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Um aspecto pouco conhecido na Bahia, entre os anos de 1969 e 1971, foi a existência 

de uma oposição empreendida pelas organizações de esquerda armada urbana contra o regime 

político instalado no país, na seqüência do golpe militar de 1964.  

Nas entrevistas com alguns ex-militantes das organizações armadas pesquisadas, 

constatamos uma tendência a destacar, explicitamente, a Bahia como área de recuo, uma idéia 

para nós não resolvida, e que nos conduziu à presente pesquisa sobre a forma como ocorreu a 

resistência da esquerda armada. 

Ridenti (1993) define a luta armada como um movimento de resistência democrática, 

esta é também a categoria analítica utilizada nesta pesquisa para interpretar as movimentações 

da esquerda armada na Bahia. Percebemos, através das entrevistas, que a tônica da luta em 

Salvador teria sido de reação, de uma defesa dos direitos democráticos cerceados pelo poder 

ditatorial implantado, sobretudo após o Ato Institucional n. 51  

Fez-se a oposição ao autoritarismo de múltiplas formas, com intensidade e grau de 

envolvimentos políticos variáveis. O nosso objetivo, portanto, neste artigo foi apresentar 

alguns aspectos relacionados ao funcionamento das organizações políticas armadas urbanas, 

que atuaram em Salvador, notadamente a Vanguarda Armada Revolucionária-Palmares 

(VAR-Palmares), o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) e o Movimento 

Revolucionário Oito de Outubro (MR-8). 

A reflexão acerca da resistência de esquerda armada urbana ao regime militar em 

Salvador, restrito aos limites temporais de 1969 a 1971, carrega consigo algumas questões: 

Como atuou cada uma das organizações? Se foi construída uma relação com a sociedade 

baiana, que tipo de relação foi construída e quais os recursos utilizados? 

Procurando investigar a memória de alguns participantes baianos na resistência á 

ditadura militar, consideramos  que a Bahia não teria sido apenas uma área de recuo, e que a 

princípio, Salvador foi considerada área de recuo, no sentido de ser preservada de ações que 

                                                 
1 Promulgado em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional n. 5, representou o completo fechamento do 

regime militar. Não havia prazo estipulado para sua vigência e passariam a ser permanentes os controles e a 
suspensão de garantias institucionais. (ALVES, 1987, p. 131) 



 

 

atraíssem a atenção da ditadura militar, situação que prevaleceu até a expropriação realizada 

pelo Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) ao Banco da Bahia, localizado no 

bairro da Liberdade.  

Apesar da elaboração prévia de uma lista de perguntas que interessavam à pesquisa, os 

ex-militantes foram solicitados a discorrer livremente sobre o tema, intercalamos, vez por 

outra, questões relevantes para o esclarecimento de determinados aspectos: motivações que os 

levaram a optar pela luta armada; a vida na clandestinidade; as ações das quais participaram, 

assim como a estrutura e os níveis hierárquicos daquela organização armada, à qual estiveram 

vinculados. Os depoimentos foram ricos de elementos cotidianos, referências a lugares, 

costumes diários, preferências artísticas, relacionamentos familiares dentre outros. 2 

Determinadas informações de suas trajetória em reuniões clandestinas, “pontos” marcados em 

praias e portas de cinemas e todo um universo que ainda permanecia oculto sobre a historia da 

esquerda armada baiana, possível apenas de ser revelado em sua riqueza de detalhes pelos 

próprios envolvidos.  

No tratamento dessas fontes, descobrimos também que inúmeros elementos aparecem 

na lembrança de mais de um entrevistado, ultrapassando o limite do individual. Dessa forma, 

podemos dizer que o conjunto de informações colhidas representa a memória do grupo de ex-

militantes que atuaram na esquerda armada em Salvador. A memória de cada um desses 

depoentes articuladas num todo esboça o espaço de intercessão entre o individual e o coletivo. 

Um fato sempre está ancorado em diferentes representações e a memória compõe-se dessas 

representações e não apenas de uma, considerada a verdadeira. 

Com base no que afirmou Portelli, 1996, “recordar e contar já é interpretar”, por isso 

pensamos que estes ex-militantes registraram suas memórias, destacaram e enfatizaram 

situações que cada um considerou importantes e verdadeiras, sejam elas contra ou a favor do 

regime militar brasileiro, haja vista as posições ocupadas enquanto militantes no partido, nas 

organizações em que atuaram ou suas posições no cenário político brasileiro, no momento em 

que escreveram suas reminiscências. 

Foi com o objetivo de continuar a resistência à ditadura militar que a maioria dos 

estudantes envolvidos nas manifestações estudantis dos anos de 1966-1968 vão ingressar nas 

organizações que defendiam a luta armada, adotando atitudes mais extremadas e conferindo à 

luta política uma posição de vanguarda contra a posição do PCB, para o qual era preciso 

                                                 
2 Ratificamos que nas entrevistas, optamos por uma narrativa direcionada acerca de temas específicos, 

interferindo no decorrer do depoimento com perguntas e observações que se fizeram necessárias à melhor 
compreensão do depoimento e questões levantadas anteriormente no decorrer das pesquisas. 



 

 

naquele momento “[...] estreitar ligações com as grandes massas da cidade e do campo”. 

(CARONE, 1982, p. 65) 

Na proporção em que os estudantes foram investindo mais intensamente nas 

discussões sobre luta armada e se preparando como quadros, ou seja, militantes profissionais, 

iam se afastando da frente de massas e entrando na clandestinidade por questões de segurança. 

A preparação militar mínima era obrigatória, os encontros somente em pontos previamente 

marcados, com senhas, não se permitindo atrasos.  

O Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) tem origem em uma dissidência do 

PCB, surgida no ambiente universitário de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a Dissidência 

do Rio de Janeiro (DI-RJ), formada a partir de 1964 e desarticulada pela repressão a partir de 

abril de 1969. A DI-GB - Dissidência da Guanabara - começou a atuar, como grupo 

independente, já em 1966 e, em 1968, destacou-se nas manifestações estudantis sob a liderança 

de Vladimir Palmeira. Em setembro de 1969, teria papel determinante no seqüestro do 

embaixador norte-americano Charles Elbrick, realizado em uma ação conjunta com a ALN. O 

objetivo inicial dessa ação era libertar Vladimir Palmeira, contudo a DI-GB, além de chamar a 

atenção do mundo inteiro para a situação brasileira e fazer propaganda política, conseguiu a 

libertação de 15 presos políticos (entre eles, Vladimir Palmeira). (GORENDER, 1990) . 

O MR-8, na luta pelo socialismo, destacava que “[...] a contradição principal na 

sociedade brasileira é a que opõe o proletariado à burguesia, compreende-se esta como 

resultante de um processo de integração/dependência entre o imperialismo e a burguesia 

local”. (REIS FILHO; SÁ, 1985, p. 344) Embora o MR-8 visse a necessidade de um partido 

tradicional descrito por Lênin (1979), na prática, estruturava-se de forma semelhante aos 

grupos armados que não propunham a necessidade imediata da formação do partido, 

constituindo-se, essa organização, de setor de camadas médias, setor de operários e setor 

armado, e os dirigentes de cada um deles compunham a direção máxima da organização. 

(RIEDENTI, 1993) 

Após a realização do seqüestro do embaixador norte-americano, a repressão 

intensificou-se e o MR-8 foi duramente perseguido, o que resultou na prisão e morte de muitos 

militantes. Em decorrência da desestruturação da segunda VPR, 3  em 1971, um núcleo de 

militantes dessa organização armada, dentre eles, seu mais importantes dirigente, Carlos 

                                                 
3 A formação da organização armada Vanguarda Popular Revolucionária, nome que só adquiriria em dezembro 

de 1968 deita raízes no processo de dissensão das organizações POLOP e MNR, no segundo semestre de 1967. 
Para maiores informações sobre VPR. (CHAGAS, 2000) 



 

 

Lamarca, aproxima-se do MR-8 em abril desse ano, buscando um espaço maior para um 

“trabalho de massas” e o desencadeamento da luta no campo. (GORENDER, 1990) 

Como resultado da tentativa de implantação do MR-8 no campo, o capitão Lamarca 

seria morto no interior da Bahia, no dia 17 de setembro de 1971, chegando ao fim o projeto de 

guerrilha rural. Finalmente, a estrutura orgânica do MR-8 foi desativada no país, em 1972, com 

a saída de quase todo o seu contingente para o Chile, em condições de clandestinidade, onde 

realiza um Pleno e, entre discussões, autocríticas e rachas no exílio, chegam ao entendimento 

de que foram derrotados. Afastam a perspectiva de luta armada imediata, vanguardista e 

foquista com desvios militarista implementada até então e se decidem por um caminho que 

consideram a ação armada como um desdobramento da luta de massas. (GORENDER, 1990) 

O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) surge no Rio de Janeiro em 

meados de abril de 1968. Possuía uma concepção de vanguarda e tinha um caráter 

revolucionário diferente daqueles do MR-8 e da VAR-Palmares. Defendia a organização de 

um novo partido de vanguarda para a condução da luta armada e, através do documento 

intitulado Linha Política datada de abril de 1968, declarava que o objetivo da revolução 

brasileira era a destruição do “[...] aparelho burocrático-militar do Estado burguês-

latifundiário [...]” e propunha a substituição deste por um “Governo Popular Revolucionário”. 

O PCBR argumentava também que esse processo deveria “[...] seguir o caminho socialista de 

desenvolvimento e converter-se em Revolução Socialista”. Em outras palavras, depois de 

destruir o aparelho burocrático-burguês para constituir um “governo popular”, proporcionar 

“[...] condições para a passagem das transformações socialistas”. (REIS FILHO, 1985, p. 164-

165) 

Conhecemos, a formação, no início do ano de 1969, de mais uma organização armada 

em Salvador, o PCBR, através da junção de um grupo de dissidentes do 

PCB com um grupo de jovens oriundos do movimento estudantil secundarista de 1967 e 

1968, sobretudo do Colégio de Aplicação de Salvador e estudantes secundaristas da cidade de 

Jequié.  

A reunião teve também como um de seus objetivos sistematizar algumas teses, 

discutidas posteriormente na Conferência realizada em junho de 1969, na cidade de Dias 

D’Ávila. Conforme depoimentos, a concentração durou dois dias, nos quais se discutiram as 

definições políticas da organização, bem como a estruturação da mesma. Estavam presentes 

também, alguns representantes da Dissidência da Guanabara, cujo objetivo maior foi 

formalizar a coligação das duas dissidências. Nessa Conferência de integração com a 

Dissidência da Guanabara, decidiu-se que as bases da organização, em sua estrutura baiana, 



 

 

continuariam as mesmas, porém com orientação da Guanabara. A partir desse momento, 

iniciou-se uma constante troca de quadros dirigentes, a exemplo Sérgio Furtado seguiu para o 

Rio de Janeiro, enquanto outros militantes seguiram trajetória inversa, vindo do Rio de 

Janeiro para Salvador. (BNM 192/71, p. 581,1473; FERREIRA, 31/04/02; SOUZA, 

16/11/01)4  

José Carlos Souza relatou sobre essa reunião em Dias D’ Ávila:  

 
A nossa questão era como fazer a luta armada combinada com a luta de massas, e que 
não adiantava ter uma luta armada sem a luta de massas [...] uma vez passamos dois 
dias numa casa em Dias D'Ávila, todo mundo confinado lá, alta segurança, e 
conversando sobre as definições da organização. A Dissidência da Guanabara 
conversou com a gente, e nós já tínhamos uma certa inclinação por eles. Nessa época 
veio aqui na Bahia para conversar com a gente o Franklin Martins, veio o José 
Roberto5 esses dois vieram e então começamos cada vez mais a estreitar os laços com 
a Dissidência Comunista da Guanabara.  
 

O treinamento fazia parte das organizações armadas e a pesquisa nos mostrou que, 

embora precariamente, também em Salvador se verificou uma preocupação na preparação 

militar dos “quadros” de cada organização, com treinamentos de tiro e caminhadas em regiões 

isoladas, não obstante concentrarem-se no trabalho estudantil, operário e de bairros. 

Durante a preparação de uma das atividades de treinamento de tiro do MR-8, numa 

fazenda nas proximidades da cidade de Pojuca, no dia 28 de agosto de 1969, um acidente de 

automóvel, no qual faleceram dois militantes, obrigou a organização a levar para a 

clandestinidade alguns de seus membros. Segundo Juca Ferreira, dirigente da organização na 

Bahia, este acidente provocou a desconfiança da polícia sobre a realização de atividades 

clandestinas de esquerda armada aqui em Salvador, nosso depoente supõe que os militantes 

mortos poderiam estar na lista de procurados, o que justificaria a suspeita. Contudo, de acordo 

com um depoimento constante neste processo, teria sido apreendida uma grande quantidade 

de panfletos no interior do carro, este sim, fato que levaria à necessidade de esconder os 

militantes envolvidos no episódio. (JOSÉ, 2000a; BNM 192/71, p. 190, 437, 580-581; 

FERREIRA, 31/05/02; SILVEIRA, 19/03/02)6 

                                                 
4 Nessa reunião, também se decidiu sobre o início da atuação da organização no meio operário, porque, até esse 

momento, a predominância da mesma era no setor estudantil. 
5 Provavelmente José Roberto Spiegel.  
6 O grupo que realizara o primeiro treinamento era composto por João Luis da Silva Ferreira, Sérgio L. Furtado, 

Elisabeth Rebelo Correia Lima, Carlos Moreira Villanueva, Luis Antonio Santa Bárbara, sob a provável 
assistência de Franklin Martins. Virgínia Sá Carneiro e Edson (não identificamos o sobrenome) morreram 
neste acidente. 



 

 

O PCBR também teria ensaiado atividades de treinamento de tiro, contudo, nada muito 

significativo. A partir dos processos, tivemos informações de que alguns treinamentos de tiro 

teriam ocorrido na Estrada Velha de Camaçari, nas imediações da fábrica de Titânio do Brasil 

(TIBRÁS), os quais preparariam o assalto ao Banco da Bahia, no bairro da Liberdade, de que 

falaremos em outro momento. (BNM 612/70, p. 154, 389, 387; BNM 91/70, p. 96) 

Paulo Pontes, no entanto, afirmou não saber de nenhuma área específica para 

treinamento do PCBR na Bahia e, segundo o seu depoimento, nacionalmente, o PCBR, ao 

optar pelo militarismo com ações armadas, teria ingressado atrasado, em relação às demais 

organizações que proclamavam a luta armada. Para esse ex-dirigente do PCBR na Bahia, a 

partir do desmantelamento da direção nacional em janeiro de 1970, a organização armada fora 

recomposta com os militantes Bruno Maranhão, Getúlio Oliveira Cabral e Antonio Prestes de 

Paula, que defendiam uma concepção militarista na luta contra a ditadura, trazendo-a para 

dentro do partido. Em conseqüência dessa nova posição, passaram a realizar assaltos a banco 

sem que houvesse para isso a maturação necessária. (PONTES, 08/04/00). 

A improvisação nos treinamentos de tiro parece-nos ter sido uma constante entre as 

organizações armadas. As instruções de prática de tiro, os ensinamentos de fórmulas de 

explosivos e montagem e desmontagem de armas ocorreram em número reduzido e em 

condições materiais adversas. Sinalizam um exemplo dessa situação, os relatos de João José 

Reis e Pedro Juracy Damasceno – que, juntamente com outros militantes do Organismo Pára 

Partidário (OPP) do MR-8, teriam participado de dois treinamentos de tiro, cujos alvos eram 

os coqueiros da Praia de Arembepe –, narrando que numa dessas sessões foram confundidos 

por pescadores da região com uma quadrilha de assaltantes comuns, fazendo com que 

imediatamente as atividades fossem suspensas. (BNM 192/71, p. 132; FERRAZ, 28/03/02; 

FERREIRA, 31/05/02; REIS, 27/04/01; SOUZA, 16/11/01) 

Percebemos, assim, que o investimento em treinamentos de tiro, ainda que precário, 

sugere que as organizações não descartavam, totalmente, a possibilidade de confrontos 

armados com a repressão, mesmo diante da aceitação da preservação de Salvador como 

cidade neutra. 

Diante das evidências sobre os inexpressivos treinamentos militares na Bahia, 

perguntamo-nos: aqui teria havido ações armadas de resistência contra a ditadura? Se não 

houve, qual teria sido a natureza das atividades em Salvador? Será que as organizações 

armadas baianas estavam preparadas, logisticamente para o enfrentamento com a repressão? 

Ou a opção política dessas organizações baianas teria sido a ênfase nos chamados trabalhos de 



 

 

massas? 7  Mais, qual o significado e o alcance estratégicos dessas atividades? Faz-se 

necessário conhecer as atividades desenvolvidas e as tentativas de inserção política na 

população soteropolitana, para entendermos até que ponto a Bahia, ou melhor, Salvador teria 

sido área de recuo.  

Ao que nos parece, o MR-8 evitou realizar ações armadas - apesar destas terem 

formado grupos de treinamento de tiro - pela característica da resistência em Salvador, na qual 

a atividade principal fora o trabalho de massas, com tentativas de inserção na sociedade, 

embora não tenham logrado sucesso. 

Entre novembro de 1970 e janeiro de 1971, o Movimento Revolucionário Oito de 

Outubro (MR-8) escreveu dois documentos intitulados, respectivamente: Arma da crítica 

(1970) e Orientação para a prática (1971), acelerando, no interior dessa organização de 

esquerda, um processo de autocrítica. Esses documentos contêm uma análise da conjuntura 

nacional e internacional, da situação do trabalhador, da relação vanguarda/massas, incluindo a 

experiência da guerrilha urbana em outros países, e apresentam novas posições a respeito da 

resistência à ditadura militar. Essas redefinições estratégicas e táticas do MR-8, apresentadas 

nesses documentos, revelam uma vontade de reaproximação com as massas e o proletariado.  

Tomando-se por base o depoimento de Juca Ferreira, a área de campo, em Brotas de 

Macaúbas, não constituía uma coluna guerrilheira, mas sim, uma “área de recuo” com 

perspectiva de atividade política. Ferreira alertou-nos de que a vinda de Lamarca sinalizou a 

busca de uma alternativa política de resistência, e as ações militares deveriam estar 

submetidas às ações políticas. A esse respeito, apresenta argumento parecido José Carlos 

Souza - encarregado por João Lopes Salgado de conduzir Lamarca do Rio de Janeiro até a 

Bahia, para o encontro com Luis Antônio Santa Bárbara, e os irmãos José Campos Barreto, 

Otoniel Campos Barreto e Olderico Campos Barreto -, quando abordou em seu depoimento 

que Lamarca viera à Bahia, por falta de segurança nos aparelhos do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de esconder-se em Brotas de Macaúbas e, posteriormente, trabalhar na formação de 

Grupos Táticos Regulares (GTR) e Grupos Táticos Irregulares (GTI). (BNM 52/71, p. 59, 89; 

SOUZA, 16/11/01) 

José Carlos Souza contou-nos sobre sua participação na preparação para a 

expropriação de dois restaurantes, na época considerados sofisticados, localizados um na praia 

de Piatã e outro em Amaralina. Em tarefa designada por João Lopes Salgado, ele teria 

                                                 
7 Atividades de mobilização e organização popular: recrutamento de simpatizantes, estruturação de entidades 

estudantis, sindicais, greves e passeatas. Possuir dados sobre as condições de vida da população, fazer 
denuncias sobre as manifestações da repressão dentre outras. 



 

 

permanecido dentro dos restaurantes durante horas, observando o ambiente - onde se 

localizava o banheiro, condições para fuga e, principalmente, quantos funcionários ficavam 

até o fechamento e onde se encontrava o dinheiro. Segundo Souza, João Lopes Salgado 

também cogitou a desapropriação do Banco da Bahia, localizado no Largo do Tanque. 

Esclarecemos que essas ações não se realizaram, e, ao que parece, as atividades mais 

freqüentes do MR-8 foram mesmo, as panfletagens e as pichações. 

Numa das ações mais mencionadas nos depoimentos, ocorrida em maio de 1969, o 

PCBR fecharia os principais acessos à estação de transporte urbano da Barroquinha com 

militantes armados, para fazer propaganda revolucionária através da distribuição de panfletos 

e realização de comício relâmpago. (CARVALHO, 22/06/99; BNM 212/70, p. 6, 83-84; BNM 

612/70, p. 494-497)8 

Para um melhor entendimento sobre essas questões, exemplificamos o relato de 

Renato Affonso: 

 

Nós fizemos inúmeras panfletagens e pichações, todas elas armadas, porque a 
orientação era essa, [...] fizemos um certo trabalho que não teve repercussão, era um 
trabalho mais consistente de assistência política em bairros populares. Nós éramos de 
uma história de vínculo com o movimento, nunca fomos muito submissos àquela 
orientação que vinha da direção, que tinha um traço vanguardista muito acentuado. 
Nós lutamos por preservar um vínculo com o movimento, um vínculo com a massa, 
nós fazíamos trabalho de formação em diversos bairros populares. Eu, pessoalmente, 
assistia a vários e vários [sic] desses trabalhos de formação política e teórica, e de 
tentativa de procurar, organicamente, setores mais destacados de determinados 
bairros populares, e tentar, depois, dar um desdobramento mais partidário. Mais isso 
chocava com uma preocupação maior que acabou prevalecendo, de ações de 
vanguarda [...] também fizemos algumas panfletagens até bonitas do ponto de vista 
estético, vestidos a caráter, de boina [...] fechamos uma vez os três lados da 
Barroquinha, a saída para a Praça dos Veteranos, a saída para cima e a saída para a 
ladeira do Paraíso, colocamos três ou quatro companheiros em cada saída dessa e, 
enquanto os outros companheiros faziam a panfletagem de mão em mão, no Primeiro 
de Maio, inclusive a repressão apareceu, houve um início de tiroteio, mas eles 
fugiram por que nós éramos um número muito maior, mas somente um, dois ou três 
estavam armados [...]  
 

Levando em conta os depoimentos de Renato Affonso de Carvalho e Paulo Pontes, 

percebemos que o PCBR vivenciou uma divergência interna no que se refere ao teor da 

atividade a ser desenvolvida. O grupo que se formou em Salvador teria uma posição de 

                                                 
8 Nessa panfletagem, estavam presentes, Renato Affonso de Carvalho, Marco Antonio Afonso de Carvalho, 

Regina Martins da Matta e Maria da Glória Midlej Silva; Outras panfletagens ainda ocorreriam até o início de 
1970 nas faculdades de Engenharia, Direito e Filosofia da UFBA, próximo a Igreja de São Bento e nas praias 
de Salvador, dentre elas, a da Ribeira.  



 

 

resistência centrada nos trabalhos políticos de recrutamento, sobretudo nas áreas estudantil e 

operária, uma tendência diametralmente oposta à defendida pelos militantes que chegaram do 

Rio de Janeiro, sobretudo representados por Prestes de Paula e Bruno Maranhão. Por ocasião 

das comemorações do Primeiro de Maio de 1970, estas duas tendências teriam se debatido 

quanto à importância de uma ação panfletária. (PONTES, 08/04/00; RIBEIRO, 06/07/01; 

BNM 91/70, p. 23-26, 109, 111; 212/70, p. 1128-1130; BNM 612/70, p. 876)9 

Neste depoimento, Paulo Pontes também aponta as diferenças no interior do PCBR: 

 
Eu insistia muito que o fundamental aqui era ação política e não ação armada, se é 
que poderia fazer essa diferença, ou seja, quando se fazia uma ação política, ia 
armado, sim, mas para resistir [...] esse pessoal que estava aqui era mais militarista, 
eles chegavam e diziam: “a grande propaganda é se fazer uma ação armada de 
expropriação de banco” [...].  
 

A rigor, a organização que efetivamente realizou ações armadas em Salvador foi o 

PCBR, apresentando uma inclinação mais militarista que as outras organizações no período 

em que parte da direção nacional vivia em Salvador, não obstante a perspectiva orientada por 

Dirceu Régis e Paulo Pontes, visava, ao contrário, uma política voltada para o recrutamento 

de estudantes, através de atividades de panfletagem e pichação e ações de “agitação e 

propaganda”, que visavam sua expansão. (PONTES, 04/10/00; RIBEIRO, 06/07/01). 

De acordo com Marcelo Ridenti (1993), a repressão, após dezembro de 1968, 

dificultou a sobrevivência política dos militantes, impedindo-os de terem uma vida cotidiana 

normal em família e na sociedade; por outro lado, a dinâmica das organizações armadas 

forçava uma militância guerrilheira clandestina. Conseqüentemente, as organizações passaram 

a sediar-se, clandestinamente, nos aparelhos, dentro dos quais a dinâmica era de constantes 

reuniões, onde se discutiam documentos de circulação restrita aos militantes, bem como a 

elaboração de planos de atividades de agitação e propaganda. 

Em Salvador, também houve clandestinos como define Ridenti, (1993). Os militantes, 

depois que começaram, a ser procurados pela polícia, escondiam-se nos aparelhos e 

continuavam atuando na clandestinidade. Pretendemos dizer que, à exceção dos simpatizantes 

sem vínculo orgânico, todos os envolvidos com o PCBR, MR-8 e também a VAR-Palmares 

abandonaram suas casas, famílias, namoradas e namorados transferiram seu dia-a-dia para a 

                                                 
9 Renato Affonso de Carvalho, Marco Antonio Affonso de carvalho, Regina Martins, Maria da Gloria Midlej, 

Wagner Coqueiro e João (Codinome),  também  fariam panfletagens e pichações em comemoração ao 
primeiro de maio de 1970 no bairro do Pau Miúdo.  



 

 

execução das atividades políticas, modificando completamente o seu cotidiano com o fim de 

derrubar a ditadura militar, objetivo maior das suas organizações. 

Jurema Valença observou, em seu depoimento, como era viver na clandestinidade na 

cidade de Salvador: 

 

Era fechado. A gente vivia, como se chamava, dentro de uma geladeira, a gente vivia 
dentro de um lugar fechado. Eu saía para fazer um ponto, às vezes, saia para fazer um 
ponto com a minha família, aí fazia minha mãe dar trezentas mil voltas pela cidade 
toda: tomar um ônibus, descer, tomar outro ônibus, descer, ter certeza que não está 
sendo seguida por ninguém, para encontrar com ela no cinema. Eu me lembro na vez 
que eu marquei com ela no cinema do Rio Vermelho, esse agora que é Igreja, então a 
gente marcou numa terceira cadeira do cinema. Então havia uma situação, 
praticamente de não sair de casa, de ficar trancado num lugar [...].  
 

Acerca do cotidiano da clandestinidade, o então dirigente regional do PCBR, Paulo 

Pontes, desabafa longamente em seu depoimento: 

 

[...] eu era casado e tinha uma casa alugada. Compramos móveis quando chegamos  
de Recife, mas, móveis usados. Chegamos, ocupamos a casa e ficamos morando lá, 
tentando ter a chamada vida mais regular possível. Dirceu [Régis] seria o estudante 
que passava as manhãs fora de casa, e eu saía como se fosse para trabalhar. Então, 
eu saía 8 horas da manhã, voltava ao meio dia, saía duas horas da tarde, voltava às 
seis. Tivesse ou não tivesse o que fazer na rua. Ás vezes, eu não tinha nada para fazer 
na rua e ali na Baixa dos Sapateiros tinha muito cinema que era baratíssimo, eram 
aqueles filmes de bangue-bangue, três filmes seguidos, eu ia passava a tarde inteira 
no cinema para poder voltar para casa [...] Tinha um sapateiro, acho que o último da 
Baixa dos Sapateiros, e uma pessoa do Partido passando por lá ouviu ele escutando a 
rádio Tirana, daquelas que não se podia ouvir naquela época. Então eu fui lá e 
comecei a conversar com o cara, ficamos amigos e ele sabia mais ou menos o que era 
a militância. Eu estava com problema de segurança na minha casa e pedi para ele 
guardar nossos documentos, ele escondia lá pelos sapatos velhos. Eu o avisei que, 
caso ele fosse preso, afirmasse que eu era cliente dele e pedi para ele guardar 
pacotes, e que ele não sabia o conteúdo dos pacotes. Ele falou exatamente isso 
quando foi preso. A história que eu contei na polícia foi a mesma história que eu 
mandei que ele contasse, caso houvesse algum problema e colou, deu certo essa 
história [...]  
 

 

Para Juca Ferreira, as medidas de segurança somente têm sentido numa estrutura de 

quadros clandestinos, como, por exemplo, os Setores Logístico e Armado, o que nem sempre 

funcionava. Não é o caso do Setor Estudantil secundarista, composto por pessoas que se 

conheciam há muito tempo, freqüentavam os mesmos lugares e comumente saíam juntos. 

Essa passagem do seu depoimento ilustra o seu pensamento: 



 

 

 

A gente sabia da nossa fragilidade orgânica. Eu, por exemplo, podia derrubar todo 
mundo, se eu tivesse me comportado mal eu derrubaria todo mundo porque eu 
conhecia todo mundo, [sic] Sérgio Furtado também poderia derrubar, e outros [...] 
professor José Carlos [Souza] também poderia derrubar, senão todo mundo, quase 
todo mundo, era muito frágil para fazer luta armada, era uma estrutura que tinha 
vindo do movimento de massas, era muito pequena a cidade, éramos frágeis como 
estrutura clandestina, tínhamos saído recentemente do movimento de massas aqui na 
Bahia, todos, desde 1966, 1967, 1968. Quando foi em 1969 estava todo mundo 
exposto [...].  
 

A dinâmica e os cuidados da vida na clandestinidade, também, foram retratados, 

longamente, no depoimento de Ubiratan Castro de Araújo: 

 

Era toda a técnica dos pontos revolucionários, os amigos que a gente conheceu, 
quando virava quadro, só podiam encontrar com a gente em pontos, com todas 
aquelas técnicas, senhas. Nos encontrávamos nos lugares mais inusitados. Por 
exemplo, no Jardim Zoológico, eu discuti muita conjuntura internacional ao lado da 
jaula dos macacos. Ali no Solar do Unhão, tinha os pontos de meia hora e os informes 
estavam limitados á direção nacional. Os informes, notícias de companheiros presos, 
se aconteceram atrasar quinze minutos você não entrava mais porque o cara poderia 
ter caído. Quando fura duas vezes o ponto, você já se prepara porque ele poderia ter 
caído e pode ter entregado seu nome, e você  já tem que recuar [...]  o segurantismo 
[sic] era prioritário, então quando viravam quadros, eles já devem ser sobrenaturais, 
eles já tinham que ser primeiro, clandestinos, segundo tinha que ter uma preparação 
militar e tinha regras rigorosas onde não cabia nenhum liberalismo, liberalismo era 
palavra condenada, qualquer atitude mais aberta era liberalismo, não podia mais 
circular com ninguém, não podia andar em lugares públicos, e a gente só tinha 
contatos pelos pontos  
 

O depoimento de Paulo Pontes, por exemplo, aponta para a disposição do militante em 

levar uma vida simples, implicando na falta de informação e conseqüente distanciamento da 

sociedade: 

 

A nossa organização estabelecia como salário de manutenção dos profissionais, aqui 
na Bahia e em todo o Nordeste, um salário mínimo para gasto com alimentação e 
outras coisas do dia-a-dia. O aluguel da casa, a manutenção partidária, era outra 
coisa, o partido pagava, direto. Aí você diz: Mas isso é um absurdo, como é que você 
lê um jornal? De repente, eu ficava, realmente, sem ler jornal. E se eu não leio jornal, 
se não compro uma revista, que tipo de informação terei sobre a sociedade? A gente 
não tinha televisão, somente rádio. Agora, era um salário mínimo para mim, outro 
para minha mulher, outro para Dirceu [Régis], então a casa em termos de 
alimentação era mantida. A nossa alimentação era paga com três salários mínimos. 
Claro que o dinheiro não dava para nada, roupas, etc [...] Isso era uma coisa 



 

 

problemática, que eu achava ser correto naquela época, ou seja, que a organização 
era uma coisa muito séria, que deveríamos gastar o mínimo possível.  
 

Como podemos observar, a difícil realidade da sobrevivência clandestina no PCBR 

retratada por Paulo Pontes, parece ter sido uma experiência comum nos esconderijos de 

Salvador. As dificuldades sentidas por este, aproxima-se da experimentada por José Carlos 

Souza no MR-8 que, ao comentar sua vida nos aparelhos, nos informou que: 

 

Havia pouca grana, as roupas eram aquelas mesmas que você levou de casa, arranjar 
uma namorada era uma dificuldade enorme, porque você não tinha mais do que duas 
ou três roupas, um pouco complicado. A gente ficava muito pelas ruas, fazendo os 
pontos, por exemplo, até hoje eu tenho uma tendência militarista muito grande nas 
coisas que faço. Por exemplo, toda vez que eu vou executar coisas, eu penso com 
estratégias militares, vou me sentindo vencendo etapas.  
 

 

Os dados do Fundo Brasil Nunca Mais indicaram que, no MR-8, de um total de 159 

processados, 30 (18,9%) eram mulheres. Em se tratando do PCBR, dos 217 militantes 

processados, 41 (18,8%) representavam o chamado sexo frágil e, finalmente, a  

VAR-Palmares teria incorporado 47 (17,4%) mulheres, em um total de 270 militantes. 

Na tabela número 4, logo abaixo, notamos que a participação feminina nas 

organizações armadas baianas foi limitada, do total de militantes identificados na  

VAR-Palmares, 33,3% eram mulheres; no MR-8 cai para 19% e no PCBR para 15%. Não 

podemos ignorar, contudo, a presença marcante nas organizações baianas, de mulheres à 

frente das decisões políticas. Por isso, tendo em vista a situação da mulher naqueles anos e os 

baixos percentuais de participação feminina apresentados, é inevitável a questão: que 

mulheres são essas e qual papel desempenhado por elas? Com tal questão em mente, 

pensamos ser enriquecedor observar a contribuição de algumas dessas mulheres. 

A principal dirigente política do MR-8 na Bahia foi uma mulher: Lúcia Maria Murat 

Vasconcelos, hoje uma respeitada cineasta, diretora dos filmes Doces Poderes e Que bom te 

ver viva, o último, um emocionante documentário sobre mulheres torturadas pela ditadura. Foi 

presa em outubro de 1968, quando inúmeros estudantes universitários realizavam um 

congresso clandestino em Ibiúna, interior de São Paulo. Participou, no Rio de Janeiro, da 

Unidade Interna pertencente à Frente Operária do MR-8, realizando atividades de “agitação e 

propaganda”, inclusive ações armadas para expropriações de carros. Na Bahia, era da Direção 

Regional, chegou em fevereiro de 1970 para reorganizar os trabalhos em Salvador, atuou na 



 

 

clandestinidade, fazendo contatos com integrantes de outras organizações armadas: o PCBR e 

a VAR-Palmares. (CARVALHO, 1998; BNM 192/71, p. 166-1783; FERREIRA, 31/05/02; 

SILVEIRA, 19/03/02) 

Solange Lourenço Gomes chegara a Salvador, em dezembro de 1970 para substituir 

Lúcia Murat, com função de Dirigente Regional. Em 1968, teria participado do movimento 

estudantil, e tido os primeiros contatos com militantes da DI-GB. Durante o ano de 1969, 

primeiro como integrante da Organização Pára-Partidária (OPP) posteriormente, entrando 

para a clandestinidade, integrou a Frente de Trabalho Armado, quando teria realizado alguns 

assaltos a carros e bancos no Rio de Janeiro, desenvolveria, também, atividades de “agitação e 

propaganda” na Frente Operária. Seus principais contatos, em Salvador, eram Denílson 

Vasconcelos, Eliana Oliveira e João Lopes Salgado. (BNM 192/70, p. 29-38) 

O grupo de mulheres que na Bahia, até final de 1969, esteve em torno da  

VAR-Palmares, Chantal Russi, Marie Hélène Russi e Jurema Valença Ribeiro, destacava-se 

pela liderança exercida em um grupo de estudantes, coordenando discussões sobre filosofia 

marxista e política. Foram presas no XXX Congresso da UNE em Ibiúna. (BNM 212/70, p. 

88-99, 103, 104; ARAUJO, 04/10/00; PINHEIRO, 31/03/00; RIBEIRO, 06/07/01) 

Maria Olívia Chagas, um quadro “recuado” do Rio de Janeiro para Salvador, 

coordenou o setor Financeiro e de Imprensa da VAR-Palmares. Maria Lúcia Santana 

Cerqueira e Maria Célia Magalhães, enquanto militantes da Dissidência Comunista da Bahia, 

já exerciam forte influentes sobre esse grupo. No ano de 1970, em atuação no PCBR, a 

primeira liderou uma das bases dessa organização, a da Faculdade de Economia da UFBA, 

com estudos sobre política estudantil e História do Brasil, inclusive teria orientado o grupo a 

escrever trabalhos sobre a Reforma Universitária, Guerra do Vietnã e também teria atuado na 

distribuição de panfletos na citada faculdade. (BNM 212/70, p. 62-64, 65-70, 92, 103-104; 

RIBEIRO; PAULO PONTES) 

Para além dos cargos de dirigentes regionais exercidos por Lúcia Murat e Solange 

Lourenço Gomes, os principais setores do MR-8 na Bahia foram coordenados também por 

mulheres: Eliana Gomes de Oliveira, no Rio de Janeiro durante o ano de 1969, atuou no setor 

de Camadas Médias, posteriormente no Grupo de Ação ligado ao movimento operário, em 

Salvador, dirigiu o Organismo de Logística do Setor de Camadas Médias. Maria Lúcia 

Santana Cerqueira, vinda do PCBR, e, em 1971, era coordenadora do Setor Estudantil do MR-

8. (BNM 192/71, p. 28-38, 87-95 FERREIRA, 31/05/02; SILVEIRA, 19/03/02).10 

                                                 
10 Dessas mulheres, entrevistamos apenas Jurema Valença. Entretanto, na época da entrevista, a mesma não foi 

questionada a respeito do papel da mulher na resistência baiana, porque apenas recentemente optamos por 



 

 

Segundo Juca Ferreira, a participação das mulheres no MR-8 foi interpretada da 

seguinte forma: 

 

O MR-8 foi a organização que foi mais longe na questão feminina, inclusive porque a 
gente estava ligado numa discussão de vanguarda que acontecia na época, sobre 
mudança de paradigmas [...] a luta da mulher acontecia nesse momento, inclusive não 
só da afirmação social da mulher, mas dos direitos sexuais da mulher. Então,  por 
exemplo, as  mulheres do MR-8 eram bastante liberais, sexualmente falando, e era 
uma postura política mesmo. Eram pessoas muito bem informadas, por exemplo Lúcia 
Murat, chegando até a ser autoritária. A gente era uma organização que assimilava 
essa problemática e tinha como postura política mesmo [...] sob o ponto de vista de 
comando eu não sentia nenhuma dificuldade porque, aqui em Salvador, a gente tinha 
também mulheres de importância. Maria Lúcia Santana Cerqueira é um exemplo, mas 
existiam outras. Por exemplo: Jurema Valença, Marie Russi, Chantal Russi. Havia um 
grupo grande de mulheres participando [...] geralmente, as mulheres mais de classe 
média, e o MR-8 era bem a expressão disso mesmo [...]  
 

Suzana Maranhão, uma das militantes do PCBR que veio “recuada” para Salvador, 

relatou a Renato Della Vechia (2005), o seu papel nesta organização, durante os preparativos 

do assalto ao Banco da Bahia e do seqüestro do cônsul norte americano: 

 

Durante a preparação do assalto ao banco da Bahia, na Liberdade, eu reivindicava 
ficar no carro de contenção, carro que acompanha o outro carro com o dinheiro [...] 
eu reivindicava dirigir porque eu achava que eu dirigia melhor que os companheiros 
e foi toda uma polêmica. Nessa época eu não era nada de feminista, mas eu me 
lembro que eu dizia que isso era o maior absurdo, um machismo enorme e eu não 
podia participar na ação [...] eu ia sinalizar, eu ia ficar próxima mas não iria 
participar da ação. Esse foi meu primeiro pega, [sic] meu primeiro lampejo de 
feminismo, porque eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, mas eu lembro que eu 
achava assim um machismo. Travei uma batalha muito grande e, na verdade, foi 
engraçado porque, nesse assalto, parte do dinheiro ficou porque o cara que estava 
dirigindo ficou para frente e para trás, e o saco ficou enganchado no carro [...] Eu 
não fui para essa ação, fiquei só na periferia, guardando gente, essas coisas, trocando 
placa de carro [...] Eu atirava bem, eu  atirava muito bem, então, eu achava, naquela 
época, que eu poderia estar na ação dirigindo, porque eu tinha todas as condições 
que qualquer outra pessoa, eu atirava desde menina [...] Na ação do cônsul norte-
americano, eu ficaria muito próxima ao seqüestro, eu iria sinalizar porque eu 
conhecia o carro, todos os detalhes, a hora que passava, eu ficaria, estrategicamente, 
num canto, porque eu tinha feito todo o levantamento [...] a minha outra função seria 
acompanhar o cônsul, ele iria para nossa casa, já estava preparado até chinelo, livro 
para ele ler, eu falava inglês, já tinha uma estrutura preparada, foi alugada uma casa 
já pensando nessa possibilidade [...] Outra discussão que existiu foi que uma outra 
companheira, “Mariana” [codinome], estava querendo trazer a filha dela, ela não 

                                                                                                                                                         
registrar essa questão, ficando difícil de entrevistá-la novamente.  Sobre as outras mulheres mencionadas ao 
longo do trabalho, algumas já são falecidas e outras moram no Rio de Janeiro, São Paulo ou no exterior. Mas, 
é nosso desejo, futuramente, entrevistá-las.   



 

 

agüentava de saudade da filha de 2 ou 3 anos. Quanto a minha filha, eu dizia que não 
queria, eu não tinha condições de ter a minha filha ali porque o risco ali era muito 
grande, mas “Mariana” achava que a sua filha, emocionalmente, estava muito mal,  e 
que precisava estar próxima da filha para se desenvolver nas atividades diárias [...].11 
 

De acordo com os exemplos citados, ainda que tenha sido proporcionalmente menor, a 

participação de mulheres no movimento de resistência à ditadura militar em Salvador, dentro 

das organizações de esquerda armada urbana, consideramos que o teor desse trabalho foi 

qualitativamente elevado. Observamos que o preconceito masculino, em relação às atividades 

que as mulheres poderiam desempenhar, dificultaria sua participação mais intensa nas ações 

propriamente armadas. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos militantes por sexo12 

Organização Total % Sexo Masculino % Sexo Femino % 

VAR-PALMARES 09 100 06 62,5 03 37,5 
PCBR 40 100 34 85 06 15 
MR-8 

TOTAL GERAL 
56 

105 
100 45 80,3 11 19,7 

Fonte: Elaborado pela autora com base em análise dos documentos Brasil Nunca Mais. 

 

Autocrítica da luta armada na Bahia 
 

 
As ações não se traduziam em crescimento, faziam-se ações e não 
frutificavam. A organização não crescia [...] o MR-8 tentou fazer uma 
ponte entre a luta política e a luta armada, mas eu acho que não fomos 
capazes de fazer bem nem uma coisa nem outra [...] o que valeu foi esse 
esforço de chamar a atenção para algo que era violento, a ditadura 
militar, pelo menos isso, foi o que valeu à pena [...] A gente não fez 
movimento, a gente fez a luta de vanguarda. E esse foi o nosso erro [...] 

José Carlos Souza 

 

                                                 
11 Este depoimento foi gentilmente cedido à autora por Renato de Lavechia, um pesquisador do PCBR no Rio 
Grande do Sul. 
12 Convém lembrar que o número de mulheres poderia aumentar se fossem identificados os codinomes que não 

foram relacionados. 



 

 

Com as condições de segurança da organização totalmente inadequadas, outros 

militantes, pouco a pouco, seriam presos ou deixariam o país. A saída da quase totalidade dos 

“quadros” do MR-8 do país, depois da morte de Lamarca e o encontro destes, em Santiago do 

Chile, com aqueles que haviam sido banidos anteriormente, aprofundariam um processo de 

autocrítica iniciado no Brasil por um grupo composto de aproximadamente dez pessoas, 

lideradas, segundo Juca Ferreira, pelos baianos Sérgio Landulfo Furtado, Elisabeth Rebelo 

Correia Lima e Maria Lúcia Santana Cerqueira e pelo próprio Juca Ferreira, o grupo baiano. 

Reunidos em Santiago do Chile, tendo em vista as perspectivas do momento, os exilados do 

MR-8 ampliam a crítica à prática militarista e propõem um retorno aos trabalhos políticos de 

massa. (FERREIRA, 31/05/02). 

Sobre o posicionamento de crítica à luta armada, Ferreira reiterou que: 

 
O grupo baiano tentou mostrar que não existiam as tais das condições objetivas, que 
a idéia da ação de vanguarda como exemplo mobilizador e indutor também não 
funcionariam. Pelo contrário, o Brasil estava vivendo um momento de crescimento 
econômico, e que o destino da gente era ser cercado e exterminado, se nós não 
corrigíssemos a tempo a trajetória. Mas a organização estava ainda, 
predominantemente, na direção favorável à manutenção da luta armada [...] Mas 
conseguimos trazer para nosso lado [do grupo baiano], Cid Queiroz Benjamim, César 
Queiroz Benjamim e Franklin Martins. Fernando Gabeira e Vera Silvia Magalhães eu 
nem digo que eu ganhei por que eles já tinham a mesma perspectiva. 
 

Amílcar Baiardi saiu da prisão no final de 1971 e no ano seguinte entrou para o MR-8, 

já com uma posição de critica à prática da luta armada. Ele deu cobertura para a saída do país 

de outros militantes procurados pela repressão. Esse depoente ratificou a movimentação do 

grupo baiano, inclusive ressaltando que essa iniciativa de recuo das ações armadas teria 

salvado muitas vidas.  

 

Torturas 

 

Acreditamos que este artigo evidenciou, através da história, sobretudo do PCBR e do 

MR-8 em Salvador, que esta cidade não pode ser considerada como “área de recuo” apenas, 

confirmando a hipótese central apresentada no início deste trabalho. Não podemos negar que 

a resistência tenha ocorrido e a sua prática, assumido características diversas. O conceito de 

“área de recuo” não significou um impedimento à prática de ações armadas propriamente 

ditas, embora, em Salvador, tenham prevalecido outras formas de resistência. 

Não podemos deixar de nos referir ao assalto ao Banco da Bahia e lembrar que o 

seqüestro do cônsul norte-americano planejado pelo PCBR na Bahia, ação de caráter armado, 



 

 

não ocorreu por motivos circunstanciais, verificamos, pelos depoimentos, que toda a estrutura 

necessária à sua realização estava montada, os planos levantados, sendo o grupo impedido de 

atuar unicamente porque a repressão os alcançou antes da realização de seus objetivos. 

Podemos afirmar que Salvador foi também refúgio de militantes procurados pela 

repressão em outros estados, assim como tantas outras cidades brasileiras o foram. À guisa de 

exemplificação, o Rio de Janeiro e São Paulo foram cidades recuos para alguns militantes  

que saíram da Bahia, numa dinâmica de troca de quadros por motivos de falta de segurança e, 

ainda assim, essas cidades tiveram um destacado enfrentamento armado.  

Conclui-se, facilmente, que a oposição efetuada pela esquerda armada urbana em 

Salvador foi mais uma face da luta pela redemocratização do país, na qual estavam engajadas 

pessoas de todo o território nacional. Entretanto, diferentemente do que ocorreu em outras 

cidades brasileiras, aqui, predominaram as atividades de “agitação e propaganda” e, não se 

pode negar a corajosa participação desses jovens em tal enfrentamento que, apesar de todos os 

riscos, disseram não ao regime militar brasileiro, reagindo à sua violência, implementada 

violentamente pelo governo autoritário, notadamente após o AI-5, quando se intensificaram 

suas práticas repressivas. Em conseqüência dessa atuação, os militantes baianos foram 

exilados, presos, torturados, e efetivamente mortos pelos representantes do regime militar 

brasileiro que se instalou a partir de abril de 1964.  

Impelidos à clandestinidade, ao confinamento em aparelhos, realizaram, apesar das 

adversidades e perigos, ações de pichações e panfletagens, discursos relâmpagos, assaltos, 

porém, sem atingir o seu alvo, dissociavam-se cada vez mais da sociedade pela qual lutavam e 

para a qual pretendiam restaurar a democracia. Ainda que tentativas de comunicação com as 

massas tenham existido, não foram eficientes, assim como no restante do país, para resgatar as 

organizações guerrilheiras da marginalidade à qual foram empurradas pelas circunstâncias da 

clandestinidade e pelo aumento da repressão.  

Em sintonia com a resistência à ditadura, em âmbito nacional, lutaram pela 

reconquista de seus direitos políticos, porém, o faziam de forma isolada, como já foi dito, sem 

inserção na sociedade, fato que também aconteceu com as organizações de esquerda armada 

em outros estados.  

Analisando alguns fatores relevantes para seu fracasso, incluímos a origem estudantil 

da maioria dos militantes das organizações armadas em Salvador e dos movimentos estudantis 

ocorridos nos anos de 1966-1968, que se reporta, predominantemente ao Colégio Central, 

além da Escola Técnica Federal da Bahia e Colégio Estadual Severino Vieira. Nesse pequeno 

mundo, quase todos se conheciam, circunstância que eminentemente contribuiu para a 

falência das medidas de segurança, aliado a isso, temos as prováveis infiltrações e a 



 

 

inobservância das regras por eles mesmos criadas, resultando em quedas sucessivas que 

levaram essas organizações armadas, a um processo de desarticulação, culminado pelas 

mortes de Carlos Lamarca e José Campos Barreto, um triste epílogo para o MR-8 na Bahia, 

cuja desestruturação já havia se iniciado em março de 1971. 

Outro fato importante merece ser mencionado, o destacado papel das mulheres nas três 

organizações pesquisadas que, apesar da predominância masculina, foram parte essencial 

nesse momento da história, impondo uma liderança influente e memorável.  

Optamos por encerrar este texto com um trecho do depoimento de um dos 

protagonistas desta história, Renato José Affonso de Carvalho, quem, como tantos outros 

militantes, foi preso e torturado, entretanto, afirmou que 

 [...] faria tudo de novo, é bom deixar isso claro, que a nossa história, não é minha, é 
nossa história, ela é a história de uma geração, que agiu e reagiu estimulada pelos 
problemas do seu tempo [...] não podíamos imaginar que muitas das nossas 
avaliações na época eram equivocadas, mas, nós travamos as nossas lutas, foi um 
bom combate, fomos derrotados, e, foi uma derrota muito séria [...] perdemos muitas 
oportunidades, mas isso faz parte do jogo, alguém vai saber aproveitar isso e dar uma 
forma muito mais conseqüente a todo o nosso estímulo. O que ficou, na verdade, de 
mais importante são os estímulos, os erros políticos, esses, vocês vão corrigir, tenho 
certeza. 
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PROCESSOS 

BNM 091/70 (apura a estrutura do PCBR);  

BNM 192/71 (apura a estrutura e o funcionamento do MR-8, a partir da prisão de 25 

militantes);  

BNM 212/70 (sobre a morte do Sargento da Aeronáutica, cujos principais envolvidos são os 

militantes Theodomiro Romeiro dos Santos e Paulo Pontes da Silva); 

BNM 612/70 (investiga o assalto ao Banco da Bahia na Liberdade, realizado pelo PCBR); 

BNM 271/70 (funcionamento da VAR-Palmares na Bahia); 



 

 

RELAÇÃO DE ENTREVISTADOS13 

 

VAR-Palmares 

1. Amílcar Baiardi, Salvador, realizada em 16/08/02 

2. Jurema Ribeiro Valença, 28/07/01 

3. Rui Pinto Paterson, 08/06/02 

4. Ubiratan Castro de Araújo, 29/09/00 e 04/10/00 

    

PCBR 

1. Paulo Pontes da Silva, 28/08/99 e 08/04/00   

2. Renato Jose Affonso de Carvalho, 22/06/99 

3. Suzana Maranhão (concedida por Renato De Lavecchia)  

MR-8 

1. João Luis da Silva Ferreira (Juca Ferreira), 18/04/02 e 31/05/02 

2. João José Reis, 27/04/01 

3. José Carlos Souza, 16/11/01 

4. Renato Amorim da Silveira, 19/03/02 
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