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11
A resposta da Bahia à

repressão militar:
a ação partidária da Ala Jovem do MDB

 e a militância civil do Trabalho
Conjunto da cidade de Salvador

 Maria Victoria Espiñeira 1

O Estado Burocrático Autoritário, autor de várias formas de repressão,
atingiu partidos políticos, as universidades, os sindicatos e distintos grupos
que eram oposição a esse regime. Ela ocorreu, principalmente, através do uso
da tortura, acompanhada dos atos institucionais que comprometeram o Esta-
do de Direito, sendo intensificada no fim dos anos 60 e início dos 70, no
período denominado, no Brasil, de Anos de Chumbo. Este estudo mostra
como a intensificação das perseguições levou atores políticos a procurarem
alternativas capazes de fazer frente a essa conjuntura repressiva, especialmente,
nos meados da década de 70, quando surgem duas linhas marcantes de atua-
ção desses grupos contra a ditadura. Uma ocorreu através da ação partidária,
num quadro de bipartidarismo, quando, especialmente jovens de várias cida-
des brasileiras, em especial, os do Partido Comunista Brasileiro (PCB) forma-

1 Profa. do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
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ram a chamada Ala Jovem do Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
que era considerado o partido político de oposição. A outra linha de militância
teve como participantes vários grupos constituídos por associações profissio-
nais, artistas, políticos, estudantis egressos das guerrilhas e também de vários
partidos da esquerda, igreja, representantes de bairros da periferia que forma-
ram o “Trabalho Conjunto da Cidade do Salvador”, cuja bandeira principal
era: “liberdades democráticas e melhores condições de vida”. Essa frente, além
de desenvolver ações integradas contra a ditadura, procurou atuar nas “bases”
criadas principalmente pela Igreja da linha da Teologia da Libertação, que fez
opção pelo trabalho de educação política da periferia. Percebeu-se que essas
ações tiveram relevância no confronto ao regime autoritário vigente.

A partir de 1964, com a implantação do autoritarismo no Brasil, amplos
setores da população passam a serem excluídos da vida política do país. O golpe
militar de março permitiu ao Estado brasileiro se solidificar, fundamentando-se
numa grande empresa e garantindo o processo de crescimento acelerado. Passa-
se ao autoritarismo político assentado na Doutrina de Segurança Nacional.

Diante desse contexto alguns grupos entraram na clandestinidade e vão
optar pela guerrilha, como é o caso do Partido Comunista do Brasil (PC do B),
que mais tarde vai absorver um número expressivo do Grupo Ação Popular
(AP). Já um outro partido que se destacava no movimento estudantil, o Parti-
do Comunista Brasileiro (PCB), vai se voltar principalmente para alguns sin-
dicatos e para o movimento estudantil.

Após essa fase de maior violência do Estado militar, partidos como o PC
do B e o PCB passam a atuar numa nova conjuntura. O PCB tem o seu campo
mais forte de atuação na política institucional, criando núcleos juvenis, onde a
maioria era formada por estudantes para atuar no Movimento Democrático
Brasileiro – MDB (frente criada por uma oposição “consentida” pelo regime)
que possuía dentre os seus quadros “adesistas” ao próprio regime militar e um
grupo denominado dos “autênticos”, ou seja, que constituía uma verdadeira
oposição a esse regime. A ideia de participar na vida institucional surge origi-
nalmente como uma iniciativa do PCB a partir do programa definido no seu
Congresso em 1967.

No cenário baiano, foi marcante, assim, pela atuação de duas grandes
forças, ou seja:

1. A Ala Jovem do MDB, que tinha uma expressiva pre-
sença eleitoral e influência na opinião pública da ca-
pital, além de ter conseguido chegar a algumas cida-
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des do interior, como está informado no seu Jornal O
Constituinte.

2. O Trabalho Conjunto da Cidade de Salvador, que
integrava uma frente composta por diversos grupos
com a hegemonia da Igreja e do PC do B
(ESPIÑEIRA, 1997). Faziam parte desse grupo, prin-
cipalmente, organizações de profissionais liberais, de
estudantes e de bairros.

A Ala Jovem do MDB baiano foi um tipo de organização partidária juve-
nil que existiu em todo país nos anos 70 como um “Setor” ou “Departamento”
Jovem do MDB, cuja formação estava prevista na Lei Orgânica dos partidos
políticos, criada pelo regime militar. A denominação que singulariza o caso do
agrupamento baiano tem a ver com uma situação ditada por circunstâncias
singulares do MDB na Bahia.

A atuação da juventude emedebista baiana assumiu certa singularidade,
política e organizacional devido, fundamentalmente, ao adesismo da Direção
Regional do MDB no Estado naquele momento dominada por um agrupa-
mento político que dava ao partido características inibidoras da constituição
de uma Frente Democrática da Bahia, a qual iria se configurar de modo tardio,
em relação a outros Estados brasileiros, inclusive nordestinos. Assim, a Dire-
ção Regional do Partido não reconheceu a organização da Ala Jovem, nem
admitia a criação de qualquer departamento ou setor Jovem, assim como de
outros departamentos estatutariamente previstos, estudantil, trabalhista, femi-
nino, etc.

Este contexto partidário fez com que o segmento jovem baiano se distan-
ciasse da atuação de seus congêneres nacionais por imprimir uma forma mais
autônoma de ação institucional. Ao mesmo tempo, a exemplo de alguns ou-
tros estados como o do Rio Grande do Sul onde a política dos setores jovens
compreendia mobilização e organização popular, procurou criar e ampliar uma
base popular.

O surgimento da Ala Jovem na Bahia

A organização de um núcleo juvenil para atuar no MDB baiano
surge, originalmente, como uma iniciativa do PCB, a partir do programa
definido no seu VI Congresso, em 1967. A atuação desse partido na po-
lítica institucional do Estado até 1966 resumia-se, nas palavras de Sergio
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Santana2, “num pequeno envolvimento mais no nível da direção estadu-
al, em apoio a candidatos” que ele avalia como “uma coisa que acontecia
de uma maneira quase que de cúpula, não havia nenhum trabalho de
massa envolvido nisto”3.

Paulo Fábio, militante do PCB na época, confirma esta estratégia, obser-
vando que desde meados dos anos 60, o “PCB e outras personalidades ligadas
à esquerda, mais independentes, assumiram a posição de entrar no MDB, de
apostar nessa luta eleitoral legal, no sentido de criar uma frente capaz de isolar
o regime e seguir por aí, através de um processo de acumulação que fosse capaz
de conquistar a liberdade democrática”.

Uma parte da esquerda de base universitária vinha assumindo nacional-
mente uma posição que a levou aos variados caminhos de luta armada. Tanto
grupos que optaram pela guerrilha urbana, como grupos que optaram por
aquelas teorias golpistas, de buscar organização de luta revolucionária no cam-
po se distanciavam da luta política legal por acreditar que o regime tinha cor-
tado efetivamente todos os espaços reais de participação política e que na ver-
dade só restava às forças realmente comprometidas com a libertação, o cami-
nho da luta ilegal. Em outras palavras, fazer política no meio estudantil, no
Brasil, até então, significava estar engajado em processos mais pesados.

Após as eleições de 1970, o quadro político na Bahia ficou ainda mais
restrito devido à derrota eleitoral do MDB e à perda do mandato do senador
Josaphat Marinho. Até então havia equilíbrio de forças, mesmo que setores
mais à esquerda houvessem sido golpeados por cassações de mandatos. A pas-
sagem do controle do partido para as mãos dos adesistas veio reduzir ainda
mais a possibilidade de expressão política da esquerda.

Sergio Santana explica que houve, neste período, um adensamento da
participação da base do PCB, ocorrendo “o primeiro trabalho de envolvimento
de massa do partido com a eleição, com o processo eleitoral na campanha de
Chico Pinto4”, que embora mantivesse uma relação de proximidade com o
PCB nunca chegou a ser membro. A eleição de Chico Pinto veio a incentivar
a participação dos estudantes, permitindo a formação de uma corrente estu-
dantil de natureza distinta da que predominava nas Universidades, cuja ten-

2 Sergio Santana foi dirigente do PCB, estudante de economia e vereador a partir de março de 1975.

3 Entrevista com Sergio Santana, maio 2002.

4 Francisco Pinto foi, em determinado momento, uma voz mais à esquerda, embora tivesse bases eleitorais conservadoras
em Feira de Santana. Produto de um contexto de desmobilização, sua ascensão deu-se pela ocupação de um espaço
vazio de lideranças “orgânicas”, através de um discurso vigoroso, agressivo e práticas bastante personalistas, incisivas
na agitação e nas denúncias.
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dência era pela luta armada. Esta participação eleitoral em 1970 e para verea-
dor em 1972, favoreceu o fortalecimento da base estudantil e reativou muitos
setores de bairro do velho partido, que estavam nas sombras. O candidato a
vereador pelo PCB, o próprio Sergio Santana, obteve uma votação expressiva,
com mais de 3 mil e quinhentos votos, na sua maioria vindo dos setores médi-
os. Como no resto do país, sobretudo no Rio Grande do Sul, começou-se a
criar, com êxito, uma mobilização e uma estrutura que vinculavam a juventu-
de ao processo eleitoral, dando origem aos setores jovens. O PCB passou a
cuidar, também na Bahia, da organização de algo similar, intentando denomi-
nar esse movimento de “Juventude Democrática do MDB”5.

No início de 1975, o processo de articulação para a criação deste setor
estava em andamento. Foi alugado um escritório, onde foram realizadas reuni-
ões para a organização do movimento. A ideia era a de organizar um agrupa-
mento capaz de pressionar a Direção Regional do MDB a reconhecê-lo e
institucionalizá-lo.

Mas o PCB seria, de certa forma, atropelado pelos acontecimentos, pois
um grupo de ativistas aliados, muitos deles próximos ou egressos do PCB,
decidiu inclusive com a participação de um dirigente comunista na reunião,
antecipar o lançamento público do movimento, sob outra denominação. Um
ruído de comunicação fez com que o partido tomasse conhecimento do
surgimento da Ala Jovem do MDB pelo jornal A Tarde, que foi o responsável,
segundo Domingos Leonelli6, pela denominação adotada. Esta versão, contu-
do, é contestada por Sergio Santana, que atribui a paternidade do nome “Ala
Jovem” a Marcelo Cordeiro, Filemon Matos7 e ao próprio Leonelli, pessoas
que “não tinham uma vinculação direta com o partido” e que, de certo modo,
se anteciparam às decisões do PCB8.

Sergio Santana observa que a Ala Jovem do MDB baiano nasceu de modo
informal, tendo como único documento escrito um manifesto que apresenta-
va o desenho de um pinto saindo da casca de um ovo. Falando da Ala Jovem,
afirma ele: “isso foi feito [o manifesto] na agência de publicidade de Domin-

5 Entrevista com Sergio Santana, maio 2002.

6 Domingos Leonelli, líder estudantil nos anos 60, Presidente da União dos Secundaristas Baianos, era ligado ao
Partido Comunista Brasileiro desde essa época. Morou fora da Bahia, trabalhando como publicitário, retornando em
74. Foi candidato em emergência, no lugar de Chico Pinto, em 74, e quando Pinto foi preso,tornou-se suplente de
deputado federal e com esse título ocupou um espaço na mídia como coordenador da Ala Jovem do MDB.

7 Filemon Matos, economista, foi presidente da União dos Estudantes Baianos e deputado Federal pelo MDB em
1978.

8 Na verdade, Leonelli, Marcelo e Filemon foram, em determinada época, membros do PCB, embora na ocasião dos
acontecimentos narrados, não pertencessem mais. Os dois últimos haviam sido atingidos pelo AI-5, em 1968.
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gos Leonelli. Teve esse manifesto que nós não participamos da redação dele,
apesar de não ter nenhum documento, nós começamos a participar de algu-
mas coisas”.

Segundo o Jornal O Constituinte, editado pela Ala Jovem do MDB9, des-
de um seminário do MDB ocorrido em Vitória da Conquista em janeiro de
1975, um grupo de oposicionistas vinha sendo identificado como Ala Jovem,
denominação que vai ser assumida no manifesto publicado por este grupo, em
abril de 1975, com o título “CHEGA DE TRAIÇÃO. É HORA DE MU-
DAR”10. Nele é denunciado o “adesismo” baiano como o principal responsável
pela derrota eleitoral nas eleições de 74. Este documento conclama a juventu-
de baiana a participar do MDB, pois esta “seria a forma mais concreta de isolar
o adesismo e dar consequência à luta pela democracia e por melhores condi-
ções de vida para nosso povo”. Esse documento, assinado pela “Ala Jovem do
Movimento Democrático Brasileiro” foi, segundo o jornal, assumido por Ser-
gio Santana, que era vereador, Marcelo Cordeiro, Adelmo Oliveira, Domin-
gos Leonelli e Eduardo Saphira.

A estratégia do PCB era a de criar espaços institucionais de luta parla-
mentar legal e aumentar sua base através deste movimento jovem, que no caso
baiano também constituiu numa oposição dentro do MDB, ao grupo adesista
que controla a máquina partidária. A política do PCB era, como já dito, e
mesmo depois do lançamento público da Ala, buscar o seu reconhecimento e
organização legal, dentro do estatuto do MDB, como setor jovem. Mas, tal
pretensão esbarrava na posição do grupo dirigente do MDB regional, contro-
lado pelo deputado Nei Ferreira11.

A informalidade foi uma marca nos três primeiros anos de existência da
Ala Jovem. Conforme seus fundadores, não havia associação formal. Havia
uma carta de princípios a qual as pessoas aderiam e passavam a participar. Não
havia nenhuma institucionalização nem formalidade de filiação até 1978. No
que concerne à luta interna no MDB, suas ações se faziam em duas frentes,
tanto organizando chapas internas para disputar convenções contra os adesistas,
como utilizando as campanhas eleitorais, tendo esta última se revelado o meio
mais eficaz para isolar o grupo adversário12.

9 JORNAL O CONSTITUINTE, v. 1, n. 1, set. 1977.

10 O jornal cometeu um equívoco. O título correto do manifesto é “ Chega de Politicagem. É Hora de Mudar”.

11 Nei Ferreira, advogado, foi capitão de polícia, Deputado Federal, dirigente do MDB regional e genro de Antônio
Balbino.

12 Entrevista com Paulo Fabio, jan. 2001.
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O resultado das eleições de 1974 no Brasil refletiu o processo de acumu-
lação de forças e reforçou a posição dos que defendiam o caminho da luta
legal, demonstrando que esta estratégia era mais efetiva do que as que vinham
sendo percorridos pelos diversos grupos que optaram pela luta armada, até
porque, em 74, esses grupos estavam praticamente dizimados no país. Com a
derrota militar da luta armada a alternativa institucional ganhou força.

Apesar da criação da Ala Jovem ter resultado de uma estratégia partidária
do PCB e de sua liderança ser constituída de militantes ou egressos do partido,
sua atuação assumiu uma direção diferente da que estava prevista pelo PCB,
mais voltada para a mobilização e pressão internas, num primeiro momento. A
resistência dos adesistas em permitir a criação de um setor ou departamento
organizado dentro do MDB levou as jovens lideranças a criar um movimento
não integrado à estrutura do MDB, voltado para uma comunicação autônoma
com a opinião pública.

A cúpula adesista do MDB da Bahia desempenhava um papel específico,
visando obstruir os canais de comunicação que poderiam existir entre o parti-
do e a sociedade, contando com uma certa apatia do comando partidário naci-
onal e até do grupo dos autênticos. Diante desta situação, a Ala Jovem vai
assumir, ao longo de sua existência, segundo Paulo Fábio, um papel inovador:
“Ela passa a funcionar como uma instância de intermediação entre um movi-
mento da sociedade civil anti-ditatorial que estava nascendo e a legenda do
MDB”.

A ideia de chamar este movimento de Ala, diferentemente de outros
estados, onde existiam setores jovens decorre precisamente desta falta de
integração orgânica com o Partido. Os próprios participantes se viam como
uma ala do MDB, significando uma diferença um pouco maior do que uma
simples sutileza semântica.

Embate com os “adesistas” e as candidaturas da Ala Jovem

A ação do chamado grupo adesista era voltada para manter o MDB den-
tro de um círculo bastante restrito, necessário exclusivamente para reproduzir
alguns poucos mandatos parlamentares, o que permitiu que no interior da
Bahia, principalmente, a política se polarizasse entre as facções diversas da
Arena, passando o MDB a assumir uma mera linha auxiliar. Mesmo nos luga-
res onde se constituíam núcleos mais autênticos do MDB, dificilmente esses
grupos chegavam a se tornar alternativas reais de poder. Havia recusa a abrir
espaço para a participação dos mais diversos segmentos da sociedade, não ape-
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nas a juventude, dentro do partido, assim como para outros segmentos e lide-
ranças políticas autênticas, com ou sem mandato. Esta restrição chegava a ponto
de impedir a livre circulação dentro da sede do partido, com ameaças de vio-
lência física.

Na eleição para o controle do Diretório Municipal do MDB de Salvador,
realizada em 13 de julho de 1975, o resultado foi favorável aos chamados
“adesistas”, que obtiveram 1.148 contra 158 da chapa chamada “Oposição
Autêntica” da Ala Jovem, encabeçada pelo vereador Sergio Santana13, apesar
do trabalho intenso de filiação, feito pela Ala Jovem, com vistas a assegurar um
bom resultado nas Convenções.

Há apenas uma semana da realização das eleições para a renovação do
Diretório, os órgãos de segurança, conforme noticiou o Jornal Opinião14, efe-
tuaram a prisão de 60 pessoas em Salvador, várias delas vinculadas à Ala Jo-
vem, inclusive o presidente da chapa oposicionista concorrente ao Diretório,
vereador Sergio Santana. Na verdade, apenas uma parte dos presos tinha a ver
com a Ala Jovem, pois a operação policial e paramilitar estava voltada para
desmantelar toda a organização do PCB e não apenas seu esquema de atuação
no MDB, como de fato ocorreu, com a prisão de todo o Comitê Estadual e do
Municipal de Salvador. Apesar da amplitude da operação transcender o âmbi-
to do MDB e estar ligada a uma ofensiva nacional do Regime contra o PCB, a
data específica da operação não parece ter sido coincidência, parecendo, ao
contrário, providencial. Sobre os presos pesou a acusação de

atuação anti-patriótica como elementos do Partido Co-
munista Brasileiro e que, segundo orientação do Movi-
mento Comunista Internacional, procurava destruir as
instituições democráticas de nossa pátria para entregá-la
ao domínio de interesses alienígenos e espúrios. (nota ofi-
cial divulgada no dia 8/07/75 pelo Comando da 6a. Re-
gião Militar)15

13 Participavam da chapa para disputa do Diretório Municipal: Antonio Fernandes Pinto “vereador, Antonio Casaes”
vereador, Marcelo Cordeiro, Domingos Leonelli, Leandro Amaral Lopes, Paulo Fábio Dantas Neto, Roberto Max
Argolo, Geraldo Saphira Andrade, Humberto Campos Rangel, Araújo Borges, Maria Emília Coelho, Maria Consuelo
Saphira Cordeiro, Miguel Kertzman, Jose de Castro Alves Oliveira, Waldemar Oliveira, João Anastácio da Silva,
Manfredo Luiz G. Carvalho, Luis Carlos Barbosa, Flavio Borges Botelho Filho e o vereador Raimundo Urbano.

14 Jornal Opinião, p. 2, 16 ago. 1975.

15 Jornal da Bahia, 9 jul. 1975.
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As prisões não passaram despercebidas pela imprensa local, que comenta
a receptividade favorável obtida pela Ala Jovem, junto à opinião pública, cha-
mando a atenção para o fato de que justamente quando se faz

pela primeira vez em muitos anos no MDB um trabalho
organizado visando a recuperar o controle do partido das
mãos dos adesistas, alguns dos coordenadores desse tra-
balho, realizado pela Ala Jovem, ficam impedidos de atu-
ar às vésperas da convenção municipal de Salvador16.

O MDB havia ganho as eleições de 74 nas grandes capitais e nas regiões
mais desenvolvidas do país. As prisões que ocorreram em 74, 75 e 76 foram
pensadas como uma forma de atacar o MDB, vinculando-o à esquerda e, prin-
cipalmente, ao PCB, preparando terreno para cassações. Visava-se com isto
desmontar nacionalmente a estrutura que estava sendo criada dentro do MDB.
O motivo das prisões, portanto, não foi baiano, mas nacional17. Paulo Fábio,
contudo, discorda que o alvo da operação tenha sido o MDB. Primeiro por-
que as prisões tiveram inicio em fevereiro de 74, quase um ano antes das
eleições, cuja vitória do MDB teria inspirado a repressão, e depois porque o
efeito concentrou-se fundamentalmente na estrutura do PCB, inclusive com o
assassinato de 10 membros do seu Comitê Central.

Passadas as primeiras duas semanas após as prisões, iniciadas a 04 de julho
– quando os presos foram mantidos incomunicáveis e levados a um cativeiro
clandestino, onde foram vítimas de violência física e psicológica – durante 2
meses a grande imprensa da Bahia noticiou, diariamente, o assunto. Uma grande
parte dessas notícias dava cobertura ao que ocorrera – torturas, habeas corpus,
visitas, apoios – e ao comportamento do grupo que controlava o MDB na Bahia.
As constantes informações davam contam de uma possível expulsão de Sergio
Santana do MDB: “grupo adesista, liderado pelo dep. Nei Ferreira, quer que
Sergio Santana seja logo expulso para dar lugar ao Sr. Degrimaldo Miranda, que
pertence ao mesmo grupo adesista”18. Entretanto, conforme foi noticiado no dia
seguinte no mesmo jornal “O Diretório Municipal do MDB decidiu ontem,
depois de uma hora da madrugada, não expulsar Sergio Santana do Partido”.
Essa mesma matéria informava que “o próprio deputado Nei ferreira fez questão
de afirmar que “a decisão veio do Aeroporto”, por isso a reunião, que iria iniciar

16 Tribuna da Bahia, p. 2, 7 jul. 1975.

17 Entrevista com Sergio Santana, maio de 2002.

18 Jornal da Bahia, 11 jul. 1975.
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às 20 horas, somente começou às 23, quando o presidente do Conselho de Ética
voltou do aeroporto depois de se encontrar com Antônio Balbino19. Quanto a
esse episódio, Sergio Santana diz que:

Balbino veio do Rio para cá e no aeroporto desmontou
isso [referindo-se à intenção do grupo adesista de expulsá-
lo]. Nem me conhecia, mas disse: ‘isso é um absurdo, se
vocês fizerem isso vão se desmoralizar inteiramente’. Aí o
diretório voltou atrás e não me expulsou.

 Os apoios aos presos eram constantes, principalmente de 9 Entidades de
profissionais Liberais, que eram as mais atuantes na cidade, quase todas parti-
cipantes do abaixo assinado de intelectuais, personalidades como Jorge Ama-
do, Vinicius de Morais, e a Igreja Católica, principalmente os integrantes do
Mosteiro de S. Bento, tendo também o Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela
feito algumas visitas aos presos e realizado pronunciamentos.

Apesar da tentativa de desmonte do MDB, a Ala Jovem conseguiu eleger
dois vereadores, em novembro de 76. Publicamente foi anunciada uma chapa
de cinco candidatos merecedores da recomendação do grupo, embora apenas
Marcelo Cordeiro tivesse o apoio efetivo da militância, em sua boa parte ligada
ao PCB. Além de Marcelo, que obteve votação até então inédita20 foi também
eleito o prof. Agenor Oliveira, que recebeu ajuda direta de Domingos Leonelli.
Os outros três candidatos – Walnigno Peres, Luiz Augusto Gomes e Antonio
Leite – tiveram razoáveis votações”21.

Em 1976, pela primeira vez, não ocorreram manifestações públicas de
adesismo na campanha eleitoral do MDB baiano, mas a estrutura partidária
permaneceu fechada e sob controle estrito dos adesistas. A campanha de Mar-
celo Cordeiro desse ano foi feita nos mesmos moldes da de Domigos Leonelli
e de Aristeu Almeida, dois anos antes, inteiramente por fora da estrutura do
MDB e denunciando o controle que exerciam sobre a máquina partidária.
Para o entrevistado, a situação só vai melhorar

19 Antonio Balbino, ex-Governador e Senador do MDB, era amigo pessoal de Antonio Carlos Magalhães desde
tempos anteriores a 64. Exerceu grande influência no MDB local, sendo sogro de Nei Ferreira e uma espécie de
fiador deste, junto ao comando nacional do MDB, embora nem sempre concordasse com a postura de adesismo
ostensivo de seu genro e liderado.

20 Marcelo Cordeiro, ex-militante do PCB, ex-líder estudantil, presidente da União dos Estudantes da Bahia em 68,
professor universitário e secundarista, foi eleito com quase 18 mil votos de um eleitorado concentrado nas zonas
eleitoras da classe média e do meio estudantil, recorde que em 24 anos só ocorreu uma vez, na eleição de Eliana
Kertész, em 1982.

21 Jornal da Bahia, 11 jul. 1975.
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[...] lentamente, após os resultados das eleições, que fo-
ram muito desfavoráveis aos adesistas. Na realidade ape-
nas nos meados de 77, quando Roque Aras chegou à Pre-
sidência do Partido – indicado por Nei, mas determinado
a construir sua própria base independente – é que o diá-
logo começa efetivamente, facilitado, em grande parte
também, pela atuação do Secretário-Geral do Diretório,
ex-vereador Dionísio Azevedo, que atuou, em muitos as-
pectos, como aliado da Ala Jovem, embora permaneces-
sem suas ligações com Nei, para uma série de outras ques-
tões, ligadas ao interior do Estado. Ao que parece, depois
de 76, Nei, sentindo que não podia mais deter um co-
mando incontrastável sobre gente como Roque e Dionísio
e também porque precisava diminuir as pressões nacio-
nais de Chico Pinto e outros autênticos que tentavam,
fortalecidos pelas urnas, obter uma intervenção de Ulisses
Guimarães no Diretório baiano, terminou afrouxando a
pressão sobre a Ala Jovem.22

Em 1976, alguns outros setores da esquerda marxista, como o PC do B,
o MR-8 e a AP-ML, começavam a flexibilizar sua anterior posição pelo voto
nulo e, embora ainda tímida e seletivamente, aproximavam-se de políticos da
esquerda do MDB. Militantes da AP e independentes chegaram a declarar
voto e se acercar do Comitê de Marcelo Cordeiro sem, contudo, terem maior
envolvimento com a campanha. Mas, outros setores da esquerda permaneci-
am no absenteísmo. Em 1978, a mesma AP e os independentes que participa-
ram timidamente, em 76, da campanha de Marcelo, em 78, apoiaram, já en-
tusiasticamente, Adelmo Oliveira, para estadual, e Chico Pinto, para Federal,
ainda no MDB, e se integraram, depois, à Ala Jovem.

A partir de agosto de 1977, o MDB passa a ter como principal bandeira
a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Nesse sentido, a pre-
ocupação da Ala Jovem se volta para o encaminhamento dessa campanha “cri-
ando círculos de debates sobre a Constituinte, nos locais de trabalho, estudo e
moradia. [...] utilizará o seu jornal como veículo de debates”23.

Com a eleição em 76, Marcelo Cordeiro passou a atuar na área parlamen-
tar e, com isso, Leonelli passa a ser a grande referência pública da Ala Jovem,
durante os anos de 77 e 78, até sua própria eleição a deputado estadual em 78,

22 Entrevista com Paulo Fabio, maio de 2002.

23 Jornal da Bahia, 11 jul. 1975.
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com expressiva votação. Em 79, a experiência da Ala Jovem se esgotaria. Mas
apesar do MDB ter sido extinto, Leonelli defendeu a manutenção da Ala Jovem,
propondo que ela voltasse a ser o que era em 75. Ele defendia que se

A Ala Jovem foi criada em 75, num momento em que ela
não era um órgão oficial do MDB, conseguindo, sem ser
um órgão oficial, criar um movimento de opinião
importante para agregar, então ela pode repetir essa
experiência agora.

Mas de 1976 até que se instalasse essa discussão, em 79, a Ala Jovem
percorreu um interessante caminho de institucionalização e de tentativa de
popularização, que será abordado a seguir.

Ações e relações: institucionalização, política de massa, ampliação das
bases

Durante sua existência, a “Ala Jovem atraiu para o MDB centenas de
jovens estudantes, trabalhadores e profissionais liberais. Até junho de 1975,
mais de 1000 filiações eram encaminhadas ao MDB, fruto de mobilização e
politização realizado pela Ala Jovem”.24 Segundo Paulo Fabio, entre a eleições
de 76 e 78, o grupo contava com a militância permanente de “dezenas de
estudantes universitários”.

Ao mesmo tempo, O Constituinte25 descrevia o resultado do primeiro
esforço de mobilização política pelo registro de “memoráveis conferencias dos
companheiros Lisâneas Maciel e Marcos Freire, superlotando o auditório da
Associação dos Funcionários Públicos, que, aliás, seria o palco das principais
manifestações políticas nos últimos anos, honrando sua longa tradição demo-
crática”. A Ala Jovem estava, na verdade, abrindo um caminho de participação
política que se comprovaria extremamente amplo e proveitoso nos meses e
anos seguintes.

É importante destacar o papel que assume neste momento a Associação
dos Funcionários Públicos, dirigida pelo deputado Arquimedes Pereira Fran-
co, político ligado ao senador Josaphat Marinho. Esta Associação permitiu que
o movimento utilizasse suas instalações como um espaço de atuação, como

24 Jornal O Constituinte, v. 1, n.1, set. 1977.

25 Idem
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uma espécie de sede informal de seus eventos públicos, ao passo que a coorde-
nação se reunia nos escritórios de trabalho de seus membros, porque a sede do
MDB continuava fechada para o grupo.

Na platéia dos encontros, debates e palestras realizados na Associação con-
tava-se sempre a presença de 300 a 400 pessoas. Havia um trabalho de mobilização
e atividades, como a coleta de assinaturas da campanha nacional pela anistia. A
Ala Jovem articulava-se muito estreitamente com o núcleo baiano do Movimen-
to Feminino pela Anistia – os dois movimentos tinham em comum, além da
defesa da bandeira da anistia, o fato de serem fortemente influenciados pelo
PCB – o que levava suas lideranças a participar de reuniões em diversas cidades
do interior da Bahia, como Jequié, Conquista, Juazeiro, Barreiras, Itaberaba,
Xique-Xique, Rui Barbosa, onde eram realizados eventos e mobilizações con-
juntas da campanha pró-constituinte e da campanha pró-anistia26.

Em setembro de 1977, foi lançado O Constituinte, órgão oficial da Ala
Jovem que, por falta de recursos, limitou-se a três edições (1977, 1978 e 1979).
Com 12 páginas, procurava cobrir informações de diversos segmentos, operá-
rios – principalmente químicos e petroquímicos27 – estudantes, moradores de
bairros populares28 e de cidades do interior, além dos eventos conjuntos.

O ano seguinte trouxe novas eleições ao Senado e, desta vez, os adesistas
já não tinham força para impor uma candidatura saída das suas hostes, como
fora, em 1974, a de Clemens Sampaio. Agora, ao contrário, as duas candidatu-
ras lançadas pelo MDB – a do economista e professor Rômulo Almeida e a do
vereador de Salvador, Newton Macedo Campos – tinham um perfil nitida-
mente oposicionista. Em especial a de Rômulo, apoiada com grande empenho
pela Ala Jovem, serviu de importante instrumento para mobilização e organi-
zação de seus primeiros núcleos orgânicos, na capital e no interior. É nessa
época que a Ala Jovem começa, na prática, a funcionar como um “setor” do
MDB, ao promover filiações formais específicas aos seus quadros. Era o início
de um processo de institucionalização que duraria pouco mais de um ano, até
que a reforma partidária compulsória, imposta pelo regime, ao final de 79,
extinguindo o MDB, pusesse fim, também, à experiência da Ala Jovem.

26 Paulo Fabio, janeiro de 2001.

27 Sergio Santana observa que a Ala Jovem não estava presente na organização sindical, afirmando que “Em 1975 o
PCB estava se estruturando fortemente na Petroquímica, com Carlos Marighela, Tião, Ivan Pugliese, que organizaram
primeiro uma associação que virou depois o Sindicato da Indústria Química (SINDQUÍMICA). Por uma questão
de segurança, nós não podíamos fazer essa vinculação. O setor operário era totalmente separado”.

28 Capelinha de São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Boca do Rio e alguns bairros da cidade baixa.
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Ainda em 1978, realizaram-se grandes manifestações de rua em Salva-
dor, como a do “13 de maio” – famosa pela foto de Ulisses Guimarães enfren-
tando os cães policiais na Praça do Campo Grande – e a do “2 de Julho”, dia da
comemoração da Independência da Bahia. Apostando na vocação popular e na
mensagem simbólica de luta que caracterizam esta festa, a Ala Jovem, exibin-
do, à frente, Rômulo Almeida e Newton Macedo Campos, os então candida-
tos do MDB ao Senado, se fez presente ao cortejo – que cruza os bairros
históricos da cidade, reconstruindo o trajeto dos libertadores vindos do
Recôncavo, em 1823, para tomar, em definitivo, a capital, ainda em mãos dos
portugueses, quase um ano depois da Proclamação da Independência do Bra-
sil. Com isso inaugura uma tradição, até hoje mantida, de incorporação infor-
mal de partidos políticos e organizações da sociedade civil ao cortejo, postados
logo após o desfile oficial, em contraponto às autoridades, cuja legitimidade
era, então, contestada. Neste ano de 1978, a Ala Jovem possuía 18 núcleos em
bairros de Salvador, cada um como a média de 50 filiados, e estava presente em
12 cidades do interior do Estado29.

 No ano seguinte, a Ala Jovem realizou sua primeira convenção munici-
pal da capital elegendo uma direção executiva e um conselho com o voto dire-
to de mais de mil filiados, significando uma estruturação, a implementação de
um trabalho mais orgânico. Como observa Paulo Fabio

Sim, aí teve estatuto, teve tudo. De certa maneira essa
experiência foi um resgate daquela ideia inicial que era,
desde os anos 72, 73, aquela ideia inicial do PCB que
terminou não vingando porque a Ala Jovem foi criada em
75 como um agrupamento mais informal.

A Ala Jovem funcionava com um agrupamento de lideranças políticas
que falavam pela imprensa, que utilizavam espaços importantes, como a Tri-
buna da Bahia, o Jornal da Bahia, e o jornal A Tarde, para divulgar as suas
ações, as críticas e as denúncias da ação dos adesistas. Ao mesmo tempo, reper-
cutiam as bandeiras de luta do MDB Nacional, como a da Assembleia Nacio-
nal Constituinte, a da democratização e a da Anistia. Durante a maior parte do
tempo, a Ala Jovem funcionou à semelhança de um aparelho de sociedade
civil, como uma instância da sociedade civil. Como órgão partidário

29 Marcos Santana pertenceu ao PCB e no período enfocado era estudante secundarista. Entrevista realizada em abril
de 2002.
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institucionalizado, menos de um ano, período que será tratado a seguir , com
um pouco mais de detalhe.

Os grupos de esquerda e a convenção

Gradativamente, começou a ocorrer no interior da própria Ala Jovem
um movimento muito importante de aproximação de outros agrupamentos de
esquerda que vinham se posicionando pelo voto nulo e de modo refratário à
luta parlamentar e eleitoral. Um dos primeiros a se aproximar, como já assina-
lado, foi uma corrente ligada à Ação Popular (AP) que, no movimento estu-
dantil, apresentava-se como “Nova Ação”. Esse grupo se aproxima, em 1976
da campanha da Ala Jovem de Marcelo Cordeiro e em 78 já participa ativa-
mente, inclusive lançando a candidatura do advogado Adelmo Oliveira a de-
putado estadual, que consegue se eleger sendo o terceiro deputado mais vota-
do em Salvador nas eleições desse ano. O mais votado foi Leonelli, com 27.761
votos em todo o Estado e 23.489 em Salvador. Filemon Matos fica em segun-
do lugar, com 16.717 votos em todo o Estado e 12.182 em Salvador. Todos
esses candidatos possuíam sua trajetória política vinculada, de um modo ou de
outro, à Ala Jovem do MDB.

Do ponto de vista histórico, a Ala Jovem do MDB e o Trabalho Conjun-
to são movimentos convergentes no sentido do avanço da luta oposicionista,
embora tivessem ora uma relação de aliados e ora de adversários, segundo
Paulo Fabio. Uma parte das forças políticas que participavam da Ala Jovem do
MDB atuavam no Trabalho Conjunto, embora neste houvesse uma clara
hegemonia do PC do B, o qual mantinha um relacionamento de permanente
tensão com as lideranças da Ala Jovem do MDB, por serem elas ligadas ao
PCB. Por essas razões, o Trabalho Conjunto não estava incluído entre as fren-
tes de trabalho prioritárias do Partido Comunista Brasileiro, que eram o MDB
e sua Ala Jovem, o movimento estudantil, os setores médios e o movimento
sindical (Sindiquímica). Apesar disso, na medida em que estava presente em
determinados sindicatos e associação de profissionais liberais, os seus militan-
tes terminavam também se envolvendo com o Trabalho Conjunto, embora a
sua força no conjunto dessa organização fosse bem menor do que eram as da
Igreja católica e a do PC do B.

Emiliano José, hoje Deputado Estadual pelo PT, acredita que a relação
entre Trabalho Conjunto e a Ala Jovem era muito tênue, não contemplando
ações comuns e com a presença de uma certa animosidade devido ao fato do
TC ser hegemonizado pelo PC do B, para quem o PCB, hegemônico na Ala
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Jovem, “era a pior coisa do mundo”. Existia uma rigorosa separação nas ações,
sendo que a Ala Jovem apoiava, por exemplo, o Movimento Feminino pela
Anistia, enquanto o TC apoiava o Comitê Brasileiro pela Anistia30. Para Paulo
Fábio, entretanto, o “PCB também participava do CBA, do qual vários mili-
tantes seus foram fundadores”31.

A partir de 1979, outros grupos de esquerda, além da já mencionada AP
e de lideranças independentes que lhe eram próximas, passaram a participar da
vida da Ala Jovem do MDB, a exemplo de militantes ligados ao MR8 e ao PC
do B. Todas essas correntes recém-chegadas à Ala Jovem – algumas que, mais
tarde, constituiriam o PT– uniram-se, no início de 197932, e formaram uma
chapa para disputar a Convenção33 Municipal da Ala Jovem, contra a do gru-
po histórico, articulada pelo PCB e composta, também, por representantes de
lideranças como Marcelo Cordeiro, Filemon Matos, Celso Dourado e, ainda,
apoiada por outras personalidades vinculadas ao antigo Grupo Autêntico.

A chapa dos “históricos” era presidida por Sergio Santana, enquanto
Emiliano José encabeçava a junção dos diversos agrupamentos de esquerda
recém-chegados. Num grande debate realizado na sede do MDB, ficou claro
que a coligação AP – PC do B estava na Ala Jovem, mas uma grande parte
deste grupo não percebia o movimento como um espaço para construção de
uma alternativa política. Na verdade, eles estavam ali passando o tempo até
que surgisse uma outra estrutura que fosse capaz de ser mais adequada às suas
ideias34 Emiliano José defende este mesmo ponto de vista ao afirmar que:

[...] para alguns [militantes de esquerda] aquilo [Ala Jo-
vem] era simplesmente uma [...] intervenção institucional.
Para outros já era a forma política de intervenção mesmo.
Para uns, aquilo era um cavalo, digamos, para pensar a

30 Entrevista realizada em maio de 2002.

31 Paulo Fabio, janeiro de 2001.

32 A reforma partidária inspirada por Golbery, neste mesmo ano, ensejaria a organização imediata do Partido do Trabalhador
(PT), levando, no caso, a que AP, PC do B e MR-8 tomassem rumos diferentes Dessa coligação, o MR-8 atuou depois no
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), permanecendo nesta legenda mesmo depois de 1985 em plena
liberdade partidária. O PC do B manteve-se por um longo período no PMDB, até porque não alimentava expectativa de
um novo partido, pois já tinha o seu. Dos três, apenas a AP tinha os olhos postos no que viria a ser o PT.

33 Esta convenção foi organizada por uma comissão provisória que funcionou durante o ano de 1978 e que se
responsabilizou também em organizar uma convenção estadual. Era composta pelos históricos da Ala: Leonelli,
Paulo Fabio e Valdemar Oliveira, e representando o grupo dos recém-incorporados, o Prof. Ubirajara Rebouças e o
médico Luiz Fernando Pedroso.

34 Sergio Santana, 2002.
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nossa cultura, para outros, a forma de intervir politica-
mente naquele momento [...] Eu, por exemplo, encarava
aquilo como o espaço de intervenção política daquele
momento, não o exclusivo espaço, mas o espaço impor-
tante e que tinha valor por ele próprio [...] para a AP
poderia ser outra visão.

O debate, segundo os dois principais protagonistas, foi bastante acirrado
e ao mesmo tempo de altíssimo nível de qualificação e politização. Duas visões
de mundo se confrontaram e cristalizaram. Apesar da vitória do grupo históri-
co na Convenção, a composição do Conselho Diretivo da Ala Jovem munici-
pal de Salvador já foi feita de forma proporcional, ficando cerca de 65 por
cento da composição do Conselho com o grupo histórico e aproximadamente
35% com esses novos agrupamentos.

A chegada de outros grupos de esquerda à Ala Jovem pode ser atribuída
a expectativa destes grupos de que o MDB poderia se voltar mais para a es-
querda, devido a dois aspectos. O primeiro se refere ao conjunto de reformas
nas regras do jogo político, promovida pelo regime, que levaria, na analise
destes grupos, a um acirramento da divisão da sociedade. Entre as medidas
adotadas estavam: a Lei Falcão de 1976, que limitava propaganda dos partidos
nos meios de comunicação a apresentação de foto e currículo dos candidatos,
proibindo debates e discursos e; o Pacote de Abril, que permitia que as emen-
das constitucionais pudessem ser aprovadas por um quorum reduzido, alem
de inúmeros itens de natureza casuística, voltadas para prejudicar o MDB nas
eleições.

O segundo foi a eleição de Alencar Furtado, que representava o grupo
dos autênticos, e passara a ocupar a liderança do MDB na Câmara, dando ao
partido uma feição mais aguerrida, como observa Maria D´Alva Kinzo (1988,
p.179) a eleição de uma das suas proeminentes figuras – o deputado Alencar
Furtado – para o cargo de líder do partido na Câmara Federal “desempenharia
um papel importante no desenrolar dos fatos que levariam o MDB à decisão
de bloquear o projeto do governo”.

Todos esses fatores levaram pois, a uma postura de maior agressividade
oposicionista, por parte do MDB, criando um clima que favoreceu a campa-
nha do general Euler Bentes Monteiro às eleições indiretas para a Presidência
da República, obtendo, no Colégio Eleitoral, os 226 votos do MDB, enquan-
to João Figueiredo foi eleito presidente com 355 votos arenistas.
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O fim da Ala Jovem e a criação de uma base de oposição na Bahia

As lideranças que fundaram a Ala Jovem eram, na sua maioria, como já
assinalado, membros do PCB ou egressos do Partido, o qual conservava uma
certa capacidade de mobilizar estudantes. A forma como foi se constituindo,
no entanto, permitiu mais o destaque de lideranças individuais que não eram
propriamente do partido, com exceção do vereador Sérgio Santana e, durante
parte do tempo, Domingos Leonelli que, tendo sido militante do partido des-
de os tempos de estudante, voltou a se organizar em 1978, depois de passar um
tempo como simpatizante, porém não organizado.

Já Marcelo Cordeiro e Filemon Matos, que haviam sido líderes estudan-
tis de massa nos anos 60, enquanto militantes do PCB, já não mais integravam
os quadros do partido e, no caso de Marcelo, como no de Eduardo Saphira,
outro ex-dirigente comunista importante dos anos 60, o afastamento deixara
sequelas no relacionamento com a Direção Regional do PCB.

Estas diferenças geravam uma certa tensão interna dentro do núcleo
original fundador da Ala Jovem, entre a corrente ligada organicamente ao
Partido Comunista Brasileiro e uma outra, constituída também de políticos
de formação marxista, de formação de esquerda, com posição política, em
muito, convergente com as do PCB, mas que se mantinham independentes
da sua organização e das diretrizes da sua Direção. A rigor, este outro agru-
pamento não era uma corrente, pois entre essas personalidades e militantes
que seguiam as suas respectivas lideranças havia, muitas vezes, divergências e
conflitos até mais acirrados dos que o que cada uma dessas personalidades
sustentava com a Direção do PCB. Isso levou, por exemplo, em determina-
do instante, a uma aproximação maior de Domingos Leonelli com a política
do partido e até à sua reintegração orgânica, uma vez que suas divergências
com Marcelo Cordeiro e o grupo que em torno deste acabou se formando
passaram a ser mais relevantes.

Existia também uma outra tensão, de natureza interna ao PCB. Embora
tenha participado da Ala Jovem desde o início, o Partido Comunista, num
primeiro momento, resistiu um pouco à ideia da criação desse movimento
porque a sua cultura era refratária à exposição de personalidades, de lideran-
ças, como a que começou a ocorrer com Marcelo Cordeiro e outros membros
do grupo. Predominava no partido a ideia de que o setor jovem mais
institucional, por sua própria natureza mais coletiva, não deixaria o movimen-
to inteiramente sob o comando de lideranças individuais.

O isolamento e a derrota dos adesistas, objetivos aos quais a Ala Jovem
se dedicou, começou a expor um esgotamento da experiência. O MDB baiano
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estava deixando de ser adesista, já não havia o controle sobre a máquina do
MDB. Rômulo Almeida já tinha se transformado numa referência impor-
tante com sua candidatura ao Senado, em 78, e estava-se às vésperas da anis-
tia, que traria de volta outros políticos que estavam afastados da vida públi-
ca. Portanto, todos os sinais eram de que, ou a Ala Jovem se reestruturava no
sentido de buscar canais de participação mais permanentes da juventude,
dos segmentos estudantis, ou tenderia a se esvaziar. Com o fim do MDB e da
ARENA, em 1979, as alternativas começaram a se delinear. As opções que se
colocaram eram a de ir para o PMDB ou migrar para o Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB).

Esta alternativa configurou-se em razão do prestígio que Chico Pinto,
embora já fosse uma liderança em declínio, demonstrou ter junto à cúpula naci-
onal do novo PMDB, que se apresentava como o sucedâneo natural do MDB.
Juntamente com o Deputado Elquisson Soares e já então mantendo relações
cada vez mais próximas com o PC do B, ele obteve praticamente “carta branca”
para montar o comando do novo partido na Bahia, o que pôs em pé de guerra
um conjunto bem amplo de lideranças emedebistas do Estado, que ia de Josaphat
Marinho – cujas relações com Chico Pinto eram reconhecidamente difíceis – a
Rômulo Almeida e a Waldir Pires, recém-integrado à vida política, com naturais
pretensões de liderança, passando por lideranças emergentes como Marcelo Cor-
deiro e Filemón Matos e pela própria Ala Jovem, enquanto movimento influen-
ciado pelo PCB, que depois de ter acumulado força e prestígio ao longo da
década, resistia a um retorno à liderança de Chico Pinto, ainda mais se este se
apresentava em posição de aliança com o PC do B.

Segundo Paulo Fabio, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) influiu junto
à Ala Jovem no sentido da sua auto dissolução acreditando que como o MDB
tinha acabado, acabaram-se com ele todas as suas estruturas, cabendo, na ver-
dade, a realização de um outro trabalho de estruturação da juventude num
partido para qual aquelas forças se encaminhassem. A Ala Jovem acabou sendo
extinta para, supostamente, ser recriada dentro de um novo partido, mas como
essa definição partidária não veio logo, ela acaba nesse momento. Na verdade
a Ala Jovem foi uma vítima indireta, uma vítima secundária do golpe
institucional da extinção do MDB e da Arena. Nos estados em que o PMDB
herdou sem problemas a estrutura antiga do MDB, este problema não aconte-
ceu, mas na Bahia instalado o dilema entre PMDB e PTB, a Ala Jovem acabou
sacrificada.

Emiliano Jose, porém, acredita que a experiência da Ala Jovem se esgo-
tou naturalmente com a reforma partidária porque seu papel histórico estava
encerrado. As razões que animaram a sua existência não estavam presentes ou
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não possuíam a intensidade que tinha em 1973. A juventude que poderia dar
continuidade ao projeto da Ala Jovem estava envolvida com outros projetos,
como a criação do PT. Os projetos políticos de esquerda vão se tornando mais
nítidos, começa a se desenhar a possibilidade de legalização de certas legendas
e consequentemente cada segmento vai tentando fortalecer a sua perspectiva
própria.

Ernesto Laclau, analisando algumas experiências de abertura de siste-
mas políticos na América Latina, identifica uma tendência à substituição
das mobilizações populares que se baseiam em um modelo de sociedade
total ou na cristalização de um único conflito que divida a totalidade do
social em dois campos opostos, por propostas mais plurais. No Brasil, o
modelo Arena versus MDB começa a minar, diante da pluralidade de posi-
ções assumidas pelos sujeitos políticos e a consequente proliferação de es-
paços políticos. A substituição do modelo é levada a cabo tanto pela ação
do regime militar, para o qual esta forma eleitoral plebiscitária já não inte-
ressava mais, quanto pela a própria sociedade política, cujos interesses,
cada vez mais particularizados, não podiam conviver mais sob duas siglas
partidárias apenas.

O trabalho conjunto da cidade de Salvador

Na década de 60 e mais fortemente em 70, a grande marca do movi-
mento popular e de bairro foi dada pela Igreja, através de suas pastorais
populares. Desde a década de 60, ela vinha aumentando sua presença jun-
to às populações mais carentes através das Comunidades Eclesiais de Base,
na tentativa de responder a uma crescente desparoquização. Este movi-
mento de base resultou numa crescente autonomia e engajamento dos re-
ligiosos na militância sócio-política, posição proclamada durante a Confe-
rência do Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM), em 1968, em
Medelin, na clássica “opção pelos pobres” e legitimada em 1979 no Docu-
mento de Puebla.

Essa nova atitude propunha uma atuação mais efetiva por parte dos reli-
giosos, no sentido de criar condições para uma transformação efetiva do qua-
dro de carência da população, posição próxima de um discurso mais à esquer-
da da “praxis transformadora”. Mas, o palco das primeiras ações da Teologia da
Libertação é a Juventude Universitária Católica (JUC), e não nas Comunida-
des Eclesiais de Base (CEB). Para alguns estudiosos do tema, como Gustavo
Gutierrez, foi o contato entre algumas pastorais de setores médios, como a
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JUC, com o movimento de libertação das esquerdas brasileiras e da América
Latina, que deu origem a reflexões sobre a Teoria da Libertação. A esse respei-
to, afirma Ilse Scherer-Warren (1984, p. 139):

Gutierrez defende uma nova forma da luta social que vem
se organizando na América Latina, em especial. Um mo-
vimento que parta da vivência e da cultura popular (par-
ticularmente, da religiosidade do povo) e que construa a
sua práxis com o auxílio de três fontes de reflexão: a pró-
pria vivência da opressão, o conhecimento crítico oriun-
do das Ciências Sociais e a mediação do discurso
evangelizador da Igreja, segundo um novo método deno-
minado Teologia da Libertação.

A partir de 1970, novos elementos vão aparecer e influir diretamente nos
rumos dos movimentos populares urbanos, até então conduzidos quase que
exclusivamente pela Igreja, pois com a derrota para o exército, o PCdo B vai
reorientar suas ações para áreas de atuação urbana de sua penetração, como
setores médios (especialmente na Bahia), já que não havia chegado a desenvol-
ver qualquer trabalho junto aos bairros até aquela data.

O PC do B vai estimular, em Salvador, cidade onde tinha uma de suas
bases mais fortes, a organização de dois segmentos: o Movimento Estudantil,
chegando inclusive a dirigir o Diretório Central dos Estudantis (DCE), e, ao
mesmo tempo, abrir uma frente de trabalho com os profissionais liberais. Deve
ser salientado que nessa época o Partido não tinha ainda “nenhuma ideia do
trabalho de bairro”.

A ideia era aglutinar as diversas entidades de profissionais liberais, a fim
de serem desenvolvidas ações conjuntas voltadas não só para os interesses de
cada categoria como também para a luta pelas liberdades democráticas, ideia
que durante a Semana do Urbanismo, promovida pelo Instituto de Arquitetos
do Brasil (IAB) – seção Bahia contou com a adesão de 12 entidades (bibliote-
cários, médicos, odontólogos entre outros) e passando a ser denominadas de
Convênio Cultural de Profissionais Liberais, nome que evita, intencionalmen-
te, qualquer conotação política, permitindo não só uma maior aceitação pelas
bases das diversas categorias, como uma maior proteção diante da repressão do
Estado ainda vigente.

Com a prisão dos militantes de esquerda, estudantes, profissionais libe-
rais, operários e artistas, em junho de 1975 e a grande mobilização diante da
expulsão dos moradores do Marotinho, em março de 1976, fato que abalou a
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cidade devido à grande violência física empregada na remoção, que começa a
se concretizar uma aproximação com outros segmentos da cidade.

Assim, em dezembro de 1976 é criado o chamado Trabalho Conjunto
da Cidade do Salvador, com uma composição social das mais amplas, consis-
tindo numa espécie de “pronto-socorro comunitário”, diante das ameaças
cada vez mais frequentes de expulsão dos moradores de locais públicos: Ape-
sar de não ser registrada como entidade de utilidade pública, tal como o
Convênio Cultural. o Trabalho Conjunto possuía um documento político, a
Carta de Princípios, tendo preocupações que se inspiravam na democratiza-
ção política e na melhoria das condições sociais do país, sendo destacadas as
que se referiam a:

[...] luta pelo direito de greve; pelo direito de, sem inter-
ferência do governo. serem formadas associações de bair-
ros, sindicatos urbanos e rurais, comissões de fábrica, cen-
tro estudantil; pela livre manifestação do pensamento;
contra o aumento do custo de vida, contra a falta de em-
prego: contra a expulsão dos camponeses de suas terras e
dos moradores das invasões na cidade; pela pal1icipação
de todos os setores preservando a autonomia de cada.

O Convênio passou a ser dirigido por um núcleo de coordenação com-
posto por representantes de diversos setores profissionais (profissionais libe-
rais, estudantes, bairros, grupos religiosos, culturais, artísticos, jornais, inte-
lectuais e parlamentares). Suas atividades ligavam-se a importantes eventos
como: atos pela Anistia Ampla Geral e Irrestrita, apoio a criação de associação
de moradores contra ameaças de remoção, manifestações de repúdio, apoio a
movimentos sociais como Movimento feminista pela Anistia etc. Como resul-
tado dessas ações e demandas nasce a proposta de se realizar um trabalho com
as periferias, utilizando-se os espaços da Igreja.

Havia uma constante preocupação acerca da interlocução com os movi-
mentos nacionais, como o Movimento Contra a Carestia, que teve início em
São Paulo e foi trazido para Salvador por intermédio do Trabalho Conjunto.
Procurando mostrar, em amplos debates, o significado da conjuntura sócia-
política brasileira, tais preocupações foram levadas aos bairros da periferia,
quando eram coletadas assinaturas reivindicando congelamento de preços e
melhoria salarial. Aurélio Perez, um dos coordenadores do movimento, afir-
ma: “ele tem caminhado nos grupos organizados, e mais nas comunidades”.
(PEREZ, 1978)
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Considerações finais

A lógica das ações de atores, como a Ala Jovem, não pode ser compreen-
dida a partir de uma perspectiva da teoria liberal. Supõe-se aqui, como possí-
vel, detectar a presença de aspirações a uma democracia que ia além da noção
liberal de Estado de Direito, embora não deixasse de incorporá-la enfatica-
mente. O Partido Comunista Brasileiro para Domingos Leonelli possuía uma
visão extremamente desprendida, chegando a abrir

[...] mão do controle, da sua visibilidade, da direção das
coisas, do aparelhamento, em nome da acumulação. Seus
integrantes acreditavam que a linha da acumulação de-
mocrática daria certo de qualquer forma, como historica-
mente veio a ser comprovado35.

Paulo Fábio concorda com estas afirmações e acrescenta:

É certo que apostaram na acumulação, que esse caminho
foi vitorioso e que foram outros, e não o PCB, os que se
beneficiaram dos louros da vitória. Mas nada disso foi
intencional, na minha opinião, mas o resultado de um
jogo político, que fez do PCB um dos bodes expiatórios
da abertura política. Neste sentido, o partido foi um
perdedor e para essa sua derrota, num contexto de predo-
mínio de um pragmatismo político exacerbado, contri-
buíram tanto razões provenientes de suas enormes virtu-
des republicanas como outras, decorrentes de uma cultu-
ra instrumentalizadora da política, da qual nunca pôde
(ou para isso não teve tempo suficiente) se despregar in-
teiramente, por mais que das suas fileiras e da sua experi-
ência tenham saído formulações como a da democracia
como valor universal36

A Ala Jovem foi um movimento cuja práxis não isolava a questão demo-
crática da questão social ou do trabalho. Esse traço decerto provinha, em gran-
de medida, de sua íntima ligação com o PCB, não sendo à toa que foi um
intelectual com raízes naquele partido que introduziu, no Brasil, ou que pelo

35 Entrevista com Domingos Leonelli, jan. 2001.

36 Entrevista com Paulo Fabio, maio 2002.
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menos formulou com objetividade e didática pioneira, a concepção de demo-
cracia como valor universal. “Nelson Coutinho era o nosso guru aqui, era o
guru comum, tanto do nosso grupo como do grupo de Sergio Santana”.37

Domingos Leonelli observa que “o PT se transformou naquilo que o PCB
sonhou ser: um grande Partido de massa da classe operária”. Sergio Santana, no
entanto, acredita que o sonho do PCB de ser um grande partido de massa se deu
num contexto histórico completamente diverso do que ocorreu com o PT.

O triunfalismo nessa frase se dá apenas pelo fato de que o
PT teve a condição da democracia que o PCB nunca teve.
O PCB teve pequenos momentos de legalidade na vida
do país e o PT foi feito todo ele na legalidade e num
momento mundial e nacional completamente diferente.
Isso não tira o mérito total do PT de ter se transformado
num grande partido de massa, a ponto de que quem tem
juízo hoje vota nele38.

Nem tudo o que saiu da Ala Jovem se perdeu imediatamente. Um núcleo
desse conjunto de lideranças do movimento vai, mais adiante, compor, junto
com outras forças e lideranças que voltaram à cena política após a anistia, um
campo específico de centro-esquerda na Bahia, que vai ser responsável pela
produção de experiências governamentais, no caso o Governo de Waldir Pires
(1987-1989) e a gestão de Lídice da Mata, à frente da Prefeitura de Salvador
(1993-1996).

Ela representou uma das principais usinas de formação de uma geração
política intermediária entre aquela da dura experiência de 1964 e a atual, que
se firma a partir da Constituição de 88. Essa geração intermediária tem muito
a ver com a chamada geração de 68 – muitos quadros da Ala Jovem emergem
daí, dos primeiros movimentos da juventude de resistência à ditadura, nos
anos 60 – mas também com aquela que despertou para a política um pouco
depois, no auge dos chamados anos de chumbo.

A experiência da Ala Jovem se sobressai no campo da prática política por
apresentar diversas particularidades que, apesar de estarem intrinsecamente
relacionadas com a conjuntura de uma época de transição política, possuem
elementos que mais tarde se tornariam triviais na política praticada por volta

119 Entrevista com Domingos Leonelli, dez. 2001.

120 Entrevista com Sergio Santana, 2002.
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da última virada de século, tais como o fenômeno da perda de referencia espa-
cial e a importância assumida pela mídia. A atuação da Ala Jovem pode ser
vista, dentro de determinados limites, como desterritorializada e, em certa
medida, virtual. Tratava-se de um movimento aparentemente partidário em
sua origem, devido a seus laços com o PCB e por pretender atuar no MDB,
mas que na maior parte de sua existência funcionou com uma grande autono-
mia, fora das estruturas do partido e até de seu espaço físico. Ao mesmo tem-
po, a sua atuação era fundamentalmente centrada na informação e na opinião
pública sem evidentemente desprezar as ações de natureza mais tradicional.
Sua composição predominantemente de setores médios deu-lhe, por diversos
motivos, uma visibilidade excepcional na mídia.

No que se refere à sua composição e alianças, a Ala Jovem ficou entre a
ação partidária e a militância civil, o que pode ter facilitado uma certa atuação
independente dos seus dirigentes, podendo até ter chegado a ocorrer práticas
personalistas. Suas ações, em certa medida, somaram-se àquelas que, em todo
o país, contribuíram para que o regime tivesse que lançar mão, constantemen-
te, de medidas extraordinárias para não perder o controle da situação eleitoral,
deixando evidente seu caráter autoritário, comprometendo sua busca pela “le-
gitimidade” e favorecendo a formação de uma opinião pública a ele contrária,
tudo isso terminando por acentuar o caráter plebiscitário das eleições.

A Ala Jovem, do mesmo modo que setores e departamentos jovens do
MDB em outros estados, atuou, fundamentalmente “ segundo a tipologia de
Share e Mainwaring (1986)39 sobre os graus de controle exercidos pelas elites
no processo de abertura – como um ator do tipo submetido a uma lógica de
“transição pela transação”, pela qual os espaços de atuação das reformas são
regulados pelas elites no poder. Contudo, a atuação da Ala Jovem foi um pou-
co mais além, apresentando também, algumas características que não podem
ser contidas estritamente nessa classificação. Em primeiro lugar porque a in-
clusão desse tipo de ator no cenário não pode ser explicada apenas pelo con-
sentimento das elites autoritárias. Seu aparecimento na Bahia só se dá, efetiva-
mente, após eleições em que o desgaste do grupo no poder abre um espaço de
dimensões não previstas para um avanço da “oposição consentida”. O outro
aspecto é que a mobilização popular, como se observou no estudo do Trabalho
Conjunto da cidade do Salvador, foi um dos atores centrais no desgaste do
poder.

39 Para estes autores os tipos de transição são três: transição pela derrocada ou colapso do regime, que resulta do fim
da capacidade de intervenção das elites autoritárias; transição por afastamento voluntário devido à escassa legitimidade
e coesão interna das elites governamentais; e transição pela transação, na qual as elites regulam o ritmo das reformas
e a inclusão dos demais atores.
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