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APRESENTAÇÃO

Tenho dito aos que costumam dizer que sobre a ditadura já se escreveu
muito, que ainda resta um longo caminho a percorrer para que compreenda-
mos o que foram os 21 anos de domínio militar sobre o país. Foi um tempo de
terror desenvolvido e praticado pela ditadura. Este livro, organizado por
Grimaldo Carneiro Zachariadhes, dá mais um passo nessa caminhada. Uma
parte da história daquele tempo é elucidada, especificamente a que diz respeito
à Bahia. Uma contribuição importante, e que abre portas para outras iniciati-
vas, quem sabe para desenvolver vários temas presentes neste trabalho.

Não se sabe se propositadamente ou não, mas há, no livro, uma presença
significativa de temas relativos às igrejas, de modo especial da católica, tanto de
seus aspectos institucionais mais amplos, quanto girando em torno de perso-
nalidades.

Há um mergulho de Elizete da Silva em torno da atuação dos protestan-
tes, batistas e presbiterianos, com destaque, no texto, para os primeiros. O
trabalho mostra a adesão dos religiosos batistas à ditadura, a repressão a profes-
sores progressistas nos seminários presbiterianos, embora revele também a exis-
tência de vozes corajosas, esparsas, que se colocavam ao lado dos que combati-
am a ditadura, como os reverendos Áureo Bispo dos Santos, João Dias de
Araújo e Celso Dourado, todos presbiterianos, e Agostinho Muniz, da Juven-
tude Batista.

Embora de passagem, a Igreja Católica volta a ocupar a cena quando da
análise sobre a organização revolucionária Ação Popular, que surge como des-
dobramento da militância e, talvez possamos dizer dessa maneira, da conver-
são de parte da Juventude Universitária Católica (JUC) à causa da revolução.
Diria que o título é acertadamente cuidadoso quando fala em “notas” sobre a
história da AP, pois, de fato, ainda estamos muito distantes de uma pesquisa
mais abrangente sobre essa organização, que teve papel fundamental na vida
política do país, especialmente entre o seu nascimento e o ano de 1973, que é
o período abrangido pelo trabalho de Cristiane Soares de Santana.
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O cardeal D. Avelar Brandão Vilela é, de alguma forma, resgatado por
Grimaldo Carneiro Zachariadhes. O religioso, verdadeiramente um modera-
do, foi, a seu modo, um aliado dos que lutavam contra a ditadura e granjeou,
por isso, uma antipatia muito grande entre os militares. Não se esperasse dele
qualquer atitude panfletária, nem qualquer manifestação muito explícita con-
tra a ditadura.

Mas podia ter atitudes surpreendentes, como a de celebrar uma missa no
início dos anos 70, creio que 1972 ou 1973, na Penitenciária Lemos Brito,
para os presos políticos e seus familiares, incentivando manifestações libertárias
no decorrer do Ofertório. Disso fui testemunha direta. Preso, participei da
missa. D. Avelar, a depender das circunstâncias, poderia ser muito duro com
os militares, como foi, ao não permitir, com uma intervenção enérgica, que o
jesuíta Cláudio Perani fosse mandado de volta para sua terra natal, a Itália.

A atuação do bispo de Juazeiro, D. José Rodrigues de Souza, merece uma
análise cuidadosa de Margarete Pereira da Silva. Foi ele que conduziu a Igreja
a uma reviravolta em torno da Barragem de Sobradinho, que cobriria uma
área de 4.250 quilômetros quadrados, acumularia 34 bilhões de metros cúbi-
cos de água e deslocaria mais de 70 mil pessoas que habitavam os municípios
de Sento Sé, Pilão Arcado, Remanso e Casa Nova, todos eles alcançados pelas
águas da barragem. D. José foi ameaçado de morte, enfrentou uma campanha
difamatória por parte da elite local, que o acusava de subversão e de ser contra
um projeto de desenvolvimento. D. José não se atemorizou e permaneceu
sempre ao lado dos ribeirinhos.

O II Congresso da Anistia, realizado entre 15 e 18 de novembro de
1979, em Salvador, é analisado por um de seus principais protagonistas,
Joviniano de Carvalho Neto, então presidente do Comitê Brasileiro de Anis-
tia, seção da Bahia. Se considerarmos a condição de militante católico de
Joviniano, diríamos que aqui, novamente, a Igreja tem papel destacado. O
texto revela as entranhas do Congresso, as diferenças entre o PC do B e PCB,
a luta pela anistia ampla, geral e irrestrita, que deveria prosseguir depois da
anistia parcial de agosto daquele ano, o clima da abertura do encontro, os
aplausos a Luís Carlos Prestes, principal figura política presente à reunião.
Trata-se de importante documento histórico.

Numa outra vertente, e ainda envolvendo crenças e rezas e rosários, Ediane
Lopes de Santana aborda a movimentação das mulheres em favor do golpe de
1964 em Salvador, que impressiona pelo contingente feminino que se envol-
veu. E que revela o quanto a Igreja Católica estava, então, a favor da ditadura.
A Marcha da Família, do dia 15 de abril de 1964, em Salvador, teria contado



11

com a participação impressionante de 400 mil pessoas. O mulherio católico
não poupou esforços no apoio ao golpe militar.  

Alex de Souza Ivo analisa o desenvolvimento do sindicalismo petroleiro e
a repressão que se abateu sobre ele, com destaque para a atuação de Mário
Lima, a maior liderança sindical do período e que morreu recentemente. José
Alves Dias, no seu texto intitulado O golpe de 1964 e as dimensões da repressão
em Vitória da Conquista,  trata da repressão que se abateu sobre os políticos e
militantes de Vitória da Conquista, dedicando especial atenção à principal
liderança de esquerda de então, o prefeito Pedral Sampaio, que é preso junto
com várias outras lideranças.

Salvador em 1968: um breve repertório de lutas estudantis universitárias, de
Antonio Maurício Freitas Brito, é uma tentativa de recuperar o ano mágico na
Bahia. É como se fotografasse cronologicamente os acontecimentos. Um im-
portante registro. Faltando uma análise mais contextualizada, que juntasse 1968
com seus antecedentes, inclusive a participação decisiva do movimento estu-
dantil secundarista, que na Bahia teve papel absolutamente decisivo em todas
as mobilizações.

Essa lacuna é, de alguma forma, preenchida com o texto seguinte – Aven-
turas estudantis em tempos de opressão e fuzis, de Sílvio César Oliveira Benevides,
que analisa de modo especial a movimentação secundarista de 1966, decorren-
te da peça “Aventuras e desventuras de um estudante”, que fora censurada.
Escrita por Carlos Sarno, estudante do Colégio Central, a peça foi o estopim
de uma mobilização secundarista que sacudiu Salvador.

Sandra Regina Barbosa, com o texto Bandeira Vermelha: aspectos da resis-
tência armada na Bahia, analisa aspectos da atuação e formação das organiza-
ções revolucionárias que seguiram o caminho da luta armada na Bahia, especi-
almente a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR – Palmares), o
Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) e o Movimento Revo-
lucionário Oito de Outubro (MR-8), e isso entre os anos de 1969 e 1971. O
texto revela um esforço significativo de pesquisa. E se constituirá, seguramen-
te, em referência para pesquisadores. Uma leitura atenciosa, no entanto, leva a
cobrar, na sequência, uma melhor sistematização, inclusive com a especificação
do papel de cada uma das organizações a que ela se refere.

No meio do caminho, aparece a cultura como parte da luta política. São
as Jornadas de Cinema da Bahia, presentes até hoje sob a incansável direção de
Guido Araújo. É o trabalho de Izabel de Fátima Cruz Melo. Sete jornadas são
analisadas, entre 1972 e 1978. A leitura revela e ensina. Revela o quanto havia
de militância nos que organizavam as Jornadas. Quase heroísmo. E insisto no
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papel de Guido Araújo. Era essencial que houvesse dedicação e coragem, devi-
do, especialmente, à carência de recursos e a vigilância da repressão política.
Ensina muito, ao evidenciar que política e cultura estão sempre entrelaçadas.
A cultura era sempre uma pedra no sapato da ditadura.

A professora Maria Victoria Espiñeira, ligeiramente à margem da tônica
do livro, envereda pela análise da experiência da Ala Jovem do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), pouco conhecida. A Ala Jovem foi principal-
mente uma iniciativa do Partido Comunista Brasileiro (PCB), entre 1975 e
1979, mas contou, também, no decorrer de sua existência, com a participação
de militantes de outras organizações revolucionárias à esquerda do Partidão.
Foi a forma política encontrada pela esquerda de opor-se ao adesismo predo-
minante no MDB de então, capitaneado pelo, à época, deputado Ney Ferreira.
Participei da Ala Jovem, concorri à presidência enfrentando Sérgio Santana,
que venceu.

Os diversos temas abrem portas para novas e necessárias pesquisas, como
disse no início desta apresentação. Os diversos trabalhos do livro têm o mérito
de chamar outros autores para o combate necessário para se buscar o muito
que ainda resta submerso sobre a ditadura na Bahia. Os que construíram esse
livro escavaram, escavaram, e encontraram muito da trágica herança sobre esse
período de terror e de sombras. Eles nos animam a prosseguir na caminhada.  

Emiliano José *

* Jornalista, escritor, autor de Lamarca, o capitão da guerrilha; Marighella, o inimigo número um da ditadura militar;
As asas invisíveis do padre Renzo e Galeria F – lembranças do mar cinzento, partes I, II e III, entre outros.




