Também criticava o 

excesso de personalismo da agremiação e os constantes acordos eleitoreiros feitos pelos 

getulistas pragmáticos. Um dos fundamentos básicos dos doutrinários trabalhistas era o

trabalhismo como etapa para o reformismo social, inclusive para a adoção de uma 

reforma agrária profunda, além da incorporação permanente de políticas nacionalistas 

independentes de personalismos conjunturais e da orientação subjetiva de políticos que 

ocupassem conjunturalmente cargos públicos.23

Para Delgado, o PTB nascera e evoluíra, nos seus primeiros anos, 

profundamente influenciado pelo getulismo e por sua fração mais fisiológica, tendo, 

contudo, assumido posições mais reformistas, principalmente a partir da segunda 

metade da década de 1950, através da hegemonia da tendência ideológica dos

pragmáticos reformistas.24 Alguns indícios deixam claro essa mudança, como, por 

exemplo, o afastamento da aliança PTB-PSD, que caracterizava a tendência de um 

reformismo nacionalista dos petebistas. 

A autora trata da questão da via reformista do partido como fator de destaque e 

de expressividade na política nacional. Segundo ela, o Partido Trabalhista Brasileiro, 

enquanto se afastava do PSD, aproximava-se do mesmo campo político do PCB. 

Buscou também reforçar seus vínculos com os sindicatos, ampliando seu raio de ação 

para fora do aparelho do Estado, através de decretação de greves, congressos sindicais e 

                                                            
22 DELGADO, 1989, p. 61.
23 Idem. Trabalhismo, nacionalismo e desenvolvimentismo: um projeto para o Brasil (1945-1964). In: 
FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001, p. 188.
24 DELGADO, Op. cit., p. 155.
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manifestações de rua. Aproximava-se também das Ligas Camponesas e das

organizações estudantis, grupos não bem quistos pelos setores conservadores da época. 

Para Delgado, o partido adotou bandeiras de reforma social sem substituição do modo 

de produção capitalista, sob liderança da corrente janguista, que teria se tornado

hegemônica desde 1952. Este cenário de mudança contou também com uma maior 

atuação política dos setores populares, e teve seu ápice no governo de João Goulart.

Importante esclarecer que Delgado utiliza o termo reformista, e não 

radicalismo, ao designar a mudança de posicionamento político do PTB no período 

delimitado pela pesquisa. Porém, ao referir-se à formação do Grupo Compacto25 e à

liderança de Leonel Brizola, utiliza o termo radical, ainda que entre aspas. No entanto, 

diante da conjuntura da época onde setores conservadores dispostos a manter o status 

quo encaravam este reformismo social como uma radicalização política, podemos 

analisar a obra de Lucilia Delgado (1989) dentro desta mesma perspectiva.

No Rio Grande do Sul, a aliança nacional PTB-PSD, que funcionou muito bem 

durante o governo de Juscelino Kubitschek, e que Jango lutava para restaurar durante o 

seu governo, não ocorreu. Bodea (1992) trata da formação do PTB gaúcho através de 

três vertentes: corrente sindicalista, corrente doutrinário-pasqualinista e corrente

pragmático-getulista. Estas três correntes tem origens distintas e a sua integração no

PTB gaúcho ocorre em etapas e formas diversas.26 A primeira vertente formadora surge 

em 1945, intitulada de corrente sindicalista pelo autor, e advinha do setor trabalhista do 

PSD. Estes resolvem se desligar do partido por considerá-lo um “partido da classe 

dominante, liderado por políticos burgueses”,27 além do fato da ala trabalhista do PSD 

estar profundamente envolvida no Movimento Queremista, enquanto a cúpula do 

partido estava comprometida com a candidatura de Dutra. Percebe-se que desde a 

formação a relação entre os dois partidos não seria amistosa.

A terceira vertente formadora do PTB gaúcho ingressa no partido durante o ano 

de 1946. Ela é denominada por Bodea de corrente pragmático-getulista, por tratar-se de 

políticos profissionais oriundos do PSD, que migraram para o PTB sob orientação direta 

de Vargas com o intuito de fortalecer o partido para as eleições estaduais de 1947.

Bodea chama esse processo de “transfusão getulista”, que se completaria apenas em 

                                                            
25 Foi formado no interior do Partido por parlamentares que discordavam do predomínio da influência de
João Goulart e pretendiam um programa mais à esquerda, voltado para a defesa das reformas de base. 
DELGADO, 1989, p. 206
26 BODEA, Miguel. Trabalhismo e populismo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora da 
Universidade/UFRGS, 1992. p. 20.
27 BODEA, Op. cit., p. 21.
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1950, com a absorção pelo PTB do PSD Autonomista (PSDA), pró-getulista.

Inicialmente, a vinda destes políticos profissionais oriundos do PSD não agradou alguns 

petebistas da corrente sindicalista, favoráveis a um partido composto apenas por 

trabalhadores. Entretanto, essa situação não foi barrada. Graças ao trabalho de Loureiro 

da Silva e José Diogo – provenientes da corrente pragmático-getulista – durante a 

campanha eleitoral para o pleito de 1947, inúmeros políticos de todo o Estado foram se 

transladando do PSD para o PTB.28

Segundo Bodea, este movimento ocasionou uma “desgetulização” do PSD 

gaúcho e favoreceu um crescimento do Partido Trabalhista Brasileiro rio-grandense, que 

causaria conseqüências profundas em nível regional, como a não implementação do 

“pacto populista” PTB-PSD.29

Sobre a radicalização partidária do PTB no final da década de 50, Mercedes 

Cánepa (2005) e Jorge Ferreira (2005), defendem que ela pode ser atribuída à projeção 

de Brizola em âmbito nacional, passando, assim, a disputar a liderança do Partido com 

João Goulart. O ápice desta radicalização está na tentativa de Leonel Brizola de

convencer Jango a fechar o Congresso Nacional para assim conseguir implantar as 

Reformas de Base, sobretudo a reforma agrária. Segundo Ferreira, desde que Goulart 

assumiu a presidência, Brizola o aconselhava a dar um golpe de Estado: “se não dermos 

o golpe, eles o darão contra nós”.30

Quanto à produção bibliográfica no Rio Grande do Sul sobre este tema, destaco 

a dissertação de César Rolim, “Leonel Brizola e as forças subalternas das Forças 

Armadas brasileiras: 1961-1964”, que contribuiu para a compreensão deste radicalismo. 

O autor, ao analisar a aproximação da liderança petebista com os sargentos, chama a 

atenção sobre a radicalização partidária: “esse trabalhismo passa por uma fase de 

radicalização de seu programa. A ideia de povo é ressaltada como um campo político e 

social oposto ao antipovo (representado por grupos oligárquicos e empresariais ligados 

ao capital financeiro internacional)”.31 Segundo o autor, esse trabalhismo reformista e,

em especial a atuação de Leonel Brizola, era herdeiro da cultura política trabalhista 

construída a partir de tradições políticas (varguismo, nacionalismo, reformismo) 

anteriores à criação do PTB. 

                                                            
28 BODEA, 1992, p. 30.
29 BODEA, Op. cit., p. 31.
30 FERREIRA, 2005, p. 331.
31 ROLIM, César. Leonel Brizola e as forças subalternas das Forças Armadas brasileiras: 1961-1964.
Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. p. 
113.
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Miranda (2006), na sua dissertação, “Projeto de desenvolvimento e 

encampações no discurso do governo Leonel Brizola: Rio Grande do Sul (1959-1963)”, 

também afirma que Brizola, ao construir sua popularidade nacionalmente após o 

movimento da Legalidade, “apresenta como característica diferencial uma exarcebação 

de seu posicionamento político, inclusive assumindo a posição de líder da chamada 

‘esquerda jacobina’ e seus anseios nacionalistas no campo econômico”.32 Entretanto, ao 

analisar as encampações realizadas durante a administração brizolista, o autor defende 

que elas não são apenas produto “de arroubos individuais decorrentes de radicalização 

política”33, mas também consequência de políticas planejadas visando o 

desenvolvimento do Estado.

Sobre o aporte teórico, é necessário levar em consideração que, embora a 

pesquisa tenha por principal objetivo analisar as atuações e posicionamentos políticos 

de apenas um partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, é fundamental compreender que 

esse partido está inserido em um campo político de atuação com outros agentes. Assim, 

os postulados teóricos de Pierre Bourdieu acerca do campo político se fazem 

necessários. O campo político para o autor

[...] é o lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes que nele se 
acham envolvidos, produtos políticos, problemas, programas, análises, 
comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos comuns, 
reduzidos ao estatuto de “consumidores” devem escolher [...] 34

O campo político pode ser entendido como um campo de forças e um campo de 

lutas. Durante o momento de radicalização política do PTB, algumas de suas lideranças 

entram nesse campo de luta contra seus próprios partidários e contra seus opositores,

numa demonstração de força para aprovação das reformas de base.

Para compreender as tomadas de posição política, programas, intervenções, 

discursos eleitorais etc., é importante não só conhecer as pressões dos laicos (a “base”),

de quem os responsáveis por tais tomadas de posição são os mandatários, mas também o 

universo das tomadas de posição propostas em concorrência no interior do campo.35

Esta luta que opõe os profissionais no campo político 

                                                            
32 MIRANDA, Samir Perrone.  Projeto de desenvolvimento e encampações no discurso do governo 
Leonel Brizola: Rio Grande do Sul (1959-1963). Dissertação (Mestrado em Ciência Política) -
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 77.
33 MIRANDA, Op. cit., p. 20.
34 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. p. 164.
35 BOURDIEU, Op. cit., p. 172.



16

Assume, pois a forma de um poder propriamente simbólico de fazer ver e 
fazer crer, de predizer e prescrever, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, 
que é ao mesmo tempo uma luta pelo poder sobre os poderes públicos (as 
administrações do Estado) 36    

Os agentes por excelência dessa luta seriam os partidos políticos, e a maneira 

como atuam objetiva, para fora do campo propriamente dito, convencer a maior 

quantidade possível de “profanos”, aumentando, assim, seu capital político através da

legitimação que esses últimos lhes conferem: quanto maior a base, melhores são as 

condições de investimento no jogo político. Nesse sentido, a aproximação do PTB com 

o PCB (“profano”) demonstra o intuito de aumentar a sua base política. 

A luta interna no campo político é, portanto, contrabalançada pela necessidade 

que têm os agentes de mobilizar fora do campo. Assim, as pressões internas no seio do 

próprio PTB, que era o partido da situação, demonstram esta luta pelo poder, onde em 

casos mais extremos podem levar a cisões internas, como a de Fernando Ferrari, já 

citada anteriormente.

Para Berstein (2003), o campo político pertence à esfera do discurso e das 

representações especulativas, enquanto o partido aparece como “o lugar onde se opera a 

mediação política” 37 e que 

Na verdade, entre um programa político e as circunstâncias que o originaram, 
há sempre uma distância considerável, porque passamos então do domínio do 
concreto para o do discurso, que comporta uma expressão das ideias e uma 
linguagem codificadas. É no espaço entre o problema e o discurso que se 
situa a mediação política, e esta é obra das forças políticas, que têm como 
uma de suas funções primordiais precisamente articular, na linguagem que 
lhes é própria, as necessidades ou as aspirações mais ou menos confusas das 
populações. Por isso a mediação política assume o aspecto de uma tradução 
e, como esta, exibe maior ou menos fidelidade ao modelo que pretende 
exprimir. 38

Dessa forma, compreende-se a alteração gradual de posicionamento político do 

PTB, que foi assumindo uma postura nacionalista e reformista, culminando na sua 

radicalização no período pré-golpe.

De acordo com os postulados teóricos de Giovanni Sartori (1982), partido é 

uma unidade significativa de análise, assim como o sistema partidário é seu 

                                                            
36 BOURDIEU, 2009, p. 174.
37 BERSTEIN, Serge. Os partidos. In: RÉMOND, René (Org). Por uma história política . 2 ed.  Rio de 
Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2003. p. 61.
38 BERSTEIN, Op. cit., p. 61.
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desdobramento mais abrangente.39 O partido pode ser encarado como um sistema e a 

questão é como essa unidade partido pode ser articulada ou desarticulada.40 Assim, 

internamente, os partidos podem apresentar fração, a categoria geral, não especificada;

facção, relacionada a um grupo de poder específico; e tendência, entendida como uma 

série configurada de atitudes,41 essas partes de um todo ou separam-se ou assumem 

posições políticas diferentes dentro do mesmo partido, o que acabou acontecendo com o 

PTB no momento de sua radicalização: embora nem todos partidários concordassem 

com esta postura, o partido manteve-se à frente da política nacional desenvolvimentista.

A noção de radicalismo político aqui mencionada refere-se à definição de 

Ernesto Laclau, que o denomina de “inflexão jacobina”. Em sua análise sobre o 

surgimento do fascismo, o autor menciona a crise da incapacidade de neutralizar a 

contradição povo/bloco de poder como jacobinismo. Essa neutralização era empregada 

pela burguesia em ascensão e consistia em cooptar as organizações políticas dos novos 

grupos sociais, através dos partidos radicais, que representavam uma possível oposição 

ao bloco de poder. “De modo a evitar que a radicalização de sua ideologia venha a 

colocar em perigo o sistema de dominação vigente”.42 Quando não ocorre essa 

neutralização

o povo já não se apresenta então, com demandas isoladas, nem como 
alternativa organizada dentro do sistema, mas como uma alternativa política 
ao próprio sistema. A interpelação popular-democrática, longe de ser um 
elemento ideológico, integrado ao discurso político da burguesia, passa a 
adquirir o máximo de autonomia compatível com uma sociedade de classes. 
Essa autonomia é, sem dúvida, momentânea e, mais cedo ou mais tarde, 
dissolver-se-á na reabsorção das interpelações populares pelos discursos 
ideológicos de classe; porém, seja como for, esse é o momento em que a 
interpelação popular-democrática se apresenta, digamos, em estado 
virtualmente puro. 43

Em nota de rodapé, o autor justifica a nomenclatura utilizada. Embora aplicada 

nesses termos, não emite juízo sobre o caráter progressista do jacobinismo, que pode 

variar segundo circunstâncias históricas diferentes, mas é utilizado pelo fato de basear-

se na ideologia da radicalização de interpelações populares, divorciadas das classes 

dominantes nas respectivas formações sociais. 

                                                            
39 SARTORI, Giovanni. Partidos e sistemas partidários. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: Ed. da 
Universidade de Brasília, 1982. 
40 SARTORI, Op. cit., p. 94.
41 SARTORI, Op. cit., p. 97.
42 LACLAU, Ernesto. Política e ideologia na teoria marxista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 121.
43 LACLAU, Op. cit., p. 122.
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Para o caso brasileiro do período pré-golpe, as esquerdas, gradualmente, 

estavam adquirindo papel decisivo no jogo político, ou seja, já não estavam sendo mais 

“neutralizadas” de forma satisfatória pela “burguesia” dominante. Momento 

emblemático é o discurso da Central do Brasil em 13 de março de 1964, quando João 

Goulart acaba por ceder às pressões do “povo” e decide instaurar as Reformas de Base. 

Entretanto como resposta das classes dominantes (“bloco de poder”) o golpe é 

deflagrado.  

Quanto à metodologia e fontes do trabalho, serão utilizados, preferencialmente,

documentos oficiais: as Atas da Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí, que 

estão localizadas na sede da atual Câmara, localizada na Av. José Loureiro da Silva 

2597. A documentação encontra-se em bom estado, agrupada em livros por ano. No 

entanto, as atas não são numeradas, são organizadas apenas por data. A pesquisa contou 

também com duas entrevistas realizadas com ex-vereadores da época, o Sr. Ruy da 

Silva Teixeira eleito vereador em Gravataí na eleição de 1959 e, posteriormente, eleito 

vice-prefeito da cidade na eleição seguinte; e ainda a entrevista com o Sr. José Cláudio 

Camargo, eleito vereador em 1963, ambos pelo PTB.    

É necessário levar em conta, ao se trabalhar com qualquer fonte, que tudo 

aquilo que chegou até nós não chegou por acaso. Todo documento envolve saberes, 

poderes e intencionalidades. Nesse sentido, a objetividade do documento – o qual 

parecia apresentar-se por si mesmo como uma prova histórica para a historiografia 

tradicional, desde que fosse atestada a sua autenticidade – que se opunha à 

intencionalidade do monumento, é uma ideia superada. Sabemos que toda fonte 

histórica deve ser vista como um “documento-monumento”, conforme definido por 

Jacques Le Goff44: longe de ser um resíduo imparcial e objetivo do passado, o 

documento é carregado de intencionalidade; sua produção e sua preservação resultam 

das relações de força que existiram e existem nas sociedades que o produziram. Assim: 

O historiador não pode se submeter à sua fonte, julgar que o documento é a 
verdade (...); antes de tudo, ser historiador exige que se desconfie das fontes, 
das intenções de quem a produziu, somente entendidas com o olhar crítico e a 
correta contextualização do documento que se tem em mãos. 45

                                                            
44 LE GOFF, Jacques. “Documento/Monumento”. In: ______. História e memória. Campinas: Editora da 
Unicamp, 1996. p. 548. 
45 BACELLAR, Carlos. Uso e mau uso dos arquivos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
históricas. São Paulo: Contexto, 2005. p. 64.
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Para a utilização da técnica de história oral, todas as questões anteriormente 

citadas devem ser consideradas, ou seja, o relato que resulta da entrevista de história 

oral deve ser encarado como fonte e, assim, também problematizado: de onde fala o 

entrevistado (a qual grupo social estava inserido na época e atualmente); o 

envolvimento no evento histórico ao qual se refere e a distância temporal do fato. Dessa 

forma, o uso da técnica da história oral será feito buscando complementar as 

informações da documentação escrita.

Ainda como complementos da pesquisa, serão analisados periódicos de 

circulação municipal, O Gravataiense, o único no período, e regional, Correio do 

Povo.46 A utilização deste tipo de fonte requer cuidados. Segundo Cláudio Elmir (1995), 

é importante pensar que suas informações estão deslocadas no tempo e no espaço, que 

há uma defasagem entre o tempo de produção e o tempo de leitura, e ainda “que não 

existe uma rigidez estrutural nos discursos que se elabora sobre o social”.47 Além disso, 

ao trabalharmos com fontes jornalísticas, Elmir ressalta a obrigatoriedade de uma leitura 

meticulosa, de caráter intensivo; a necessidade de averiguar uma quantidade substancial 

de exemplares com a finalidade de trazer à tona uma plataforma de sustentação de 

determinadas ideias. Importante também conhecer a qual público o jornal pretende 

atingir, assim como sua orientação política.

Por fim, o trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro, O Legislativo 

Gravataiense durante o governo Brizola, trataremos da atuação da bancada petebista na 

Câmara de Vereadores de Gravataí durante o governo estadual de Leonel Brizola, 

período no qual se inicia a radicalização partidária. Além disso, o capítulo apresenta um 

histórico da situação política e econômica da cidade de Gravataí no início dos anos 

1960. O segundo capítulo, A Câmara, o Radicalismo e o Golpe, cronologicamente, 

abordará os dois anos anteriores ao golpe Civil-Militar, quando se dá o desfecho da 

radicalização do PTB. Assim, pretende-se analisar a bancada petebista diante deste

contexto nacional e também diante da mudança na legislatura e na prefeitura com as 

eleições municipais de 1963.

                                                            
46 Não houve tempo hábil para a pesquisa em outros jornais. 
47 ELMIR, Cláudio Pereira. As armadilhas do jornal: algumas considerações metodológicas para seu uso 
para a pesquisa histórica. In: Cadernos do PPG em História da UFRGS, v. 13. Porto Alegre, 1995, p. 23.
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2.  O LEGISLATIVO GRAVATAIENSE DURANTE O GOVERNO BRIZOLA 

2.1.  Cenário político de Gravataí na primeira metade da década de 1960

Na década de 1950, a economia de Gravataí ainda era essencialmente agrícola, 

visando o comércio externo. O município tinha função de cidade-dormitório em relação 

à capital. Na transição para década de 1960, após a expansão do setor industrial de Porto 

Alegre para cidades limítrofes, as políticas públicas de âmbito federal, estadual e 

municipal, além da posterior instituição da Região Metropolitana de Porto Alegre em 

1973, Gravataí transformou-se, progressivamente, em cidade industrial.48

Mudanças na legislação municipal incentivaram a vinda de indústrias para a 

cidade, contribuindo para essa mudança econômica. Na Câmara de Vereadores, em 14 

de julho de 1960, foi aprovada

a Lei n 1, que isentaria, pelo período de 25 anos, o recolhimento de impostos 
sobre as mercadorias de indústrias sem similares no município. A nova 
medida também autorizava a doação de terras às novas indústrias. A nova 
legislação facilitaria para que, dois anos depois, a Icotron, do grupo Siemens, 
se instalasse no município. 49

Ainda em 1958, é instalada a Indústria Rio-Grandense de Papel e Papelão 

LTDA, e é construída a Rodovia 020, que liga Gravataí à Taquara, facilitando o 

escoamento da produção e o transporte para o comércio. A construção da estrada foi 

uma das reivindicações da ACIGRA (Associação Comercial de Gravataí) – criada em 

1928, posteriormente se desenvolvendo até se firmar como Associação Comercial, 

Industrial e de Serviços de Gravataí – que foi de suma importância para o 

desenvolvimento econômico da cidade.50 Neste período há uma explosão demográfica

alimentada por um movimento de imigração interna atraído pelas novas instalações 

industriais: “a população da cidade quase duplicou, de 27 mil passou para mais de 45 

mil habitantes”.51

                                                            
48 FERNANDES, Ana Clara. A cidade esparramada: considerações sobre a produção do espaço urbano -
industrial em Gravataí – Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Dissertação (Mestrado em 
Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. pg. 26.
49 PLENTZ, Eduardo; HALLAL, Paulo. Cerâmica Atlético Clube: 60 anos de História. Porto Alegre: 
Pacartes, 2010. p. 37.
50 PLENTZ; HALLAL, Op. cit., p. 28.
51 PLENTZ; HALLAL, 2010, p. 37.
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Elevada à categoria de cidade em 1938, quando foi desmembrada de Porto 

Alegre, seu território sofreu reduções devido a emancipações dos distritos que a 

compunham, como: Canoas52, Cachoeirinha e Glorinha. Atualmente, Gravataí está 

subdividida em cinco distritos: Distrito Sede, Distrito do Barro Vermelho, Distrito da 

Morungava, Distrito do Itacolomi e Distrito do Ipiranga.53 Embora, no período que 

compreende a pesquisa Gravataí contasse com outros distritos,54 o presente trabalho se 

detém especificamente ao município de Gravataí e ao, à época, distrito de Cachoeirinha 

devido à influência eleitoral deste distrito, especificamente, nas eleições da cidade-mãe.

Nas décadas de 1950 e 1960, o distrito de Cachoeirinha também era conhecido 

como cidade dormitório, pois contava com forte presença de operários que trabalhavam 

em Porto Alegre e voltavam apenas à noite para suas casas. Como o custo de vida na 

capital era muito alto, estes operários, vindos do interior do Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina para tentar a sorte na “cidade grande”, acabavam se instalando nas 

cidades vizinhas, como Alvorada e Cachoeirinha. 

Somente nos anos 70, inserido no contexto nacional de industrialização e 

crescimento econômico, foi criado o Distrito Industrial de Cachoeirinha, que ampliou os 

postos de emprego na região, ocasionado a vinda de uma nova leva de imigrantes para o 

distrito. No entanto, ainda muitos moradores da já emancipada Cachoeirinha 

trabalhavam na capital, mantendo até o final dos anos 80 o título de cidade dormitório.

Ainda nos anos 60, ocorreram freqüentes manifestações por melhorias na 

infraestrutura, principalmente no transporte público. 

Essa população, devido ao alto custo da propriedade da terra, via-se obrigada 
a morar quilômetros do local de trabalho. Salários baixos, bens de consumo 
coletivo precários – água, luz, atendimento médico, etc.- somados à crônica 
deficiência do transporte no início da década de 60, foram fatores propulsores 
de uma ação coletiva conhecida como “quebra-quebra” 55

A população se revoltava, organizando manifestações (1960, 1961, 1963).56

Barravam a passagem dos ônibus, trancavam a ponte e apedrejavam os ônibus. Uma 

dessas manifestações, relatou o Senhor Ruy Teixeira,57 contou com a presença do 

                                                            
52 Canoas, no período analisado, já estava emancipada de Gravataí.
53 PLENTZ; HALLAL, Op. cit., p. 29.
54 Ipiranga e Glorinha.
55 MOMBACH, Isabel Cristina Camboim (Org). Memória de Cachoeirinha. Porto Alegre: Sagra; 
Cachoeirinha: Prefeitura Municipal, 1991. p. 107.
56 WEBER, Regina. Os rapazes da RS-30: jovens metropolitanos nos anos 80. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 2004. pg.16. 
57 Entrevista realizada por Graziane Ortiz Righi em Cachoeirinha, no dia 14 de junho de 2011.
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governador Leonel Brizola para auxiliar nas negociações com a empresa de ônibus

Sociedade de Ônibus Gigante LTDA (SOGIL).

O Partido Trabalhista Brasileiro tinha forte presença em Cachoeirinha, onde o 

perfil dos moradores se enquadrava mais aos partidários do trabalhismo, enquanto o 

município de Gravataí apresentava uma sociedade mais conservadora, ou seja, a maioria 

petebista na Câmara de vereadores devia-se aos eleitores do distrito. Segundo o próprio 

diretório do partido no Distrito, “Cachoeirinha era o quartel general do PTB”.58 Dessa 

forma, a campanha pela emancipação de Cachoeirinha, em 1966, teve como um dos 

motivos retirar os eleitores de Cachoeirinha do pleito eleitoral de Gravataí, pois como 

no então distrito a maioria era petebista, os partidos de oposição (PSD, UDN e PL) 

pretendiam enfraquecer o PTB em Gravataí.59

A eleição do candidato petebista Dorival Cândido Luz de Oliveira para a

prefeitura de Gravataí em 1963, com 6.120 votos dos 11.204 eleitores 60, foi a quebra de 

um paradigma, pois, pela primeira vez, o PTB ocupou o executivo, derrotando o 

candidato à reeleição José Linck, do PSD. Nesse sentido, Jorge Rosa destaca a eleição 

de Dorival “numa vitória das vilas em relação à sede e às zonas rurais, justificando sua 

administração voltada à solução dos problemas sociais, principalmente àqueles alojados 

no seio da população suburbana de Gravataí.” 61 Dorival empreendeu um governo 

popular voltado para a geração de empregos através de incentivos fiscais, obras de 

infraestrutura e a urbanização da cidade.

Neste período é possível identificar uma polarização partidária, a exemplo do 

que acontecia no estado, onde o PTB contrapunha-se, em geral, a outros partidos, 

principalmente após a formação da ADP – Ação Democrática Popular, composta pelo 

PSD, UDN, PL, PRP, PDC.62 Esta disposição política apresentava-se como uma 

tendência predominante de um confronto entre dois pólos denominados de populistas e 

conservador-liberal: PTB vs Anti-PTB.63 Segundo Trindade (1981), as coligações 

partidárias nas eleições municipais confirmam este padrão, com a grande incidência de 

coligações nucleadas em torno do PTB ou dos partidos Anti-PTB. Para o autor, os 

                                                            
58 Nota do jornal O Gravataiense, Gravataí, 27 de abril de 1963.
59 MOMBACH, 1991, p. 82.
60 ELTZ, Pedro. A vida política de Dorival de Oliveira. Porto Alegre: Evangraf, 2004. p. 08.
61 ROSA, Jorge. História de Gravataí. Porto Alegre: Edigal, 1987. pg. 107.
62 A ADP era uma coalizão anti-PTB que congregou os partidos conservadores na eleição de 1962 para o 
governo do estado, contra o bloco popular-progressista.
63 TRINDADE, Hélgio. Eleições e Partidos no Rio Grande do Sul: do Sistema Multipartidário à criação 
do Bipartidarismo (1950 – 1976). In: FLEISCHER, David (Org). Os partidos políticos no Brasil. Brasília: 
Ed. da UnB, 1981. v. II, p. 190- 235.
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partidos conservadores-liberais estavam perdendo força eleitoral e, consequentemente,

precisavam se unir para enfrentar os “populistas”. 

Sob este aspecto, a campanha eleitoral de 1963, em Gravataí, também se 

apresentava polarizada, com uma interessante peculiaridade: o MTR era considerado 

como Anti-PTB, regionalmente e nacionalmente, entretanto no município o partido 

apoiou a candidatura petebista à prefeitura, conquanto apresentasse candidato à vice-

prefeitura. Próximo às eleições, uma nota no jornal O Gravataiense, de circulação 

municipal, demonstra o clima do pleito:

Pelo que se observa nos meios trabalhistas, estão êles (sic) esperançados de 
conquistar, pela primeira vêz (sic) na história da política gravataiense, as 
rédeas da administração comunal, e para isso, estão promovendo uma ampla 
campanha em todo o município. Prevê-se, portanto, uma campanha árdua e 
de difícil prognósticos, muito embora esteja a mesma se desenrolando em um 
clima de alto nível democrático.64

O quadro eleitoral de Gravataí ficou assim definido: concorreu pela situação o 

representante da ADP, Adão Marcelino da Silva, vice-prefeito à época. Entretanto, a 

escolha do nome não foi definida facilmente. Somente após muitas convenções dos 

partidos que formavam a Ação Democrática Popular, chegou-se a um representante que 

agradasse a todos. 65 Na vice-prefeitura concorreu Getúlio Osvaldo Möller. Definidos

os concorrentes, anunciou-se a reorganização da Frente Democrática no município que, 

segundo o jornal local, atuava desde 1955.66

A oposição articulou-se mais rapidamente, conquanto também apresentasse 

suas divergências. Dorival Cândido Luz de Oliveira foi o escolhido para representar o 

PTB na corrida ao executivo, embora tivesse sido cogitada a possibilidade de Ruy 

Teixeira concorrer à prefeitura, representando o distrito de Cachoeirinha. O vereador 

Artêmio Camargo também recebeu votos para concorrer ao cargo de prefeito na 

convenção do partido, realizada no final do mês de maio, para definir os candidatos do 

Partido Trabalhista Brasileiro.67 Por fim, Ruy Teixeira concorreu à vice-prefeitura, em 

detrimento ao petebista Justino Velasco dos Santos, representante de outra ala 

trabalhista gravataiense.68

                                                            
64 O Gravataiense, Gravataí, 28 de setembro de 1963.
65 O Gravataiense, Gravataí, 15 de junho de 1963; 22 de junho de 1963.
66 O Gravataiense, Gravataí, 28 de setembro de 1963.
67 O Gravataiense, Gravataí, 1° de junho de 1963.
68 O Gravataiense, Gravataí, 31 de outubro de 1963.
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A ascensão do PTB em Gravataí, principalmente através da influência do 

distrito de Cachoeirinha, coincide com o crescimento do partido regionalmente e 

nacionalmente. Como já foi colocado, antes mesmo da eleição do PTB à prefeitura, o 

partido contava com maioria na Câmara Municipal de Vereadores, cerca de 45% das 

cadeiras em 1959, mantendo este percentual na eleição de 1963.69 O ápice deste 

crescimento foi a eleição de Dorival Oliveira. 

Mesmo após o golpe de 1964, a oposição continuou forte em Gravataí, 

representada pelo MDB, agora sem mais a influência de Cachoeirinha, já emancipada. 

Logo após a deflagração do golpe, ocorreu uma forte pressão por parte de adversários 

políticos pela cassação do mandato de Dorival Oliveira, fato que não se consagrou, o 

mesmo voltou à prefeitura anos depois pela legenda do MDB. 

Ruy Teixeira não teve a mesma sorte. Eleito o primeiro prefeito pelo voto 

direto do recém criado município de Cachoeirinha, teve seu mandato cassado em 1969.

Seu nome consta no Inquérito Policial Militar aberto no dia 20 de outubro de 1964, 

divulgado pelo Projeto Brasil Nunca Mais, “para apurar atividades apontadas como 

subversivas”: greve de ônibus em 1962 com incêndio de viaturas e arruaças, formação 

de Grupo dos Onze, organização do Movimento dos Sem Terra e reuniões na 

subprefeitura contra o movimento militar de 1° de abril, além de vinculações com o 

Partido Comunista. A denúncia foi apresentada na Auditoria de Porto Alegre em 26 de 

novembro de 1965 e o julgamento ocorreu no dia 14 de setembro de 1967, quando Ruy 

Teixeira foi absolvido.70   

2.2. O governo de Leonel Brizola

Leonel Brizola assumiu o governo do estado do Rio Grande do Sul em 1959, 

entretanto, o limite temporal desta pesquisa compreende os anos de 1961 a 1964. O

recorte cronológico foi escolhido para se aproximar da conjuntura pré-golpe e obedece a 

divisão proposta por Cánepa.71 Dessa forma, a análise da bancada petebista no 

Legislativo gravataiense sob a administração estadual de Brizola não incluirá

diretamente seus dois primeiros anos de mandato. Optou-se por este enfoque porque foi 

                                                            
69 Dados oficiais da Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí in ELTZ, Pedro. Memória do 
Legislativo Gravataiense, 125 anos (1880-2005). Gravataí: Eltz Comunicação e Marketing, 2005.
70 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Projeto Brasil: Nunca Mais. Perfil dos atingidos. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1985. Tomo III .p. 308.
71 A divisão do governo Brizola aqui utilizada está baseada na estrutura apresentada por Mercedes Cánepa 
In: CÁNEPA, 2005, p. 262.
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durante este governo petebista, especificamente, que o processo de radicalização

partidária encaminhou-se, além do fato do governo brizolista ter constituído um ponto 

de inflexão importante na política estadual. Assim, este item compreenderá o estudo da 

bancada petebista em Gravataí durante os anos de 1961 e 1962, para tal, algumas 

premissas sobre o governo de Leonel Brizola se fazem necessárias.

Quando assume o governo, Brizola encontra o estado no auge de uma profunda

crise sócio-econômica, perdendo o posto de “celeiro” do Brasil. 

Esta seria gerada por um modelo de desenvolvimento nacional que 
privilegiaria a industrialização e a modernização da chamada região centro-
sul (principalmente São Paulo), em detrimento de Estados atrasados e 
marginalizados. Neste processo de desenvolvimento desigual, o potencial 
econômico sul-riograndense seria drenado para o “centro” do país. Ademais, 
este diagnóstico apontava ainda como a economia estadual seria explorada 
externamente, através da atuação deletéria do capital estrangeiro nos setores 
estratégicos de serviços públicos. 72

Dessa forma, nos dois primeiros anos, o governador toma conhecimento da 

situação e busca interpretar suas causas; organiza a máquina administrativa e 

implementa parte de sua política educacional, além de redefinir e explicar seu próprio 

programa de governo.

Em sua segunda fase e, principalmente, após a Campanha da Legalidade,

Leonel Brizola ganha projeção nacional e assume liderança dentro do partido,

disputando posição com João Goulart. No estado, dá continuidade aos seus projetos e 

propósitos, os quais tinham atingido relativo “consenso” entre diferentes setores da 

sociedade gaúcha durante seus primeiros anos de mandato. Sentindo-se apoiado fora do 

Rio Grande do Sul, parte para a tomada de decisões políticas mais radicais. Acentua sua 

postura nacionalista e a defesa pela aprovação das Reformas de Base, especialmente ao 

que tangia a Reforma Agrária.73 Deste modo, passa a ser fortemente criticado pela 

oposição e pelas dissidências antigas e novas, como, por exemplo, a ruptura da aliança 

com o PRP em outubro de 1961.74

Assim, o governo de Leonel Brizola pode ser definido como uma 

administração voltada para a tentativa de aceleração do processo de industrialização, em 

                                                            
72 MIRANDA, 2006, p. 82.
73 A organização do Movimento dos Agricultores Sem terra (MASTER) e as desapropriações de terras 
também marcam este período do governo Brizola. Para este tema, ver: HARRES, Marluza Marques. 
Conflito e conciliação no processo de reforma agrária do banhado do colégio. Camaquã, RS. Tese
(Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002.
74 Esta aliança inusitada da campanha de 1958 visava a penetração do PTB nas regiões de colonização 
alemã e italiana, onde o ultraconservador PRP, de inspiração Integralista, atuava fortemente.
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contraponto ao modelo anteriormente adotado de associação ao setor agrário. Feitas 

essas premissas iniciais sobre a situação no Estado, passamos para a cidade de Gravataí

e o seu Poder Legislativo, que será abordado no próximo item.

2. 2. 1.  A Câmara de Vereadores durante a administração brizolista

Em 1961, o município era administrado por José Linck, representante do 

Partido Social Democrático (PSD), partido que tinha grande aceitação na cidade. Sobre 

o PSD em Gravataí:

Seu primeiro diretório foi fundado em julho de 1945, tendo como seu 
primeiro presidente o interventor Ari Tubbs, a partir de agosto, com apoio de 
subprefeitos, o prefeito Ari Tubbs organizou vários núcleos distritais, 
possuindo a maioria deles, uma ala moça. Em setembro, o partido já possuía 
um posto próprio no centro da cidade para alistamento eleitoral. 75

O governo pessedista era o representante das famílias ruralistas da cidade e do 

seu conservadorismo, porque até aquele momento apenas governos de centro tinham 

assumido a liderança do município. José Linck administrava a cidade pela segunda vez, 

pois em 1952 foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto76, retornando à prefeitura em 

1960. 

De forma geral, a bancada petebista mostrou-se alinhada ao partido e apoiava 

suas decisões, mesmo nos seus períodos de radicalização. Esse apoio, entretanto, não foi 

de forma empenhada. Os vereadores defendiam o Partido Trabalhista Brasileiro apenas 

quando eram atacados politicamente e não de forma espontânea. Não demonstravam 

preferência entre Jango ou Brizola, que eram as principais lideranças do PTB e 

representavam dualidades de força dentro do partido.

Em seguidas situações, os partidos de oposição ao PTB referem-se a 

influências comunistas nas administrações de Leonel Brizola e João Goulart. Também

referem-se a algumas instituições alocadas no município que contavam com a presença 

petebista como, por exemplo, o Banco de Expansão e Cooperativa, que era presidido 

                                                            
75 OLIVEIRA, Lisandre Medianeira de. O PSD no Rio Grande do Sul: o diretório mais dissidente do país 
nas “páginas” do Diário de Notícias. Tese (Doutorado em História) - Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008, p. 133-134.
76 Informação segundo site da Prefeitura Municipal de Gravataí. Disponível em  
http://www.gravatai.rs.gov.br/site/cidade/perfil.php. Acessado em 02/11/2011.
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por Cesar Ferreira, suplente do PTB na legislatura eleita em 1959.77 Os vereadores 

sempre negavam a associação com o Comunismo e procuravam delegar este “fardo” a 

terceiros, como por exemplo, no caso da manifestação que ocorreu em 16 de julho de 

1962, no distrito de Cachoeirinha, contra o aumento das passagens de ônibus, quando 

houve embate com a polícia e quebradeira. O vereador Ruy Teixeira (PTB), durante a

sessão da câmara, alegou “que não foi a população do distrito e sim populares de Porto 

Alegre fichados como comunistas”.78

Este tipo de situação também acontecia na executiva estadual do partido. Dada 

a campanha eleitoral de 1958 para o Palácio Piratini, o Partido Comunista Brasileiro -

que utilizava a legenda do Partido Republicano (PR), uma vez que o PCB estava na 

ilegalidade - declarou publicamente seu apoio à candidatura trabalhista, “contudo 

Brizola se apressou em refutar tal apoio, negando qualquer tipo de entendimento ou 

relação com os defensores da causa comunista”.79 Desde 1947, após a eclosão da Guerra 

Fria e quando o PCB foi novamente proibido, parte de seu eleitorado no meio operário 

se encaminhou para o PTB, tanto que durante o período de maior radicalização 

petebista, os dois partidos ensaiaram uma maior aproximação, contrapondo-se à 

situação de 1958 e, principalmente, à sua condição anticomunista à época de sua 

fundação.

A política de encampações adotada pelo governo Brizola também contribuiu 

para esta aproximação. De acordo com Miranda, o PCB externou, a partir de 1958, seu 

apoio aos setores nacionalistas ligados ao trabalhismo, passando a defender a 

implementação de uma política de nacionalizações de companhias estrangeiras no país, 

tendo em vista a intervenção que estes setores representavam na segurança nacional e o

papel que desempenhavam no Brasil.80

Externalizada a aliança entre o PCB e grupos mais à esquerda do PTB, tornou-

se possível que militantes do Partido Comunista concorressem a cargos eleitorais 

utilizando a legenda petebista. Nesse sentido, Rolim afirma que:

O acolhimento dos militantes do PCB traduzia uma nova realidade, mais 
profunda e significativa em relação ao projeto para o Brasil. Trabalhistas e 
comunistas compartilharam, mesmo que conjunturalmente, alguns objetivos. 
Entre eles, destacaram-se projetos reformistas de forte impacto social e 

                                                            
77 Gravataí, 1962. Ata de 06/04/1962.
78 Gravataí, 1962. Ata de 30/07/1962.
79 MIRANDA, 2006, p. 78.
80 MIRANDA, Op. cit., p. 112-113.
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econômico e propostas nacionalistas, que complementavam o elenco dos 
objetivos reformistas.81

2. 2. 1. 1. A bancada petebista e a Campanha da Legalidade

Em 1961, a Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí, eleita no pleito de 

03 de outubro de 1959, com mandatos até dezembro de 1963, apresentava a seguinte 

composição:  

Fonte: Gravataí, 1961. Atas de 1961.

Ao longo do primeiro semestre de 1961, a bancada trabalhista por vezes 

mostrou-se ativa na oposição ao presidente Jânio Quadros: 

Artêmio Camargo solicita que a Casa se dirija ao Presidente da República 
protestando contra a indiscriminada majoração de preços de serviços e 
utilidades (1°/04/1961)
Requerimento do vereador Dorival Candido Luz de Oliveira contra a política 
de Jânio Quadros (23/05/1961)
Artêmio Camargo criticou o governo federal por não cumprir a promessa de 
baixar o custo de vida (13/06/1961)
Artêmio Camargo criticou durante 40 minutos o governo federal, 
principalmente nas questões das portarias 204 e 208. Foi constantemente 
apartado (1°/07/1961) 82

Na primeira sessão de 1961, realizada no dia 02 de janeiro de 1961, foi eleita a 

nova mesa diretora, quando ficou definida a presidência de Christóvão Gomes Canellas 

(UDN) e Ruy Teixeira (PTB) como vice-presidente.

Na sessão ocorrida em 16 de maio de 1961, ocorreram acaloradas discussões 

sobre o cenário mundial. O vereador Lídio Peixoto Soares (PSD) criticou o governo de 

Fidel Castro; Artêmio Camargo e Júlio Barbosa, ambos do PTB, defenderam o governo 

                                                            
81 ROLIM, 2009, p. 56.
82 Gravataí, 1961. Atas da Câmara.
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comunista e ainda citaram o episódio da Baía dos Porcos como tentativa de derrubar o 

governo cubano. Ruy Teixeira, diferente de seus colegas de bancada, concordou com as 

criticas feitas por Lídio Peixoto. Vereador Canellas interveio na discussão dizendo ser 

contra qualquer ditadura, principalmente a de Fidel, complementou “que poderia falar 

de cadeira, pois que nunca aplaudiu ditaduras nem a local do Sr. Getúlio Vargas”.83

Segundo a ata, muitos debates foram levantados devido à afirmação de Canellas, 

entretanto os diálogos não foram transcritos.84

Durante a Campanha da Legalidade, toda a Câmara de Vereadores apoiou a 

posse do vice João Goulart. A próxima sessão da casa estava marcada para o dia 29 de 

agosto de 1961, mas devido ao ocorrido, foi convocada uma sessão especial realizada 

dois dias antes, onde os vereadores discutiram a situação do país. O presidente da casa 

Christóvão Canellas (UDN) disse que os motivos da sessão que “traziam em vigília o 

povo brasileiro”.85 Ao final da reunião, decidiram permanecer “em sessão permanente 

até que seja superada a atual crise”.86

Para compreender a conjuntura política, é importante relembrar o governo de 

Jânio Quadros, principalmente quanto à política externa. O presidente estava causando 

um mal-estar com o seu principal partido87 de apoio, a União Democrática Nacional,

tradicionalmente anticomunista, com atos como a condecoração de Che Guevara e visita 

a Cuba, que caminhava para o Socialismo. Essa iniciativa gerou também um 

desconforto com o governo americano, que estava no auge da Guerra Fria e acabava de 

tentar uma frustrada invasão da Baía dos Porcos, em Cuba. A posição udenista de 

combate ao comunismo, segundo Benevides, é sustentada pelo clássico liberalismo 

econômico, defendido desde a formação do partido, pois era preferível recorrer ao poder 

estatal militarizado a correr o risco do “assalto” esquerdista, daí também a tentação 

golpista da UDN. Ainda segundo a autora, “a modernização capitalista passa a ser mais 

atraente – com intervenção do Estado – porém com amplas garantias de controle da 

subversão”.88

                                                            
83 Gravataí, 1961. Ata de 16/05/1961.
84 Importante destacar que a UDN, partido do vereador Canellas, foi fundado em 1945 a partir da luta 
contra a ditadura varguista do Estado Novo, mas que, paradoxalmente, quase vinte anos depois, apoiou o 
regime militar.
85 Gravataí, 1961. Ata de 27/08/1961.
86 Idem.
87 Jânio Quadros foi eleito presidente em 03 de outubro de 1960, pela coligação PTN, PDC, UDN, PR, 
PL.
88 BENEVIDES, Maria Victória M. A União Democrática Nacional. In: FLEISCHER, David Verge 
(Org). Os partidos políticos no Brasil. Brasília UnB, 1981. p. 107.



30

Em contraponto, a política interna de Jânio apresentava atitudes pessoais e 

moralistas na sociedade brasileira proibindo rinhas de galos, corridas de cavalos em dias 

de semana, o uso de lança-perfume no carnaval, além de ter regulamentado o uso de 

biquínis. Dessa forma, acumularam-se descontentamentos de vários setores. Suas 

medidas econômicas conservadoras incomodaram empresários e operários: 

congelamento dos salários, restrições ao crédito, desvalorização do cruzeiro e corte nas 

importações de petróleo, papel e trigo, ocasionando alta no custo de vida.

Quanto à sua administração, “transformou seus ministros em meros executores 

de determinações presidenciais e passou a governar através de informais bilhetinhos”.89

Suas medidas resultaram em oposição ao seu governo, sendo o principal opositor o 

udenista Carlos Lacerda. O governador da Guanabara sabia que não conseguiria 

influenciar Jânio, muito menos intervir no seu governo. Assim, partiu para mais uma 

campanha em prol da deposição do presidente da República. No dia 24 de agosto de 

1961, Carlos Lacerda foi à televisão denunciar um possível golpe que estaria sendo 

articulado por Jânio.

No dia seguinte, o presidente Jânio Quadros apresentou sua renúncia ao 

Congresso Nacional, encerrando um governo confuso e cheio de contradições, não sem 

antes fazer mais uma declaração curiosa: alegou que renunciou à presidência por 

pressões de “forças terríveis (que) levantaram-se contra mim e me intrigam e me 

infamam, até com desculpa de colaboração”.90 De acordo com Felizardo, o objetivo de 

Jânio era ser reconduzido à presidência por pressão das massas populares, tendo seus 

poderes aumentados.91 Como sabemos, o desenrolar dos fatos foram outros. Ele não 

voltou ao Palácio do Planalto e sua renúncia desencadeou uma crise institucional, 

porque a posse do vice-presidente João Goulart não foi aceita pelos ministros militares e 

pelas classes dominantes.

Após o anúncio da saída de Jânio da presidência, chegou-se a imaginar que se 

tratava de um golpe. Brizola foi um dos primeiros a entrar em contato com o ex-

presidente, demonstrando-lhe apoio e abrigo para refugiar-se em Porto Alegre, caso 

fosse preciso. Entretanto o governador foi informando que realmente Jânio Quadros 

tinha renunciado por vontade própria. Diante disso, e sabendo da resistência dos 

ministros militares para a posse do vice-presidente constitucionalmente eleito, João 

                                                            
89 FELIZARDO, Joaquim. A Legalidade: último levante gaúcho. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003. p. 20.
90 FELIZARDO, Op. cit., p. 21.
91 Idem.
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Goulart, Brizola iniciou a Campanha da Legalidade contra o golpe dos militares. No 

decorrer dos fatos, conclamou as tropas legalistas do exército e logrou de seu prestigio 

com os setores subalternos da instituição para que respeitassem a Constituição. Seu 

apelo foi atendido e o povo tomou a Praça da Matriz em prol da posse de João Goulart.

Em Gravataí, a situação era de apreensão pelo desenrolar dos acontecimentos, 

assim como no restante do país. Na câmara, os vereadores Artêmio Camargo (PTB), 

João Antoalci Gomes (PL), Ruy Teixeira (PTB) e o presidente da casa, falaram 

“longamente” sobre a renúncia de Jânio Quadros e as consequências que poderiam 

afetar o país e dos acontecimentos que “geraram todo o tumulto dos dias atuais”, 

“criticaram, por unanimidade, a atitude dos Ministros Militares” e se manifestaram 

“pela posse imediata do Sr. João Goulart na presidência”.92 Alguns vereadores foram até 

o Palácio Piratini representando o legislativo gravataiense em sinal de apoio ao 

movimento.93

Na sessão que ocorreu dia 29 de agosto de 1961, os vereadores continuaram 

suas explanações favoráveis ao movimento. A essa altura, as atenções tinham se voltado 

para o posicionamento do comandante do III Exército, Machado Lopes, frente ao 

movimento: ou apoiava o governador do estado ou cumpria as ordens do Ministro 

Odílio Denys de intervenção na situação. Machado Lopes ficou ao lado do movimento.

Antes disso, Brizola discursa das janelas do Piratini para a população concentrada na 

praça e através das ondas sonoras do rádio, na Rede da Legalidade. A bancada petebista

na Câmara de Gravataí ressalta a atitude do líder Leonel Brizola, sempre citando-o nos 

discursos; o vereador Júlio Barbosa (PTB) solicitou que constasse em ata o discurso do 

governador proferido momentos antes da adesão do III Exército, enquanto Artemio 

Camargo (PTB) teceu “longos” comentários sobre a crise

[...] política-militar que envolve o paíz (sic), tendo elogiado a atitude do 
governador Leonel de Moura Brizola e criticado com ásperas palavras os 
ministros militares. Solicitou fosse telegrafado às autoridades seguintes: 
Arcebispo Dom Vicente Scherer, Aureleano Passos, da Base Área de 
Gravataí, General José Machado Lopes, comandante do III Exército, 
Presidente Rainiere Mazzili e ao Marechal Odílio Denys, dando conta da 
posição da Câmara Municipal de Gravataí. Falaram ainda longamente sobre a 
situação atual do paíz (sic) os vereadores: Rui Teixeira, Júlio Barbosa.94

                                                            
92 Gravataí, 1961. Ata de 27/08/1961.
93 Os vereadores Artêmio Camargo e Ruy da Silva Teixeira foram os representantes. Informação segundo 
José Cláudio Camargo, concedida em entrevista a Graziane Ortiz Righi, realizada dia 18/10/2011, em 
Cachoeirinha.
94 Gravataí, 1961. Ata de 29/08/1961.
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Enquanto os vereadores da oposição apenas queriam a resolução da crise

Os vereadores João Antoalci Gomes, Lídio da Silveira Peixoto e Christóvão 
Gomes Canellas, cada qual expondo seu ponto de vista sobre o que está 
ocorrendo e unanimente, manifestarem seus desejos para que a crise seja 
resolvida, sem sangue e dentro das Leis e da Constituição.95

Na sessão seguinte, realizada dia 05 de setembro de 1961, as discussões 

giravam em torno da aprovação do sistema parlamentarista. Diferentemente da posição 

da bancada trabalhista na Assembléia Legislativa, e do próprio governador Leonel 

Brizola, que não concordou com a aprovação do Parlamentarismo, o vereador Ruy 

Teixeira elogiou a decisão de Jango. Porém, a bancada do PTB em Gravataí não pareceu 

estar coesa neste aspecto, pois na edição do jornal O Gravataiense96 – que publicava 

resumos das sessões da câmara – o vereador Artêmio Camargo criticou o discurso de 

João Antoalci Gomes (PL) quando este falou sobre o parlamentarismo reportando-se ao 

discurso de Paulo Brossard.97 Ainda nesta mesma sessão, realizada dia 12 de setembro 

de 1961, Artêmio Camargo teceu criticas ao Congresso Nacional e à UDN, estendendo

as criticas também ao governador da Guanabara Carlos Lacerda, taxando-o de inimigo 

do Brasil e “crápula”.

Encerrada as discussões referentes à posse de João Goulart e seu desfecho,

amargo aos legalistas, com a aprovação do Parlamentarismo, o legislativo gravataiense

retoma as questões do município, como por exemplo, a aprovação do orçamento para 

1962. Neste ínterim, há denúncias de infiltração comunista no governo estadual, 

realizadas pelo Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre Dom Vicente Scherer e 

reproduzidas na Câmara por Christovão Gomes Canellas, alegando que ficou provado 

essa presença na última crise – a Campanha da Legalidade – e que contou com a 

complacência do Governador. Essa intervenção abre caminho para o próximo item, 

onde serão abordadas as ações da Câmara durante o ano de 1962, período que também 

                                                            
95 Idem.
96 O Gravataiense. Gravataí, 16 de setembro de 1961.
97 O Partido Libertador, herdeiro dos antigos federalistas, era historicamente defensor do Parlamentarismo 
e de uma forte descentralização do poder. O estudioso Miguel Bodea descreveu o PL dessa forma: “O PL 
era um partido essencialmente gaúcho e ocupou no cenário local uma boa fatia do espaço que, em nível 
nacional, seria ocupado pela UDN. Trata-se de um partido elitista, liberal, visceralmente antigetulista, que 
transformaria a luta pelo parlamentarismo na sua principal plataforma doutrinária. Ao nível regional, o PL 
levava uma grande vantagem sobre a UDN: era portador de uma tradição política, cultural e até militar (as 
guerras Civis de 1893-95 e 1923) que remontava aos federalistas dos anos 1890 e aos libertadores da era 
Borges de Medeiros (1903-1928). Com esse cacife, o PL suplantaria a UDN em força eleitoral já a partir 
das eleições estaduais de 1947”. BODEA, 1992, p. 18.
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apresentou bastante agitação política, dada as eleições estaduais; e ideológicas, com o 

acirramento da Guerra Fria, no contexto internacional.  

2. 2. 1. 2. A bancada petebista e a gestação do radicalismo

Em 1962 Christovão Canellas (UDN) continua na presidência e Dorival 

Oliveira (PTB) assume a vice-presidência da casa. A bancada petebista demonstra-se 

atuante na oposição ao executivo, administrado pelo PSD, confirmando a situação 

regional de não-aliança entre os dois partidos. Contudo, o Partido Trabalhista Brasileiro

também enfrenta fortes embates, principalmente vindos de Antoalci Gomes (PL), que 

tece frequentes críticas ao PTB, tanto no âmbito municipal quanto estadual. Sobre a 

política nacional, o representante da UDN, Christovão Canellas, é o principal expoente 

das críticas. São apenas nesses momentos de embate ideológico que fica evidente a 

postura dos petebistas, utilizados como recurso de defesa, pois seus posicionamentos 

nem sempre são expostos de forma espontânea. 

Mesmo tratando-se de ano eleitoral,98 as referências à campanha são 

praticamente nulas, e apenas às vésperas da eleição há discussões sobre o assunto. Pode-

se inferir sobre esta ausência de comentários o envolvimento dos vereadores nas 

respectivas campanhas de seus candidatos, pois o ano de 1962 apresentou constantes 

faltas e pedidos de licenças dos vereadores. Licenças nem sempre justificadas. De 

qualquer forma, se faz necessário apresentar algumas considerações sobre as eleições, 

sobretudo ao governo do estado.

Segundo Cánepa (2005), as eleições de 1962 no Rio Grande do Sul foram 

complexas, “num contexto de intensa mobilização social que implicava constante 

definição e redefinição de posições”.99 A definição dos candidatos constituiu um longo 

processo de articulações, pois não havia candidatos “naturais”. O governo Brizola, nos 

dois últimos anos, estava desgastado com a oposição devido, principalmente, ao seu 

acirramento reformista, a caminho da radicalização. Quanto ao próprio PTB, as ações 

do Grupo Compacto e depois da Frente Parlamentar Nacionalista100 no Congresso 

                                                            
98 As eleições ocorreram dia 07 de outubro de 1962, para escolha dos Governadores, Senadores e 
Deputados. 
99 CÁNEPA, 2005, p. 292.
100 A Frente Parlamentar Nacionalista foi um movimento suprapartidário, constituído no Parlamento, 
ainda no governo JK, que visava implementar políticas públicas nacional/reformistas. 
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Nacional, aliados às rupturas internas, ocasionaram um quadro político favorável à 

oposição.101

Dessa maneira, os partidos da Frente Democrática (PSD, PL,UDN) unem-se 

aos representantes do PRP, PDC e MTR para a construção de uma candidatura única. 

Tudo se encaminhava bem, mas durante o processo de escolha do candidato da coalizão 

não houve consenso,102 e o MTR decidiu apresentar candidatura própria, sua principal 

liderança: Fernando Ferrari. Após a saída do MTR, os demais partidos formam a ADP, 

já mencionada anteriormente, e numa saída estratégica para o impasse na escolha do 

nome, polarizado entre Tarso Dutra e Loureiro da Silva, surge uma terceira alternativa: 

o ex-governador, Ildo Meneghetti, do PSD. 

Enquanto a oposição se organizava, o PTB ainda não tinha definido seu 

candidato, vislumbrando a falta de lideranças dentro do partido no estado. Por fim, em 

maio, decide-se por Egydio Michaelsen, um político não tão popular e que mantinha 

decisões “moderadas”, distante da ala esquerdista do PTB e de Brizola.103

O resultado das urnas confirma a situação complicada que vivia o PTB naquele 

momento. Embora com pouca diferença,104 o PSD reassumiu o governo do estado.

Várias questões devem ser levadas em consideração para compreender o resultado do

pleito eleitoral: as dissidências internas no seio do PTB, ocasionando a perda de votos 

para o MTR; a saída de aliados que participaram da campanha de 1958, como o PRP e 

PSP, transferindo-se para a coligação opositora (a ADP); a radicalização de medidas,

orquestradas pelo principal líder no estado, Leonel Brizola, que incomodou setores

conservadores da sociedade gaúcha.

Além do quadro político regional, o contexto político nacional interferiu no 

resultado das eleições. O ano de 1962 foi marcado pelo aumento das mobilizações 

sociais, estigmatizado pela direita de “baderna”, suscetível, assim, à penetração do 

comunismo.105 Foi marcado também pelas consequências políticas decorrentes da 

renúncia de Jânio Quadros e pela adoção do sistema parlamentarista, modelo que

cerceava poderes de Jango, representante do PTB, impedindo-o de buscar alternativas 

para conter a crise econômica que o país enfrentava, gerando um cenário de 
                                                            
101 CÁNEPA, 2005, p. 297.
102 PSD, UDN e PRP defendiam a candidatura de Tarso Dutra. PL e PDC indicavam Loureiro da Silva.  O
MTR queria realizar uma pesquisa em todo o estado para escolher o nome do candidato, embora também 
tivesse um candidato natural: Fernando Ferrari. Informações de CÁNEPA, Op. cit., p. 301.
103 CÁNEPA, Op. cit., p. 338.
104 Ildo Meneghetti se elegeu com 37.10% dos votos, enquanto o PTB alcançou 35.46%. Dados do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.  In CÁNEPA, Op. cit., p. 364.
105 CÁNEPA, 2005, p. 361.
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instabilidade. Deste modo, a oposição soube utilizar muito bem estes problemas, como 

sendo problemas partidários, no caso, do Partido Trabalhista Brasileiro.

Como já mencionado anteriormente, na Câmara de Vereadores de Gravataí a 

corrida eleitoral era pouco debatida, somente na sessão realizada dia 19 de setembro há 

a primeira menção às eleições: a bancada petebista saiu em defesa do candidato do 

partido, Egydio Michaelsen, taxado de comunista pelo vereador Antoalci.106 Nesta 

perspectiva, identifica-se no cenário municipal o reflexo das discussões travadas 

internacionalmente dentro da lógica da Guerra Fria acerca do “perigo vermelho”, 

quando o pior dos insultos era o de ser comunista. 

Nesta mesma sessão, Cesar Ferreira, suplente que estava substituindo Artêmio 

Camargo, defendeu o governador Leonel Brizola das críticas constantes que estavam 

sendo veiculadas no jornal Correio do Povo - que o acusavam de subversivo, 

conspirador contra a ordem democrática e que fazia pregações revolucionárias durante 

sua campanha para deputado federal pela Guanabara107 - lendo uma série de obras 

realizadas pelo governo de Brizola no município de Gravataí.108  

Antoalci Gomes fez denúncias de uso de carros oficiais na campanha do PTB, 

especialmente pelo vereador Ruy Teixeira, “pois que o mesmo não compareceu ao 

DEAL e depois não deve vir como um anjinho desculpar-se”.109 Na sessão seguinte, 

realizada em 12 de outubro de 1962, o vereador do Partido Libertador reforçou as 

críticas, contudo, na ata não consta a defesa dos petebistas sobre esta acusação.

O ano de 1962 também foi marcado pela discussão da antecipação da data do 

Plebiscito sobre o sistema de governo, originalmente previsto para abril de 1965. Havia 

uma proposta para a realização do plebiscito concomitantemente às eleições de 1962, 

data que agradava Leonel Brizola. O clima era de inquietação, a ponto do comandante 

do III Exército, Jair Dantas Ribeiro, emitir nota para o Ministro da Guerra informando 

que no Rio Grande do Sul o clima se tornaria ainda mais difícil, caso o plebiscito não 

fosse marcado para antes das eleições ou ao menos para o dia 07 de outubro.110

Entretanto, os partidos formadores da ADP, após reunirem-se, emitiram comunicado

                                                            
106  Gravataí, 1962. Ata de 19/09/1962.
107 Correio do Povo, Porto Alegre, 07 de setembro de 1962. Nesta mesma edição do jornal há também 
críticas ao governador do Rio Grande do Sul em São Paulo, especificamente uma menção de repúdio da 
Câmara de Vereadores devido a sua investidura contra o Congresso. O curioso é que Leonel Brizola 
recebeu da mesma legislatura, cerca de um ano antes, o título de cidadão paulistano. 
108 Gravataí, 1962. Ata de 12/09/1962.
109 Gravataí, 1962. Ata de 03/10/1962. Nesse período o vereador Ruy Teixeira era o presidente do DEAL, 
Departamento Estadual do Leite.
110 Correio do Povo. Porto Alegre, 14 de setembro de 1962.
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divulgando que a situação estava calma,111 contrariando a nota enviada ao Ministro. 

Nesse sentido, o governador do estado também emitiu comunicado,112 informando que o 

clima era de ordem e segurança, assim como a Câmara de Vereadores de Porto Alegre

que repudiou as declarações do general.

Com a negativa do Congresso em aprovar a antecipação do plebiscito para o 

dia das eleições, o gabinete de Francisco Brochado da Rocha renuncia, deflagrando uma 

greve geral,113 liderada pelo Comando Geral dos Trabalhadores (CGT). Dessa forma, o 

Congresso, pressionado pelo movimento sindical, das esquerdas e dos próprios militares 

acaba, por fim, aprovando a antecipação do plebiscito para 06 de janeiro de 1963.114

Segundo o jornal Correio do Povo, Brizola ainda insistia na aprovação do plebiscito 

para 07 de outubro. Chegou a enviar telegrama para seus colegas de bancada pedindo 

que não votassem na emenda. João Goulart não teria gostado da iniciativa e pediu o 

apoio dos deputados petebistas para a aprovação da emenda Valadares e o projeto 

Capanema.115 Finalmente, o plebiscito ocorreu consagrando o presidencialismo 

vitorioso com 82% dos votos.

Sobre este episódio, as menções no legislativo gravataiense passam quase 

nulas. Apenas a oposição teceu comentários, na pessoa do vereador Canellas (UDN), 

quando este critica a atitude de Brizola em insistir na antecipação do plebiscito para o 

dia das eleições. Essa atitude, de quase “neutralidade” da bancada petebista sobre um 

assunto tão importante para os interesses do partido, qual seja, a retomada plena de 

poderes do presidente petebista João Goulart, confirma o que foi apresentando no início 

do item 2.2.1, quando foi demonstrado que, de forma geral, a bancada petebista

gravataiense era alinhada ao partido e apoiava suas decisões, mesmo no seu período de 

radicalização, entretanto, esse posicionamento não acontecia de forma engajada.

No contexto internacional, o mês de outubro contava ainda com o acirramento 

da Guerra Fria através do episódio da Crise dos Mísseis. O governo de João Goulart deu 

continuidade à política externa independente que Jânio Quadros iniciara. Assim “o 

Brasil não se alinhara às pretensões norte-americanas em relação a Cuba na 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e ao mesmo tempo abrira relações 
                                                            
111 Idem.
112 Correio do Povo. Porto Alegre, 13 de setembro de 1962.
113 Correio do Povo. Porto Alegre, 14 de setembro de 1962.
114 FERREIRA, Jorge. O governo Goulart e o golpe civil-militar de 1964. In ________; DELGADO, 
Lucília de Almeida Neves (Orgs.). O tempo da experiência democrática – da democratização de 1945 ao 
golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 (Coleção O Brasil Republicano, 
vol. 3). p. 359.
115 Correio do Povo. Porto Alegre, 14 de setembro de 1962.
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comerciais com países do bloco comunista”,116 nesse sentido o governo rechaçou as 

sanções que os americanos propuseram a Cuba, e não apoio a intervenção militar na ilha

no caso da invasão à Baía dos Porcos. 

Entretanto, diante da Crise dos Mísseis, a orientação do Itamarati foi outra: 

“Brasil apoiara EEUU se o caso de Cuba for às ultimas consequências”, 117 mas “não 

apóia emprego da força para a solução do problema cubano”.118 Nessa situação, o Brasil 

ficou ao lado dos Estados Unidos, porém buscava manter sua posição de independência 

ao pronunciar-se contrário a uma intervenção militar. O presidente brasileiro acreditava 

em uma saída diplomática. Brizola não concordou com a decisão de João Goulart, pois 

julgava que seria “prejudicial aos interesses nacionalistas e perigosa para a segurança 

nacional”. 119 Tentou persuadir Jango a mudar sua orientação, porém este se manteve 

firme na decisão, com o objetivo de estreitar sua relação com os americanos. Goulart 

pronunciou 

que os princípios de não intervenção e de defesa do direito de 
autodeterminação que norteiam a política exterior brasileira não serão 
alterados em consequência dos acontecimentos que, no mundo, se 
desenrolam e afirmou que o apoio naval de Cuba decorreu da resolução da 8° 
Conferência de Punta Del Leste.120

Na Câmara de Gravataí, quando é discutida a Crise dos Mísseis o vereador 

Canellas critica a atitude de Brizola121, pois a UDN, partido do vereador, buscava 

alinhar-se aos Estados Unidos. Exatamente ao contrário do que Leonel Brizola sugeria a 

João Goulart. Sobre essa divergência entre os líderes petebistas não consta em ata uma 

posição clara da bancada petebista. Algumas sessões posteriores, críticas contra João 

Goulart são proferidas, através do vereador Antoalci que reproduz o comentário do 

senador Mem de Sá (PL) “em que dizia que o Brasil é um país de cegos governado por 

loucos”,122 nesse caso a bancada petebista se pronuncia em defesa do presidente. Assim, 

pode-se inferir que a atuação do partido em Gravataí era conciliatória com as decisões 

do diretório central e também com suas principais lideranças, mesmo que estas 

representassem posições divergentes dentro do próprio partido.

                                                            
116 RODEGHERO, Carla Simone. Capítulos da Guerra Fria: o anticomunismo brasileiro sob o olhar 
norte-americano (1945-1964). Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2007.p. 88.
117 Correio do Povo. Porto Alegre, 25 de outubro de 1962.
118 Correio do Povo. Porto Alegre, 24 de outubro de 1962.
119 Correio do Povo. Porto Alegre, 28 de outubro de 1962.
120 Correio do Povo. Porto Alegre, 28 de outubro de 1962.
121 Gravataí, 1962. Ata de 31/10/1962.
122 Gravataí, 1962. Ata de 07/11/1962. A última ata encontrada refere-se ao dia 21/11/1962.
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Enfim, a partir das análises apresentadas até o momento sobre este período

intenso de crise política e participação popular, foi possível perceber a aproximação da 

bancada petebista com as mudanças reformistas orquestradas pelo partido, 

regionalmente e nacionalmente. À medida que a bancada petebista apóia essas 

mudanças, acentua-se a polarização partidária, PTB versus Anti-PTB. Podemos inferir 

que estes dois primeiros anos, 1961 e 1962, são os anos de “gestação” da radicalização

do Partido Trabalhista Brasileiro, principalmente após a projeção nacional de Leonel 

Brizola, consagrada com a eleição para o Congresso Nacional pelo estado da 

Guanabara. 

Entretanto, esse alinhamento da bancada petebista gravataiense com a 

radicalização do partido ainda não ocorreu de forma engajada. Certamente, os petebistas 

de Gravataí acompanharam o partido, numa atitude natural, mas as bandeiras, 

fervorosamente levantadas por setores à esquerda dentro do partido, ainda não eram as 

prioridades do PTB gravataiense presente na Câmara de Vereadores. No próximo 

capítulo, quando trataremos dos anos mais próximos ao golpe Civil-Militar, veremos se 

esta situação se mantém ou se o PTB de Gravataí, a partir dos seus representantes no 

legislativo, também se radicaliza.
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3.  A CÂMARA, O RADICALISMO E O GOLPE

3.1. A Câmara e o ano da Radicalização

A presidência da Casa passou às mãos de João Antoalci Gomes, do Partido 

Libertador, um dos mais atuantes na oposição ao PTB. A vice-presidência foi ocupada 

por Adelaide Linck, do PSD.123 O ano de 1963 é marcado pela eleição municipal, dessa 

forma, há seguidas referências sobre as formações das coligações e à campanha 

eleitoral. Nacionalmente, a luta pela aprovação das Reformas de Base torna-se a 

principal reivindicação das esquerdas, que, na ânsia de alcançar seus objetivos, busca 

manter-se unida, tarefa difícil de ser atingida, pois os grupos de esquerda eram muito 

heterogêneos. A única liderança, naquele momento, capaz de unificar as esquerdas era 

Leonel Brizola.124

Obviamente, que Brizola não estava sozinho nesta jornada. Outras lideranças 

de esquerda participaram ativamente deste processo de radicalização, como por 

exemplo, Miguel Arraes, na época governador de Pernambuco. Outro nome de peso foi 

Francisco Julião, que optou pelo extremismo político ao formar as Ligas Camponesas, 

que contava com um braço armado no interior do país, tendo como exemplo a 

experiência guerrilheira cubana.125

Brizola, eleito deputado federal pela Guanabara126, estava dentro do Congresso 

Nacional, o que facilitava sua articulação. No início de 1963, sob sua liderança, surgiu a 

Frente de Mobilização Popular. Nela estavam representados os estudantes, através da 

UNE; os operários urbanos, com a CGT, a CNTI, o PUA e a CONTEG; os subalternos 

das Forças Armadas; facções das Ligas Camponesas; grupos de esquerda revolucionária 

como a AP, a POLOP, o POR-T e segmentos de extrema esquerda do PCB, bem como 

políticos do Grupo Compacto do PTB e da Frente Parlamentar Nacionalista.127 Através 

da FMP a pressão para que Jango encaminhasse a proposta das reformas ao Congresso

                                                            
123 As atas de 1963 não estão completas, faltando reuniões de Janeiro, todo o mês de Fevereiro e 
praticamente todo mês de Março.
124 FERREIRA, 2003, p. 355.
125 Idem. Leonel Brizola, os nacional-revolucionários e a Frente de Mobilização Popular. In: FERREIRA, 
Jorge; REIS, Daniel Aarão (Orgs). Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2007 (Coleção As esquerdas no Brasil, vol. 2). p. 563.
126 Brizola, naquele momento, obteve a maior votação proporcional já alcançada no país, com 269 mil 
votos.
127 FERREIRA, 2003, p. 355.
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Nacional aumentava progressivamente, encabeçada justamente por seu correligionário e

cunhado, Leonel Brizola.

Nesse sentido, em 1963, a relação contraditória entre João Goulart e Leonel 

Brizola ganha centralidade. Como bem avalia Nogueira (2006), Brizola cobrava de 

Jango mais audácia e coragem nos seus atos de governo, aumentando gradativamente a 

sua influência no PTB. A presidência da República nas mãos de Jango representava, 

todavia, liberdade de ação para Brizola. Por outro lado, continua o autor, na sua análise 

da relação de interdependência recíproca estabelecida entre os dois políticos, Goulart 

também contava com o apoio de Brizola para legitimar-se junto às bases populares, 

através da conciliação da sua política trabalhista e sindical.128

Importante lembrar que a posição que Brizola ocupava como deputado federal, 

apresentava menos responsabilidades, se comparada ao cargo de presidente da 

República, o que lhe proporcionava maior margem de atuação, ao contrário de Jango, 

pois as decisões deste implicavam várias questões. Nas palavras de Nogueira:

Há uma nítida diferença de posições que envolviam os dois políticos. Jango 
era o chefe de Estado e governo brasileiros. A autonomia do seu discurso era 
mais estreita. Qualquer posicionamento contrário àqueles que não o 
apoiavam, poderia representar o adiantamento da sua queda. Relativamente a 
Brizola, a posição era distinta. Na condição de deputado federal e, 
consequentemente, representante do povo brasileiro, o seu discurso era mais 
livre, independente e ainda protegido por imunidades parlamentares. Essa 
posição “mais confortável” de Brizola deu-lhe maior autonomia. Brizola 
podia ousar, pregar mudanças institucionais agudas. Para Jango, todavia, 
essas possibilidades não existiam ou eram consideravelmente mais 
estreitas.129

Sobre este acirramento das lideranças petebistas, os vereadores de Gravataí não

demonstravam preferência entre eles, apenas pessoalmente identificavam-se mais com 

as posturas individuais de um ou outro, como nos revelou em entrevista o ex-vereador 

Ruy Teixeira, que era brizolista e tinha entrado no PTB a convite de Leonel Brizola, 

enquanto José Cláudio Camargo disse que se alinhava ao estilo conciliador de João 

Goulart.130

                                                            
128 NOGUEIRA, Marcelo D’Allencourt. As relações políticas de João Goulart e Leonel Brizola no 
governo Jango (1961-1964). Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2006. p. 12.
129 NOGUEIRA, Op. cit., p. 14-15.
130 Informação concedida em entrevista, já mencionada anteriormente.
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A questão da aprovação das reformas também permeia as discussões no 

legislativo gravataiense. No dia 07 de junho, a declaração de Julio Barbosa deixa clara a 

opinião da bancada petebista frente a esta situação: “o vereador Julio Barbosa 

manifestou-se a favor das Reformas de Base elogiando a ação desenvolvida pelo 

deputado Leonel Brizola em favor das mesmas e criticou aqueles que combatem as 

mesmas reformas”.131

A luta pela aprovação das Reformas de Base junto ao Congresso Nacional foi o 

maior expoente da radicalização do PTB, pois para conseguir sua implementação, 

Leonel Brizola se afastou da linha conciliatória de João Goulart, liderando os partidários 

mais à esquerda do partido, denominados de nacional-revolucionários,132 e fazendo 

associações com o Partido Comunista Brasileiro. 

Dessa forma, a declaração do vereador Julio Barbosa dá indícios do apoio da 

bancada petebista ao partido, mesmo no seu momento de radicalização. Meses depois,

Cesar Ferreira também se pronunciou favorável às reformas: “comentou a indicação que 

apresentou a Casa, no sentido de ser enviado ao Presidente da República um apêlo (sic) 

para breve andamento no processo das reformas estruturais”.133

Os últimos meses de 1963 reservariam mais uma “empreitada” de Leonel 

Brizola na luta pelas reformas estruturais. Em sua estratégia de luta extraparlamentar, o 

deputado formou os Grupos dos Onze.134 O principal objetivo dos grupos era o de 

pressionar o presidente João Goulart para enviar ao Congresso Nacional o projeto das 

Reformas de Base. Através dos discursos proferidos por Leonel Brizola na rádio 

Mayrink Veiga, muitos grupos se formaram no Brasil, principalmente no interior do Rio 

Grande do Sul, onde o ex-governador gozava de enorme prestígio. A formação dos 

grupos aguçou ainda mais os setores conservadores da sociedade, já que os Grupos dos 

Onze foram comparados a células comunistas. 

De acordo com Ruy Teixeira,135 houve a formação destes grupos no distrito de 

Cachoeirinha e em Gravataí. No entanto, não há nenhuma documentação a esse 

respeito, apenas o Inquérito Policial Militar, já mencionado anteriormente, aberto para 

investigar a atuação política de Ruy Teixeira, que também participou do Grupo. A 

                                                            
131 Gravataí, 1963. Ata de 07/06/1963.
132 FERREIRA, 2007, p. 545.
133 Gravataí, 1963. Ata de 16/09/1963.
134 Sobre este assunto ver: BALDISSERA, Marli de Almeida. Onde estão os grupos de onze?: Os 
comandos nacionalistas na região Alto Uruguai – RS. Passo Fundo: UPF, 2005 e SZATKOSKI, Elenice. 
Os grupos dos onzes: uma insurreição reprimida. Passo Fundo: UPF, 2003.
135 Em entrevista já citada anteriormente.
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ocorrência deste fato corrobora para a conclusão que o PTB municipal também

apresentou radicalização. 

Tendo em vista as discussões internacionais e nacionais a respeito da Guerra 

Fria, principalmente sobre o “perigo do avanço vermelho”, durante a sessão de 10 de 

maio, na Câmara de Vereadores, a questão toma conta dos discursos dos vereadores da 

ADP, em consonância com os diálogos que vinham sendo travados no Congresso 

Nacional e nos setores conservadores da sociedade, qual seja de repúdio ao 

Comunismo. A bancada petebista intervém no discurso defendendo seu partido, pois o 

principal alvo das críticas era o líder Brizola. No entanto, as intervenções do PTB não 

foram transcritas. Há apenas trechos do discurso do udenista Christovão Gomes 

Canellas:

[...] criticou asperamente ao dep. federal Leonel de Moura Brizola pela 
pregação revolucionária que vem desenvolvendo no país. Criticou a agitação 
em torno da reforma agrária e finalizou dizendo que o que deseja o Deputado 
Leonel Brizola é levar o Brasil ao Comunismo [...] 136

Canellas, efetivamente, era o mais ácido em suas críticas e quem mais avaliava 

a situação nacional, obviamente a partir de seu posicionamento conservador:

[...] comentou longamente a situação política nacional situando-se no centro e 
condenando os chamados nacionalistas. Condenou a campanha contra os 
americanos do norte e a entrega de postos chaves, na Petrobrás, a comunistas, 
terminou dizendo que aqueles que hoje dão apoio aos comunistas serão os 
primeiros a serem sacrificados pelos mesmos. 137

O vereador udenista profere, repetidamente, o posicionamento anticomunista 

que seu partido priorizava. As acusações se estendem também ao presidente João 

Goulart, pois seria com a conivência dele que a penetração comunista aumentava. 

Canellas toca em um ponto importante ao citar Getúlio Vargas, o principal nome do 

Partido Trabalhista Brasileiro: “lamentou que os que se dizem seguidores de Getúlio só 

lembrem-se da carta-testamento e se esquecem que Getúlio sempre combateu o 

comunismo”.138

No âmbito regional, os comentários acerca da posse do novo governador são 

frequentes, principalmente no sentido de reforçar a disputa partidária. As primeiras 

referências dizem respeito ao estado em que se encontrava o Rio Grande do Sul no 

                                                            
136 Gravataí, 1963. Ata de 10/05/1963.
137 Gravataí, 1963. Ata de 11/09/1963.
138 Gravataí, 1963. Ata de 31/08/1963.
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momento que assume o governador pessedista, com o objetivo claro de criticar a 

administração de Brizola. O vereador Antoalci Gomes (PL) afirma que a situação 

política não era boa e que o governador Ildo Meneghetti teria enormes trabalhos para 

resolver.139 São discutidas as medidas adotadas e a distribuição dos cargos. 

Nesse sentido, acusações são trocadas entre os vereadores da ADP e do PTB. 

Ruy Teixeira ocupou a tribuna “para contrariar alguns comentários do governo passado, 

dizendo que nunca o governo trabalhista fez perseguição a alguém e sempre que muda 

de governo há complicações”.140 Em resposta à acusação dos trabalhistas, que alegam 

que as substituições de cargos do novo governo estão sendo feitas por questões políticas 

e não por competência, João Antoalci alegou que “estão indicando elementos da ADP 

de inteira confiança”.141 Sobre estas acusações é possível perceber que a oposição 

estava mais segura para realizar suas críticas, devido a derrota do PTB nas urnas, 

contrariando, em certa medida, a situação nacional, onde as esquerdas estavam muito 

confiantes da sua força de transformação.

Em julho, numa clara aproximação do governador Ildo Meneghetti com as 

forças nacionais de direita – renegando seu discurso reformista empreendido durante a 

campanha eleitoral - e em resposta ao crescimento da radicalização das forças sociais, o 

político Carlos Lacerda é convidado pelo governador para visitar o Rio Grande do Sul. 

De acordo com Cánepa, durante a visita de Carlos Lacerda, ocorreram vários tumultos, 

que culminaram, inclusive, com a morte de uma pessoa.142

Em Gravataí, os vereadores petebistas se manifestaram contra a visita: Ruy 

Teixeira disse que o governador da Guanabara teria vindo apenas para agitar a cidade e 

“que Porto Alegre viveu dias horríveis com a vinda do corvo”.143 Antoalci, respondendo 

às críticas de Ruy Teixeira, disse que se Carlos Lacerda não está certo, o Sr. Brizola 

também não está.144 Ainda sobre a visita, Cesar Ferreira (PTB) fez um pedido ao 

vereador Canellas – mesmo partido que o governador da Guanabara, a UDN - para que 

na próxima vez que o Lacerda vier a Porto Alegre venha até Gravataí para conferir as 

                                                            
139 Gravataí, 1963. Ata de 06/03/1963.
140 Gravataí, 1963. Ata de 26/04/1963.
141 Gravataí,1963. Ata de 04/05/1963. O próprio Antoalci foi indicado para a presidência do DEAL. 
Cargo antes ocupado pelo petebista Ruy Teixeira.
142 CÁNEPA, 2005, p. 376.
143 Gravataí, 1963. Ata de 22/07/1963.
144 Idem.
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melhorias feitas pelo ex-governador Leonel Brizola, principalmente nos ginásios 

escolares.145

A respeito da eleição municipal, já tratada com maior profundidade no item

2.1, principalmente sobre a corrida ao executivo, apenas alguns pontos ainda precisam

ser abordados. A eleição para o legislativo também ficou polarizada, entre PTB e Anti-

PTB, organizados na ADP. Dessa forma, as reuniões na Câmara durante o ano 

apresentaram, seguidamente, troca de acusações, pois a maioria dos vereadores estava

concorrendo à reeleição ou à Prefeitura, caso de Dorival Oliveira e Ruy Teixeira. Ainda 

nesse sentido, muitos vereadores se afastaram das reuniões, pois estavam em campanha, 

a exemplo do que tinha acontecido no pleito eleitoral de 1962.

No período aberto para as coligações, há uma referência nas atas que supõe 

uma nova parceria do PTB com o PRP, certamente orientada pelo diretório regional. 

Porém, alguns petebistas gravataienses, como Julio Barbosa, Dorival Oliveira e Ruy

Teixeira, são contrários a reestruturação da coligação, a ponto de anunciarem que 

votariam em branco.146

Um dos principais pontos da campanha era o tema envolvendo o distrito de 

Cachoeirinha, justamente por sua influência eleitoral. Ambos os lados centralizavam 

seus discursos sobre este aspecto, na busca destes eleitores. Nas palavras de João 

Antoalci Gomes:

[...] que o Prefeito nada fez por Cachoeirinha, no dizer dos candidatos à 
vereadores pelo PTB,  mas a verdade é bem outra, pois quem conhecer 
Cachoeirinha antes e depois da atual administração poderá avaliar o que o Sr. 
José Linck fez por Cachoeirinha. Comentou, também, que o vereador Rui 
Teixeira anda dizendo que os candidatos da ADP são contra o povo de 
Cachoeirinha [...] 147

Especificamente sobre a campanha petebista há um fator interessante. Segundo 

José Cláudio Camargo, em 1963 foi a primeira vez que ele concorria a um cargo 

público, assim, por intermédio de seu pai, o vereador Artêmio Camargo, concorreu pelo 

PTB. Entretanto, os correligionários do partido não aceitaram facilmente a candidatura 

de alguém tão jovem (José Cláudio tinha menos de 20 anos). Somente após muitas 

discussões e devido à influência que seu pai exercia dentro do partido, sua candidatura 

foi homologada. A resposta veio nas urnas: José Cláudio Camargo foi o vereador mais 

votado do PTB e segundo do município. Segundo o próprio, atingiu um alto índice de 

                                                            
145 Gravataí, 1963. Ata de 31/07/1963.
146  Gravataí, 1963. Ata de 1°/04/1963.
147 Gravataí, 1963. Ata de 11/09/1963.
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votos entre o público jovem, indicando, dessa forma, uma renovação partidária da 

juventude gravataiense.148

Por fim, o resultado eleitoral foi favorável ao PTB, que manteve o maior número 

de cadeiras, além da vitória de Dorival de Oliveira na prefeitura. Entretanto, não 

representava a maioria na Câmara, pois a oposição, coligada através da ADP, contava 

com seis cadeiras, enquanto o PTB, sozinho, tinha cinco representantes. Christovão 

Gomes Canellas, o mais feroz anticomunista no legislativo gravataiense, não conseguiu 

reeleger-se, manteve-se apenas como suplente da UDN.149 Por outro lado, José Antoalci 

Gomes, do Partido Libertador, líder da ADP e principal opositor do governo Brizola, 

teve a maior votação entre os vereadores.

Estes resultados demonstram que, apesar da tradicional política conservadora

ainda ter eleito o PSD, os rumos ideológico-partidários em Gravataí estavam em 

progressiva mudança, já que um discurso totalmente anticomunista, como o de 

Canellas, não angariou votos suficientes para a eleição. Entretanto, essa progressiva 

mudança é cerceada pelo Golpe-Civil Militar de 1964, quando a luta contra o 

comunismo é o alicerce da justificativa para a intervenção militar. Ponto a ser tratado no 

próximo item.

3.2. A bancada petebista e o Golpe de 1964

Em 1964, a Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí, eleita no pleito de 

10 de novembro de 1963, apresentava a seguinte composição:

Fonte: Gravataí, 1964. Atas de 1964.

                                                            
148 Informações cedidas por José Cláudio Camargo durante entrevista, citado anteriormente.
149 Gravataí,1963. Ata de 20/11/1963.

PTB PSD UDN PL
Cesar Ferreira João Antoalci Gomes Lauro Recchia Djalmo Barcellos dos 

Santos

Osvaldo Correa José Prior Martinho Jovino 
Espindola

Alcides Soares Ulmerindo Ferreira

José Cláudio Camargo

Justino Velasco dos 
Santos
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A presidência da casa ficou a cargo de Djalmo Barcellos dos Santos, do Partido 

Libertador. Durante este ano, a bancada petebista contou bastante com a presença dos 

suplentes, chegando ao número de nove vereadores que participaram das reuniões.

Segundo José Cláudio Camargo, essa era uma estratégia política com o objetivo de dar 

oportunidade a todos os colegas de bancada, inclusive os suplentes, expor seus 

projetos.150

Nos meses de janeiro e fevereiro, os encontros na Câmara de Vereadores

envolveram os assuntos diretamente ligados ao município. Somente em março há 

discussões a respeito da política nacional, como por exemplo, sobre a realização do 

comício da Central do Brasil. Nesse sentido, a bancada petebista esboça interesse em 

encaminhar fonograma parabenizando a decisão do presidente João Goulart em apoiar 

as Reformas de Base. A reação da oposição se dá de forma mais dura, e não aprova o 

pedido, além de travar diversas críticas sobre o assunto e às lideranças petebistas. 

Entrementes, fica evidente o aumento do receio contra o PTB e suas diretrizes 

nacionalistas, além do medo do avanço comunista. Essa situação demonstra uma 

interrupção na transformação partidária e ideológica que a sociedade gravataiense vinha 

apresentando desde a eleição passada.

A situação no país estava cada vez mais complicada, a crise econômico-

financeira se agravava e o presidente Goulart estava praticamente isolado ao centro e à 

esquerda e pressionado por essas. As decisões anteriores do presidente não agradavam 

nenhum dos lados. Contudo, Jango iniciou o ano de 1964 com uma medida simpática às 

esquerdas: em 17 de janeiro, assinou uma medida regulamentadora da lei de Remessa de 

Lucros para o Exterior.151

Na análise de Ferreira, “o presidente tentava reverter não apenas um quadro 

político delicado, mas uma crise econômica que continuava a se agravar desde a 

falência do Plano Trienal”.152 Outras medidas do governo federal agradariam às 

esquerdas e aumentariam a hostilidade do PSD, como o decreto da SUPRA, que 

permitia a desapropriação de vinte quilômetros de cada lado das rodovias federais, 

ferrovias, açudes e rios navegáveis. 

Neste ínterim, San Tiago Dantas - aliado a políticos moderados do PTB que 

não seguiam a liderança de Brizola, a de Miguel Arraes e aos sindicalistas “não 
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151 FERREIRA, 2003, p. 377.
152 FERREIRA, Op. cit., p. 377.
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contagiados pelo anarquismo” e a outros partidos (PSD e PCB) - formou a Frente 

Progressista. A Frente objetivava impedir o crescimento da conspiração da direita civil-

militar, reagrupando as forças de centro no sentido de apoiar o governo. Pretendiam

retirar o presidente do isolamento político e barrar o processo de radicalização das 

esquerdas.153 Contudo, a Frente Progressista não conseguiu unificar as esquerdas e a 

situação desfavorável ao presidente se agravava. Nas palavras de Ferreira o resumo do 

desconforto que Jango estava passando:

Repudiado pela direita, visto com suspeição pelo centro e isolado pelas 
esquerdas, ele aproximava-se do final de seu governo com resultados pífios. 
Passaria a faixa presencial como a maior liderança trabalhista, depois de 
Getúlio Vargas, sem ter realizado as reformas que pregava desde o início da 
década de 1950. O tempo era muito curto para ele. Convenceu-se, finalmente, 
de que a radicalização impediria qualquer reforma, sobretudo a agrária, de 
maneira pactuada entre o centro e a esquerda. As alternativas para o 
entendimento eram míninas, se não nulas.154

Acrescido a este cenário, as esquerdas estavam muito confiantes na sua força e 

queriam partir para a “política de confronto”, crentes na vitória. Sua segurança estava 

ancorada no exemplo da Campanha da Legalidade. O que fica claro neste contexto é 

que tanto os grupos políticos de direita, quanto os identificados com a esquerda, 

estavam dispostos a burlar o sistema democrático para alcançarem o poder político. 

Figueiredo traz essa interpretação: 

De fato, os grupos esquerdistas e pró-reformas buscavam essas reformas 
ainda que ao custo da democracia. Para obter as reformas, propunham e 
estavam dispostos a apoiar soluções não democráticas. Aceitavam o jogo 
democrático somente enquanto fosse compatível com a reforma radical. A 
direita, por outro lado, sempre esteve pronta a quebrar as regras 
democráticas, recorrendo a estas regras apenas quando lhes eram úteis para 
defender interesses entrincheirados. Aceitavam a democracia apenas como 
meio que lhes possibilitava a manutenção de privilégios. Ambos os grupos 
subscreviam a noção de governo democrático apenas no que servisse às suas 
conveniências. Nenhum deles aceitava a incerteza inerente às regras 
democráticas.155

Mesmo antes de Figueiredo, o brasilianista Thomas Skidmore apresentava essa 

ideia: “a esquerda radical, ou ‘esquerda negativa’, por outro lado, representada por 

Leonel Brizola, era mais violenta em sua linguagem e parecia disposta a ir além dos 
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processos constitucionais”.156 Com a pressão americana na economia brasileira 

agravando a crise, o presidente se viu diante de um impasse e precisava tomar uma 

decisão: ficaria inerte diante de toda a situação, deixando o país afundar em uma crise 

monetária e financeira, desmoralizando sua imagem; aceitaria as imposições americanas 

através do FMI, instaurando uma política conservadora; apoiaria a Frente Progressista,

subordinando-se aos limites impostos pelo PSD às reformas; ou, por último, aliaria-se 

às esquerdas partindo para a radicalização e o embate, mesmo que isto contrariasse o 

seu estilo.157 Foi justamente essa última alternativa escolhida, e o ápice desta decisão 

consagrou-se no comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964. 

Durante o comício, várias lideranças políticas e sindicais discursaram, e os 

discursos foram marcados pelo radicalismo político. Leonel Brizola defendeu o fim da 

“política de conciliação” e o fechamento do Congresso Nacional convocando, assim, 

uma Assembléia Nacional Constituinte.158 João Goulart, em seu discurso, anunciou seu 

apoio direto às Reformas de Base, informando que encaminharia ao Congresso uma 

mensagem com as mudanças necessárias na Constituição para a realização das mesmas.

As medidas eram: a reforma universitária e eleitoral, com direito ao voto dos 

analfabetos e o direito de todo alistável também ser elegível, agradando, dessa forma, os 

setores subalternos das Forças Armadas. Sobre a reforma agrária, definiu que seria 

ilícito deixar a terra improdutiva numa extensão maior que quatro vezes a área 

efetivamente utilizada.  

Sobre as medidas apresentadas por Jango, Moniz Bandeira faz algumas 

considerações que são importantes de se ressaltar: “estas reformas, evidentemente, não 

visavam ao socialismo. Eram reformas democrático-burguesas e tendiam a viabilizar o 

capitalismo brasileiro, embora sobre outros alicerces, arrancando-o do atraso e dando-

lhe maior autonomia”.159 Deste modo, o governo de João Goulart, classificado 

pretensamente de comunista pelas forças opositoras, representava, na realidade, uma 

ameaça ao status quo da burguesia brasileira, detentora de privilégios, que se 

aproveitava do medo do “perigo vermelho” impregnado na sociedade, para lutar contra 

o governo popular janguista. 

                                                            
156 SKIDMORE, Thomas.  O Brasil de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Saga, 1969.p. 267.
157 FERREIRA, 2003, 381.
158 FERREIRA, Op cit., p. 383.
159 BANDEIRA, Moniz. O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil (1961-1964). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1978. p. 164.
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Os efeitos do comício foram sentidos logo após a sua realização. Os discursos

radicais pronunciados pelas lideranças esquerdistas ascenderam a direita, conclamando-

a para uma ação que era inicialmente defensiva, mas que se tornou ofensiva. A Marcha 

da Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo, reuniu cerca de 500 mil 

pessoas em nome da defesa dos valores cristãos e da propriedade, com o objetivo claro 

de “atiçar a fúria anticomunista nas classes médias”.160

Em Gravataí, a resposta não foi diferente, os discursos dos vereadores da ADP

evidenciam o acirramento das ideologias.

O vereador Martinho Espindola comentou, também, o comissio (sic) de 13 de 
março condenando a atitude do Sr. Brizola, dizendo que não podemos 
concordar com o fechamento do Congresso. O seguinte orador vereador 
Claudio Costa disse que está de acordo que o Brasil necessita de reformas, 
mas não de demagogias e neste requerimento não terá voto favorável. O 
vereador Djalma Silva de sua tribuna disse que tudo está nas mãos do 
presidente, mas não acredita que no Brasil exista o comunismo, e que o Sr. 
Martinho não tenha medo do Sr. Brizola, pois ele não é comunista. [...] O 
seguinte orador vereador Plácido Maciel também congratulou-se com o 
requerimento do vereador Cesar Ferreira, pois lamenta que aqui nesta Casa 
vereadores não conheçam a política de nosso país. Em votação o 
requerimento. O vereador Presidente Djalmo Barcellos dos Santos votou 
contra o requerimento. Foi rejeitado o requerimento. 161

Ulmerindo Ferreira, em um posicionamento coerente ao de seu partido, o PSD,

faz uma análise da situação nacional, dizendo que as Reformas de Base são necessárias 

em nosso país e que Jango abriu a discussão do assunto, mas, por outro lado, “os 

comunistas estão tentando arrebatá-lo a bandeira das reformas e ele não tem reagido 

contra isso em conseqüência aqueles que são contra as reformas tem explorado estas 

omissões presidenciais daí a radicalização do tema reformas”.162

Após a deflagração do golpe, a situação na Câmara sofre algumas alterações, 

mas aparentemente não há uma intervenção mais incisiva. Surgem rumores de uma 

possível cassação do prefeito petebista, o que não se concretiza. No legislativo, os 

petebistas mantêm seu apoio ao partido, sofrendo, obviamente, maior perseguição. De 

acordo com o depoimento de José Cláudio Camargo, havia uma pressão para que os 

vereadores do PTB migrassem para os partidos da ADP, principalmente da parte do 

presidente da Câmara, Djalmo Barcellos dos Santos. O ex-vereador recorda-se que 

                                                            
160 BANDEIRA, 1978, p. 166.
161 Gravataí, 1964. Ata de 19/03/1964. O requerimento em questão visava aprovação, ou não, do envio de 
fonograma de aplausos ao presidente João Goulart pelo comício da Central do Brasil.
162 Gravataí, 1964. Ata de 30/03/1964.



50

Djalmo, ao fazer-lhe o convite, argumentou que a intervenção militar duraria muito 

mais do que estava previsto.

Ocorre uma sessão imediatamente no dia 1° de abril, que já estava marcada. É 

notória a confusão dos fatos e a falta de compreensão do que realmente estava 

acontecendo, a ponto do vereador João Antoalci Gomes163 alegar que o movimento 

estava sendo liderado por Leonel Brizola. Por outro lado, o vereador do PTB, Plácido 

Maciel, solicita o envio de um telegrama ao comandante do III Exército pela atitude

tomada em defesa da Democracia. O pedido acaba sendo rejeitado pelo voto da ADP.

Passado os primeiros momentos de incertezas, a situação começa a se 

desenhar. Nos discursos dos vereadores da ADP fica evidente a satisfação com o 

movimento e seguidamente solicitam o reconhecimento do apoio da Casa aos novos 

governantes:

[...] requerimento de autoria dos vereadores João Antoalci Gomes (PSD), 
José Prior (PSD), Djalmo Barcellos dos Santos (PL) e Lauro Recchia (UDN) 
solicitando que seja telegrafado aos líderes do movimento vitorioso, ou seja, 
governadores Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, Ademar de Barros e aos 
militares Amauri Kruel, Moura Filho e Justino Alves Bastos, bem como aos 
demais governadores que apoiaram o movimento que livrou o país do Flagelo 
Vermelho e dos maus patriotas, como Jango e Brizola, dando-se um voto de 
louvor e amplo aplauso pelo fato [...] 164

As críticas iniciais são direcionadas ao presidente deposto, como uma tentativa 

de justificar a tomada de poder: João Antoalci Gomes diz que Goulart estava cercado 

por comunistas e que teria deixado homens do seu governo desviar verba pública.165 O 

discurso de Gomes demonstra que o imaginário formado pelo medo do avanço

comunista influenciava as posições dos setores conservadores da sociedade. O 

anticomunismo foi um dos sustentáculos para a legitimação do golpe.

Os militares e apoiadores do regime também utilizavam como justificativa para 

o golpe a crise econômica que o Brasil enfrentava, dessa forma, constantemente há 

incursões na Câmara sobre dívidas do estado herdadas do antigo governo166 e obras não 

realizadas, como a filial da agência dos Correios em Gravataí.167 Em contraponto, 

                                                            
163 João Antoalci Gomes, anteriormente do Partido Libertador, nas últimas eleições concorreu pelo 
Partido Social Democrático.
164 Gravataí, 1964. Ata de 06/04/1964.
165 Idem.
166 “Ulmerindo Ferreira comenta sobre dividas que Meneghetti estaria pagando do governo anterior e diz 
que o momento é de transição.” Gravataí, 1964. Ata de 07/07/1964.
167 Gravataí, 1964. Ata de 07/07/1964.
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salientavam que a situação melhorava gradativamente, seja com a intervenção direta dos 

militares ou com os governos conservadores, como no caso do Rio Grande do Sul.168

Christovão Gomes Canellas, suplente pela UDN, chama Jango de fantoche, que 

estava dominado pela CGT, PUA, UNE e que as Forças Armadas, segundo a 

Constituição, não são obrigadas a defender o homem que está na presidência. Na busca 

de defesa para seu correligionário, Alcides Soares diz não concordar com a fala de 

Christovão Canellas, pois, para ele, as Forças Armadas tinham o dever de defender a 

Constituição e não o fizeram.169

Um fato curioso da sessão que se realizou dia 06 de abril de 1964 foi o 

pronunciamento de Cesar Ferreira quando este “desejou felicidades aos novos 

representantes que ora se instalam”. Sem fazer nenhuma critica à atitude golpista das 

Forças Armadas, o líder da bancada petebista - e o mais ardoroso na defesa do seu 

partido - aparentemente abstém-se do enfrentamento, mesmo que pela via do discurso, 

talvez prenunciando o receio da repressão. 

Com a situação favorável à oposição, as críticas ao PTB e suas lideranças

ficam mais ásperas, principalmente por parte da UDN

[...] requerimento de autoria do vereador Martinho Jovino Espindola 
solicitando um voto de repúdio ao Sr. João Goulart e ao seu cunhado o 
famigerado agitador Leonel Brizola que desrespeitaram a lei e a democracia, 
pretendendo assim com os outros brasileiros de inqualificável conduta 
destruir o Brasil e solicitou que fosse consignada em ata a decisão do 
plenário [...] 170

Os vereadores petebistas continuam ao lado do partido, mas sua atuação se dá 

de forma mais discreta e pouco incisiva, por vezes demonstrando contradição nos seus 

posicionamentos. Na sessão do dia 14 de abril de 1964, por exemplo, “Osvaldo Corrêa 

rebateu/lamentou a atitude do vereador oposicionista” – o voto de repúdio do vereador 

Espindola ao ex-presidente João Goulart – porém, em reunião posterior (27 de abril de 

1964) Corrêa disse que “o que aconteceu em 1°/04/1964 foi um presidente que tomava 

atitudes não convenientes e as Forças Armadas tomaram medidas”.171

No mesmo sentido, Cesar Ferreira, que desejou felicidades ao novo governo, 

não aprovou o requerimento de Martinho Lutero de repúdio a Jango e Brizola, pelo 

                                                            
168 “[...] Ulmerindo Ferreira comentou também sobre as contas do Estado que estava em dia com a 
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169  Gravataí, 1964. Ata de 06/04/1964.
170  Gravataí, 1964. Ata de 14/04/1964.
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contrário, defendeu os líderes trabalhistas, chamando-os de nacionalistas e de não 

aceitar interferências estrangeiras (russa ou americana). Ainda, José Cláudio Camargo, 

que também não aprovou o requerimento udenista, no momento da votação preferiu 

abster. Por fim, o requerimento acabou sendo aprovado. Essas contradições demonstram 

uma confusão ideológica típica das cidades fora do eixo de poder, além de refletirem a 

instabilidade política do momento. 

Os primeiros meses após o golpe foram de Operação Limpeza, como ficaram 

conhecidas as medidas provocadas pelo Ato Institucional n°. 1, quando opositores do 

regime foram afastados por meio de cassações, prisões, perseguição e exílios, através 

das investigações dos Inquéritos Policiais Militares (IPM). Ao lado do Partido 

Comunista, o PTB sofreu as maiores intervenções. Em Gravataí, não há registros de 

cassações de cargos políticos. Ocorreram apenas pressões por parte dos partidos 

oposicionistas em cassar o mandato do prefeito petebista, Dorival Cândido Luz de 

Oliveira e declaração na Câmara dos Vereadores por parte de João Antoalci Gomes, na 

sessão do dia 08 de maio de 1964, chamando os petebistas de “avermelhados” e pedindo 

suas cassações por não estarem cumprindo com suas obrigações. De acordo com José 

Cláudio Camargo, havia sim uma tensão nas sessões, principalmente porque várias 

delas ocorreram com a presença da Brigada Militar, com o intuito de coibir os 

pronunciamentos e manter a constante vigilância do estado autoritário, entretanto nunca 

foi preciso sua intervenção.

Nesse universo de controle, o presidente da Câmara, Djalmo Barcellos dos 

Santos (PL), chamou atenção em relação à bancada do PTB, a exceção do vereador

Osvaldo Corrêa, que só assinavam o livro e iam embora. Podemos identificar que há 

uma perseguição, mesmo que de forma sutil, aos vereadores petebistas.

Episódio interessante ocorre no dia 12 de maio de 1964, quando Osvaldo 

Corrêa anuncia seu desligamento do PTB e sua filiação ao PL. O ex-vereador Júlio 

Barbosa, que estava no auditório da Câmara, chamou Osvaldo de covarde. O Sr. Julio 

foi retirado pela polícia a mando do presidente da Câmara.

Após dias sem menções à política nacional, somente na sessão do dia 05 de 

junho de 1964 voltam a tratar do tema, quando vereadores que compõem a ADP (João 

Antoalci Gomes, Lauro Recchia, Djalmo Barcellos, José Prior) solicitam novamente o 

envio de telegrama de aplauso “aos responsáveis pelo movimento que livrou o país dos 
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comunistas”.172 São feitas novas críticas ao Partido Trabalhista Brasileiro, por parte de 

João Antoalci Gomes chamando-os de inocentes úteis e ingênuos. Christóvão Canellas 

chama Jango de fantoche. Apenas a intervenção de Alcides Soares (PTB) é transcrita na 

ata, onde ele diz reprovar o envio do telegrama, pois “as forças armadas rasgaram a 

Carta Magna”.173 A prática de envio de telegramas à Castelo Branco e ao Conselho de 

Segurança Nacional torna-se freqüente na Câmara, como demonstração do apoio do 

legislativo gravataiense frente aos novos rumos que estavam sendo tomados no Brasil.

Nessas situações a bancada petebista mantinha-se firme ao partido e votava contra os 

telegramas, mas como era minoria na casa, devido à união da oposição, os pedidos 

sempre eram aprovados.

Em junho, após medidas reformistas de Castelo Branco, os vereadores de 

Gravataí apóiam as mudanças, que ocorreram nas áreas agrária, bancária, fiscal, 

administrativa, eleitoral, que, segundo os vereadores da ADP, “vão terminar com muitos 

privilégios e com muitas situações cômodas”.174 Nesse sentido, em novembro de 1964 o 

Congresso aprova o Estatuto da Terra, elaborado pela administração de Castelo Branco, 

“para fins de execução da reforma agrária e da promoção de uma política agrícola, mas 

a lei assim, como outros instrumentos que se seguiram a ela, ficou em grande medida no

papel”.175 Com relação a isso, Cesar Ferreira (PTB) solicita “que seja enviado telegrama 

ao presidente Castelo Branco parabenizando o envio ao Congresso do Estatuto da 

Terra”.176

Em setembro de 1964 o vereador José Prior (PSD) encaminha à Câmara 

projeto de lei para a criação do município de Cachoeirinha. A discussão sobre a 

aprovação ou não do projeto ocupa várias sessões até o final do ano, sem chegar a

alguma conclusão. A emancipação do Distrito só viria meses mais tarde, em maio de 

1966. A bancada petebista foi desde o início favorável à emancipação do distrito, por 

motivos já mencionados anteriormente.

Nas últimas sessões do ano, durante a votação para aprovar o orçamento de 

1965 (que previa aumento de impostos), percebe-se uma tendência da oposição em 

barrar o orçamento na tentativa de prejudicar a administração trabalhista. Os vereadores 
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do Partido Trabalhista Brasileiro se pronunciam a esse respeito alegando serem apenas 

entraves políticos.177

Enfim, o ano de 1964, diferentemente do anterior, apresenta um recuo no 

processo de radicalização do PTB, devido à interferência da direita, através das Forças 

Armadas. O PTB gravataiense, representado na Câmara de Vereadores, não passa inume 

a este processo. O apoio ao partido e a tudo aquilo que a agremiação representava 

naquele período, como um partido de força e de pressão, não foi desfeito, nem 

renegado. Entretanto, esse apoio ocorre de forma menos engajada, provavelmente 

devido ao medo da repressão, porque não há uma negação em relação ao partido e às 

suas decisões. Apenas um vereador petebista, Osvaldo Corrêa abandona o partido, o que 

não pode configurar uma dissidência, já que foi um caso isolado.

Enquanto a esquerda vivia momentos de tensão, a direita aproveitava o 

momento a seu favor para exarcebar suas críticas direcionadas, principalmente, ao 

Partido Trabalhista Brasileiro e às suas lideranças, Leonel Brizola e João Goulart. Além 

do PTB, o Comunismo foi alvo das acusações, utilizado para justificar o golpe.

                                                            
177 Gravataí, 1964. Ata de 09/12/1964.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho objetivou responder o seguinte problema de pesquisa: 

identificar e analisar o posicionamento da bancada petebista na Câmara Municipal de 

Vereadores de Gravataí em relação à radicalização regional e/ou nacional do Partido 

Trabalhista Brasileiro, entre os anos de 1961 e 1964, e identificar as razões que 

explicam o porquê de tal posicionamento. 

O período analisado é caracterizado por intensa movimentação política e 

social, apresentando fatos de intenso apelo popular, como a Campanha da Legalidade e

o engajamento pela aprovação das Reformas de Base. O governo nacionalista de João 

Goulart representava a possibilidade de mudanças na estrutura social brasileira, 

afetando diretamente o status quo dos altos setores. Dessa forma, nas conclusões da

análise do posicionamento da bancada petebista no legislativo gravataiense deve-se 

levar em consideração o período de extrema instabilidade ideológica no campo político,

o que nos condiciona a resultados com alterações ao longo do período da pesquisa.

Feitas essas premissas, podemos inferir que a bancada petebista manteve um 

posicionamento alinhado ao partido e apoiador de suas medidas reformistas, que 

culminaram na radicalização partidária, principalmente no período anterior ao Golpe 

Civil-Militar. Entretanto após o movimento de abril de 1964 esse apoio foi cerceado e 

manteve-se de forma menos engajada.

O Partido Trabalhista Brasileiro em Gravataí estava em expansão e necessitava 

construir suas bases. Sendo assim, necessitava demonstrar uma coerência de 

posicionamento com as diretrizes regionais e nacionais do partido. Além disso, as 

reformas estruturais, principal bandeira do radicalismo petebista, beneficiavam os 

eleitores do partido na região.

A partir da redução da escala de observação foi possível inferir que no caso de 

Gravataí as decisões e comportamentos individuais foram influenciados pelas relações 

coletivas, no caso o PTB nacional.  Dessa forma, concluímos que não houve uma 

autonomia de ação. Por outro lado, enquanto o PTB regional e nacional apresentava

progressivas medidas reformistas, que culminariam em sua radicalização, o PTB 

gravataiense já atuava dessa forma desde quando passou a representar força partidária 

no município, ou seja, poucos anos antes, por representar a mais expressiva oposição de 

esquerda.
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Por fim cabe inferir que o presente trabalho não esgotou todas as possibilidades 

de pesquisa, principalmente ao que tange os estudos sobre a radicalização do Partido 

Trabalhista Brasileiro de forma geral e sobre a história de Gravataí durante o período 

pré-golpe e durante a Ditadura Civil-Militar, pois os estudos sobre a cidade são 

centralizados no século XVIII, apresentando, assim, uma falta de produção 

historiográfica sobre a história recente. 
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