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O projeto de pesquisa do qual faco parte  tem por objetivo principal analisar o papel  dos 
agentes  politico-partidarios  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul  no  contexto  historico 
contemporaneo, em uma analise de trajetorias politicas individuais e de registro de memorias. 
Um dos  seus  objetivos  é  o  de  criar  um banco  de  dados  com informacoes  pessoais  e  de 
trajetorias politicas de diferentes politicos que possuem ou possuiam mandatos parlamentares. 
Dentro dessa proposta mais abrangente, um dos objetivos especificos é o de compreender as 
peculiaridades  do processo da transicao politica brasileira  no periodo compreendido entre 
1979 e 1982, quando, com a lei da anistia e com o reestabelecimento do pluripartidarismo, 
que substituiu o sistema bipartidario antes imposto pelo regime civil-militar de 1964, Leonel 
Brizola retornou ao Brasil e quis reassumir a antiga legenda do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), do qual fora um dos fundadores. Assim, um dos tipos de fontes selecionadas para levar 
adiante  a  pesquisa  foi  composto  por  periódicos  nacionais  e  regionais,  entre  eles, 
respectivamente,  a revista  Veja e o jornal  Zero Hora. A partir disto, juntamente com uma 
revisao bibliografica de autores que discutem historia politica e os meios de comunicacao 
sociais,  tenho  elaborado  um  projeto  próprio  que  pretende  enfocar  especificamente  as 
manifestacoes presentes neste dois periodicos citados sobre a disputa que se abriu em torno da 
legenda do PTB. A base teorica do trabalho é o sociologo Pierre Bourdieu. Com a pesquisa 
realizada até o presente momento, pude perceber uma tendencia quase que unanime em Veja e 
Zero Hora de sustentar que o resultado da disputa judicial entre Ivete Vargas e Leonel Brizola  
pela legenda do partido seria  favoravel a Brizola,  por ter  sido seu cofundador e membro 
proeminente, o que nao se concretizou, ja que ele acabou perdendo a disputa do registro junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral. 


