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O seguinte resumo é sobre a pesquisa desenvolvida pelo grupo de estudantes de História
participantes do projeto “Estado e representação: agentes político-partidários no contexto
histórico contemporâneo do Rio Grande do Sul”, e também por alunos voluntários no
primeiro semestre do ano de 2013. O tema central da pesquisa foi a fundação do Partido
Democrático Trabalhista (PDTRS) que se deu em junho de 1979 e sua trajetória no Rio
Grande do Sul, sob liderança de Leonel de Moura Brizola. Um ponto importante é a questão
da divisão que ocorre no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); é essa divisão que vai gerar
uma disputa pela legenda e o surgimento do PDT. De início fizemos uma busca em jornais e
revistas da época, anos 1980, os mais importantes e que continham a maioria do material
foram: a Zero Hora, o Correio do Povo e a revista Manchete; a pesquisa foi realizada com o
acervo do museu Hipólito José da Costa. O objetivo da pesquisa foi mapear o material
empírico disponível na imprensa a fim de reconstituir os efeitos regionais pela disputa da sigla
do PTB, a elaboração e instituição local do PDT, bem como as tentativas de conciliação e
desavença entre os antigos trabalhistas que optaram pela entrada no PMDB. A temática se
justifica por ser o Rio Grande do Sul, um estado com fortes raízes trabalhistas. Neste sentido,
localizou-se farto número de notícias, charges e editoriais esboçando um material suficiente
para concretizar as análises. Além disso, muitos assuntos subjacentes foram surgindo ao longo
das buscas no material; gerando alguns temas bastante interessantes para pesquisa individual
dos bolsistas. Um dos mais interessantes é sobre as relações entre diferentes partidos e a
alianças que se faziam durante o período estudado.

