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Notas sobre a história da Ação
Popular na Bahia (1962-1973)

Cristiane Soares de Santana 1

A Juventude Universitária Católica foi criada em 1930, como parte da
Ação Católica Brasileira. Em seus princípios era um movimento conservador e
clerical que tinha como objetivo influenciar o sistema educacional brasileiro,
promovendo a cristianização de uma futura elite intelectual que estava se for-
mando nas universidades. Porém, essas preocupações estritamente religiosas
iriam se transformar numa postura mais crítica exigida pelo contexto social,
econômico e político do país. A partir do final dos anos 50, os militantes da
JUC começariam a perceber que a cristianização dos indivíduos não era sufici-
ente para a transformação da sociedade brasileira, pois a defesa dos seres hu-
manos e sua cristianização exigiam deles um engajamento no meio.

Diante dos problemas da realidade brasileira, os militantes da JUC iam
percebendo as limitações do seu campo de atuação. Com isso, acabou surgin-
do a necessidade de participação em um movimento diretamente político, já
que na JUC o espaço para a prática política era muito restrito.

A partir de 1960 notamos a presença cada vez maior dos militantes jucistas
no meio estudantil. Neste mesmo ano, a JUC apoiou o baiano Oliveira Guanais,
candidato da esquerda para a presidência da União Nacional dos Estudantes

1 Mestre em História Social do Brasil pela Universidade Federal da Bahia.
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(UNE). Sua gestão, segundo Lima e Arantes (1984) ajudou a ligar mais a
UNE às bases e a mobilizar os estudantes para a discussão dos seus problemas.
De modo que, foram organizados encontros para debater os problemas regio-
nais, tais como o I Seminário Nacional de Reforma Universitária, realizado na
Bahia.

Em 1961, foi eleito para a presidência da UNE Aldo Arantes, que era
militante da JUC e presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), tendo sua cha-
pa composta por membros da União da Juventude Comunista. Além da pre-
sença na entidade representativa dos estudantes, a JUC estaria envolvida em
importantes episódios da política nacional e estudantil, como a campanha pela
legalidade, liderada por Leonel Brizola; a campanha pela reforma universitá-
ria, que desembocou na chamada greve de 1/3; a organização da UNE-Volan-
te, que percorreu praticamente todas as capitais do país organizando o movi-
mento estudantil. As atividades dos militantes da JUC não se restringiam ao
meio universitário, pois eles atuaram em programas de educação popular, tais
como o Movimento de Educação de Base, as Ligas Camponesas, o Centro
Popular de Cultura etc. (LIMA; ARANTES, 1984).

A eleição de Aldo Arantes desencadeou atritos com a hierarquia eclesiás-
tica. D. Jaime, prevendo os desdobramentos dessa politização extrema dos
militantes, pediu que Aldo escolhesse entre a presidência da UNE e a militância
na JUC. Ele escolheu a primeira opção e acabou sendo expulso da JUC. As-
sim, com o início de um conflito declarado com a Igreja Católica, surgiu a
necessidade de outro instrumento de ação política que fosse capaz de respon-
der às questões colocadas pela realidade social, econômica e política. Isto fez
com que setores da JUC passassem a buscar a criação de outra organização
dando início ao processo de formação da Ação Popular.

A Ação Popular formou-se após três reuniões. O primeiro encontro ocor-
reu em São Paulo, em 1962. Na primeira reunião, foi aprovado um documen-
to chamado Esboço Ideológico que defendia o socialismo e a revolução brasilei-
ra. O nome do escolhido foi Grupo de Ação Popular (GAP), mas o surgimento
pouco tempo depois de um agrupamento fascista chamado Grupo de Ação
Patriótica (GAP) fez com que essa sigla fosse abandonada e o movimento pas-
sasse a ser chamado de “grupão” antes de receber o nome de Ação Popular.
(SOUZA, L., 1984)

A segunda reunião de fundação da Ação Popular foi realizada em Belo
Horizonte, em 1962, quando ficou estabelecido que o novo nome seria Ação
Popular (AP). A última reunião ocorreu em fevereiro de 1963, em Salvador,
onde ocorreu o I Congresso da Ação Popular e foi aprovado o seu Documento -
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Base que expressava em sua introdução a marca do humanismo cristão e do
socialismo revolucionário, o qual seria o guia teórico do restante do documento.

A Ação Popular nesse período ainda possuía uma noção imatura de como
se organizar o processo revolucionário. Mesmo assim, a organização queria
disputar com as outras a hegemonia da revolução brasileira e sabia que para
preparar a revolução era necessária a formação de um partido de vanguarda
que organizasse as massas. Porém, como era uma organização basicamente
estudantil, a AP passou a se preocupar em ampliar suas bases nos movimentos
operários e camponeses. O Brasil vivia um contexto marcado por uma ascen-
são das classes populares, o que apontava a importância de um trabalho da
organização no campo e na fábrica.

A AP iniciou um trabalho junto aos camponeses através das Ligas Cam-
ponesas. No entanto, foi através da participação no Movimento de Educação
de Base (MEB) e na Superintendência para Reforma Agrária (SUPRA) que a
AP conseguiu obter um contato maior com o mundo rural. (LIMA; ARANTES,
1984)

Durante os anos 60, os católicos e os organismos ligados a eles, como a
Ação Popular, participaram e até mesmo criaram várias experiências de educa-
ção popular, dentre os mais significativos podemos citar o Movimento de Edu-
cação Popular baseado no método Paulo Freire, que foi desenvolvido em bair-
ros populares em Salvador por militantes e simpatizantes da AP e o Movimen-
to de Educação de Base (MEB), com o qual a AP realizou uma parceria pro-
movendo um trabalho de alfabetização e conscientização política no interior
da Bahia através de escolas radiofônicas.

Foi participando de atividades do MEB, da SUPRA através do sindicalismo
rural e outras iniciativas independentes que a AP conseguiu criar vínculos com
o movimento camponês. Chegando até mesmo a participar em 1963 da fun-
dação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, a CONTAG, e
fazer parte da primeira diretoria deste órgão.

No que se refere à participação da AP no processo de fundação de sindi-
catos rurais antes do golpe, podemos destacar a experiência de Péricles de
Souza que nos relatou que

No desdobramento dessa experiência de educação pelo
rádio, de educação à distância pelo rádio e das aulas de
educação de base veio a questão do sindicalismo rural, ou
seja, no começo do governo João Goulart houve uma
importante modificação no sentido progressista democrá-



154

tico da legislação sindical rural [...] Com a mudança da
legislação houve uma corrida ao campo de diversas forças
políticas para criar sindicatos. Então os comunistas, o
pessoal da AP, setores da Igreja até mais a direita, mais
conservadores se puseram a criar sindicatos rurais pelo
interior do país. Aqui na Bahia, o MEB daqui estadual
constituiu uma chamada equipe de sindicalismo rural que
eram pessoas voltadas para criação de sindicatos rurais no
interior. Eu participei disso juntamente com outros com-
panheiros como o Professor Elenaldo Teixeira, Vetúlia
Carvalho Leite [...] era a organização de sindicatos de tra-
balhadores rurais, treinamento de suas diretorias do pon-
to de vista da AP, pretendíamos a elevação do nível da
organização, de consciência política dos trabalhadores
rurais. Nos fundamos uns 15 sindicatos rurais até o gol-
pe. [...] Os primeiros sindicatos que nós organizamos,
que eu me lembro, foram em Feira, em Cachoeira, em
Cruz das Almas, em Santo Antonio de Jesus, São Miguel
das Matas, Amargosa, Senhor do Bonfim, São Felipe. [...]
Esses sindicatos não chegaram a consolidar eles tinham
dois anos quando veio o golpe e fechou todos eles.2

A atuação da Ação Popular junto aos movimentos de sindicalização e
educação camponesa concederia a AP certa experiência no trabalho de educa-
ção e organização das massas, o qual iria ser aprimorado com a experiência da
“integração na produção”3 a partir de 1967.

Vale a pena ressaltar que a AP esforçou-se para criar vínculos no meio
operário. No entanto, segundo Lima e Arantes (1984), a organização não en-
controu no movimento operário a Juventude Estudantil Católica (JEC) ou a
Juventude Universitária Católica que facilitaram sua inserção no movimento
estudantil ou o MEB e a SUPRA que permitiram sua atuação no campo. A
Juventude Operária Católica (JOC) e a Ação Católica Operária (ACO) foram
entidades que em certos locais auxiliaram no crescimento da AP no meio ope-
rário, mas não na mesma intensidade que as entidades anteriormente citadas.

 Além disso, não se pode esquecer que o Partido Comunista Brasileiro
(PCB) possuía uma grande influência no meio operário. Mesmo diante de tais
obstáculos a AP conseguiu estabelecer certos vínculos no movimento operário

2 Entrevista com Péricles de Souza, 14 nov. 2004

3 Usamos em todo o artigo a forma como a organização escreveu o termo “integração na produção” em seus
documentos.
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e sindical urbano por meio de profissionais liberais, lideranças operárias, etc.
Na Bahia, podemos citar o exemplo do Sindicato dos Trabalhadores na Extra-
ção do Petróleo presidido por um operário chamado Wilton Valença; o Sindi-
cato dos Trabalhadores no Refino presidido por Mário Lima e a criação de
uma base operária na Refinaria de Mataripe através de militantes que eram
engenheiros e trabalhavam na empresa.

O Golpe e a Ação Popular: a busca por novos horizontes teóricos

A crescente radicalização política do movimento popular e dos trabalha-
dores que pressionavam o poder Executivo a romper com o pacto populista
acabou levando as classes dominantes e setores das classes médias apoiados por
agências governamentais norte-americanas e empresas multinacionais a con-
denarem o governo João Goulart. Desse modo, a derrubada de Jango contou
com a participação das Forças Armadas, que a partir de abril de 1964 impuse-
ram uma nova ordem política e social no país. (TOLEDO, 1997).

Com o golpe de 1964, todas essas atividades desenvolvidas pela Ação
Popular foram interrompidas pela nova ordem que se estabeleceria, desde os
trabalhos de educação e conscientização de camponeses através do MEB, a
fundação de sindicatos e o trabalho de educação em bairros populares, já que
incentivavam o senso crítico das massas, assim como a organização e mobilização
dos operários.

Na Bahia, os militares se apressaram em neutralizar as cidades de Vitória
da Conquista, Ipiaú e Feira de Santana, que eram chefiadas por partidários de
João Goulart e poderiam se tornar possíveis focos de resistência.

Vale a pena ressaltar que em Feira de Santana, um grupo de estudantes
formado por Péricles de Souza, Sérgio Gaudenzi e Raimundo Mendes, perten-
centes à Ação Popular, tentou articular juntamente com o Prefeito Francisco
Pinto uma forma de resistência ao golpe. Em depoimento, o ex-prefeito da
cidade afirmou que:

A cidade de Salvador encontrava-se cercada pelas tropas e
centenas de prisões foram efetuadas. Vários líderes operá-
rios e estudantis que escapavam se deslocavam para o nosso
município. Discutimos o que fazer e resolvemos resistir.
Uma série de providencias foram adotadas para enfrentar
os golpistas. Não cabe aqui enumerá-las. A ausência de
reação no resto do país nos levou desmobilização. Provi-
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denciamos a fuga para a maioria dessas lideranças. (SAN-
TOS, F., 1998, p. 28)

No depoimento, Francisco Pinto não revelou que providências seriam
tomadas. Porém, Péricles de Souza, que fazia parte do grupo de estudantes da
AP, apontou que a cidade seria transformada em centro de resistência. Em
relação a esse episódio, Péricles afirmou que:

Aqui na Bahia nós tomamos a iniciativa de resistir ao
golpe, resistir no caso é aí a resistência armada ao golpe, e
achávamos que deveríamos fazer a nossa parte já que
Pernambuco resistiria, Rio Grande do Sul resistiria e nos
tínhamos que fazer a nossa parte. Tomamos iniciativas,
preparamos algumas ações até militares, foi feito até um
plano de tomada do quartel da policia militar em Feira de
Santana para a conquista de armamentos e pra resistên-
cia. Feira de Santana por que era uma cidade governada
por Francisco Pinto, uma pessoa também ligada ao movi-
mento de esquerda da base de apoio de Goulart e o movi-
mento que nos tínhamos mais acesso que era esse movi-
mento de trabalhadores rurais também nos tentamos
mobilizar e reorganizar esses trabalhadores rurais para re-
sistência. [...] Justamente na noite do golpe, mobilizamos
vários grupos, companheiros da AP, outros companheiros
que não eram da AP participaram também disso [...]
mandamos pra o interior esses grupos, mas o golpe aca-
bou prevalecendo.4

Tentativas dessa natureza não foram realizadas somente na Bahia, porém
ações sem planejamento e desarticuladas idênticas a esta não impediriam que
os golpistas fossem vitoriosos. Segundo Toledo (1997, p. 42),

O golpe encontrou as esquerdas fragmentadas em dife-
rentes correntes ideológicas, isoladas das grandes massas
populares e sem nenhuma estratégia política para resistir
a ação deflagrada. Subordinadas e vinculadas ao populismo
janguista, não conseguiram as organizações populares e
sindicais vislumbrar e implementar uma ação indepen-

4 Entrevista com Péricles de Souza, 14 nov. 2004
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dente face ao capitulacionismo do governo Goulart. Com
uma crescente retórica radical e pseudamente revolucio-
nária, no pré-64, as esquerdas mostraram-se inteiramente
inertes e desorientadas frente a ação militar [...] As mas-
sas populares e trabalhadoras não deram um passo – a
não ser em casos muito isolados – em defesa do governo
populista, assistindo passivamente ao desmantelamento
de suas organizações políticas e sindicais bem como a pri-
são de suas lideranças mais expressivas.Como um “castelo
de cartas” desabou a chamada “frente democrática” que
reuniria operários, camponeses, militares nacionalistas e
estudantes.

Consumado o golpe, as perseguições políticas se iniciaram, sob a prote-
ção do primeiro dos Atos Institucionais que seriam outorgados pelo governo,
se abatendo sobre os mais ligados a movimentações políticas do período do
governo Goulart, tais como sindicalistas, estudantes ligados a organizações de
esquerda etc.

Diante dessa nova realidade, muitos militantes deixaram a organização,
outros passaram à condição de clandestinos e alguns saíram do país como José
Serra, Herbert José de Souza, Aldo Arantes, Alípio Freitas, Paulo Wright, den-
tre outros.

Foi a partir do movimento estudantil que a Ação Popular começou a
reorganizar suas atividades após o golpe, pois era na base estudantil que estava
assentada grande parte da organização.

O movimento estudantil, embora desarticulado, começava a conviver
com uma retomada gradual. Depois de 1964, os estudantes mobilizaram-se
intensamente na luta contra a ditadura protestando pelo aumento das vagas
nas universidades, contra a repressão, na luta contra a Lei Suplicy que extin-
guia a UNE e as Uniões Estaduais de Estudantes (UEEs) e, em seu lugar,
criava o Diretório Nacional dos Estudantes (DNE) e Diretório Estadual dos
Estudantes (DEE). A Lei impunha o voto obrigatório dos estudantes nas elei-
ções das entidades – além do DNE e DEE, os Diretórios Acadêmicos (DAs) e
Diretório Central dos Estudantes (DCEs) – dava poderes ao Ministério da
Educação ou Conselho Federal de Educação para convocar suas reuniões e
proibia manifestações de greve ou propaganda político-partidária. Além disso,
os estudantes ainda se manifestavam contra os Acordos Ministério da Educa-
ção e Cultura e a United States Agency for Internacional Development (MEC-
USAID), organismo diretamente vinculado ao Departamento de Estado Ame-
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ricano. Esses acordos previam a assessoria de técnicos estrangeiros para auxiliar
o governo militar na formação de uma nova política educacional. De acordo
com João Roberto Martins Filho (1987, p. 130),

Os acordos MEC-USAID inseriam-se numa longa tradi-
ção de “colaboração técnica” entre o Brasil e os Estados
Unidos da América, que remonta ao pós-45. Até 1956,
no entanto, os convênios assinados se restringiram ao for-
necimento de assessoria e equipamentos no setor do ensi-
no técnico. No Governo Kubitschek, a influência ameri-
cana ampliou-se a projetos no ensino elementar. Na déca-
da de sessenta, após a vitória da Revolução Cubana, o
Departamento de Estado dos EUA mostrou renovado
interesse em implementar acordos mais abrangentes. En-
tretanto, a crise do Governo Goulart fez com que, mesmo
assinados, esses convênios permanecessem letra morta.
Com o golpe de 64, a situação alterou-se significativa-
mente e logo se retomaram os entendimentos com a
USAID. A série de acordos assinados entre 1964 e 1966 é
que passou a ser conhecida como os Acordos MEC -
USAID.

É importante lembrar que entre 1966 e 1969, a AP teve uma inserção
bastante expressiva no movimento estudantil. Afinal, a organização conseguiu
eleger sucessivos presidentes da União Nacional dos Estudantes (UNE) em
congressos ocorridos na clandestinidade. Em 1966, José Moreira Guedes foi
escolhido presidente da UNE; em 1967, Luiz Travassos; em 1969, Jean Marc
Van Der Weid que acabou sendo preso e substituído por Hornestino Guima-
rães, assassinado pela polícia em 1973. (RIDENTI, 2002)

Porém, a AP encontrou dificuldades de retomar seus trabalhos nas fren-
tes operárias e camponesas devido à intensidade da repressão que se abateu
sobre as fábricas através da demissão e prisão de lideranças, e no campo sobre
os trabalhadores que acabaram fugindo da repressão buscando serviço em ou-
tras regiões. (LIMA; ARANTES, 1984)

Para as esquerdas, além da perseguição política, se iniciava a avaliação
dos “erros” cometidos. De maneira que, esse novo contexto impunha as orga-
nizações de esquerda uma análise das formulações teóricas e estratégicas. Com
o impacto do golpe civil-militar, a AP procurou redefinir suas influências teó-
ricas e suas ações práticas, dando início ao processo de adesão ao marxismo.
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Imediatamente após o golpe, as mudanças ocorridas na Ação Popular
começariam a ser anunciadas com a participação da organização na frustrada
resistência armada comandada a partir do exílio uruguaio pelo ex-governador
gaúcho Leonel Brizola e com as transformações ideológicas propostas através
da aprovação da Resolução Política (1965).

No documento Resolução Política, a organização apontou para a neces-
sidade da luta armada revolucionária com nítida influência foquista. Segun-
do Sales (2005), as características do foquismo que aparecem neste docu-
mento são inúmeras. A AP colocava que o caminho para se chegar à Revolu-
ção Socialista de Libertação Nacional, conceito eclético que revelava uma
mescla de influências, seria a luta armada. Apontando como caminho para a
revolução socialista a luta insurrecional e como estratégia adotada a guerra
de guerrilhas.

O foquismo passaria a fazer parte dos assuntos debatidos no seio da
organização a partir de 1965 através dos Textos para debate, organizados
pelo Comando Nacional, na tentativa de promover a definição ideológica
da AP através da discussão desses textos. Entre alguns textos que foram
publicados, estavam Guerra de guerrilhas: um método, de Ernesto Che
Guevara; Castrismo: a longa marcha da América Latina e América Latina:
alguns problemas da estratégia revolucionária, de Regis Debray (SALES,
2005).

Após o preparo teórico, a AP deu início a uma série de ações militares.
Tais como o atentado ao Aeroporto dos Guararapes em Recife, a expropriação
de um banco no interior de Alagoas e a tentativa de sabotagem do processo
eleitoral na Bahia, com a explosão de uma bomba no Fórum Ruy Barbosa.
(OLIVEIRA JÚNIOR, 2000). Além disso, Jean Marc Van Der Weid, em
depoimento a Marcelo Ridenti (2002, p. 227), afirmou que em 1967 setores
castristas da AP prepararam um plano que não se concretizou para a tomada
de cidades do Maranhão a partir da organização de camponeses liderados por
Manoel da Conceição.

O atentado no Aeroporto de Recife é apontado por muitos autores como
a maior expressão da influência foquista na Ação Popular. Militantes da AP
prepararam, em 25 de julho de 1966, um atentado à bomba contra o General
Costa e Silva. A bomba explodiria às 08: 45min, horário marcado para a che-
gada do presidente ao aeroporto. Mas, por problemas técnicos no avião, o
presidente não chegou a decolar de João Pessoa para Recife. A bomba explo-
diu, matou duas pessoas e deixou catorze feridas, não atingindo seu alvo prin-
cipal. Após essa ação militar com saldo negativo, a AP iniciou uma reavaliação



160

da sua relação com Cuba, o que abriu espaço para um processo de aproxima-
ção com o maoísmo.5

Esse episódio afastou a AP do caminho das ações armadas que foi segui-
do por grande parte da esquerda brasileira como a Ação Libertadora Nacional
(ALN), a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), o Movimento Revoluci-
onário 8 de outubro (MR-8), dentre outros. Tanto que, a AP participou ativa-
mente da I Conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade
(OLAS) que tinha como objetivo articular as forças revolucionárias de toda a
América Latina. (GORENDER, 2003)

Ao mesmo tempo, militantes que se encontravam em Cuba e na China
retornaram ao Brasil. A partir desse momento teve início no seio da organiza-
ção uma luta interna que deu origem a duas linhas de pensamento na AP que
ficaram conhecidas como: “Corrente 1” e “Corrente 2”, a primeira defenden-
do as ideias chinesas e a segunda partidária das ideias cubanas.

A disputa entre essas duas correntes pode ser acompanhada através da lei-
tura do documento Esboço Histórico da Corrente 01, no qual percebemos o em-
bate entre as ideias de Mao Tsé Tung e a persistência das ideias cubanas na AP.

Através deste documento, podem-se acompanhar as reuniões e debates
em torno dessas duas correntes e até mesmo o posicionamento do Comando
Regional 6, do qual a Bahia fazia parte, em relação a esse processo de luta
interna. O documento nos fornece indícios de que, na região 06, possuía mi-
litantes influenciados pelo foquismo e por esse motivo havia a necessidade de
se realizar um trabalho mais efetivo na região para que ela aderisse às propostas
revolucionárias da “Corrente 01”.

Em novembro de 1967, tinha estado na região o compa-
nheiro Do Comando Nacional, que já com as novas posi-
ções de Guerra Popular e pensamento de Mao Tse Tung fez
um seminário de estudos que ajudou muito no avanço da
visão política da região. (AÇÃO POPULAR, 1969b, p. 9)

A finalização dessa disputa entre as correntes internas se deu na I Reu-
nião Ampliada da Direção Nacional, em julho de 1968, onde foi aprovado o
documento Os seis pontos, que colocou o maoísmo como estratégia revolucio-
nária a ser seguida.

5 Concordamos com Sales (2005), quando ele afirma que não devemos facilitar a compreensão do processo complexo
de transição do foquismo para o maoísmo, pois este ocorreu após longos debates internos entre 1966 e 1968, que
discutiram questões como as características da sociedade brasileira, as diferenças entre o foquismo e a guerra popular etc.
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Após tantos debates e rachas internos, a Ação Popular escolheu o maoísmo
e os defensores do foquismo acabaram sendo expulsos da organização. Tal gru-
po era composto por Vinícius Caldeira Brant, Altino Dantas e o padre Alípio
Freire, que juntamente com outros formariam o Partido Revolucionário
Tiradentes (PRT) o qual aderiu à guerrilha urbana chegando ao fim entre
1971 - 1972 após uma série de prisões e assassinatos dos seus militantes.

O processo de “integração na produção”: uma experiência maoísta na
Bahia6

O primeiro contato da Ação Popular com os chineses ocorreu no Seminá-
rio do Estudante do Mundo Subdesenvolvido, realizado em Salvador em 1963,
onde os militantes da AP foram convidados para irem a China. Este convite se
concretizou oficialmente em 1966 com a ida de Aldo Arantes ao país em plena
“Revolução Cultural Proletária”. O impacto dessa viagem pode ser percebido
através documento escrito pelo próprio Aldo, chamado Texto Amarelo, no qual
ele abordou questões como guerra popular, movimento camponês etc.

A adesão ao maoísmo se tornou oficial somente após uma segunda visita
de um grupo da organização chefiado por Jair Ferreira de Sá no segundo se-
mestre de 1967. Retornando da China, ele mesmo redigiu o documento Os
seis pontos (1968), que ratificou o maoísmo como opção teórica a ser seguida e
tornou a integração oficial na Ação Popular, a qual passou a ser definida como
uma forma superior de integração na vida das massas.

Com a escolha do maoísmo como estratégia revolucionária, os militantes
da AP começaram a preparação da guerra popular no Brasil através da integração
dos seus quadros à produção. A influência maoísta pode ser observada através
da semelhança entre o processo de integração e o processo de “reeducação
ideológica” que era colocado em prática naquele período na China, durante o
auge da Revolução Cultural. O ideal de reeducação baseava-se no envio dos
quadros do Partido Comunista Chinês periodicamente ao campo ou as fábri-
cas para que estes não perdessem o contato com as massas e o trabalho produ-
tivo. Inspirada nessa experiência, a AP colocou em prática a integração que
inicialmente tinha como objetivo único a transformação ideológica dos seus
quadros oriundos da pequena burguesia, os quais deveriam superar os seus
limites de classe através do trabalho produtivo no campo e nas fábricas e por
meio do contato com as massas

6 Para maiores informações sobre o processo de integração desenvolvido pela Ação Popular e a influência do maoísmo
sobre este. Ver: Santana (2008).
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No documento Profissionalização dos quadros: uma necessidade urgente
(1966) aparece pela primeira vez a concepção da integração, demonstrando
uma preocupação com a formação teórica e prática da militância, a qual neces-
sitava se preparar tecnicamente e teoricamente para a realização de um traba-
lho revolucionário, ou seja, integrarem-se às massas operárias e camponesas
para a realização de um trabalho político.

Este documento demonstra a conotação política da “integração na pro-
dução”, o que aponta uma mudança no sentido dessa proposta que até então
era colocada somente como uma forma de seus militantes pertencentes à pe-
quena burguesia se livrarem dos seus limites de classe.

Estudantes e intelectuais são deslocados de suas áreas ha-
bituais de atividade para áreas operárias e camponesas.
Neste caso, os quadros estudantes e intelectuais não tem
conhecimento suficiente do meio, contatos, a ambientação
necessária. Por isso defendemos como primeiro passo do
trabalho, a sua integração, pelo menos num período ini-
cial, no trabalho produtivo na fábrica ou no campo. Isto
é também muito proveitoso e importante também do
ponto de vista da formação pessoal dos militantes. Mas o
objetivo principal da profissionalização e da integração
na produção é a criação de condições para o desenvolvi-
mento de um trabalho revolucionário, deve-se tomar cui-
dado para que a integração na produção não impeça o
trabalho político do militante, trabalho que exige dispo-
nibilidade de tempo e mobilidade. Deve-se encontrar, em
cada caso concreto, um equilíbrio entre as necessidades
da integração na produção e as exigências do trabalho
político. Todos esses princípios se aplicam também ao caso
de operários e camponeses que sejam transferidos de sua
região para outra e tenham, por isso, necessidade de
integração inicial no trabalho produtivo para o estabele-
cimento de contatos e identificação com as massas. (AÇÃO
POPULAR, 1966, p. 10)

A preocupação com a formação do partido de vanguarda por parte da
Ação Popular aparecia também nesse documento, no qual foram apontadas as
condições que uma organização revolucionária deveria possuir para se tornar a
vanguarda. Dentre estas, alterações na composição da organização, a qual de-
veria possuir em suas fileiras militantes da classe operária e camponesa e a
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estrita ligação do partido com os operários e camponeses para a condução
efetiva da luta de massas dentro de uma visão política e estratégica. Assim, a
falta desses requisitos para que a organização se tornasse o partido de vanguar-
da do proletariado fez com que surgisse a necessidade da ampliação das suas
bases, que seria feita através da integração dos seus quadros ao trabalho produ-
tivo no campo e nas fábricas.

Acreditamos que o contato cada vez maior com a teoria maoísta fez com
que os objetivos do processo da “integração na produção” se transformassem.
A partir de 1966, notam-se na documentação da AP as mudanças nos objeti-
vos da integração, a qual passaria a ser designada também como uma forma
dos militantes da AP se inserirem junto aos operários e camponeses visando
sua educação, organização e mobilização em prol da ampliação das bases do
partido no campo e na fábrica e da articulação da guerra popular prolongada
no Brasil. Desse modo, podemos afirmar que a Ação Popular inspirou-se na
estratégia dos chineses em outro período da história recente da China, que foi
a Revolução Chinesa. Nesse contexto, os militantes do Partido Comunista
Chinês se inseriam na vida e no trabalho nas massas para tentar educá-los e
mobilizá-los para a luta de libertação nacional do país.

Percebemos que o objetivo de superação dos limites de classe passaria a
aparecer nos documentos como algo secundário no desencadeamento da
integração sendo ressaltado como elemento facilitador da integração e não seu
fator principal. De modo que, no documento Integração com as massas: roteiro
para uma discussão foram colocados como aspectos fundamentais da prática o
ideal de servir ao povo e se integrar na vida das massas como base objetiva para
a direção da luta de classes.

A “integração na produção” foi frequentemente associada por alguns
autores com as origens cristãs da Ação Popular, tendo como referência para
esse processo a experiência dos padres operários. Sabe-se que a experiência dos
padres operários franceses surgiu no final da década de 40, quando o Episco-
pado Francês encarregou alguns padres de passarem a viver como trabalhado-
res comuns e descobrirem os motivos que levavam a classe operária francesa a
possuírem certa descrença em relação à religião. Porém, o objetivo principal
dessa iniciativa era fornecer dados para que a Igreja pudesse combater as ideias
materialistas e, obviamente, a influência, então, bastante expressiva do Partido
Comunista Francês (FERREIRA; ALMEIDA, 1993).

Com base na análise feita por Moraes (2003) em sua dissertação sobre a
experiência dos padres operários no ABC Paulista, foi possível perceber que a
forma de ligação com as massas realizada pela Ação Popular tinha objetivos
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completamente diferentes do trabalho realizado pelos padres operários. A Ação
Popular enviava seus militantes para integrarem à produção visando o
desencadeamento de um trabalho político para transformar a sua condição
socioeconômica, enquanto os padres operários se inseriam no mundo dos tra-
balhadores visando a sua evangelização para afastá-los do comunismo.

As primeiras experiências da integração partiram de São Paulo e da Bahia
no segundo semestre de 1967. Sua prática continuou sendo aplicada com in-
tensidade em 1968 e 1969, começando a ser desarticulada em meados de 1970
no estado da Bahia, de acordo com os depoimentos concedidos à autora.

Arrolamos 23 frentes de trabalho entre pequenas e gran-
des, importantes e secundárias, distribuídas por oito áre-
as geográficas que a AP definia como “regiões”: Pará,
Maranhão, Nordeste, Bahia e Sergipe, Minas Gerais, São
Paulo, Paraná e Goiás. Dentre o pessoal que se “integrou”
nessas frentes identificamos um grupo de 120 companhei-
ros [...] das 120 pessoas referidas, 90 se dirigiram ao cam-
po, “integrando-se” na produção agrícola como assalaria-
dos rurais ou camponeses, 30 dirigiram-se à produção
fabril7. (LIMA; ARANTES, 1984, p. 116)

Os militantes da AP que participaram do processo de “integração na
produção” em seus princípios integravam no mesmo estado em que viviam.
Porém, com o recrudescimento da Ditadura Militar após o decreto do Ato
Institucional nº 5, a Ação Popular passou a enxergar na integração uma forma
de segurança da militância da organização, o que deu margem à necessidade de
deslocamentos dos militantes para o trabalho nas áreas prioritárias de outros
Estados.

A Ação Popular promoveu uma verdadeira empreitada de pesquisa e
preparação dos militantes para colocar em prática a “integração na produ-
ção” junto aos camponeses e operários. Foi montado um grupo formado por
militantes da AP que desenvolveram uma pesquisa que recebeu o nome de
Pesquisa de Áreas Estratégicas (PAE) para a escolha das chamadas bases de
apoio, também chamadas de áreas prioritárias ou bases estratégicas, para que
os militantes colocassem em prática a integração junto às massas. A pesquisa
realizada pela organização levava em conta aspectos econômicos, sociais,
políticos e geográficos.

7 Existem controvérsias a respeito da quantidade de militantes integrados à produção, na medida em que Jair Ferreira
de Sá afirmou que o número de militantes integrados variava em torno de 1.000 (Cf. GUSMÃO, 1979).
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01-Condição de massa (peso total 9)- a) aspecto de quan-
tidade = 4 / numero de camponeses=3/ grau de concen-
tração=1 b) aspecto de qualidade=5/composição de clas-
se=2/nivel de luta=1/tradição de luta=0,5/organização de
massa=0,5 /organização de Partido=0,5. 02- Condições
físicas (peso total 5) – altitude –relevo=3/rios e alagadiços=
1/vegetação e clima=1. 03- Condições do inimigo: pre-
sença do inimigo=3/condições para expansão=2/condições
econômicas=2/ importância econômica=1. (AÇÃO PO-
PULAR, 1969a, p. 131)

As bases de apoio no campo escolhidas no estado da Bahia para o envio
dos militantes foram Panelinha, Camacã, Eunápolis, Itabuna, Ilhéus e algu-
mas cidades da região da Chapada Diamantina.

Inseridos no trabalho, os militantes começavam a participar da vida e dos
problemas sociais e econômicos das massas. Partindo dessas questões concretas,
iniciaram um trabalho de conscientização política das massas, visando mostrar
aos camponeses a dominação ideológica e a exploração econômica às quais esta-
vam submetidos e as formas como eles poderiam lutar contra os opressores.

A educação e a propaganda das massas deve se fazer em
torno dos problemas concretos e mais diretamente liga-
dos à vida do camponês: situação de miséria dos campo-
neses, morte do filho, gado do latifúndio que comeu a
roça do camponês, latifundiário que bateu no camponês
etc. Partir sempre dos problemas concretos através de
imagens que facilitem a compreensão do camponês para
chegar até os problemas mais gerais. (AÇÃO POPULAR,
1968, p. 13)

Para a realização desse papel de educador político, a AP preparava sua
militância através de um programa de estudos permanente e bem estruturado,
no qual se incluíam textos de Marx, Lênin, Mao Tsé Tung, textos que narras-
sem à experiência dos militantes, documentos gerais da Ação Popular e de
outras organizações etc. Além dessa preparação teórica para a integração, mili-
tantes da AP, como Jair Ferreira e Manuel da Conceição, chegaram a realizar
um curso de capacitação política e militar na Academia Militar de Nanquim,
na China.

A militância utilizava-se dos mais variados instrumentos para educar as
massas. No que se refere à Bahia, encontramos os seguintes artifícios usados
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com esse objetivo: o script de uma peça de teatro8, que tratava da realidade dos
trabalhadores do cacau, tais como a falta de assistência médica, educação, elei-
ção, exploração do trabalhador, prostituição e assassinatos de trabalhadores
rurais; músicas (violeiros); a circulação de um jornal chamado Boletim do Tra-
balhador Rural 9, onde eram narrados acontecimentos que demonstram a ex-
ploração sofrida por trabalhadores nas cidades de Camacã e Eunápolis e um
plano de um curso de alfabetização de adultos10 oferecido na Região Cacaueira.

Durante a realização deste trabalho político, o militante deveria tentar
identificar lideranças no campo, visando ampliar as fileiras do partido com a
entrada de militantes de origem camponesa. O recrutamento de militantes de
origem camponesa não foi atingido pelos integrados à produção nas áreas ru-
rais na Bahia, na medida em que eles não passaram mais que 3 meses realizan-
do o trabalho político na região em que se inseriram devido à falta de adapta-
ção ao trabalho na roça; às perseguições da repressão; etc. Como um exemplo
das dificuldades encontradas pelos militantes integrados tem-se o depoimento
de Arruti, o qual relatou que:

Nem conhecia o processo produtivo do cacau, eu passei
ali quase vinte dias aprendendo o que é que era o cacau, o
que não era, como é que se fazia, quantas safras era,
quantas não era. Então, era um processo grande, eu não
era de uma região, não vinha de uma região agrícola com
essas características, vinha da região de Goiás aonde era
um desmate de plantação de arroz, desmate de estoque.
Então pra você chegar numa área de assalariado no cacau
que eu nunca tinha visto, então tinha a limpa, a poda,
etc, colher cacau, tinha várias coisas, várias etapas do pro-
cesso, então primeiro até a linguagem, o linguajar, os ter-
mos eram complicados, quer dizer, pra mim.11

A integração da militância da AP não se restringiu ao campo, pois foi
possível registrar a prática dessa mesma linha de trabalho político nas áreas
urbanas por meio da ida dos seus militantes às fábricas vistas como prioritárias
nas cidades de Salvador e Candeias.

8 AÇÃO POPULAR: Sem título, s/d.

9 AÇÃO POPULAR: Boletim do Trabalhador Rural, n. 6.

10 AÇÃO POPULAR: Curso (alfabetização de adultos), 1968.

11 Entrevista com José Carlos Arruti, 21 set. 2004
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Dentro do cenário fabril, existiam também as categorias tidas como
prioritárias, nas quais a militância deveria buscar emprego para iniciar um traba-
lho político. Essas categorias eram a metalúrgica, a têxtil, os trabalhadores da
indústria de alimentação, portuários e químicos (AÇÃO POPULAR, 1969a).

Maria Lúcia de Souza atuou na área têxtil. Segundo ela, “o tempo de
integração na produção, em Salvador, eu entrei na Nordisa, era uma empresa
do pólo, da CIA é do Centro Industrial de Aratu, também uma empresa que
tinha também certa automação”12. Já Eliana Rollemberg tentou se inserir no
ramo da indústria química:

[...] eu fui trabalhar numa região mais ligada ao petróleo,
Candeias, aqui na Bahia. Era uma cidade dormitório dos
trabalhadores da Petrobrás, do petróleo. Então se discutia
muito com os sindicatos todo um engajamento nessa parte
mais de sindicalismo urbano.13

O ex-militante Benjamim Ferreira, que atuou nas indústrias de óleos
vegetais e metalúrgicas, relembra o seguinte:

Integrei naquela fábrica de óleo vegetais de nome Reseguer
ali em Paripe, não sei se ainda existe. Eu comecei a traba-
lhar ali e, fui manuseando as máquinas. Eu trabalhava
com mamona né? Eu municiava aquela máquina a noite
inteira, e um cara passou, um chefe que era ali um chinês
e viu eu trabalhando ali e disse, onde você gostaria de
trabalhar? Eu disse, na área de manutenção que é onde eu
tenho certa experiência. Aí ele me botou lá e de lá eu fui
pra Cesmel que fechou, funcionava ali na Brasil Gás onde
funciona parece que hoje é a Coelba [...] de lá pra Bosch,
aí foi na Bosch que eu fui preso.14

Os ex-militantes da Ação Popular que foram entrevistados e participa-
ram da “integração na produção” fabril na Bahia atuaram ou pelo menos ten-
taram atuar nessas categorias vistas como prioritárias.

12 Entrevista com Maria Lúcia de Souza, 7 abr. 2006

13 Entrevista com Eliana Rollemberg, 21 set. 2004

14 Entrevista com Benjamim Ferreira, 7 out. 2004
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Seguindo a mesma linha de trabalho realizada no campo, os militantes inte-
grados à fábrica começariam a analisar questões como o agravamento das condi-
ções de vida e de trabalho; o crescente desemprego; a repressão da ditadura contra
os operários; etc. Juntamente com essas questões, o nível de consciência dos operá-
rios perante esses problemas vinculados à sua realidade social, econômica e política
deveria ser observado. Com essa análise feita, o militante poderia começar a traçar
sua estratégia de atuação dentro da fábrica onde estivesse integrado.

As conversas eram utilizadas pelos militantes para que eles tomassem
conhecimento dos problemas sofridos pelos trabalhadores das fábricas, assim
como para descobrirem novos companheiros, os quais pudessem ingressar no
partido. Afinal, um dos principais objetivos da “integração na produção” era
ampliar as bases da AP nos meios operários e camponeses através do recruta-
mento de militantes.

Os três entrevistados nos forneceram pistas importantes a respeito das
fábricas prioritárias em Salvador. Isso nos permitiu mapear as áreas onde os
integrados atuaram tais como os bairros ou até regiões de concentração operá-
ria como Paripe; o Centro Industrial de Aratu, em Simões Filho e a Refinaria
Landulpho Alves, em São Francisco do Conde, nos quais os militantes se fixa-
ram visando realizar um trabalho de educação política.

Os militantes da AP também se inseriram nos bairros populares de Salva-
dor para a realização desse mesmo estilo de trabalho de educação política.

Aqui em Salvador tinha integração. Na periferia, no bair-
ro do Uruguai morava muita gente [...] em Paripe por ali
trabalhavam naquelas fábricas [...] Tinha uma fábrica de
tecidos, mas agora me foge o nome da fábrica, eu sei que
era uma fábrica de tecidos [...] Aquele bairro ali de Bro-
tas. Como é mesmo o nome dele? Cosme de Farias! Tinha
gente que morava ali, tinha uma delas que eu dava di-
nheiro.15

A atuação da organização no bairro também tinha como intenção forta-
lecer o trabalho na fábrica, na luta contra a repressão e a pelas reivindicações
econômicas. O ex-militante integrado à produção, Benjamim, aponta que:

Lá no bairro sempre senti uma facilidade assim de me
relacionar com as pessoas assim perto, então nós começa-

15 Entrevista com Iranildes Vianna, 14 set. 2004
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mos ali um processo de ajuda a construção da Igreja, de lá
da capelinha de São Caetano [...]. Dentro disso aí fomos
puxando a formação do grupo de jovens só que o grupo
de jovens tinha alguns companheiros que não eram da
AP, passaram a ser militantes, por que a gente começou a
puxar para participar da militância.16

A partir do seu depoimento, vemos que esses trabalhos de extensão realiza-
dos nos bairros proletários, como por exemplo, em São Caetano, tiveram como
saldo importante o recrutamento de novos militantes para a organização.

Vivendo, comendo e trabalhando como as massas operárias e campone-
sas, os integrados à produção acreditavam que dessa forma conseguiriam se
inserir na luta das massas para que fossem criadas raízes sólidas do partido
através do recrutamento dos militantes de origem camponesa e operária para a
Ação Popular visando a organização da guerra popular prolongada no Brasil.

Com base nas memórias destes ex-integrados à produção pudemos co-
nhecer um pouco sobre essa proposta tão distinta de luta contra a ditadura e
fornecer uma contribuição importante na tentativa de reconstrução dessa ex-
periência colocada em prática pelos militantes da Ação Popular que integra-
ram à produção no campo ou na fábrica no Estado da Bahia.

Incorporação da Ação Popular ao Partido Comunista do Brasil

Com a adesão da AP ao maoísmo, a organização aproximou-se do PC do
B, pois este era o correspondente oficial do Partido Comunista Chinês no
Brasil. De acordo com Duarte Pereira em depoimento ao historiador Marcelo
Ridenti (2002, p. 273): “Foi a direção da AP que buscou, insistentemente,
estimulada pelo PC da China, a ação comum com o PC do B, os contatos
entre as duas direções e as trocas de informações e opiniões”. De forma que, a
partir de 1969, a AP e o PC do B iniciaram contatos oficiais ao nível de dire-
ção nacional e deram início a um trabalho de colaboração entre os partidos.

 Na II Reunião Ampliada da Direção Nacional (RADN) realizada em
julho de 1969 orientou-se a militância para a preparação da guerra popular e
se discutiu a reconstrução do partido unificado do proletariado brasileiro. Nesta
reunião limitou-se a aproximação com o PC do B, pois apesar desta já se achar
em andamento, ainda encontrava oposição por parte da organização.

16 Entrevista com Benjamim Ferreira 7 out. 2004
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Após a II RADN uma nova delegação foi enviada para China. Uma dos
enviados foi Paulo Wright o qual encontrou uma China completamente dis-
tinta daquela que havia surpreendido tanto a Ação Popular. As percepções da
viagem associaram-se aos questionamentos que ele já tinha em relação à análi-
se que a AP fazia da formação social brasileira. Após seu retorno ao Brasil,
Paulo Wright redigiu o documento Cinco pontos da luta interna fazendo uma
análise crítica da interpretação feita pela AP sobre o caráter da sociedade e da
revolução, sobre a questão do partido etc. Neste documento, o autor explicitava
suas posições dando início a uma nova e decisiva luta interna.

Nesse contexto de luta interna e reinterpretação das posturas teóricas e
práticas, durante a realização da IV Comissão Executiva Provisória em outu-
bro de 1969 teve início o processo de autocrítica da organização em relação às
atividades desenvolvidas até então. Nesse momento, a AP iniciaria uma análise
crítica do seu movimento de integração, pois as sucessivas prisões dos militan-
tes integrados à produção também forneceriam subsídios para reavaliação das
concepções táticas da organização.

O processo de luta interna na AP aumentou durante a preparação para
III RADN, realizada em março de 1971, onde maioria da organização de-
monstrou-se identificada em termos ideológicos e de programa com o Partido
Comunista do Brasil e uma minoria permanecia contrária a fusão. Após a
reunião, a AP passou a se chamar Ação Popular Marxista Leninista do Brasil
(APML) e aprovou um programa básico que manteve precariamente a unida-
de da AP.

A luta entre a minoria representada na direção nacional por Jair Ferreira
de Sá e Paulo Wright e a maioria por Aldo Arantes, Haroldo Lima e Aldo
Rabelo teve continuidade entre 1971 e 1972, até ocorrer à ruptura no ano de
73, quando ambos os grupos passaram a reivindicar a sigla APML. A minoria
acabou sendo destituída dos seus cargos e expulsa da organização, e tentaram
continuar organizando-se em torno da sua APML (RIDENTI, 2002).

Com a expulsão da minoria, a maioria do Comitê Central da Ação Popu-
lar Marxista Leninista do Brasil, decidiu em janeiro de 1973 pela incorporação
ao Partido Comunista do Brasil, reconhecendo neste o autêntico partido de
vanguarda do proletariado.
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