
 

 

LEONEL DE MOURA BRIZOLA 

 

Leonel de Moura Brizola iniciou sua vida profissional como funcionário do Departamento de 
Parques e Jardins da Prefeitura de Porto Alegre, após se diplomar técnico rural. Cursou 
Engenharia Civil, na Escola de Engenharia da Universidade do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), entre 1945 e 1949, ingressando, paralelamente, na vida política. Filiou-se ao 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), elegendo-se deputado estadual por esta sigla, em 
1947. 

 

Teve uma vida política muito ativa: deputado estadual gaúcho duas vezes, secretário 
estadual de obras do Rio Grande do Sul, deputado federal gaúcho, prefeito de Porto Alegre, 
governador do RS e deputado estadual do Rio de Janeiro. Nesse momento, sua carreira 
política foi interrompida pelo golpe militar de 1964, quando foi para o exílio, cassado por um 
dos Atos Institucionais da ditadura militar. Retornou ao Brasil após o decreto de anistia 
política e, residindo no Rio de Janeiro, fundou o Partido Democrático Trabalhista (PDT), 
pelo qual, contrariando as expectativas, foi eleito governador do Rio de Janeiro, em 1982. 

  

Brizola participou de várias campanhas, desde a Cadeia de Legalidade até as Diretas Já. 
Mas sua atuação mais marcante foi a construção dos Centros Integrados de Educação 
Pública (CIEPs), escolas de educação com tempo integral e com assistência médica-
odontológica. Sua preocupação em gerar educação de qualidade para os jovens, o fez ficar 
marcado como o político que mais se preocupou com o assunto em território nacional. 
Também construiu o Sambódromo, mas conseguiu eleger Darcy Ribeiro como seu sucessor 
no governo do Rio. 

 

Após perder a eleição para a presidência da república, em 1989, foi reeleito governador do 
Rio de Janeiro, no início dos anos 1990. Durante esse mandato executou ações de cunho 
essencial para o estado, como a Linha Vermelha, pela construção da Universidade Estadual 
do Norte Fluminense (UENF), pelo início do projeto de despoluição da Baía de Guanabara e 
pela duplicação do sistema de captação de água do Rio Guandu. 

 

Em 1994, candidatou-se outra vez, sem sucesso, à presidência do Brasil. Em 1998, entrou 
na chapa de Lula, como vice-presidente, mas ambos perderam a eleição novamente. No 
ano 2000 disputou a prefeitura do Rio de Janeiro, mas perdeu.  

 

Brizola sempre manteve sua visão nacionalista e sua preferência pelos pobres, priorizando 
os empresários nacionais e as teses nacionalistas arraigadas no seu partido.  

 

Leonel de Moura Brizola nasceu em 1922 e faleceu em 2004 
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