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7
Bandeira vermelha:

aspectos da resistência armada na Bahia

Sandra Regina Barbosa da Silva Souza 1

O nosso objetivo neste artigo consiste em apresentar, de maneira sucinta,
alguns aspectos da formação das organizações políticas armadas urbanas que
atuaram em Salvador, notadamente a Vanguarda Armada Revolucionária-
Palmares (VAR-Palmares), o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário
(PCBR) e o Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), restrito
aos limites temporais de 1969 a 1971. Na Bahia, militantes de esquerda –
conforme a caracterização de “esquerda” de Norberto Bobbio (1995)2 –e re-
presentantes das forças de repressão do regime militar protagonizaram episódi-
os de confrontação. Diferentemente do que ocorre com estados como o Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a Bahia não é mencionada, na bibliografia,
como um local relevante na oposição ao regime ditatorial, em geral, é citada de
forma breve, em circunstâncias específicas, como por exemplo, na abordagem
da morte de Carlos Lamarca, ocorrida no interior do Estado. Nas entrevistas
com alguns ex-militantes das organizações armadas pesquisadas, constatamos

1 Doutora em História Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atualmente desenvolve pesquisa sobre
comunismo e anticomunismo durante a ditadura militar nos anos 60 e 70.

2 O autor define “esquerda”, como igualitária e coletivista, tendo como principal propósito a diminuição das
desigualdades sociais e a extinção da propriedade privada. O termo “esquerda” é usado também para nomear as
“forças políticas críticas da ordem capitalista estabelecida, identificadas com as lutas dos trabalhadores pela
transformação social.” (Cf. RIDENTI, 2000)
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uma tendência a destacar, explicitamente, a Bahia como “área de recuo”, uma
ideia para nós não resolvida, e que nos conduziu à presente pesquisa3 sobre a
forma como ocorreu a resistência da esquerda armada. A princípio, Salvador
foi considerada “área de recuo”, no sentido de ser preservada de ações que
atraíssem a atenção da ditadura militar, situação que prevaleceu até a expropri-
ação realizada pelo PCBR ao Banco da Bahia, localizado no bairro da Liberda-
de, em 1970.

Organizações como a VAR-Palmares e o MR-8 consideravam que Salva-
dor deveria ser resguardada para a possibilidade de refugiar militantes procu-
rados pela repressão em outros estados brasileiros. Porém, acreditamos que na
dinâmica da guerrilha, a circulação de quadros de uma área onde estivessem
“queimados” para outra onde não eram conhecidos, foi uma ocorrência natu-
ral, não se constituindo num elemento essencial para a caracterização de uma
“área de recuo”. Sob essa perspectiva, cidades como o Rio de Janeiro e São
Paulo poderiam ser consideras também como “área de recuo” para alguns mi-
litantes “queimados” que saíram da Bahia por motivos de falta de segurança.
Contudo, as ações armadas em Salvador foram, em comparação com o eixo
Rio-São Paulo, significativamente menos intensas, porém não foram nulas.

Com a finalidade de apreender a trajetória das lutas de oposição armada
ao regime militar em Salvador durante os anos de 1969 a 1971, foram utiliza-
dos dados contidos nos interrogatórios e relatórios de cópias dos processos do
Departamento da Polícia Federal – Delegacia Regional da Bahia – e da Audi-
toria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar – Exército, Marinha e Aero-
náutica –, encontrados no Fundo: Brasil Nunca Mais (BNM), pertencente ao
Arquivo Edgard Leuenroth, sob a administração da Universidade de Campi-
nas.4

3 Este artigo está ancorado em algumas reflexões desenvolvidas no segundo capítulo da minha dissertação de mestrado
em História Social – UFBA, defendida em 08/10/2003. Infelizmente não foi possível, neste artigo abordar o cotidiano
das organizações, a vida na clandestinidade, a sua composição social, bem como a desestruturação das mesmas cujo
último desfecho foi a morte de Carlos Lamarca no interior da Bahia, no ano de 1971.

4 O Fundo Brasil Nunca Mais é o resultado de levantamento e pesquisa coordenada pela Arquidiocese de S. Paulo,
junto à documentação oficial produzida pela Justiça Militar durante o período de 1964 a 1979. Encontra-se composta
por 707 processos, referenciados através de 12 volumes de índice que localizam nomes de processados, testemunhas,
organizações políticas de esquerda, data e locais, alem de funcionários da repressão (delegados, médicos legistas etc.).
O Fundo, conta ainda com o Arquivo Anexo, com mais de 10.000 documentos: panfletos, jornais, textos de discussões
teórica e prática produzidos pelos grupos de esquerda envolvidos na luta contra a repressão. O acervo contém ainda
cerca de 250 fotos de militantes, de manifestações etc. Por cláusula contida no termo de doação, o Fundo Brasil
Nunca Mais pode ser livremente reproduzido no arquivo citado. Cada um dos processos contém, em média, 1500
folhas. Sobre o MR-8, ver BNM 192/71, que apura toda a estrutura e o funcionamento dessa organização armada na
Bahia, a partir da prisão de 25 militantes; BNM 52/71, processo em nome de Olderico Campos Barreto que apresenta
a tentativa de implantação do MR-8 no interior da Bahia, na região de Brotas de Macaúbas, o cerco e as mortes de
Luis Antonio Santa Bárbara, Otoniel Campos Barreto, José Campos Barreto e Carlos Lamarca; Sobre o PCBR ver
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Uma das preocupações metodológicas da pesquisa foi a análise da natureza
dos processos, no que se refere à problemática em relação às condições de tortu-
ras físicas e psicológicas em que foram realizados os interrogatórios perante os
órgãos militares, ou seja, era o momento em que se extraiam “o máximo de
informações no mais curto espaço de tempo possível, para que pudessem efetuar
mais prisões antes que os amigos e companheiros do prisioneiro ficassem saben-
do da sua prisão e desaparecessem” (WESCHLER, 1990, p. 23).

Sobre as formas de extrair informações dos prisioneiros, o general Adyr
Fiúza de Castro ressaltou que “tinha um prazo de 5 horas para tirar todas as
informações possíveis, onde era o aparelho e qual seria o próximo ponto [de
encontro]”. (D’ARAÚJO et al., 1994, p. 35). Havia, também, a possibilidade
do preso negar em tribunal todas as informações prestadas anteriormente. Por
todos esses fatores, cuidadosamente observamos as informações dos militantes
em momentos distintos do processo, com o objetivo de perceber possíveis
mudanças no conteúdo de um interrogatório para outro. Entendemos, que
muitas vezes, sob coação física, os interrogados poderiam fazer afirmações sem
propósito, criar situações falsas ou verossímeis apenas para livrar-se dos horro-
res da tortura.

Ainda que uma das nossas fontes sejam os processos militares, não foi
nosso objetivo produzir uma versão oficial da luta armada em Salvador. Esses
processos revelaram-se um material extremamente rico e complexo, que exigiu
um cuidadoso e exaustivo trabalho de crítica e interpretação a partir do cruza-
mento com as entrevistas, ou seja, o essencial para a pesquisa foi mesmo a
confrontação das informações contidas nos processos e entrevistas.5 Nessa prá-
tica, foram cotejadas as fontes processuais com os dezesseis depoimentos orais
colhidos diretamente na forma de entrevistas gravadas com ex-militantes: cin-
co do PCBR, cinco do MR-8 e seis da VAR-Palmares. Todas elas contribuíram
inquestionavelmente na reconstituição da memória das organizações da es-
querda armada urbana baiana. Os depoimentos, em geral, foram bastante ri-

BNM 91/70, que também apura a estrutura do PCBR, BNM 212/70, sobre a morte do Sargento da Aeronáutica,
cujos principais envolvidos são os militantes Theodomiro Romeiro dos Santos e Paulo Pontes da Silva, BNM 612/70
que investiga o assalto ao Banco da Bahia na Liberdade, realizado pelo PCBR; BNM 271/70 sobre o funcionamento
da VAR-Palmares. Consultamos ainda um depoimento do BNM 363/70, sobre o PCBR/PC do B em Ilhéus, cedido
pela pesquisadora Andréa Santos. Contabilizamos um total de 31 processos sobre a esquerda na Bahia, durante o
período de 1964 a 1973, 28 sobre  Salvador, 2 em Ilhéus e um a respeito de Feira de Santana.

5 Vale ressaltar que os depoimentos de sete pessoas, das 16 entrevistadas, foram confrontados com os seus interrogatórios
que integram os respectivos processos, arquivados no BNM. Na dissertação, ainda trabalhamos com os jornais A Tarde
e Jornal da Bahia, veículos constantes de divulgação e/ou crítica das ações dos militantes e das organizações armadas.
Algumas notícias dos jornais trazem a descrição dos eventos, passeatas estudantis, prisões de militantes e apreensões de
materiais, registrando-se a presença dos agentes sociais no processo de oposição à ditadura vigente.
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cos em informações, análises e, por alguns entrevistados, carregados de emo-
ção. Apesar da elaboração prévia de uma lista de perguntas que interessavam à
pesquisa, os ex-militantes foram solicitados a discorrer livremente sobre o tema,
intercalamos, vez por outra, questões relevantes para o esclarecimento de de-
terminados aspectos: motivações que os levaram a optar pela luta armada; a
vida na clandestinidade; as ações das quais participaram, assim como a estru-
tura e os níveis hierárquicos daquela organização armada, à qual estiveram
vinculados. Elementos cotidianos, referências a lugares, costumes diários, pre-
ferências artísticas, relacionamentos familiares, determinadas informações
de suas trajetória em reuniões clandestinas, “pontos” marcados em praias e
portas de cinemas e todo um universo que ainda permanecia oculto sobre a
historia da esquerda armada baiana, foram possíveis, apenas, de serem revela-
do em sua riqueza de detalhes pelos próprios envolvidos.

A escolha dos depoentes, foi determinada por critérios como: o grau de
envolvimento na organização, dirigentes, militantes de base ou simpatizantes.
Muitas vezes, nos baseamos nos dados contidos nos processos, em outras pro-
curamos nomes já consolidados pela bibliografia que havia sobre o tema. As-
sim apresentamos os depoimentos, no sentido de “preencher as lacunas” deixa-
das pelas fontes escritas, buscando dados informativos e factuais da vivência
clandestina nas organizações armadas.6

A tônica da luta em Salvador teria sido de reação, de uma defesa dos
direitos democráticos cerceados pelo poder ditatorial implantado, sobretudo
após o Ato Institucional no 5.7 Os depoimentos unanimemente sugeriram que
o Ato Institucional n. 5 (AI-5) foi a razão fundamental para a opção pela
resistência armada, ou seja, o estreitamento dos canais legais de atuação oposi-
cionista depois do golpe de 1964, sobretudo a partir de 13 de dezembro de
1968, teria criado condições para adesões às organizações armadas. A
radicalização do regime militar com o AI-5, trouxe, para muitos jovens baianos,
a confirmação de que vias pacíficas não bastariam para reconquistar a liberda-
de e acabar com o regime autoritário no Brasil. A impossibilidade de se fazer
“movimento de massa”, ou seja, o fechamento total da ditadura militar dificul-

6 Recorreu-se, também, a documentos manuscritos, mimeografados, datilografados, de produção e circulação
clandestinas, para debate e divulgação de idéias, contendo teses sobre realidade brasileira do período, análises do
caráter da revolução brasileira, um esboço da linha de atuação com propostas para a luta armada, planejamento de
treinamento de tiro, avaliação e autocrítica do militarismo e das ações armadas, cartas de militantes, panfletos e
periódicos pertencentes à VAR-Palmares, PCBR e MR-8, suscitando uma série de questionamentos pertinentes ao
objeto de pesquisa.

7 Promulgado em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional n. 5, representou o completo fechamento do regime
militar. Não havia prazo estipulado para sua vigência e passariam a ser permanentes os controles e a suspensão de
garantias institucionais. Ver: Alves (1987, p. 131).
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tou o trabalho político que se fazia anteriormente, sobretudo pelos estudantes.
Renato da Silveira, professor, designer gráfico e artista plástico desde 1967, ex-
militante do MR-8, afirmou que o seu ingresso na atividade política se deu
através da arte e pela falta de liberdade de expressão imposta pelo AI-5:

Eu comecei, na verdade, como militante artístico, em
1966. Teve aqui na Bahia uma grande Bienal de Artes
Plásticas, uma Bienal Nacional, organizada pelo Juarez
Paraíso. [...] A minha primeira militância foi de luta con-
tra a arte decorativa, a arte que não se voltava para as
realidades sociais, e pela procura de novos espaços. Nós
fazíamos exposições em faculdades, em sindicatos, nas ruas,
e muito próximo das organizações de esquerda. Naquela
época, era uma arte engajada, arte de denúncia. Mas vem
o AI-5 e fica difícil ser artista, por que os espaços todos se
fecharam, existiam espiões em toda parte, em todo lugar
onde existia gente aglomerada discutindo, tinha pelo
menos um espião da repressão. A partir daí, fazer militância
como artista ficou praticamente impossível. A minha op-
ção foi abandonar a arte, eu abandonei completamente a
arte, e entrei numa organização que era a princípio a Ju-
ventude do Partido Comunista da Bahia. Nesse momen-
to, eu me tornei militante mesmo, com uma vida clan-
destina toda organizada [...] Na verdade, foi a falta de
possibilidade de exercer a minha profissão de artista
engajado, solidário com as lutas do povo brasileiro, que
me levaram para a luta clandestina8.

Na proporção em que os estudantes foram investindo mais intensamente
nas discussões sobre luta armada e se preparando como “quadros”9, ou seja,
militantes profissionais, iam se afastando da frente de massas e entrando na
clandestinidade por questões de segurança. A preparação militar mínima era
obrigatória, os encontros somente em pontos previamente marcados, com se-
nhas, não se permitindo atrasos. Compreendendo que o momento posterior
ao AI-5 caracterizava-se, particularmente, pela falta de alternativa para
mobilização legal, a atividade estudantil reduziu-se ao que foi denominado
pelo nosso depoente de “ação clandestina de massa”, que consistiu na colação

8 Entrevista com Renato da Silveira.

9 Entendemos como “quadro” de uma organização, o militante “profissional”, o que está mais preparado
qualitativamente, o quadro de direção ou o militante em tempo integral.
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de cartazes e panfletos nas paredes, na distribuição de alguns informes e difu-
são de boatos.10

Segundo Ridenti (1993), já em meados de 1968, havia uma tendência à
migração dos militantes do movimento estudantil de seus grupos estudantis
para as organizações de esquerda, que apresentavam como meta prioritária a
guerrilha rural. Em Salvador, ainda no final de 1967, como resultado das dis-
sidências do Partido Comunista Brasileiro (PCB), temos conhecimento de um
grupo de estudantes baianos, basicamente secundaristas, que já constituíam
duas correntes independentes, ou seja, duas dissidências do PCB local, e que,
durante as movimentações estudantis de 1968, já atuavam organizadamente:
uma sob a liderança de Juca Ferreira e Sérgio Landulfo Furtado e a outra,
coordenada por Chantal Russi, Marie Hélène Russi, Carlos Sarno e Jurema
Valença. A essas duas tendências dissidentes faziam parte, inicialmente, um
único grupo de estudantes, proveniente, em grande medida, do Colégio Esta-
dual da Bahia, Colégio “Central”, mais alguns estudantes da Escola Técnica
Federal da Bahia e do Colégio Severino Vieira.11 Esses estudantes tiveram pre-
sença marcante nas movimentações estudantis durante os anos de 1966 até
1968 sob forte influência do PCB, contudo, é bom ressaltar que o ingresso de
alguns desses jovens no partido ocorrera com o fim de provocar uma cisão,
cujo objetivo era criar uma dissidência que comungasse com uma concepção
de rompimento mais radical com o regime militar.12

A princípio, esses estudantes vão agrupar-se, cada um deles, de acordo
com suas preferências ideológicas e afinidades com os métodos utilizados para
a derrubada do governo militar no Brasil. Nesse momento, esses estudantes, já
vão atuar, organizados no interior das dissidências de forma semiclandestina,
alguns deles adotando codinomes. Ambas as tendências, no interior da dissi-
dência do PCB, aos poucos vão se afastando dos movimentos de massa de
outros tempos, assumindo algumas atitudes de viés militarista na confrontação
com o regime – como, por exemplo, a busca de treinamento militar –, embora
esses grupos não se assumissem dentro da chamada “linha militarista”13. Ao

10 Entrevista com Ubiratan Castro de Araújo.

11 Podemos citar dentre outros, os estudantes Carlos José Sarno, Jurema Augusta Ribeiro Valença, Marie Hélène
Russi, Chantal Russi, Nemésio Garcia, Getúlio Gaspar Gouveia, Rui Pinto Paterson, Israel Oliveira Pinheiro, Maria
Célia Mascarenhas Magalhães, Sérgio Landulfo Furtado, José Carlos Souza, Ubiratan Castro de Araújo, Carlos
Moreira Villanueva, Denílson Ferreira de Vasconcelos, João José Reis e João Luis da Silva Ferreira (Juca Ferreira).

12 Entrevista com Jurema Valença.

13 Cabe aqui um esclarecimento de ordem semântica. O termo “militarismo” recebeu entre as esquerdas o significado
de predomínio da tendência para a luta armada imediata. Organizações de esquerda militarizada eram aquelas que
adotavam formas de luta e de propaganda armada e desprezavam o trabalho de massas. (GORENDER, 1990)
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entrevistarmos os militantes que estiveram na liderança das duas tendências,
cada entrevistado declarou que o outro grupo dissidente, naquele momento,
assumira atitudes militaristas e vanguardistas em detrimento das atividades
políticas junto aos estudantes e operários.14

Mas o rompimento motivado quanto à forma de resistência à ditadura,
não foi o único ponto de divergência, uma outra resposta freqüente refere-se à
divisão por afinidades pessoais, ou seja, as amizades constituídas ainda no
movimento secundarista do colégio “Central” também teriam sido uma moti-
vação para a cisão da Dissidência Comunista da Bahia (DI-BA) em dois gru-
pos distintos, com estruturas e ligações com outros estados diferenciados: um
ligado ao MR-8 e outro à VAR-Palmares.15 Por exemplo, os militantes, Juca
Ferreira e José Carlos Souza, utilizam o mesmo argumento, e justificam que o
rompimento foi causado pela posição mais “vanguardista” e “militarista” ado-
tada pelo outro. Juca Ferreira relatou que:

[...] logo depois de nós rompermos com o PCB, meses
depois, rachou em dois, porque tinha um pessoal que era
abertamente guevarista, trabalhava com a perspectiva do
foco guerrilheiro, a gente os chamava de militaristas. Pre-
paração de uma coluna guerrilheira, escolha da área, ação
armada na cidade para criar infra-estrutura, era uma coi-
sa que subestimava a ação política. E nós, outro grupo,
tínhamos a tese das ações político-militares. As ações ar-
madas deveriam ser para fazer propaganda de um projeto
político. Deveríamos ter enraizamento nas classes sociais,
era um pouco mais sofisticado teoricamente.

O grupo que se aproximaria da VAR-Palmares também afirmou na épo-
ca defender as ações “político-militares”, onde a ação militar estava subordina-
da à propaganda de um projeto político. Essa caracterização foi encontrada em
Carlos Sarno e Ubiratan Araújo para justificar o distanciamento em relação ao
grupo liderado por Juca Ferreira e Sérgio Furtado. Em depoimento, Sarno
mencionou que durante o Congresso de Ibiúna ocorreram contatos do seu

14 Entrevistas com Carlos Sarno, Ubiratan Araújo, Renato da Silveira, Juca Ferreira, José Carlos Souza, Jurema Valença.

15 Perguntamos, insistentemente, aos nossos entrevistados o motivo do “racha” na Dissidência do PCB na Bahia. Em
grande medida, as respostas coincidiram que uma suposta inclinação “militarista” do “outro grupo” levou á separação.
Ver depoimentos de Carlos Sarno,  Jurema Valença, Israel Pinheiro, Ubiratan de Castro Araújo, Renato da Silveira,
José Carlos Souza, Juca Ferreira.
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grupo com a Dissidência de São Paulo, no que facilitou a integração com a
VAR-Palmares, e também relatou que alguns fatores que provocaram a divisão
da DI-BA foram:

Priorizávamos a atividade política de organização operá-
ria, de articulação e uma rede de apoio de inserção social.
Havia uma corrente mais voltada para a ação armada,
para uma discussão de foco, de vanguarda [...] esses fo-
ram os motivos, apesar das ligações pessoais que a gente
tinha. [...] A gente começou a se ligar mais ao pessoal de
São Paulo, mais voltado para discussões políticas [...] as
afinidades do ponto de vista político com a VAR-Palmares,
de organização dos trabalhadores nas cidades, a instância
política, foram também importantes.

Formação das organizações armadas em Salvador

O grupo da DI-BA, que, posteriormente, se integraria à VAR-Palmares,
estruturou-se em Salvador, a partir de março de 1969, marcado o seu início
em uma reunião realizada no bairro de Pirajá, na qual foi definida a linha de
atuação da organização clandestina. Nessa reunião de fundação, primeira eta-
pa de estruturação que, segundo informações de um dos participantes, durou
quatro dias, teriam acontecido apenas discussões teóricas sobre problemas re-
gionais, brasileiros e internacionais.16 Num segundo momento, alguns dias
depois, em outra reunião, numa fazenda localizada em Inhambupe, interior
do estado, de propriedade do pai de um dos militantes, foram acordadas as
bases da organização e definidos seus modos de atuação, assim como, a distri-
buição de tarefas e a divisão hierárquica entre os participantes.17

Ora, não nos parece, portanto, incorreto afirmar que, o final do ano
1968 e o primeiro semestre de 1969, sem dúvida, foi o momento de consoli-
dação política da DI-BA através de discussões sobre as diversas organizações de
esquerda armada implantadas no Rio de Janeiro e São Paulo, realizadas com o
propósito de escolher aquela que melhor se adequasse às suas exigências. Já no
segundo semestre de 1969, o grupo sob a liderança de Carlos Sarno, Chantal

16 Dessa fase de integração e estruturação da organização em Salvador, participaram apenas Chantal Russi, Marie
Hélène Russi, Nemésio Garcia, Jurema Valença, Antonio Argolo, Getúlio Gouveia, Carlos Sarno, Denílson Ferreira
de Vasconcelos, Wanderlan Macedo, Wanderley Macedo (estes dois últimos, originários da militância de Alagoinhas).

17 Confira BNM (192, 1971, p. 59-60, 328).
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Russi, Jurema Valença, resolve enviar Getúlio Gouveia e Marie Hélène Russi,
os principais “quadros” da organização, para fazerem contato e discutirem for-
mas de inserção política com a VAR-Palmares, porém, isto não se concretiza
nesse momento, devido à prisão de ambos, quando tentavam embarcar na
Rodoviária de Salvador, no dia 2 de setembro daquele ano.18 Jurema Valença
narrou esse episódio:

Éramos todos seguidos o tempo inteiro [...] então foram
prender Marie Hélène que estava seguindo com Getúlio
Gouveia para o Rio de Janeiro para discutir o nosso in-
gresso grupo do Rio de Janeiro. Eles estavam indo fazer as
discussões políticas e Getúlio estava armado. Na hora que
Marie é presa na Rodoviária, Getúlio saca a arma, quan-
do Getúlio saca a arma a polícia cai em cima dele, e os
dois vão presos. Quando Marie vai presa com Getúlio, a
gente dispersa porque eles sabiam que nós éramos do
mesmo grupo [...] nós estávamos sempre juntos, e, éra-
mos do movimento de massas, éramos da frente, não fazí-
amos um trabalho clandestino, fazíamos um trabalho
público, e, eu já tinha sido presa uma vez no movimento
de rua, numa passeata.

Após a prisão de Marie Hélène Russi e Getúlio Gouveia, o grupo se disper-
sa inicialmente para cidades do interior, a exemplo de Riachão de Jacuípe, Amélia
Rodrigues e, com a continuação das “quedas”, verificou-se, posteriormente, o
“recuo” para São Paulo e Rio de Janeiro, a alternativa mais viável naquele mo-
mento. Duas consequências decorrem dessas prisões: primeira, a vulnerabilidade
do grupo se apresentou como fato indiscutível, e a clandestinidade tornou-se
uma alternativa aceitável para o restante do grupo; segunda, a dispersão foi total,
e os militantes buscaram apoio em outras organizações da esquerda armada, na
rede de simpatizantes e entre os familiares. Face aos acontecimentos, durante o
mês de outubro de 1969, a polícia prenderia Nemésio Garcia e Chantal Russi no
município de São Miguel das Matas, onde se encontravam foragidos.19 Esse fato
promoveria a desarticulação do grupo, a perda de contato entre alguns integran-
tes, obrigando-os, definitivamente, a afastarem-se de Salvador. No caso de Carlos

18 Entrevistas com Juca Ferreira, José Carlos Souza, Rui Paterson; Jurema Valença. (Cf. A Tarde, 19, 21 e 25 fev.
1970). Ver também (BNM 192, 1971, p. 60-61; JOSÉ, Emiliano, 2000, p. 87).

19 Entrevistas Carlos Sarno, Rui Paterson, Jurema Valença. (Cf. BNM 192, 1971, p. 59-60; Jornal da Bahia, 18 out.
1969)
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Sarno e Jurema Valença, a cidade escolhida para “recuo” fora São Paulo, ficando
evidente a adesão à VAR-Palmares, senão apenas por afinidades políticas, tam-
bém por questões de segurança.20 Paterson nos diz que “as prisões transforma-
ram, aquele que seria um processo calmo de integração, com inúmeras discus-
sões, em puro engajamento por necessidade de ajuda”.

Essa Dissidência que se ligou à VAR-Palmares, operava em Salvador em
quatro níveis bastante distintos: o Setor Estudantil Secundarista; o Estudantil
Universitário; o Setor Operário e o Setor do Interior. A orientação de cada
nível ficava sob a responsabilidade de um militante pertencente aos quadros de
direção. O Setor Estudantil era coordenado por Jurema Valença e se subdivi-
dia em Secundarista e Universitário, este último englobava as Faculdades de
Filosofia das Universidades Católica e Federal. Esse setor tinha como principal
objetivo o recrutamento de novos militantes para a organização e a difusão do
“marxismo”. Entretanto, seguindo a linha teórica da sua organização de es-
querda, de inserção nos movimentos de massas, o grupo, constantemente, par-
ticipava de passeatas e reivindicações estudantis. A participação no Congresso
da UNE em Ibiúna, interior de São Paulo, realizado clandestinamente em
outubro de 1968, que contou com a presença de cerca de setecentos delegados
estudantis de todo o país, segundo os entrevistados, foi importante pólo de
recrutamento para a organização armada.21

Como atestou Jurema Valença, a Dissidência da qual ela foi dirigente,
inicialmente, valorizara o “trabalho de bairro”, embora tivesse realizado treina-
mentos militares, não o faziam com a perspectiva de realizar luta armada na
Bahia e sim, com o objetivo de ingressar em grupos maiores de porte nacional
para que pudessem ampliar a luta localizada em Salvador e em algumas cidades
do interior do estado. Dessa forma, esse grupo evitou ações armadas em Salva-
dor, considerando que o objetivo não era de uma resistência isolada, mas acor-
dada com uma organização maior. Por conseguinte, o grupo se dedicara, so-
bremaneira, aos “trabalhos de massas”.22

Essa mesma tendência da DI-BA possuía ainda um Grupo de Trabalho sediado
no interior do estado, em Alagoinhas. O estreitamento das relações políticas com

20 Em março de 1970, como resultado das prisões de Getúlio Gouveia e Marie H. Russi e as conseqüentes
desarticulações, Denílson Vasconcelos, até o momento militante do grupo de Carlos Sarno, entra para o MR-8 e fica
sob a assistência de Maria Lúcia Murat; Israel Pinheiro viaja para o Rio de Janeiro e depois segue para Minas Gerais.
Ver também depoimentos de Jurema Valença, Carlos Sarno, Israel Pinheiro, Rui Paterson.

21 Jurema Valença Marie Hélène e Carlos Sarno participaram desse Congresso da UNE em Ibiúna. Entrevistas Carlos
Sarno, Jurema Valença, Ubiratan Castro. (Cf. BNM 192, 1971, p. 58-60)

22 Atividades de mobilização e organização popular: recrutamento de simpatizantes, estruturação de entidades
estudantis, sindicais, greves e passeatas.
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essa cidade começou no início de 69, com uma série de Conferências realizadas no
Tênis Clube de Alagoinhas e promovida por Wanderlan Macedo Bomfim, tendo
como um dos conferencistas o professor Alberto Goulart Paes Filho, conceituado
professor de História do Colégio Universitário da Bahia. A partir daí, a base da
organização guerrilheira nessa cidade seria coordenadas pelas irmãs Chantal Russi
e Marie Hélène Russi, em contato direto com Wanderlan Macedo Bonfim.23

Jurema Valença ainda acrescentou que a tentativa de recrutamento de
militantes e simpatizantes nas fábricas dava-se através da distribuição de pan-
fletos que tratavam de reivindicações salariais, trabalho esse desenvolvido, so-
bretudo sob a coordenação de Nemésio Garcia. O seu grupo buscou atuar
principalmente nas indústrias metalúrgicas, consideradas as mais importantes
da região, abrangida pelas cidades circunvizinhas de Salvador, onde se instala-
va a atividade industrial, a exemplo de Camaçari. Um fato marcante foi a
tentativa de sublevação dos ferroviários da Leste Brasileira, para a qual foram
realizadas pichações e panfletagens na cidade de Alagoinhas.24

Tratando-se da VAR-Palmares, as bases desta no interior espalhavam-se
pelas cidades de Cruz das Almas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, além
dos contatos herdados da DI-BA em Alagoinhas. Em Itabuna, houve uma
tentativa de implantação, porém sem sucesso. Rui Paterson apontou um nú-
mero de dez a doze cidades, nas quais essa organização teria simpatizante.25

Conhecemos a formação, no início do ano de 1969, de mais uma organização
armada em Salvador, o PCBR, através da junção de um grupo de dissidentes do

PCB com um grupo de jovens oriundos do movimento
estudantil secundarista de 1967 e 1968, sobretudo do
Colégio de Aplicação de Salvador e estudantes
secundaristas da cidade de Jequié. Em grande medida,
também, por alunos da faculdade de Direito, Filosofia,
Geologia e Economia da Universidade Federal da Bahia,
todos sob a orientação de “quadros” do PCBR de
Pernambuco, deslocados para organizar e estruturar a base
de Salvador.26

23 A base de Alagoinhas era composta por Wanderlan Macedo, Wanderley Macedo, Arnaldo Alves, Adolfo Costa,
Raimundo Alves e Estela Santana. Entrevistas Carlos Sarno, Jurema Valença. (Cf. BNM 192, 1971, p. 33)

24 Segundo depoimento de Jurema Valença, Nemésio Garcia trabalhava dentro de uma fábrica e Marie Russi era
secretária de uma indústria do Pólo Petroquímico. (BNM 192, 1971, p. 14, 60, 64-65)

25 Entrevista Amilcar Baiardi, Rui Paterson. (Cf. BNM 192, 1971, p. 60)

26 Entrevistas Renato Affonso, Dirceu Ribeiro, Paulo Pontes. (Cf. BNM 212, 1970, p. 55, 82, 181-182, 829,1130;
BNM 612, 1970, p. 494-495)
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Dirceu Régis Ribeiro, natural da cidade de Remanso, interior da Bahia,
foi um importante “quadro” que veio para Salvador no início de 1969, com
permissão da Direção Nacional para ampliação de novos contatos e dinamização
das atividades do PCBR na cidade. Esse militante, ainda no Rio de Janeiro, foi
ligado à Frente Unida de Estudantes do Calabouço (FUEC). Participou das
mobilizações do restaurante do Calabouço e, posteriormente, incorporou-se
ao PCBR que o reenviou para a Bahia.27

Após a chegada de Paulo Pontes a Salvador, vindo de Recife, em fevereiro
de 1970, ocorreu uma reunião com a participação de Dirceu Régis, Frederico
Menezes de Oliveira, Renato Ribeiro da Costa – os dois últimos do Comando
Regional de Pernambuco – mais Getúlio Oliveira Cabral, Dirigente Nacional,
na qual ficou estabelecida a tarefa de dinamizar as atividades do PCBR na
capital baiana e ampliar os contatos já existentes da base estudantil, antigos
colegas do Colégio “Central”, que se reencontraram na Faculdade, geralmen-
te, de Economia, e reuniram-se, novamente, para trabalharem juntos, como
militantes do PCBR.28

O Comitê Regional do PCBR em Salvador estava constituído por Rena-
to Ribeiro da Costa e Frederico José Menezes de Oliveira, membro do Comitê
da Zona da Grande Recife. No entanto, na Bahia, a direção permanente do
partido estava formada por Paulo Pontes da Silva, Dirceu Régis Ribeiro e Re-
nato Ribeiro da Costa. De acordo com as fontes consultadas, o partido estava
organizado em duas bases: uma estudantil, relativamente ampla, e outra ope-
rária, sob a assistência política de Dirceu Régis e, posteriormente, também de
Paulo Pontes. Este último classificou a estrutura em “Frente de Massas” e “Frente
Militar” e ambas, sistematicamente, separadas.29

No interior do estado, o reforço do PCBR vinha da cidade de Jequié. No
final de 1968, chegaram do Rio de Janeiro, para aí fundar o partido, os mili-

27 Entrevista Dirceu Ribeiro. (BNM 91, 1970, p. 108-112; BNM 612, 1970, p. 403-404)

28 Verificamos que, apesar da base do PCBR pertencer a estabelecimentos de ensino diferentes das duas organizações
guerrilheiras mencionadas anteriormente, porém a sua composição era, também, predominantemente de estudantes.
Em grande medida esses militantes da base estudantil foram recrutados por Renato Affonso de Carvalho e Maria
Lúcia Santana Cerqueira. (Cf. BNM 612/70, p. 201-202, 392-393); entrevistas com Paulo Pontes, Dirceu Ribeiro,
Renato Affonso. (BNM 212, 1970, p. 63-64, 96, 829)

29 É de observar que existiriam duas bases ligadas a Dirceu Regis Ribeiro e Paulo Pontes da Silva: uma, sob a coordenação
de Renato Affonso, composto por Marco Antonio Affonso de Carvalho, Elzenóbio Wagner Pereira Coqueiro, Maria
da Glória Midlej Silva, Regina Martins e Roberto Albergaria de Oliveira. Renato Affonso era a ligação desse grupo
com Suzana Maranhão, uma das militantes que recuou do Rio de Janeiro para Salvador, pertencente ao Grupo
Político Militar. A outra coordenada por Maria Lúcia Santana Cerqueira, era composto por Aldo da Silva Vieira,
Manoel Barreto, Maria Célia Magalhães e Antonio Leopoldo Meira. (BNM 612, 1970, p. 75-77, 494); entrevistas
com Paulo Pontes, Dirceu Ribeiro, Renato Affonso. (BNM 212, 1970, p. 62-70)
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tantes Dirceu Régis, Juarez Sena e Geraldo Jorge Sardinha.30 A base estudantil,
originária dos grêmios do Colégio Comercial de Jequié e Instituto Educacio-
nal Régis Pacheco, era a principal força do PCBR na cidade. As atividades, em
Jequié, concentraram-se em panfletagens e distribuições de manifestos, bem
como, realização de pichações por ocasião de datas significativas para o parti-
do, para citar um exemplo, o “Primeiro de Maio” e “25 de Março”. Os temas
expostos nos muros da cidade eram: “Abaixo a ditadura”, “Comida para o
povo”, “O povo está com fome”. O panfleto intitulado Campanha nacional
contra os crimes da ditadura foi distribuído na noite de 28 de fevereiro de 1970,
numa ação conjunta, envolvendo o PCBR e o PC do B.31

Quanto à busca de militantes no ambiente operário, a Leste Brasileira foi
um dos principais alvos do PCBR na Bahia, tendo em Paulo Pontes o principal
responsável pelos contatos. Os levantamentos de empresas sediadas em Simões
Filho, desenvolvidos por essa organização guerrilheira, sugerem a abertura de
outras possibilidades de ação junto ao operariado baiano.32

Ainda falando sobre a formação das organizações armadas em Salvador,
salientamos que o primeiro ensaio de união de parte da DI-BA com a Dissi-
dência da Guanabara (DI-GB) remonta ao final do ano de 1968, quando
chegaram a Salvador dirigentes importantes, com o objetivo de discutir a linha
política da organização da Guanabara. Contudo, o ponto inicial da formalização
da fusão das duas dissidências viria a se verificar em uma reunião, ocorrida no
início de 1969, com o então Dirigente Nacional da DI-GB, Franklin de Souza
Martins, responsável pela Frente de Trabalho Armado.33 A reunião teve tam-
bém como um de seus objetivos sistematizar algumas teses, discutidas posteri-
ormente na “Conferência” realizada em junho de 1969, na cidade de Dias
D’Ávila. Conforme depoimentos, a concentração durou dois dias, nos quais se
discutiram as definições políticas da organização, bem como a estruturação da

30 O grupo seria formado pelos acima citados e mais Ricardo César Sales da Nóbrega, Wesley Macedo de Almeida,
Manoel Amorim de Souza, VÂNIA e AQUILES (CODINOMES). Segundo informações do processo 363/70, em
junho de 1969,  divergências políticas no interior do PCBR afastariam Juarez Sena e Geraldo Jorge Sardinha e ambos
atuariam no PC do B nessa cidade. Dirceu Regis Ribeiro afirmou que ate a sua prisão Geraldo Jorge Sardinha
pertencia ao PCBR, e que mesmo depois de transferido para Salvador, ainda voltaria algumas vezes a Jequié para
reunir-se com seu grupo.

31 (BNM 91, 1970, p. 108; BNM 363, 1970, p. 13-16; BNM 612, 1970, p. 404).

32 (BNM 91, 1970, p. 119-120, 146; BNM 212, 1970, p. 1131; BNM 612, 1970, p. 407, 410).

33 Teriam estado nesta reunião, Juca Ferreira, Sérgio L. Furtado, José Carlos Souza, Carlos M. Villanueva e Elisabete
Rebello Correia Lima. Durante os anos de 1969 e 1971, os principais  dirigentes nacionais do MR-8 estiveram em
Salvador. São eles: Franklin Martins, César Queiroz Benjamim, Cláudio Cardoso de Campos, Carlos Alberto Muniz
e João Lopes Salgado (JOSE, 2000); entrevistas Juca Ferreira, José Carlos Souza. (Cf. BNM 192, 1971, p. 550-551,
581)
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mesma. Estavam presentes, também, alguns representantes da DI-GB, cujo
objetivo maior foi formalizar a coligação das duas dissidências. Nessa “Confe-
rência” de integração com a DI-GB, decidiu-se que as bases da organização,
em sua estrutura baiana, continuariam as mesmas, porém com orientação da
Guanabara. A partir desse momento, iniciou-se uma constante troca de qua-
dros dirigentes, a exemplo de Sérgio Furtado, que seguiu para o Rio de Janei-
ro, enquanto outros militantes seguiram trajetória inversa, vindo do Rio de
Janeiro para Salvador.34 Jose Carlos Souza relatou sobre essa reunião em Dias
D’ Ávila:

A nossa questão era como fazer a luta armada combinada
com a luta de massas, e que não adiantava ter uma luta
armada sem a luta de massas [...] uma vez passamos dois
dias numa casa em Dias D’Ávila, todo mundo confinado
lá, alta segurança, e conversando sobre as definições da
organização. A Dissidência da Guanabara conversou com
a gente, e nós já tínhamos uma certa inclinação por eles.
Nessa época veio aqui na Bahia para conversar com a gente
o Franklin Martins, veio o José Roberto35 esses dois vie-
ram e então começamos cada vez mais a estreitar os laços
com a Dissidência Comunista da Guanabara.

Juca Ferreira, desde o momento de estruturação do MR-8 em Salvador,
foi o seu principal assistente. Era a pessoa de ligação entre a Direção Regional
(Maria Lúcia Murat de Vasconcelos) e a Direção Nacional no Rio de Janeiro,
dito de outra maneira, Juca Ferreira era o responsável por orientar as dirigen-
tes que aqui atuavam. Lúcia Murat,36 militante do MR-8 na Guanabara, per-
tencia ao grupo de Ação e Propaganda, que integrava a Unidade Interna da
Frente Operária chegou a Salvador em fevereiro de 1970, junto com Marcos

34 Nessa reunião, também se decidiu sobre o início da atuação da organização no meio operário, porque, até esse
momento, a predominância da mesma era no setor estudantil. Entrevistas Juca Ferreira, José Carlos Souza. (BNM
192, 1971, p. 581,1473)

35 Provavelmente José Roberto Spiegel.

36 Segundo informações contidas no livro de Luiz Maklouf Carvalho (1998) e do relatório do processo (BNM
192, 1971, p. 431-432), Lúcia Murat pediu afastamento da linha de tiro da organização após algumas falhas
pontuais nas ações armadas no Rio de Janeiro. Foi, então, deslocada para Salvador, atuou na mais rigorosa
clandestinidade, fazendo contatos, inclusive, com outras organizações armadas em atuação na cidade. Voltou para
o Rio de Janeiro no começo de 1971 e, presa no dia 31 de março desse mesmo ano. A ex-militante, hoje, é cineasta
e dirigiu os filmes, Doces Poderes e Que Bom Te ver Viva, este último, um sensível documentário sobre mulheres
torturadas pela ditadura.



141

Dantas Loureiro.37 Com a reestruturação acontecida após o sequestro do em-
baixador norte-americano, a militante recebeu como tarefa o recrutamento
de simpatizantes para a militância da organização, mas a sua tarefa principal na
Bahia foi a de coordenar e reorganizar as atividades do MR-8, pois teria en-
contrado “a organização em Salvador sem nenhuma atividade, com quase to-
dos os membros ‘entocados’em aparelhos”38.

A presença de Lúcia Maria Murat em Salvador teria definido estrutural-
mente o MR-8, dividindo-o, basicamente, em quatro frentes: Frente de Traba-
lho Interno que atuava nos bairros populares, com levantamento de questio-
nário socioeconômico, proteção do arquivo, coleta de noticias da imprensa
local, construção de artigos e distribuição do periódico Avante; Frente de Tra-
balho Externo, Frente Operária e Frente Estudantil.39 Contudo, na prática,
nem todas as quatro “frentes” funcionaram satisfatoriamente, apenas a Frente
Estudantil e a Frente Operária se destacaram. Encontramos ainda nos relatóri-
os pesquisados, informações confirmadas em alguns depoimentos, que o pro-
cesso de estruturação do MR-8 em Salvador também contou com o Setor de
Campo40 e o Setor de Camadas Médias (Imprensa, Estudantil, Pesquisa e Inte-
ligência, Trabalho de Bairros).41

Em 15 de julho de 1970, por determinação de Carlos Alberto Vieira
Muniz, então dirigente do MR-8 no Rio de Janeiro, Eliana Gomes de Oliveira
chega a Salvador para coordenar o Setor de Camadas Médias, dando assistên-

37 Alguns dias após a chegada da Lúcia Murat, também comparece a Salvador o dirigente nacional, Carlos Alberto
Muniz, trazendo Cr$ 2.000,00 para a organização e seria a principal ligação com Lúcia Murat e a Direção no Rio de
Janeiro em determinado momento. Sérgio Landulfo Furtado foi citado como importante dirigente. Juca Ferreira,
preso em outubro de 1970, após ser libertado, provavelmente em dezembro desse mesmo ano, passa para a
clandestinidade. (BNM 192, 1971, p. 90-91,169, 418)

38 O termo “aparelho” refere-se às casas e apartamentos utilizados pelas organizações clandestinas de esquerda para
abrigar seus militantes, guardar documentos, bem como realizar reuniões.

39 A Frente de Trabalho Interno ligado ao Setor de Camadas Médias estaria sob a responsabilidade de Denílson
Vasconcelos, juntamente com Diogo Assunção Santana, Milton Mendes Filho e Jaileno Silva. O MR-8 em documento
“Orientação para a prática” de janeiro de 1971, parte VI define como objetivo do Trabalho Interno desenvolver a
agitação e a propaganda em áreas consideradas importantes, de forma clandestina, por pequenos grupos de ação
através de pichações, panfletagens etc. Frente de Trabalho Externo, ligada ao Setor Operário encarregado de fazer
pichação, panfletagem e levantamento de bairro, estava composta por Luis Antonio Santa Bárbara, Airton da Silva
Ferreira Filho, José Carlos Souza.

40 O Setor de Campo estaria composto pelos seguintes militantes: Luis Antonio Santa Bárbara, José Carlos Souza,
Olderico Campos Barreto, José Campos Barreto, Otoniel Campos Barreto, Félix Escobar, sob a coordenação de João
Lopes Salgado.

41 O Setor de Camadas Médias teria sido formado pelos militantes: João Luis da Silva Ferreira, Maria Lúcia Santana
Cerqueira, Denílson Ferreira de Vasconcelos, Renato José Amorim da Silveira e Sergio Landulfo Furtado sob a
coordenação de Eliana Gomes de Oliveira. (Cf. BNM 52, 1971, p. 57-59; BNM 192, 1971, p. 19, 35-36, 89-91,
170, 190, 192, 423-428, 580-582, 1479); entrevistas Renato Amorim da Silveira, Juca Ferreira, José Carlos Souza.
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cia ao movimento estudantil, a simpatizantes, e fornecendo infra-estrutura de
imprensa, documentação, montagem de aparelhos, compra de veículos, assis-
tência financeira, médica, odontológica, pesquisa e serviços de inteligência.42

O organismo de Logística do Setor de Camadas Médias era coordenado por
Eliana Gomes de Oliveira e Juca Ferreira, que respondiam pelos recrutamentos e
assistência de estudantes e profissionais liberais, através da formação de grupos de
estudos, infra-estrutura (montagem de “aparelhos”, assistência financeira, médica
e dentária, remédios, depósito de material), circulação de documentação falsa e o
trabalho de imprensa. Uma das atividades do trabalho de imprensa era a confecção
dos periódicos Venceremos, Avante e Bandeira Vermelha.43

Em termos de trabalho nos bairros, o setor do MR-8 objetivava a sua
ampliação, com a preparação e interação nas cidades, cuja importância tática era
descrita em seus documentos de discussão interna. A cidade daria apoio futuro à
área principal da organização armada, definida, estrategicamente, pela área ru-
ral. A formação de Grupos de Ação nos bairros, cujo objetivo principal era o de
sustentar o trabalho de campo, consistia em tentar motivar a população com as
ideias da organização, concentrando-se sobretudo nas camadas menos favorecidas
economicamente dos bairros da Caixa D’Água, Alagados, dentre outros.44

Pedro Juracy Damasceno Ferraz, em seu depoimento, revela que o traba-
lho nos bairros consistia no levantamento de

pesquisa em fontes de abastecimento, como mercados,
mercearias, farmácias, consultórios ou postos médicos e
dentários, oficinas, serviço de coleta, galerias de águas plu-
viais, bem como nas empresas de transportes coletivos.

O grupo dos trabalhos de bairros também preparava a confecção dos três
periódicos acima mencionados e entregava-os ao grupo da Frente de Trabalho

42 Entrevistas Renato Amorim da Silveira, Juca Ferreira. (BNM 192, 1971, p. 89-91)

43 Esse material de informação das organizações de esquerda baianas, ora é denominado, no processo e nas entrevistas,
como panfletos, ora como jornais. Como não tivemos acesso a essas publicações, não conhecemos o seu tamanho e
conteúdo para classificá-los e, a partir daqui, os denominaremos periódicos. Esclarecemos ainda que o Setor de
Imprensa estaria sob a responsabilidade de Eliana Gomes de Oliveira, o Setor de Pesquisa e Inteligência com Renato
da Silveira e o Setor de Movimento Estudantil com Maria Lúcia Santana Cerqueira, que após as prisões e
desestruturações do PCBR passou a atuar no MR-8. Ver entrevistas Renato Amorim da Silveira, Juca Ferreira em
(BNM 192, 1971, p. 90, 427-428)

44 Lúcia Murat atuava diretamente no Setor de Trabalho de Bairro dando assistência aos trabalhos nos bairros
empobrecidos da cidade, que eram coordenados por Denílson Ferreira de Vasconcelos. Pertenciam a esse grupo
Milton Mendes, Jaileno Sampaio Silva, Carlos Vilanueva, Diogo Assunção de Santana  e Elisabete Rebello Correia
Lima. (BNM 192, 1971, p. 45)
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Interno para distribuí-los nas atividades de panfletagens, pichações noturnas e
levantamentos sobre a vida da população nos bairros.45

O trabalho de pesquisa e serviço de inteligência desenvolvido por Rena-
to da Silveira, sob a assistência de Juca Ferreira, destacava-se pelo levantamen-
to socioeconômico do estado e de informação e contrainformação. As ativida-
des desse setor incluíam a classificação de recortes de revistas brasileiras e es-
trangeiras contendo notícias econômicas e políticas e um especial esquema de
pesquisa sobre a realidade baiana, entretanto, muito cedo, revelar-se-iam
irrealizáveis devido a dificuldades práticas.46

Pode-se dizer que, em tese, os setores das organizações não se confundi-
am, os militantes buscavam seguir medidas de segurança que exigiam uma
rígida separação entre eles, restringindo a apenas uma pessoa de cada setor, o
contato com a direção regional e, da mesma forma com relação à representação
frente à direção nacional. Era a chamada “estanquização”, lembrada pelos de-
poentes.47

A cidade de Feira de Santana foi a principal base do MR-8, além da
capital baiana.48 Contudo, em virtude de serem iniciantes, não houve nenhum
trabalho prático naquela cidade, apenas a realização frequente de discussões
teóricas. Os levantamentos cartográficos e mapas de estradas de cidades como
Feira de Santana, Vitória da Conquista, regiões do baixo e médio São Francis-
co e nordeste do estado indicam um esforço da organização em ampliar suas
bases no interior.49

Em geral, no plano de atuação política com os operários, as organizações
armadas tentaram estabelecer contatos para a realização de um trabalho de

45 Entrevistas Renato Amorim da Silveira, Juca Ferreira. (BNM 192, 1971, p. 11-40, 130-132, 428)

46 Entrevista Renato Amorim da Silveira. (BNM 192, 1971, p. 91-120)

47 Essa questão foi levantada por Juca Ferreira, José Carlos Souza, Paulo Pontes, Dirceu Régis, Jurema Valença, entre
outros.

48 Em Feira de Santana o MR-8 teria interação com os diversos grupos organizados no meio estudantil, PC do B, AP,
POC, MOLIPO e PCBR. Vale um estudo sobre o MR-8 em Feira de Santana para verificar o teor das atividades. Ver:
Cerqueira (2002, p. 49, 69, 74, 109). O grupo em Feira de Santana, sob a assistência de Carlos Moreira Villanueva
era formado por: Luis Antonio Santa Bárbara (antes de ir para a Frente de Trabalho externo e posteriormente o Setor
de Campo), José Carlos Santa Bárbara (este posteriormente afasta-se da organização), Carlos Orleans, Lamartine
Mota, Antonio Rocha Martinez Fernandez, Vera Gomes, Josafá Costa Miranda, Evan Felipe de Souza, Milton Mendes
(antes de integrar em Salvador a Frente de Trabalho Interno)  e Antonio de Freitas, este último exerceria função de
apoio na ação do seqüestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick. Temos conhecimento de outros militantes
desse grupo, mas por meio de codinome, optamos em não inseri-los.  Ver também depoimentos de Juca Ferreira e
Renato da Silveira.

49 O militante responsável pelos trabalhos da organização no Recôncavo Baiano foi César Queiroz Benjamim
(CERQUEIRA, 2002; PATARRA, 1992, p. 478); entrevistas com Juca Ferreira, José Carlos Souza, Renato Amorim
Silveira. (BNM 192, 1971, p. 99-101, 189-190, 580-581, 598-600)
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“agitação e propaganda”, baseado na atividade de panfletagem e busca de con-
tatos em algumas indústrias sediadas em Salvador. Em relação ao MR-8, além
das afirmações de alguns depoentes, foi encontrado em um dos “aparelhos” –
em apreensão realizada pelos órgãos de segurança e, por estes, atribuídas ao
MR-8 – levantamentos de fábricas no município de Lauro de Freitas, região
metropolitana de Salvador e indústrias têxteis, metalúrgicas, siderúrgicas e
químicas do estado da Bahia. O principal contato operário do MR-8 acontecia
por meio de um simpatizante, mecânico industrial, chefe de uma seção na
Fábrica Nacional de Vagões, localizada nesta capital, o qual se dispunha a
contribuir com dinheiro e facilitação de empregos para membros da organiza-
ção.50

Os periódicos Resistência Estudantil, Luta Operária e Luta Camponesa
podem ser apontados como veículos de “agitação e propaganda” do PCBR em
Salvador, no sentido de divulgar propostas de oposição à ditadura para a popu-
lação baiana. Contudo, não foi possível obter informações mais específicas
sobre esses meios de comunicação, apenas que seriam publicações “precárias” e
que eram impressos e distribuídos com dificuldade. Numa das ações mais
mencionadas nos depoimentos, ocorrida em maio de 1969, o PCBR fecharia
os principais acessos à estação de transporte urbano da Barroquinha com mili-
tantes armados, para fazer propaganda revolucionária através da distribuição
de panfletos e realização de “comício relâmpago”.51 Para uma melhor visualização
dessa panfletagem do PCBR, exemplificamos o relato de Renato Affonso:

Nós fizemos inúmeras panfletagens e pichações, todas elas
armadas, porque a orientação era essa, [...] fizemos um
certo trabalho que não teve repercussão, era um trabalho
mais consistente de assistência política em bairros popu-
lares. Nós éramos de uma história de vínculo com o mo-
vimento, nunca fomos muito submissos àquela orienta-
ção que vinha da direção, que tinha um traço vanguardista
muito acentuado. Nós lutamos por preservar um vínculo
com o movimento, um vínculo com a massa, nós fazía-
mos trabalho de formação em diversos bairros populares.

50 Jose Carlos Souza afirmou em depoimento uma tentativa sem sucesso, de inserção do MR-8 entre os operários,
através de Carlos Moreira Villanueva. (BNM 192, 1971, p. 64, 99-101).

51 Nessa panfletagem, estavam presentes, Renato Affonso de Carvalho, Marco Antonio Afonso de Carvalho, Regina
Martins da Matta e Maria da Glória Midlej Silva; Outras panfletagens ainda ocorreriam até o início de 1970 nas
faculdades de Engenharia, Direito e Filosofia da UFBA, próximo a Igreja de São Bento e nas praias de Salvador,
dentre elas, a da Ribeira. (BNM 212, 1970, p. 6, 34, 54-55, 83-84, 96, 241; entrevistas Paulo Pontes, Renato
Affonso e Dirceu Ribeiro. (BNM 612, 1970, p. 494-497)
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Eu, pessoalmente, assistia a vários e vários [sic] desses tra-
balhos de formação política e teórica, e de tentativa de
procurar, organicamente, setores mais destacados de de-
terminados bairros populares, e tentar, depois, dar um
desdobramento mais partidário. Mas isso chocava com
uma preocupação maior que acabou prevalecendo, de ações
de vanguarda [...] também fizemos algumas panfletagens
até bonitas do ponto de vista estético, vestidos a caráter,
de boina [...] fechamos uma vez os três lados da
Barroquinha, a saída para a Praça dos Veteranos, a saída
para cima e a saída para a ladeira do Paraíso, colocamos
três ou quatro companheiros em cada saída dessa e, en-
quanto os outros companheiros faziam a panfletagem de
mão em mão, no Primeiro de Maio, inclusive a repressão
apareceu, houve um início de tiroteio, mas eles fugiram
por que nós éramos um número muito maior, mas so-
mente um, dois ou três estavam armados.

Levando em conta os depoimentos de Renato Affonso de Carvalho e
Paulo Pontes, percebemos que o PCBR vivenciou uma divergência interna no
que se refere ao teor da atividade a ser desenvolvida. O grupo que se formou
em Salvador teria uma posição de resistência centrada nos trabalhos políticos
de recrutamento, sobretudo nas áreas estudantil e operária, uma tendência
diametralmente oposta à defendida pelos militantes que chegaram do Rio de
Janeiro, sobretudo representados por Prestes de Paula e Bruno Maranhão. Por
ocasião das comemorações do “Primeiro de Maio” de 1970, estas duas tendên-
cias teriam se debatido quanto à importância de uma ação panfletária. Entre-
tanto, nessa data, recebendo autorização do comando nacional, Paulo Pontes,
Dirceu Régis Ribeiro, Natur de Assis Filho e Wellinghton Araújo de Freitas
imprimiram e distribuíram, na madrugada anterior ao dia primeiro de maio
de 1970, cerca de dois mil panfletos com as seguintes palavras de ordem: “Pri-
meiro de Maio, dia de luta”, além de pichações nos bairros de IAPI, Pau Miú-
do e Liberdade.52

Neste depoimento, Paulo Pontes também aponta as diferenças no interi-
or do PCBR:

Eu insistia muito que o fundamental aqui era ação política
52 Renato Affonso de Carvalho, Marco Antonio Affonso de Carvalho, Regina Martins, Maria da Gloria Midlej,
Wagner Coqueiro e JOÃO (CODINOME),  também  fariam panfletagens e pichações em comemoração ao primeiro
de maio de 1970 no bairro do Pau Miúdo. Entrevistas: Paulo Pontes e Dirceu Ribeiro (BNM 91, 1970, p. 23-26,
109, 111; 212/70, p. 1128-1130; BNM 612, 1970, p. 876).
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e não ação armada, se é que poderia fazer essa diferença, ou
seja, quando se fazia uma ação política, ia armado, sim,
mas para resistir [...] esse pessoal que estava aqui era mais
militarista, eles chegavam e diziam: “a grande propaganda
é se fazer uma ação armada de expropriação de banco”.

A rigor, a organização que efetivamente realizou ações armadas em Sal-
vador foi o PCBR, apresentando uma inclinação mais “militarista” que as ou-
tras organizações, no período em que parte da direção nacional vivia em Salva-
dor, não obstante a perspectiva orientada por Dirceu Régis e Paulo Pontes,
visava, ao contrário, uma política voltada para o recrutamento de estudantes,
através de atividades de panfletagem e pichação e ações de “agitação e propa-
ganda”, que visavam sua expansão.

As redes de simpatizantes, ou seja, colaboradores vinculados à coordena-
ção dos setores e à direção regional, também foram extensas nas organizações
baianas. A esse respeito, foi reveladora a constância da utilização, pelas organi-
zações armadas, dos serviços de seus simpatizantes. Para alguns, a hospedagem
temporária de militantes, a função de guardar documentos pessoais falsifica-
dos, documentos políticos para discussão interna e mimeógrafos; atendimento
médico-odontológico gratuito; para outros, a tarefa de “cobrir pontos”53, dis-
tribuir panfletos e contribuição em dinheiro e empréstimo de automóveis.54 O
MR-8, por exemplo, teria tido como colaboradores, o chefe de seção da Fábri-
ca Nacional de Vagões que facilitou a admissão de seus militantes nesse estabe-
lecimento industrial, e um funcionário da Polícia Federal, pai de um militante
da organização, quem teria avisado ao filho sobre a prisão de Solange Gomes,
militante que desencadeou uma série de quedas no MR-8, iniciadas em março
de 1971.55

Algumas considerações finais

Não obstante, as organizações por nós pesquisadas insistissem que o local
primordial da luta seria o campo, na Bahia, assim como em outros estados, as
organizações foram desarticuladas antes que pudessem aprofundar qualquer tra-
balho no campo. A inserção dos grupos armados na área rural foi praticamente

53 Termo utilizado na época referente ao encontro clandestino.

54 O MR-8 teria tido um simpatizante médico e outro dentista que prestavam atendimento aos militantes, gratuitamente
em seus consultório. Ver (BNM 192, 1971 p. 64, 92, 172); Depoimento de Renato da Silveira e Juca Ferreira.

55 Ver (BNM 192, 1971, p. 63-64, 146-147, 220-221, 346; JOSE, 2000).
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nula, tanto na organização dos trabalhadores rurais, quanto na efetiva implanta-
ção de uma base guerrilheira. Contudo, no final de 1970, o MR-8 deslocou
quadros para o interior do Estado. Em Alagoinhas, sob a coordenação de José
Carlos Souza e Félix Escobar, estavam os irmãos Wanderlan e Wanderley Macedo
Bomfim dentre outros; na região do Buriti Cristalino, município de Brotas de
Macaúbas, havia um outro grupo sob a coordenação de João Lopes Salgado.56

Entendemos que a prática de militantes procurados transitarem entre os
estados, deveria ser uma atitude natural nas situações de perigo vivida na épo-
ca em estudo.57 Para Ferreira, também é importante perceber que a não reali-
zação de ações armadas em Salvador foi muito mais o resultado da percepção
da fragilidade orgânica do seu grupo e da efetivação do trabalho político em
ações de propaganda:

Não era bem a noção de recuo, era mais o entendimento
de que nós éramos frágeis, como estrutura clandestina,
tínhamos saído recentemente do movimento de massas e
todos nós havíamos participado dos movimentos de mas-
sa aqui na Bahia, desde 1966 até 1968, onde estávamos
expostos.58

A rigor, o PCBR não teria considerado o princípio da preservação de
Salvador e, com a chegada de parte da Direção Nacional, vira-se com a neces-
sidade de “levantar fundos” para organizar a estrutura e viabilizar o sequestro
do cônsul norte-americano em Salvador, Alexander F. Watson, ação revolucio-
nária que teria como objetivo a troca do seqüestrado pela liberdade de mem-

56 A “área de campo”, na cidade de Brotas de Macaúbas, teria sido preparada por João Lopes Salgado, dirigente
nacional e coordenador do setor de campo da organização, e Luis Antonio Santa Bárbara, em busca de condições
propícias de segurança para aguardar a chegada de Carlos Lamarca. Lúcia Murat teria comunicado a José Carlos
Souza que o PCBR iria executar a ação de seqüestro do cônsul norte-americano, motivo que anteciparia a sua ida para
o setor de campo, a partir de junho de 1970. (JOSE, 2000; RIDENTI, 1993), entrevistas com Paulo Pontes e José
Carlos Souza. (BNM 52, 1971, p. 57-62, 547; BNM 192, 1971, p. 64-66, 424, 581-583, 599-600)

57 Na perspectiva de trocas de quadros e “recuo”, vieram para Salvador César Queiroz Benjamim, João Lopes Salgado,
Felix Escobar. Ver entrevista de José Carlos Souza, Juca Ferreira.

58 Juca Ferreira, em entrevista, confirmou que os militantes do MR-8, Sérgio Furtado, Elisabeth Rebelo Correia Lima
e Maria Lúcia Cerqueira Santana recuaram para o Rio de Janeiro, além de outro militante da base de Feira de Santana,
que teria sido o “caseiro” do local em que o embaixador dos Estados Unidos, hospedou-se durante o seqüestro em
setembro de 1969. Juca Ferreira, preso em outubro de 1970, foi solto em dezembro desse mesmo ano, com a
obrigação de comparecer toda quinta-feira á sede da Polícia Federal para assinar o ponto, visto que a polícia havia
acreditado que o militante procurado era seu irmão, Júlio Ferreira. Com a prisão de um militante da base de Feira de
Santana e a conseqüente colaboração deste, confirmam-se as suspeitas da polícia em relação a Juca que,  na iminência
de ser preso, segue rapidamente para o Rio de Janeiro. Alguns meses depois, com a prisão de um militante nesta
cidade, a polícia teria tido a certeza da participação de Juca Ferreira no MR-8.
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bros da organização presos no início de janeiro em São Paulo, dentre os quais,
os dirigentes nacionais Apolônio de Carvalho, Jacob Gorender e Mário Alves.
Segundo Paulo Pontes, então dirigente regional, chegaria a Salvador, por volta
do mês de março de 1970, uma média de doze importantes militantes para um
recolhimento provisório e posteriormente serem redistribuídos em outros es-
tados, onde houvesse atuação do PCBR.59 Paulo Pontes apontou que, no en-
tendimento do PCBR na época, a guerra acontecia em todo o país, portanto,
não existiria área neutra.

 Todavia, esse mesmo militante, juntamente com Dirceu Régis e Renato
Ribeiro da Costa entraria em desacordo com o setor “militarista” por conside-
rarem prematura a “ação de expropriação”60, realizada em 25 de maio de 1970,
no Banco da Bahia, situado á avenida Lima e Silva, na Liberdade. Na ocasião,
Paulo Pontes fora recrutado pelo Comando Político Militar da organização e
terminou por participar dessa ação, em respeito à posição da Direção Nacional
que se mostrara intransigente. Esse seria o único assalto que se tem notícia,
realizado por uma organização de esquerda armada em Salvador.61

Acreditamos que através da história da VAR-Palmares, do PCBR e do
MR-8 em Salvador, esta cidade não pode ser considerada como “área de recuo”
apenas. Não podemos negar que a resistência tenha ocorrido e a sua prática,
assumido características diversas. O Rio de Janeiro e São Paulo foram “cidades
recuos” para alguns militantes que saíram da Bahia, numa dinâmica de troca
de quadros por motivos de falta de segurança.

59 Identificamos os seguintes quadros do PCBR que chegaram para Salvador recuados do Rio de Janeiro: Bruno
Maranhão (dirigente nacional), Suzana Maranhão, Fernando Augusto da Fonseca (Comando Político-Militar),
Antonio Prestes De Paula (Comando Político-Militar), Getúlio de Oliveira Cabral (dirigente nacional), José Adeildo
e mais MARIANA, BETO E ARNALDO (CODINOMES), também do Comando Político Militar. Essas pessoas
foram consideradas nos depoimentos como o “grupo militarista”. Ver BNM 612 (1970, p. 97, 109-110, 393-394,
497-498). Também citados nos depoimentos de Paulo Pontes, Prestes de Paula, Renato Affonso e Dirceu Régis, nas
datas já mencionadas.

60 Vale ressaltar que assalto a banco era uma das maneiras das organizações adquirirem dinheiro para financiamento
das suas estruturas, como aparelhos, armas, munições, viagens, entras outras necessidades.

61 Fizeram-se presentes nessa operação, os militantes: Antonio Prestes de Paula - comandante da operação e motorista
da Aero-Willys de cor verde, placa “fria” 20.034/Ba, confiscada, anteriormente, na estrada Salvador-Feira de Santana–
e mais Paulo Pontes da Silva, Theodomiro Romeiro dos Santos, Valdir Sabóia, Fernando Augusto da Fonseca e
Alberto Vinícius (não se sabe o sobrenome). No carro de apoio, um Volkswagem vermelho, placa “fria” 1050 de
Sergipe, que estava estacionado nas proximidades do banco, estariam Bruno Maranhão, José Adeildo e Getúlio
Oliveira Cabral. No resultado da pesquisa desenvolvida por Carlos Fico (2001, p. 231) a Bahia apareceu com dois
bancos assaltados. Também Ruy Cerqueira (2002, p. 92) relata que Luiz Antonio Santa Bárbara teria comandado
uma operação de assalto a banco, provavelmente ao final de agosto de 1970, no bairro do Canela, em Salvador, e
conclui que o episódio deste assalto nunca foi bem esclarecido (BNM 91, 1970, p. 109-110; BNM 612, 1970, p.
71-82, 203; GORENDER, 1994; JOSE, 2000) entrevistas com Paulo Pontes, Dirceu Ribeiro, Antonio Prestes de
Paula. (Cf. A Tarde, 6 jun. 1970, p. 14).
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Amílcar Baiardi, realizada em 16/08/2002.
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Dirceu Régis Ribeiro, 06/07/2001.

 Paulo Pontes da Silva, 28/08/1999 e 08/04/2000.
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João Luis da Silva Ferreira (Juca Ferreira), 18/04/2002 e 31/05/2002.

João José Reis, 27/04/2001.

José Carlos Souza, 16/11/2001.

Pedro Juracy Damasceno, 28/03/2002.
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