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A OPOSIÇÃO CONSENTIDA: O MDB NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE 
DO SUL NO ANO DE 1968. Clarissa Brasil, Carla Simone Rodeghero (orient.) (UFRGS). 
Este trabalho tem por objetivo analisar o discurso da oposição partidária do regime militar brasileiro que 

se registrou na Assembléia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul. Para amostragem, foi escolhido o ano de 
1968, por considerar um ano de intensa mobilização de forças democráticas em vários países, em particular no Brasil 
e em especial neste estado. Analisar o ano de 1968 é ter como pano de fundo os movimentos estudantis, sindicais, e 
das organizações clandestinas de luta armada. Esses movimentos, que ao longo do ano ocuparam espaço na 
Assembléia como fator de preocupação por parte dos emedebistas, encontraram, se não apoio, certa simpatia por 
parte da sociedade civil, cujas decepções com o governo militar começavam a aparecer diante do arrocho salarial e 
das tentativas frustradas de redução inflacionária. Além disso, em dezembro daquele mesmo ano, tivemos o decreto 
do quinto Ato Institucional, o AI-5, considerado por muitos historiadores como “o golpe dentro do golpe”, ou ainda, 
o início da “ditadura escancarada”. O foco principal da pesquisa foi observar o que disse a única oposição consentida 
pelo regime. Para isso, o trabalho se dividiu em duas partes. A primeira, uma breve descrição sobre o objeto: a 
bancada do MDB, mostrando a procedência partidária dos deputados das bancadas do MDB e da ARENA no RS. A 
segunda, demonstrar como esta oposição se revelou nos discursos, sendo recortados os dois pontos que apareceram 
com maior constância ao longo do período pesquisado: a questão da democracia e a questão da repressão. Partindo 
de uma análise nacional da formação emedebista, que verifica uma delonga na consolidação daquela identidade, 
levantamos questões importantes que podem identificar o caráter uníssono da bancada gaúcha, tanto do MDB quanto 
da ARENA. Ao contrário de outros estados, o bipartidarismo gaúcho não formou grupos heterogêneos, mas 
oficializou arregimentações já fixadas anteriormente. 
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