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A	  pesquisa	  a	  que	  se	  refere	  esse	  trabalho	  diz	  respeito	  à	  
produção	  intelectual	  e	  trajetória	  de	  um	  grupo	  que	  iniciou	  
sua	  carreira	  no	  Brasil	  nos	  anos	  1960,	  sofreu	  o	  exílio	  e	  
retornou	  ao	  país	  nos	  anos	  1980.	  No	  retorno	  ao	  Brasil,	  a	  
pesquisa	  recai	  sobre	  as	  dificuldades	  de	  reinserção	  política	  e	  
profissional	  desses	  intelectuais.	  

A	  partir	  desta	  pesquisa,	  no	  trabalho	  de	  Iniciação	  Científica,	  
três	  estudantes	  estão	  abordando	  o	  tema	  da	  reorganização	  
dos	  partidos	  políticos	  a	  partir	  da	  anistia,	  surgidos	  na	  
abertura	  política	  no	  final	  da	  ditadura,	  com	  ênfase	  no	  
trabalho	  intelectual	  dos	  líderes	  destes	  partidos,	  quais	  sejam	  
PMDB,	  PDT,	  PCB	  e	  PT.	  	  	  

Do	  ponto	  de	  vista	  metodológico,	  procedeu-‐se	  ao	  
levantamento	  histórico	  da	  reorganização	  partidária,	  o	  
levantamento	  dos	  nomes	  das	  lideranças	  e	  ao	  estudo	  dos	  
temas	  debatidos	  durante	  a	  transição	  e	  a	  análise	  dos	  debates	  
sobre	  esses	  temas.	  As	  conclusões	  preliminares	  dizem	  
respeito	  a	  relação	  entre	  o	  pensamento	  hegemônico	  ou	  
predominante	  dos	  partidos	  e	  suas	  lideranças	  e	  a	  forma	  de	  
reinserção	  dos	  intelectuais	  na	  vida	  pública	  no	  Brasil	  pós-‐
ditadura.	  	  

Na	  minha	  parte	  do	  trabalho	  trato	  do	  PCB,	  partido	  que	  teve	  
vários	  dos	  membros	  de	  seu	  Comitê	  Central	  assassinados	  
entre	  1974	  e	  1975	  e	  muitos	  outros	  exilados,	  como	  por	  
exemplo	  o	  secretario	  geral	  do	  partido,	  Luiz	  Carlos	  Prestes	  e	  
trato	  também	  do	  PT,	  o	  partido	  que	  recebeu	  alguns	  dos	  
antigos	  membros	  do	  PCB.	  Os	  dois	  partidos	  representavam	  
grande	  parte	  da	  esquerda	  nos	  anos	  da	  abertura	  política	  
brasileira	  e	  seus	  membros	  debateram	  a	  respeito	  de	  temas	  
propostos	  pela	  pesquisa,	  como	  democracia,	  socialismo,	  
repressão	  na	  ditadura,	  anistia	  política,	  conciliação	  (ideia	  de	  



pacto	  social	  e	  político),	  justiça	  de	  transição	  (“revanchismo”).	  
Esses	  temas	  discutidos	  durante	  a	  transição	  no	  âmbito	  destes	  
partidos	  serão	  objeto	  da	  análise	  aqui	  proposta,	  assim	  como	  a	  
reinserção	  política	  no	  período.	  

	  


