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Apresentação

Uma trajetória de 90 anos há de proporcionar muita história. Os comu-
nistas no Brasil não tem sua história necessariamente ligada ao Partido 
Comunista Brasileiro, chamado Partido Comunista do Brasil até 1961. Te-
mos partidos e movimentos de esquerda que não se vinculam àquela or-
ganização fundada em 1922, mas o ano que assistiu a Semana de Arte Mo-
derna e que viu 17 militares e um civil marcharem pela Avenida Atlântica 
para serem fuzilados pelas forças do governo de Epitácio Pessoa deve ser 
lembrado como marco na organização de forças sociais que convergiram 
para fundar a agremiação política mais antiga do Brasil, a matriz principal 
de muitas outras.

Os comunistas têm muitas histórias e uma historiografia sólida se er-
gueu para estudar seu passado. Desde os textos memorialísticos, passan-
do pelos trabalhos de sociólogos e politólogos que junto com brasilianistas 
fundaram as pesquisas acadêmicas sobre o assunto, a historiografia sobre 
os comunistas no Brasil teve sempre muita atenção dos interessados da 
parte da história política do nosso país. Por ocasião da passagem dos 90 
anos de fundação do PCB, o Grupo de Pesquisa História dos Partidos e Mo-
vimentos de Esquerda na Bahia (HPMEB), sediado no Programa de Pós-
-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia (PPGH-UFBA), 
com apoio da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), da Universidade Estadual do Sudo-
este da Bahia (UESB), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e do Instituto Lati-
no Americano de Estudos Sociais (ILAESE) realizou, entre os dias 12 e 14 
de junho de 2012, nas dependências da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal da Bahia (FFCH-UFBA), o Seminário 
sobre os Comunistas no Brasil.

Contando com a presença de convidados de diversas universidades 
do Brasil, o evento só pôde ser realizado através do financiamento das 
instituições apoiadoras e pelo empenho de colegas como Iuri Roberto 
Ramos (UNEB), Daniel Romero (IFBA/ILAESE), José Alves Dias (UESB), 
Marcelo Lins (UESC), Eurelino Coelho (UEFS) e Lucileide Costa Cardoso 
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(UFRB). A estes professores pesquisadores, juntaram-se os membros do 
Grupo de Pesquisa HPMEB, muito especialmente o colega Igor Gomes 
dos Santos (IFBA) e às estudantes e bolsistas do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) Yasmin Onofre e Rafaela Cardo-
so, além de Gabriela Messias, para realizar este seminário sobre os comu-
nistas no Brasil que pretendeu ser o primeiro de muitos que virão. 

Na altura da realização do evento, as universidades federais e as Ins-
tituições Federais de Ensino Superior (IFES) estavam em greve e a reali-
zação do Seminário só foi possível ocorrer com a autorização do Coman-
do Local de Greve dos Docentes (CLG) da UFBA. A atividade ocorreu no 
âmbito do edital Universal, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), e o livro que agora vem a público foi fi-
nanciado com recursos do edital PRODOC/2011 da UFBA, que incluiu, 
ainda, as bolsistas Daiana Barbosa e Mariely Rosário que também inte-
gram o Grupo HPMEB. 
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