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RESUMO 

 

Nesta pesquisa abordamos os processos político-eleitorais do município de João Pessoa no período 

compreendido entre a queda do Estado Novo em 1945 e o advento do Golpe Civil-Militar de 1964. 

Objetivamos fazer uma discussão historiográfica sobre as eleições neste recorte temporal por se tratar 

de um período de restabelecimento do regime democrático no país e da reorganização das forças 

políticas em torno dos partidos. Dessa forma, analisamos junto com obras da historiografia local os 

dados dos arquivos eletrônicos do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao longo do nosso trabalho, buscamos discutir o 

processo de consolidação da República no Brasil, as formas de participação política de então e as 

legislações eleitorais da época. Em segundo momento, analisamos o Estado da Paraíba e seu 

arcabouço político na Primeira República (1889-1930), no período posterior à chamada revolução de 

30 e no advento do Estado Novo (1937-1945), chegando ao processo de redemocratização ocorrido a 

partir do ano de 1945. Por fim, investigamos o município de João Pessoa entre as décadas de 40 e 60 a 

partir do seu quadro político-eleitoral. Através da análise desse quadro, visamos discutir como a 

historiografia local percebe o processo eleitoral no município, levantando a partir daí alguns 

questionamentos e sugerindo outras possibilidades de entendimento do mesmo.  

 

Palavras-chave: Eleições; João Pessoa; Partidos políticos; Populismo; Historiografia.  

  



ABSTRACT 

 

In this research we approach the political-electoral process in the city of João Pessoa in the period 

between the fall of the New State in 1945 and the advent of the Civil-Military Coup of 1964. We aim 

to make a historiographic discussion about the election in this period of time because it is the moment 

of re-establishment of the democratic regime in the country and reorganization of political forces 

around the parties. This way, we analyzed along with works of local historiography, data from 

electronic files of the Regional Electoral Court of Paraíba (TRE-PB) and of the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE). Throughout our work, we seek to discuss the process of 

consolidation of the Republic in Brazil, the forms of political participation then and the electoral laws 

of the time. In a second moment, we analyze the state of Paraíba and its political framework in the 

First Republic (1889-1930), in the period after the so-called Revolution of the 30’s and the advent of 

the New State (1937-1945), reaching the redemocratization process that started in 1945. Lastly, we 

investigated the city of João Pessoa between the decades of 40 and 60 from its political-electoral 

framework. Through the analysis of this framework, we aim to discuss how local historiography 

perceives the electoral process in the city, raising questions and suggesting other possibilities of 

understanding it.  

 

Keywords: Elections; João Pessoa; Political Parties; Populism; Historiography.  
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