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Dentre as 
organizações 
políticas 
democráticas 
que assumiram 
posições 
revolucionárias, e 
tiveram influência 
de massas no 
Brasil, a AP foi a 
maior.

oi em 1963, há exatos 50 anos, que se 
realizou em Salvador o Congresso de 
Fundação da Ação Popular (AP). O 
evento aconteceu na Escola de Veteri-

nária da Universidade da Bahia, hoje Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), em Ondina, no 
mês de fevereiro. O período coincidia delibera-
damente com o carnaval daquele ano. O bairro 
de Ondina é hoje um dos pontos nevrálgicos do 
carnaval de Salvador, mas, naquela época, os 
acordes do trio elétrico lá não chegavam.

Dentre as organizações políticas democráti-
cas que assumiram posições revolucionárias, e ti-
veram influência de massas no Brasil, a AP foi a 
maior. Sua incorporação ao Partido Comunista do 

Cinquenta anos da 
fundação da Ação 
Popular: vitória da 
juventude brasileira
Haroldo Lima*
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Brasil (PCdoB), pouco mais 
de dez anos depois de fun-
dada, foi um grande êxito.

O surgimento da AP 
está intimamente relacio-
nado às características que 
teve a década de sessenta 
do século passado. Já nos 
seus albores, conquistas 
políticas então efetuadas 
faziam o mundo vibrar 
com esperanças renasci-
das e traziam a expecta-
tiva de que novas vitórias 
aflorariam dos conflitos 
em curso. Em uma ilha 
do Caribe, em 1959, um 
fato sacudiu a América: 
Cuba se libertara. Nomes, 
até então desconhecidos, 
viraram legendas que o mundo passaria a re-
verenciar, como Fidel Castro e Ernesto “Che” 
Guevara. A África negra e a África árabe feriram 
de morte o velho colonialismo, que reagiu com 
guerras e assassinatos que mais incendiavam 
rebeliões. E novos nomes apareciam no firma-
mento dos povos: Patrice Lumumba, herói da 
libertação do ex-Congo Belga, assassinado em 
1961; Ben Bella, que em 1962 dobrou a França 
na libertação da Argélia; Nelson Mandela, con-
denado à prisão perpétua em 1963, pelo apartheid 
dos ingleses na África do Sul, mas que, preso, se 
transformou em bandeira de luta.

Foi um tempo em que forças progressistas 
fervilhavam mundo afora. Demandas reprimi-
das havia muito e direitos desde sempre negados 
eclodiram em lutas que se estenderiam por toda 
essa década. Nos EUA, o Movimento pelos Direi-
tos Civis foi às ruas para civilizar um país que se 
tornou potência mantendo posturas e costumes 
bárbaros. Os negros conquistaram o direito ao 
voto em 1965 – sim, ao voto, essa coisa elementar 
das civilizações, mas à qual nos Estados Unidos 
apenas em 1965 os negros tiveram acesso. Negros 
e brancos, adeptos da não-violência, ocuparam 
ruas e cidades, com Martin Luther King à frente 
– até ser covardemente abatido e se transformar 
em ícone. Contra a KuKluxKlan, que fazia do 
racismo contra os negros a ideologia fanática da 
sua violência bestial, ergueu-se em armas o Black 
Power que, com bravura, conseguiria êxito contra 
a prática tenebrosa.

Mas não foi só. Pelo mundo afora minorias 
procuravam unir-se e buscavam seus espaços. 

Antirracistas organizavam-se; o feminismo cres-
cia, buscando os caminhos emancipacionistas; a 
liberdade das opções sexuais começava a ser rei-
vindicada; mudanças aconteciam na música, no 
cinema, nas artes em geral, na literatura e nos 
costumes. Pela Europa, já no final da década, 
ocorreria uma das maiores explosões estudantis 
da história, com o jovem Daniel Cohn-Bendit à 
frente, verberando costumes 
e preconceitos.

O Brasil entrava nos anos 
sessenta pela porta de Brasí-
lia, inaugurada exatamente 
em 1960, no dia 21 de abril, 
consagrado ao herói da Pá-
tria, Tiradentes. Vivia-se um 
clima desenvolvimentista. O 
presidente Juscelino Kubitscheck, na esteira de 
processo iniciado por Getúlio Vargas, avançou na 
industrialização do país. Em Getúlio, a industria-
lização teve a marca da substituição de impor-
tações. Em Juscelino, a da abertura ao capital 
estrangeiro. Mas em ambos, o planejamento foi 
valorizado e o desenvolvimento conduzido pelo 
Estado. Rodovias foram construídas, ferrovias, 
aeroportos, hidrelétricas, indústrias de base.

Transformações econômicas ocorriam, trans-
formações sociais também e no desaguadouro 
dessas vertentes apareciam pensamentos, ex-
pectativas e pleitos novos. Uma visão naciona-
lista estruturava-se no país que moldava um 
projeto nacional.

A organização do povo também cresceu nes-
se período. Os trabalhadores urbanos criaram 

Demandas reprimidas 
havia muito e direitos 
desde sempre negados 
eclodiram em lutas que 
se estenderiam por 
toda essa década.

Trabalhadores comemoram inauguração de Brasília
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Em 1960, a JUC 
realizava no Rio de 
Janeiro seu Congresso 
de 10 anos, no qual 
aprovou um documento 
chamado Diretrizes 
mínimas de um ideal 
histórico para o povo 
brasileiro, redigido 
por Herbert de Sousa 
(Betinho), dentre 
outros. O documento 
sinaliza para o que 
chama de “socialismo 
democrático”.

em 1960 seu CGT, o Comando Geral dos Traba-
lhadores. Trabalhadores rurais, a partir dos anos 
cinquenta, refundaram suas Ligas Camponesas, 
que ganhavam espaço político no início da déca-
da de sessenta. Os estudantes, com suas presti-
giadas entidades União Nacional dos Estudan-

tes (UNE) e União Brasileira 
dos Estudantes Secundaris-
tas (Ubes), mobilizavam-se.

No movimento estudan-
til universitário atuavam, 
havia mais tempo, o Partido 
Comunista do Brasil (então 
PCB) e a Juventude Univer-
sitária Católica (JUC), uma 
organização da Igreja Cató-
lica. Os comunistas tinham 
tradição de atuação nesse 
meio. Porém, desde 1956, 
envolvidos em luta interna, 
foram perdendo posições. 
Em 1962, um grupo, oriundo 
do PC do Brasil, estruturaria 
o Partido Comunista Brasi-
leiro que, no meio estudan-

til, ficou com presença mais significativa que a 
do PC do Brasil.

O ambiente de efervescência geral, existente 
nesse início da década de sessenta, exigia res-
postas rápidas e apropriadas aos anseios radica-
lizados das massas mobilizadas. O PC do Brasil 
não tinha estrutura para dar essas respostas. O 
PC Brasileiro sim, mas não tinha convicções po-
líticas à altura dos desafios. E quem mais cor-
respondia às expectativas do movimento era a 
Juventude Universitária Católica.

A JUC refletia os empuxos renovadores que 
na Igreja vieram também na década de sessenta, 
com o papa João XXIII falando de forma positi-
va sobre a “socialização” em curso no mundo, 
em sua encíclica Materet Magistra, publicada em 
maio de 1961. As ideias progressistas da JUC so-
friam restrições e recebiam críticas de membros 
conservadores da hierarquia da Igreja, mas os 
jucistas tinham ligações próximas e eram apoia-
dos por gente de prestígio na Igreja, como os bis-
pos dom Hélder Câmara, dom Antônio Fragoso, 
dom Cândido Padim, dom Vicente Távora e os 
padres Francisco Lage, Alípio de Freitas, Henri-
que de Lima Vaz, entre outros.

Em 1960, a JUC realizava no Rio de Janeiro 
seu Congresso de 10 anos, no qual aprovou um 
documento chamado Diretrizes mínimas de um 
ideal histórico para o povo brasileiro, redigido por 

Herbert J. de Sousa (o Betinho), dentre outros. 
O documento sinaliza para o que chama de “so-
cialismo democrático”.

Com grande penetração nos órgãos estu-
dantis estaduais e nas faculdades, com suas 
posições políticas predominando nos encontros 
nacionais estudantis, a JUC crescia continua-
mente. Suas bases mais expressivas, mais atu-
antes e de esquerda estavam no Rio de Janeiro, 
em Minas Gerais e na Bahia. Em 1960, ela tenta 
eleger para presidente da UNE, no Congresso 
de Belo Horizonte, o seu mais conhecido líder 
Herbert José de Sousa. Mas o baiano Oliveiros 
Guanais, que chefiava uma grande greve na 
Bahia, foi eleito, com o apoio dos comunistas, 
já em plena luta interna. Em 1961, contudo, a 
JUC, com presença crescente junto aos estu-
dantes, disputaria o cargo mais prestigiado do 
movimento universitário, a presidência da UNE. 
E venceu. O jucista Aldo Arantes, que ganhara 
projeção como presidente do Diretório Central 
dos Estudantes (DCE) da Pontifícia Universida-
de Católica (PUC) do Rio de Janeiro, foi eleito 
presidente da UNE em seu XXIV Congresso. E 
aí essa história começava a tomar outro rumo.

A atividade política do movimento estu-
dantil naquele momento era intensa e cresceu 
bastante na gestão de Aldo Arantes. De saída, a 
UNE na nova gestão perfilou-se com o governa-
dor Brizola no comando da Cadeia da Legalida-
de, em 1961, para garantir o retorno ao Brasil de 
João Goulart e sua posse na presidência do país. 
Depois, encabeçou a caravana chamada “UNE 
Volante” e percorreu quase todos os estados da 
Federação, discutindo sobre os problemas do 
país em numerosas assembleias estudantis e po-
pulares, exibindo peças teatrais em locais públi-
cos. Dinamizou o Centro Popular de Cultura, o 
CPC, e coordenou demorada greve nacional por 
um terço de representação estudantil nos órgãos 
colegiados das universidades. Deu entusiástico 
apoio a Cuba Livre.

No início da presidência de Aldo Arantes na 
UNE, um fato pôs em questão a continuidade 
da ação política daqueles jovens no interior da 
JUC. A UNE havia deliberado filiar-se à União 
Internacional dos Estudantes (UIE), sediada em 
Praga e dirigida pelos comunistas. A hierarquia 
católica reagiu fortemente. Aldo Arantes foi ex-
pulso da JUC, por superior decisão, ao que cons-
ta orientada pelo Vaticano.

Os líderes da JUC mais diretamente envol-
vidos com a atividade política interpretaram 
com amadurecimento o golpe recebido. Consi-
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O ano de 1963 
começou no Brasil 
com a realização 
de um plebiscito. O 
parlamentarismo que fora 
implantado às pressas 
– como saída política 
para viabilizar a posse 
de João Goulart na 
Presidência da República 
e assim superar a “crise 
da legalidade”, em 1961 
– era um arremedo de 
parlamentarismo

deraram que, na verdade, havia algum tempo, 
eles estavam atuando no país como um partido 
político, e de esquerda, o que carecia de sentido, 
posto que a JUC não era um partido, mas uma 
organização da Igreja; e, portanto, para continu-
arem fazendo política tinham que entrar em al-
gum partido ou fundar outro. Entre aqueles que 

mais de perto formavam uma espécie de setor 
político da JUC ganhou força a ideia de fundar 
um partido, popular e de esquerda.

No curso da UNE Volante, consultas sobre 
essa questão foram feitas em quase todos os es-
tados, destacadamente aos políticos que eram 
da JUC, aos religiosos que assistiam a JUC e 
também a pessoas que nada tinham a ver com a 
JUC nem com a Igreja. As respostas recolhidas 
foram uniformes: perseverar na atividade políti-
ca, mas não em algum dos partidos existentes, 
considerados viciados e sem perspectiva históri-
ca avançada; por isso a necessidade de se criar 
um novo partido.

É com essa consciência que aquele grupo de 
políticos originário da JUC, com a participação de 
outros articulados no curso da UNE Volante, deli-
beraram realizar, no início de 1962, em São Pau-
lo, uma primeira reunião, para 
pensar e programar a fundação 
do novo partido. Aprovaram 
um documento chamado Es-
tatuto Ideológico, que defende a 
“revolução brasileira” e o “so-
cialismo”, e começava a atuar 
como grupo independente. 
Enquanto a denominação do 
grupo ia sendo processada, 
aquele agrupamento passou a 
ser conhecido como “grupão”, 
e a famosa e longa “Greve do 
1/3” já seria por ele dirigida. 
Em junho de 1962, o “grupão” 
realizou seu segundo encontro 
nacional, desta vez em Belo 
Horizonte, com representan-
tes de 14 estados. Ali seria aprovado um Esboço de 
Estatuto Ideológico e assumido o nome, a partir de 
então definitivo: Ação Popular.

E é já como Ação Popular que a organização 
apareceu no XXV Congresso na UNE, em 1962, 
ostentando tal força que os três candidatos a pre-
sidente da entidade eram todos da AP, inclusive 
o que havia sido eleito, Vinícius Caldeira Brant.

O ano de 1963 começou no Brasil com a rea-
-lização de um plebiscito. O parlamentarismo 
que fora implantado às pressas – como saída 
política para viabilizar a posse de João Goulart 
na Presidência da República e assim superar a 
“crise da legalidade”, em 1961 – era um arreme-
do de parlamentarismo e surgira como iniciativa 
para diminuir os poderes do presidente Jango, 
que amedrontava as elites. Foi um parlamen-
tarismo estruturado, não como uma conquista 

Cartaz na fachada da UNE contra Eisenhower
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À certa altura, a AP 
sentiu a necessidade de 
dominar um instrumento 
teórico para aprofundar 
de forma consistente as 
análises que fazia da 
situação do país e para 
descortinar com lucidez 
os horizontes da luta 
que empreendia

progressista, mas como uma solução de compro-
misso com forças atrasadas. No plebiscito então 
realizado, mais de 80% dos brasileiros que a ele 
compareceram votaram pelo fim daquele parla-
mentarismo. O presidencialismo restaurado já 
estava até com seu presidente empossado, João 
Goulart. E já possuía também a linha geral de 
um programa político, a linha das reformas de 
base. Adensavam-se as nuvens no horizonte.

É nesse momento que se realiza em Salvador 
o evento cujo cinquentenário celebramos neste 
ano de 2013: o Congresso Nacional de Fundação 
da Ação Popular. O Congresso foi um êxito, e de-
le participaram quase todos os estados do país. 
O documento principal aprovado no Congresso 
chamava-se Documento Base.

O Documento Base refletia a consciência de 
uma organização inquieta e audaciosa, que 
buscava com conceituações novas um caminho 
para o que formulava como uma “revolução so-

cialista no Brasil”. Seus rela-
tores principais foram Duar-
te Pereira, Vinícius Caldeira 
Brant, Herbert de Sousa e 
Luiz Alberto Gomes de Sou-
za. A influência inspiradora 
foi do padre Henrique de Li-
ma Vaz que, entretanto, não 
participou de sua redação.

O Documento procurou não 
copiar, mas inovar, criar. De-
monstrava rejeição à posição, 
em voga na época, de uma ne-
cessária fase de consolidação 

do capitalismo no país, anterior à postulação so-
cialista. Tomava partido frente às grandes corren-
tes existentes no mundo, declarando-se ao lado 
da “corrente socialista que está transformando a 
História moderna”, nela destacando “o papel de 
vanguarda da Revolução Soviética”. Reconhecia 
“a importância extrema, decisiva mesmo”, do 
marxismo na teoria e prática revolucionárias. Em-
baraçava-se, contudo, em uma “terceira posição”, 
crítica do “idealismo” e do “materialismo”, inti-
tulada de “perspectiva realista”, associada ao que 
chamava de “socialismo como humanismo”.

A organização que surgia vinha de uma ma-
triz idealista forte. Nos duros embates teóricos 
e práticos que se seguiram, suas posições foram 
decantadas. Mas, um ano depois de fundada, 
quando o golpe de 1964 inaugurava no Brasil 
uma ditadura militar, a AP opôs-se a ela resolu-
tamente, desde o primeiro momento. Nunca va-
cilou na sua determinação de ir em frente contra 

o regime liberticida. Ergueu, manteve bem alto 
e regou com sangue a bandeira da liberdade.

A jovem organização, formada e dirigida pra-
ticamente por jovens, trilhou por quase uma dé-
cada um caminho tortuoso, em circunstâncias 
dramáticas, e foi aprendendo com a vida, com a 
luta, com o estudo, com a reflexão e com a prá-
tica da crítica e autocrítica.

Para escapar das investidas furiosas da dita-
dura transformou-se em organização clandestina. 
Seus dirigentes e membros esconderam-se em 
identidades fictícias, muitas vezes levando para 
este mundo recriado nos subterrâneos, seus côn-
juges e suas famílias. E a repressão muitas vezes 
foi arrancar desses refúgios o combatente procu-
rado e o arrastava para a prisão, para a tortura e 
até para a morte, com seus cônjuges e famílias.

À certa altura, a AP sentiu a necessidade de 
dominar um instrumento teórico para aprofun-
dar de forma consistente as análises que fazia da 
situação do país e para descortinar com lucidez 
os horizontes da luta que empreendia. Buscou 
contatos internacionais com agrupamentos que 
em seus países também lutavam contra a opres-
são e terminou batendo às portas de Cuba e da 
China. Programou e realizou, em plena clandes-
tinidade, um Debate Teórico e Ideológico, DTI, 
através do qual se debruçou sobre obras de di-
versos autores, destacadamente Marx, Engels, 
Lênin, Mao Tse-tung, Che Guevara, Althusser, 
Roger Garaudy; ao cabo do que transformou-
-se em uma organização marxista-leninista, que 
formulou um Programa Básico de caráter so-
cialista, e que passou a se chamar Ação Popular 
Marxista-Leninista, APML.

Na busca por ser consequente em levar adian-
te sua luta contra a ditadura, a APML rejeitou o 
que considerou como “atalhos” para a luta re-
volucionária, como o chamado “foquismo” ou 
a “guerrilha urbana”, e abraçou o caminho da 
“guerra popular”, que a levou a realizar uma Pes-
quisa de Áreas Estratégicas, a PAE, para escolher 
as áreas que, a seu juízo, seriam mais apropriadas 
para o desencadeamento da luta guerrilheira.

Marxista, assumindo o programa do prole-
tariado – o socialismo –, preparando uma resis-
tência armada no Brasil, relacionando-se com os 
comunistas organizados no Partido Comunista 
do Brasil, além de comunistas de outras partes, 
destacadamente com os do Partido Comunista da 
China, a APML constatou a identidade básica de 
opiniões, sobre os problemas políticos e ideológi-
cos fundamentais, que passou a existir, de deter-
minado momento em diante, entre ela, APML do 
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Brasil, e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. 
Daí a decisão de se “incorporar” a esse partido, 
tomada não sem luta entre tendências.

Uma “maioria” se configurou e o processo, 
que visava à realização de um Congresso, estava 
em andamento, acompanhado e com a concor-
dância do próprio PCdoB, quando, no início de 
1972, o Exército desencadeou operações repres-
soras nas cercanias de Marabá, no Pará, e teve 
início a resistência guerrilheira do Araguaia. O 
aparecimento de uma resistência guerrilheira 
dirigida pelo PCdoB suscitou, dentro da própria 
“maioria” que dirigia o processo, um ajusta-
mento do caminho traçado, que resultasse nu-
ma antecipação da incorporação. Houve quem 
arguisse problemas de conteúdo e método para 
o ajustamento do caminho, mas prevaleceu a 
antecipação anunciada e convocada na última 
resolução da direção da APML, de 17 de março 
de 1973, intitulada Incorporemo-nos ao PCdoB.

A incorporação da AP ao PCdoB fortaleceu 
esse partido em momento crucial, seja porque 
ele estava dirigindo uma resistência guerrilheira 
no país, seja pelos desfalques de que fora vítima, 
ante assassinatos perpetrados pela ditadura de 
diversos de seus dirigentes. Quando das come-
morações feitas por ocasião do 90º aniversário 
de fundação do PCdoB, sua direção divulgou 
uma Resolução fazendo um balanço dessas nove 

décadas de lutas, dificuldades 
e vitórias. Nessa Resolução, o 
PCdoB considera a incorpora-
ção dos comunistas da APML 
ao PCdoB como “o mais im-
portante e exitoso processo 
unificador na história das es-
querdas brasileiras”.

Ao comemorarmos os Cin-
quenta Anos de Fundação da 
Ação Popular, registrando fa-
tos de sua vida, insuficiências 
e memoráveis avanços, não se 
pode perder de vista que todo 
o processo aqui sumariamente 
descrito foi resultado da ini-
ciativa de brasileiros cheios de 
ideais transformadores e que 
eram, em sua quase totalidade, jovens.

Os que fundaram a AP eram, quase todos, 
jovens universitários, alguns secundaristas, pro-
fissionais liberais, religiosos, trabalhadores do 
campo e da cidade. Poucos tinham mais que 
25 anos de idade. Por isso, pode-se dizer que a 
fundação da Ação Popular, em 1963, que agora 
completa 50 anos, foi um gesto de sentido his-
tórico protagonizado pela juventude brasileira.

O líder que mais contribuiu com esse pro-
cesso foi Herbert José de Sousa, o Betinho, que 

A incorporação 
da AP ao PCdoB 
fortaleceu esse 
Partido em momento 
crucial, seja porque 
ele estava dirigindo 
uma resistência 
guerrilheira no país, 
seja pelos desfalques 
de que fora vítima, 
ante assassinatos 
perpetrados pela 
ditadura de diversos 
de seus dirigentes

Edição de agosto de 1972 do jornal A Classe Operária
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no Congresso tinha 27 anos e era um dos mais 
velhos do grupo originário. Outros eram Aldo 
Arantes, Luiz Alberto Gomes de Souza, Harol-
do Lima, Cosme Alves Neto, que participaram 
de todas as três reuniões da fundação. E mais 
Duarte Pereira, Vinícius Caldeira Brant, Antônio 
Lins, José Serra, Jorge Leal Gonçalves Pereira, 
Severo Sales, Maria Angélica Duro, Maria Auxi-
liadora de Almeida Cunha, Solange Silvany, Ma-
noel Joaquim Barros, Péricles de Souza, Carlos 
Alfredo Marcílio, Fernando Schmidt, que parti-
ciparam do Congresso.

Na história do Brasil tem sido assim. Sempre 
que as contradições se aguçam e os desafios apa-
recem, a juventude responde à altura, com ini-
ciativas marcadas com suas digitais de coragem, 
vibração, inteligência e irreverência.

Nas lutas pela independência, que começa-
ram na Bahia em 1821, uma mulher se tornou 
heroína ao entrar para as forças armadas patrió-
ticas: a jovem Maria Quitéria de Jesus Medeiros, 
com 29 anos. José do Patrocínio integrou-se à 
Campanha Abolicionista como intelectual negro 
com 26 anos e o poeta branco Castro Alves es-
creveu Vozes d’África com 21. Irineu Evangelista, 
o Barão de Mauá, lançou em Niterói a indús-
tria naval brasileira com apenas 32 anos e As-
trojildo Pereira fundou o Partido Comunista do 
Brasil também com 32. Mário de Andrade fez 
a Semana de Arte Moderna de São Paulo com 
29; Siqueira Campos integrou o heroico “18 do 

* Haroldo Lima esteve no Congresso dos 10 anos 
da JUC, em 1960, e nas três reuniões nacionais que 
resultaram na criação da AP. Desde a incorporação 
da Ação Popular ao PC do Brasil, é membro do Co-
mitê Central deste Partido.

Forte” com 24; e Luiz Carlos Prestes encabeçou a 
“Coluna Invicta” com 27. E por aí afora as coisas 
vão, com jovens permanentemente vanguarde-
ando o processo brasileiro, com “tenentes” na 
luta antioligárquica que levou à Revolução de 
1930, com a UNE e a Ubes contribuindo para 
a democratização da educação no país, que tem 
em Anísio Teixeira um de seus maiores referen-
ciais – ele, que foi secretário de Educação da 
Bahia com 24 anos.

Mais recentemente, na “Campanha da Le-
galidade”, em 1961, a UNE dava sua voz de 
comando para os estudantes de todo o Brasil 
através de seu presidente Aldo Arantes, que ti-
nha 22 anos. Na resistência ao golpe militar teve 
destaque a Guerrilha e, no episódio, a “Juven-
tude do Araguaia” pavimentou a estrada para a 
democracia, na qual, mais à frente, apareceriam 
os “caras pintadas”, levando a opinião e a força 
jovem à política de Brasília.

Por isso, quando se registra a passagem dos 
cinquenta anos do Congresso de Fundação da 
Ação Popular, a homenagem mais justa que se 
pode fazer é à protagonista maior do evento: a 
juventude brasileira.

Na história do Brasil 
tem sido assim. 
Sempre que as 
contradições se 
aguçam e os desafios 
aparecem, a juventude 
responde à altura. 
Mais recentemente, 
na “Campanha da 
Legalidade”, em 1961, 
a UNE dava sua voz 
de comando para os 
estudantes de todo o 
Brasil. Na resistência 
ao golpe militar teve 
destaque a Guerrilha 
e a juventude 
pavimentou a estrada 
para a democracia
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Ação Popular (AP) desempenhou im-
portante papel na vida política bra-
sileira. Teve destaque nas lutas que 

antecederam ao golpe militar de 1964. Liderou 
importantes movimentos de massas contra a di-
tadura. Tornou-se uma forte e influente organi-
zação política revolucionária.

Por este papel, a integração da AP ao Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) contribuiu, de for-
ma relevante, com o seu fortalecimento. O valor 
da incorporação foi mais significativo pelo mo-
mento em que ocorreu este fato.

Este significado foi expresso por João Amazo-
nas e Pedro Pomar em reunião realizada em 1973. 
Durante viagem que fiz à China para informar ao 
Partido Comunista da China (PCCh) sobre a inte-
gração da AP ao PCdoB, Haroldo e Renato se reu-
niram com a direção do Partido. Ao comunicarem 
a decisão da AP de se incorporar ao Partido João 
Amazonas afirmou que aquela decisão, adotada 
no momento em que a Guerrilha do Araguaia 
estava sendo atacada pela repressão, significava 
“assinar a condenação à morte”. E mais: que a 

decisão foi adotada “sem pedir nada em troca”, 
ou seja, a incorporação não estava condicionada à 
concessão de cargos no Partido. Pedro Pomar des-
tacou que, naquela conjuntura, ninguém queria 
entrar para o PCdoB.

A integração transferiu para o Partido um le-
gado importante e histórica influência junto à 
juventude universitária e secundarista. Transfe-
riu, também, a influência junto a segmentos im-
portantes do movimento camponês e operário. E 
incorporou uma grande quantidade de capacita-
dos e dedicados dirigentes e militantes, muitos 
deles exercendo atualmente papel de direção no 
Partido Comunista do Brasil.

Neste ano comemoram-se 50 anos de fun-
dação e 40 de incorporação da Ação Popular 
Marxista-Leninista ao PCdoB. Momento mais 
do que oportuno para lembrar o legado da AP.

AP e movimento estudantil

A influência política da Ação Popular no 
movimento estudantil universitário se originou 

Legado da Ação 
Popular
Aldo Arantes*

A

Neste ano 
comemoram-
se 50 anos de 
fundação e 40 
de incorporação 
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Marxista-Leninista 
ao PCdoB. 
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do que oportuno 
para lembrar o 
legado da AP
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na Juventude Universitária Católica (JUC). Já 
com uma influência significativa no movimento 
universitário, uma das lideranças mais destaca-
das da JUC, Herbert José de Sousa (Betinho), 
se apresentou como candidato à presidência da 
União Nacional dos Estudantes (UNE) no Con-
gresso de Belo Horizonte, em 1960. Todavia, esta 
influência não foi suficiente para assegurar uma 
candidatura da JUC. Na convenção das esquer-
das que atuavam na UNE, realizada durante o 
Congresso, Betinho não conseguiu o apoio ne-
cessário para se candidatar.

No Congresso seguinte, realizado em 1962 
na cidade de Niterói, a força política da JUC 
tinha se ampliado. Assim, fui eleito presidente 
da UNE como representante político da JUC, 
em aliança com o Partido Comunista Brasileiro 
(PCB).

O país vivia uma grande ascensão do mo-
vimento social. A luta pelas reformas de ba-
se mobilizava a sociedade. Aproveitando esta 

conjuntura, a UNE realizou 
o II Seminário de Reforma 
Universitária. E para levar as 
conclusões deste evento aos 
estudantes brasileiros reali-
zou a UNE Volante.

Sob o lema “A UNE veio 
para unir”, a caravana unifi-
cou os estudantes em torno 
da Reforma Universitária, 
particularmente, da partici-
pação de 1/3 de estudantes 
nos órgãos colegiados de di-
reção das universidades.

A UNE Volante era cons-
tituída por dirigentes da en-
tidade e membros do Centro 
Popular de Cultura (CPC). 
Enquanto a direção da enti-
dade se voltava para os de-

bates sobre a Reforma Universitária o CPC fazia 
apresentações das peças de teatro Auto dos 99% 
e Revolução na América Latina, contribuindo com 
o processo de conscientização da juventude em 
torno das bandeiras da UNE. Como resultado da 
UNE Volante, a entidade saiu muito fortalecida 
junto às bases estudantis. E foram criados CPCs 
em vários estados. O CPC da Bahia contava com 
Glauber Rocha.

O CPC da UNE foi uma importante inicia-
tiva que contribuiu com a formulação de uma 
arte comprometida com a realidade brasileira. E 
exerceu destacada influência sobre o movimen-

to artístico e cultural brasileiro com o Cinema 
Novo, o Teatro Engajado e a Música Popular 
Brasileira.

Durante a UNE Volante, além das ativida-
des junto ao movimento estudantil Betinho e 
eu realizamos um trabalho preliminar de orga-
nização da Ação Popular. Esta iniciativa foi fruto 
da decisão das lideranças de esquerda da JUC de 
construir uma organização política desvincula-
da da Igreja Católica. Tal decisão foi adotada em 
decorrência da radicalização das relações com a 
alta hierarquia da Igreja cujo “pingo d’água” foi 
minha expulsão da JUC.

Em fevereiro de 1963, foi realizado o Congresso 
de fundação da Ação Popular. A partir daí, durante 
muitos anos, a UNE foi dirigida por militantes da 
AP. No Congresso de 1962, foi eleito Vinícius Cal-
deira Brant. E, em 1963, José Serra, último presi-
dente da entidade antes do golpe militar.

O regime militar desencadeou forte repres-
são aos movimentos sociais, destacadamente ao 
movimento estudantil. Foi editada a Lei Suplicy, 
que colocou a UNE na ilegalidade. Mas a enti-
dade continuou sua luta. Em 1965 realizou seu 
Congresso elegendo uma diretoria que terminou 
liderada pelos militantes da AP Fidélis Sarno 
(Bahia) e Altino Dantas (São Paulo).

Durante os primeiros anos da ditadura militar, 
a AP adotou resoluções sobre a defesa do voto nulo 
nas eleições para governadores e a criação do Mo-
vimento Contra a Ditadura (MCD). Tais decisões 
foram levadas à prática, sobretudo, pela UNE.

Em 1966, no Congresso realizado clandes-
tinamente em uma igreja de Belo Horizonte, 
foi eleito o membro da AP José Luiz Moreira 
Guedes. E os presidentes seguintes, da mesma 
forma: Luiz Travassos, Jean Marc e Honestino 
Guimarães. Já em plena clandestinidade, hou-
ve uma tentativa de manter a UNE ativa, sob 
a presidência de outro membro da AP, Neuton 
Miranda, do Pará. A ausência completa das li-
berdades frustrou esse intento. Dentre os mi-
litantes da AP que foram da diretoria da UNE, 
cabe destacar que o atual presidente do PCdoB, 
Renato Rabelo, foi vice-presidente da entidade.

No movimento secundarista a AP, também, 
exerceu influência, sendo seu militante, o pre-
sidente da União Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas (Ubes), eleito em 1966. E a diretoria 
da entidade eleita em 1968 era quase toda inte-
grada por militantes da AP. Desde o presidente, 
Marco Melo, aos vices-presidentes hoje dirigen-
tes do PCdoB Bernardo Joffily, Euler Ivo Vieira e 
Alanir Cardoso. Nas grandes manifestações de 

Já em plena 
clandestinidade, houve 
uma tentativa de 
manter a UNE ativa, 
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presidente do PCdoB, 
Renato Rabelo, foi vice-
presidente da entidade
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1968 a UNE e a Ubes exerceram grande influên-
cia. E lá estavam os militantes da AP. 

Presença no movimento camponês 
e operário

A base social mais importante da AP foi entre 
os estudantes universitários, e também através 
dos secundaristas. A AP teve, também, influên-
cia no movimento camponês originado através 
do Movimento de Educação de Base (MEB).

Fundado em 1961 pela Igreja Católica, o 
MEB recebia verbas do MEC em decorrência 
de convênio assinado durante o governo Jânio 
Quadros. Tinha uma rede de escolas radiofô-
nicas com 53 estações de rádio espalhadas por 
vários estados, 7.353 rádioescolas e 180 mil 
alunos que frequentavam cursos de alfabeti-
zação, pelo Método Paulo Freire. Este método 
de alfabetização adotado pelo MEC, durante 
o governo Goulart, combinava a alfabetização 
de adultos com a conscientização. Do MEB en-
traram para a AP, entre outros, Ronald Freitas 
e Péricles Souza, atuais dirigentes do PCdoB. 
Manoel da Conceição e José Novais, lideranças 
destacadas da AP no movimento camponês, 
também se incorporaram a ela através do MEB.

Outro meio pelo qual a AP se aproximou do 
movimento camponês foi o trabalho de sindica-
lização rural. Esta combinação de meios para a 

aproximação do movimento camponês ampliou 
a presença da AP de tal forma que terminou 
tendo papel destacado na criação da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag), antes do golpe. Em aliança PCB, AP e 
independentes obtiveram vitó-
ria sobre os conservadores. Na 
composição, o PCB ficou com 
quatro diretorias, a AP com três 
e os independentes com duas. 
Representaram a AP, neste pro-
cesso, Luiz Eduardo Wanderley 
e Jair Ferreira de Sá.

Esta influência continuou 
e ganhou novas características 
após o golpe. O processo de 
integração na produção apro-
ximou mais a liderança da Or-
ganização deste trabalho. E o 
envio de lideranças campone-
sas para a China teve importante papel em sua 
formação revolucionária.

Fato relevante na história da AP foi a política 
de integração na Produção. Esta política, adotada 
por influência do Partido Comunista da China, 
tinha por objetivos a “revolucionarização ideo-
lógica” através da integração com camponeses e 
operários e a preparação para a Guerra Popular 
Prolongada. Também os vietnamitas utilizavam 
um método semelhante enviando seus militan-

Outro meio pelo qual 
a AP se aproximou do 
movimento camponês 
foi o trabalho de 
sindicalização rural. 
Esta combinação 
de meios para a 
aproximação do 
movimento camponês 
ampliou a presença 
da AP

Honestino 
Guimarães 
fala em 
assembleia da 
Universidade 
Nacional de 
Brasília. Na 
mesa, Aldo 
Arantes, 
Joaquim Nobre 
de Lacerda 
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tes para “viver junto, comer junto e lutar junto” 
com os camponeses.

Neste período, a AP enfrentava sérios pro-
blemas financeiros e lançou uma campanha de 
doação de bens pelos militantes. Alguns doaram 
fazendas, casas, joias e outros bens. Além do ris-
co de vida que corriam doavam seus bens para a 
luta revolucionária. Grande desprendimento de 
uma juventude idealista e que colocava tudo a 
serviço da revolução!

Ao elaborarmos o livro História de Ação Popular 
– da JUC ao PCdoB, Haroldo eu examinamos, com 
cuidado, os frutos da política de integração na 
produção. Para tanto, arrolamos uma parte sig-
nificativa dos trabalhos desenvolvidos, identifi-

cando 23 frentes, de diferen-
tes tamanhos e importância 
e 120 militantes e dirigentes 
integrados na produção.

Destes, noventa se inte-
graram no campo, como as-
salariados agrícolas ou cam-
poneses. No Vale do Pindaré, 
Maranhão; em Pariconha, 
distrito de Água Branca, 
Alagoas; na Zona da Mata, 
Pernambuco; e na Zona do 
Cacau, Bahia.

A AP também tinha presença no movimen-
to operário, mas não tão expressiva como junto 
ao movimento camponês. Marcou sua presen-
ça em Minas Gerais, onde José Gomes Pimenta 
(Dazinho) foi eleito presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Extração de Ou-
ro e Metais Preciosos de Nova Lima. Ênio Seabra 
venceu a eleição para a presidência do Sindicato 
dos Metalúrgicos, mas não tomou posse por ter 
sido cassado. Ele foi um dos principais dirigen-
tes da greve dos metalúrgicos de Belo Horizonte e 
Contagem de 1968. Entre os ativistas desta greve 
estava Vital Nolasco, hoje dirigente do PCdoB.

Na Bahia, a AP tinha uma base operária na 
Refinaria de Mataripe organizada por dois en-
genheiros: Jorge Leal Gonçalves Pereira, um 
dos fundadores da AP, e Eudoro Santana foram 
presos após o golpe militar. Mais tarde Jorge 
voltou a ser preso, no Rio de Janeiro, tendo 
sido assassinado pela ditadura. Eudoro, bem 
mais à frente, se tornou liderança destacada do 
PSB do Ceará.

Em São Paulo, a AP tinha presença no ABC 
e em Osasco. Esteve presente nas manifesta-
ções de 1º de maio de 1968 contra o governador 
Abreu Sodré.

A Ação Popular e a revolução

A Ação Popular nasceu numa conjuntura de 
ascensão do movimento social no Brasil e de 
radicalização da luta política, particularmente 
entre a juventude. Naquele período, a orga-
nização de esquerda que tinha hegemonia no 
movimento social era o Partido Comunista Bra-
sileiro (PCB) que defendia uma posição políti-
ca reformista. Esta hegemonia foi quebrada no 
movimento universitário pela esquerda da JUC 
e, posteriormente, pela Ação Popular.

A liderança da AP foi conquistada devido 
à defesa que fazia da revolução brasileira e ao 
método de ação adotado de não fazer política 
somente com a camada avançada do movimen-
to estudantil, mas se dirigir às amplas massas. 
Após o golpe, a AP aprofundou seu compromis-
so com a revolução em sintonia com o senti-
mento de ampla parcela da juventude.

Formação marxista-leninista

No curso da luta contra a ditadura, a AP teve 
que avançar em suas concepções políticas para 
dar respostas aos novos problemas surgidos. 
Após o golpe adotara uma posição revolucioná-
ria. Mas a realidade impunha novos avanços. E 
o caminho que tomou foi o estudo do marxis-
mo para permitir uma decisão sobre esta funda-
mental questão para os revolucionários. Através 
do estudo e um acirrado debate, a AP se trans-
formou, sob a influência do Pensamento Mao 
Tse-tung, em marxista-leninista e passou a se 
denominar Ação Popular Marxista-Leninista do 
Brasil (APMLdoB).

A aproximação do PCdoB levou a maioria da 
Organização à compreensão de que não havia 
uma terceira etapa do marxismo-leninismo, a 
etapa do Pensamento Mao Tse-tung. E a evolu-
ção final deu-se com a incorporação ao PCdoB 
quando se iniciava a repressão sobre a Guerri-
lha do Araguaia. A minoria da Organização, não 
concordando com a incorporação, continuou 
utilizando a sigla APMLdoB.

Independentemente de divergências sur-
gidas na Ação Popular, seus militantes e diri-
gentes, tanto os que se incorporaram ao Par-
tido como os demais, merecem a homenagem 
e o reconhecimento pela luta travada pela de-
mocracia e pelo socialismo. E com destaque 
aos que foram assassinados pela ditadura mi-
litar: Paulo Stuart Wright, Jorge Leal Gonçal-
ves Pereira, Raimundo Eduardo da Silva, Luís 
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Hirata, Honestino Guimarães, Gildo Lacerda, 
Eduardo Collier, Humberto Câmara e Fernan-
do Santa Cruz.

A incorporação de militantes e 
dirigentes ao PCdoB

Além dos aspectos já ressaltados, a incorpo-
ração de um grande número de militantes e diri-
gentes ao Partido representou fato significativo 
no legado da AP. Muitos deles exercem papel de 
direção no PCdoB, entre os quais: Renato Rabe-
lo, Haroldo Lima, Aldo Arantes, Ronald Freitas, 
Péricles de Souza, Vital Nolasco, Maria do So-
corro, Jô Moraes, Liège Rocha, Bernardo Jo-
ffily, Alanir Cardoso, Luciano Siqueira, Jussara 
Cony, Eduardo Bonfim, Dilermando Toni, Gilse 
Cosenza, Carlos Valadares, Raul Carrion, Euler 
Ivo Vieira, Raquel Felau, Divo Guisoni, José Luiz 
Guedes, Ana Guedes, entre outros.

E Rogério Lustosa, Neuton Miranda e Loreta 
Valadares, já falecidos. Rui Frazão e João Batista 
Franco Drummond, assassinados pela ditadura, 
e Paulo Fontelles assassinado a mando de lati-
fundiários do Pará.

A liderança do Partido Comunista do Brasil 
junto à juventude tem surpreendido partidos 
comunistas de outros países do mundo. Eles 
questionam o Partido à procura de entender 
como isto ocorreu. Esta liderança decorreu, 
em parte, do legado da AP junto à juventude. 
Mas, sobretudo, da capacidade do Partido de 
dar respostas aos temas caros à juventude e à 

organização de amplos setores jovens em tor-
no da União da Juventude Socialista (UJS), 
bem como do desempenho das lideranças par-
tidárias que têm assumido a direção da UNE 
e da Ubes.

A evolução político-ideológica da Ação Po-
pular deu-se no período da clandestinidade 
e de dura repressão, onde o risco de vida era 
permanente. Isto contribuiu para temperar a 
coragem, o desprendimento, a busca de maior 
eficácia na ação política e o 
apego aos estudos dos qua-
dros da Organização. Tais 
características marcaram 
os integrantes da AP, sobre-
tudo aqueles que se desta-
caram mais no compromis-
so revolucionário, muitos 
dos quais assassinados pela 
ditadura.

Foi esta postura que os 
levou ao PCdoB. E, ao entrar para o Partido, es-
te contingente assim forjado mostrou-se estar à 
altura das responsabilidades, e contribuiu para 
o crescimento e fortalecimento do PCdoB. Como 
concluiu o Comitê Central do Partido no docu-
mento comemorativo dos seus 90 anos, a vida 
demonstrou que esta foi a união da esquerda 
mais proveitosa jamais feita no Brasil.
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*Aldo Arantes é  membro da Comissão Política do 
Comitê Central, e secretário Nacional de Meio Ambiente.
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este ano de 2013 transcorreram os 
50 anos do congresso de fundação da 
Ação Popular (AP) e os 40 anos de sua 
incorporação ao Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB). Esta organização teve um 
importante papel na história da esquerda bra-
sileira desde o período anterior ao golpe mili-
tar de 1964. Sua trajetória é bastante original, 
embora não única na América Latina. Nascida, 
fundamentalmente, pelas mãos de jovens cris-
tãos socialistas – que procuravam um caminho 
alternativo entre o comunismo de tipo soviético 
e o capitalismo –, em pouco tempo transformou-
-se numa organização revolucionária de caráter 
marxista-leninista e com influência social.

Um mundo, um país e uma igreja 
em ebulição

Para entender o surgimento de uma entidade 
como a Ação Popular é preciso ter em conta a 
situação que vivia o mundo, o Brasil e a igreja 
católica. Desde o final da Segunda Guerra Mun-
dial o nosso planeta assistiu a um processo de 
expansão do socialismo e das lutas de liberta-
ção nacional na Ásia, África e América Latina. 
Dois grandes acontecimentos alimentariam as 
esperanças de milhões de homens e mulheres 
da periferia do sistema capitalista: a Revolução 
Chinesa (1949) e a Revolução Cubana (1959). 
Além, é claro, da derrota estadunidense na Co-

Breve história da 
Ação Popular 
(1963 -1973)

Augusto C. Buonicore*

Nascida, 
fundamentalmente, 
pelas mãos de 
jovens cristãos 
socialistas, em 
pouco tempo 
transformou-se 
numa organização 
revolucionária de 
caráter marxista-
leninista e com 
influência social 
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A Juventude 
Universitária Católica 
(JUC) começou 
a se estruturar 
nacionalmente no 
início da década de 
1950. Ela havia nascido 
como braço estudantil 
da Ação Católica 
nas universidades, 
procurando organizar 
os leigos sob um 
forte controle da alta 
hierarquia da igreja 
católica

reia e a do imperialismo francês no Vietnã, que 
teve como símbolo a batalha Diem Biem Phu, 
ocorrida em 1954. O chamado terceiro mundo 
vivia um período de efervescência.

A própria igreja católica procurou uma nova 
inserção num mundo em rápida transformação. 
É nesta conjuntura que se encaixava o pontifi-
cado progressista de João XXIII (1958-1963) e 
o Concílio Vaticano II (1963-1965). Intelectuais 
católicos – como Emmanuel Mounier, Pierre 
Teilhard de Chardin – criticavam abertamente 
o capitalismo por seu caráter desumano e pro-
curavam uma terceira via, nem capitalista nem 
comunista para a humanidade. Advogavam um 
socialismo democrático, humanista e cristão. 
Se o ranço anticomunista da hierarquia católi-
ca não foi eliminado naqueles anos, pelo menos 
foi amenizado. Agora, falava-se num possível 
diálogo entre o Leste e o Oeste, entre cristãos e 
comunistas.

Emmanuel Mounier, por exemplo, chegou 
a escrever: “os sinais não enganam: a morte se 
aproxima; não a morte do cristianismo, mas a 
morte da cristandade ocidental, feudal e bur-
guesa. Mais cedo ou mais tarde há de renascer 
uma nova cristandade, de novas camadas sociais 
e de novos enxertos extraeuropeus; mas não de-
vemos asfixiá-las, sob o cadáver da outra”.  

Por sua vez, o Brasil vivia em plena era JK, 
marcada pelo crescimento econômico e certa ex-
pansão da democracia. Os dirigentes comunis-
tas, pela primeira vez desde 1948, tinham suas 
prisões preventivas revogadas e podiam sair da 
clandestinidade. Contudo, as vicissitudes de um 
processo de desenvolvimento, que mantinha a 
dependência externa e a estrutura agrária atra-
sada, levaram ao surgimento de um forte mo-
vimento de caráter nacionalista e reformista, 
apoiado por comunistas e trabalhistas, do qual 
participavam empresários, militares, sindicalis-
tas e estudantes. A ideologia que cimentava este 
bloco social era o nacional-desenvolvimentismo 
com seus diversos matizes. Este processo, com 
todas as suas contradições, atingiu seu auge no 
governo de João Goulart (1961-1964).

Tudo isso impactou fortemente a base da 
igreja católica brasileira, especialmente os se-
tores mais jovens. A Juventude Universitária 
Católica (JUC) começou a se estruturar nacio-
nalmente no início da década de 1950. Ela havia 
nascido como braço estudantil da Ação Católica 
nas universidades, procurando organizar os lei-
gos sob um forte controle da alta hierarquia da 
igreja católica.  Entre os secundaristas foi orga-

nizada a Juventude Estudantil Católica (JEC) e 
entre os operários a Juventude Operária Católi-
ca (JOC). Elas, nas suas origens, eram marcadas 
por um forte anticomunismo.

Assim, a JUC, nos seus primeiros anos, foi 
uma “correia de transmissão” do conservadoris-
mo católico dentro das universidades. Defendia 
o afastamento dos estudantes das coisas mun-
danas, inclusive da política. O objetivo principal 
era formar uma elite acadêmica e intelectual ca-
tólica que se contrapusesse às ideias modernas 
– consideradas não-cristãs – 
que se espalhavam pelo mun-
do. No transcorrer da década 
de 1950 essas concepções 
mais retrógradas perderam 
força no interior da igreja e 
se refugiaram em guetos, co-
mo o grupo arquirreacionário 
Tradição, Família e Proprie-
dade (TFP). Diante desse 
quadro alvissareiro, muitos 
cristãos progressistas se ilu-
diram em relação ao poten-
cial transformador da igreja 
enquanto instituição.

O documento sobre os 10 
anos da JUC, intitulado Dire-
trizes mínimas para o ideal histó-
rico do povo brasileiro, aprovado em 1960, dá conta 
das mudanças que haviam ocorrido na igreja ca-
tólica e já sinalizava para os seus limites. Dizia o 
texto: “nós sabemos que existe uma Providência 
que governa a História, mas talvez tenhamos ig-
norado que esta Providência quer que sejamos 
nós os executores de sua vontade”. E continu-
ava: “A própria condição histórica que atraves-
samos parece-nos situar a tônica da realidade 
numa inserção no social, na encarnação total 
no temporal presente, o que poderia inclinar-
-nos talvez a pensar em uma insistência maior 
na ação sobre as estruturas”. Era um convite ao 
engajamento no sentido de alterar as estruturas 
causadoras de injustiças sociais.

Num de seus boletins, a JUC procurou deixar 
claro qual seria a sua nova missão: “No nosso 
papel de leigo, vanguarda da Igreja atuando no 
primeiro front – nós que abrimos trincheiras –, 
é imperioso que nos arrisquemos. O risco é um 
dado dos cristãos. Devemos nos arriscar mais 
do que a Hierarquia”. Mas, ao dar passos largos 
no sentido de uma militância social e política a 
favor de reformas estruturais, os militantes da 
JUC acabaram indo muito além do que estavam 
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dispostas a aceitar as autoridades da igreja, a co-
meçar pelo Vaticano de João XXIII.

O primeiro sinal da tormenta viria em 1960 
quando da publicação do Manifesto do DCE da 
PUC do Rio de Janeiro, presidido pelo jucista 
Aldo Arantes. Um dos mentores do texto foi o 
estudante Raul Landim, muito influenciado pe-
lo padre Henrique Vaz. Nele se afirmava: “sem 
conferir ao econômico a única verdade, conside-
ramos que não é possível qualquer modificação 
no status global sem uma radical transformação 
das estruturas econômicas. A ascensão das mas-
sas só assim pode ter lugar”. O documento foi 
o pivô de uma acirrada polêmica entre as duas 
tendências da igreja: a progressista e a conser-
vadora. O reacionário Gustavo Corção atacou o 
Manifesto e em sua defesa vieram Frei Cordonnel 
e padre Henrique Lima Vaz.

Novo mal-estar ocorreria alguns meses de-
pois, quando militantes da JUC se dispuseram 
a compor uma chapa para a diretoria da União 
Nacional dos Estudantes (UNE) com os seus 
rivais históricos do Partido Comunista do Bra-
sil (então PCB). As coisas se azedariam ainda 
mais no congresso seguinte. A JUC conseguiu 
a maioria dos delegados e elegeu o presidente 
da entidade, Aldo Arantes. Novamente, isso só 
foi possível graças à aliança estabelecida com 
o PCB, que ainda ficou com o maior número 
de cargos na diretoria. Para piorar a situação, 
o presidente católico da entidade máxima dos 
estudantes universitários consentiu que ela se 
filiasse à União Internacional dos Estudantes 
(UIE), dominada pelos comunistas. Esta foi a 
gota d’água.

A cúpula da igreja católica, instigada pe-
lo Vaticano, resolveu expulsar Aldo Arantes da 
JUC. A nova orientação não se resumiu a uma 
punição ao presidente da UNE, ela foi mais 
abrangente. No final de 1961, a direção da Con-
federação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
estabeleceu os limites para a ação dos membros 
da organização juvenil católica. Segundo ela, 
“os jucistas têm uma doutrina da qual não é 
lícito se afastar. Ninguém (...) pode apresentar 
interpretações ou estabelecer linha de conduta 
que leve o Movimento jucista ou mesmo um só 
dos seus membros a discrepar da orientação que 
lhe dá a Hierarquia Católica”. Continua a nota: 
“1) Não é lícito apontar aos cristãos o socialis-
mo como solução de problemas econômicos e 
sociais, nem muito menos apontá-lo como solu-
ção única (...), 2) Não é lícito admitir-se que ao 
formular a figura de uma Revolução Brasileira 
(...) se afirme uma doutrina de violência, como 
válida e aceitável”. Por fim, a CNBB determina-
va: “nenhum dirigente jucista poderá concorrer 
a cargos eletivos em organismo de política estu-
dantil, nacional ou internacional, sem deixar os 
seus postos de direção da JUC. O mesmo se diga, 
como é evidente, quando se trata de participa-
ção em partidos políticos”.

Essas medidas causaram um grande descon-
tentamento entre os setores mais avançados da 
juventude católica. O próximo passo que eles 
dariam seria no sentido de construir uma or-
ganização de caráter socialista completamente 
desvinculada da hierarquia da Igreja.

A UNE volante, criada em março de 1962, 
que correu o país inteiro debatendo a reforma 

A UNE volante, criada em março 
de 1962, que correu o país inteiro 
debatendo a reforma universitária, 
serviu de instrumento privilegiado 
no processo de estruturação 
nacional dessa nova corrente 
política. Enquanto Aldo Arantes 
encaminhava as assembleias 
estudantis nos estados, o seu 
assessor Herbert José de Sousa, o 
Betinho, fazia o trabalho subterrâneo 
de reunir os descontentes da JUC 
e outras pessoas interessadas 
naquele projeto. 
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berto Gomes de Souza, Duarte Pacheco Pereira, 
Vinícius Caldeira Brant, Severo Sales, Maria 
Angélica Duro e Manuel Joaquim Barros. Havia 
delegações de quase todos os estados brasileiros.

Elegeu-se a coordenação nacional, que tinha 
Betinho como principal dirigente. Foi aprova-
do o Documento-Base, escrito por uma equipe de 
quatro pessoas: Betinho, Luiz Alberto Gomes de 
Souza, Vinícius Caldeira Brant e Duarte Pache-
co Pereira. Cada qual ficou responsável por uma 
parte do texto. A sua forma fi-
nal foi dada sob a supervisão 
do padre Henrique Vaz. Con-
tudo, o documento não citava 
explicitamente a fé cristã co-
mo um de seus pressupostos 
filosóficos, mas as ideias do 
cristianismo renovado esta-
vam presentes ali. Pela primei-
ra vez foi colocado claramente 
o socialismo como um objetivo 
a ser conquistado: um socia-
lismo democrático e humanis-
ta, diferente do existente na 
URSS. Foi incorporada ao seu 
discurso a necessidade da rea-
lização da chamada revolução 
brasileira. Esta compreendida 
como uma série de reformas estruturais que per-
mitiriam o desenvolvimento do país e sua cami-
nhada rumo ao socialismo. Dentro da tradição 
da esquerda brasileira, defendia a urgência da 
eliminação dos restos feudais no campo.

O Documento-Base representou um salto de 
qualidade na elaboração teórica e política dos 
fundadores da AP. Ao contrário do que geral-
mente se diz sobre a ideologia que regeu a or-
ganização até o golpe militar, não me parece que 
ela possa, sem maiores problemas, ser enqua-
drada na definição de “pequeno-burguesa refor-
mista”, pelo menos a partir de 1963. As coisas, 
na verdade, eram bem mais complexas.

Para a AP, todo o mundo subdesenvolvido, 
incluindo o Brasil, iria se “integrar à corrente 
socialista que estava transformando o mundo”. 
Diz o texto: “Depois da Revolução Russa e da 
criação das Repúblicas Populares, os fenômenos 
mais importantes foram a Revolução Chinesa 
e, na América Latina, a Revolução Cubana. De 
1917 até nossos dias o sistema socialista atin-
giu 1/3 da humanidade que, ao que tudo indica, 
mesmo no caso de superar a motivação marxista 
continuará a desenvolver-se. Os exemplos des-
se desenvolvimento mostram a complexidade 

Foi incorporada 
ao seu discurso 
a necessidade 
da realização da 
chamada revolução 
brasileira. Esta 
compreendida 
como uma série de 
reformas estruturais 
que permitiriam o 
desenvolvimento do 
país e sua caminhada 
rumo ao socialismo. 

universitária, serviu de instrumento privilegia-
do no processo de estruturação nacional dessa 
nova corrente política. Enquanto Aldo Arantes 
encaminhava as assembleias estudantis nos es-
tados, o seu assessor Herbert José de Sousa, o 
Betinho, fazia o trabalho subterrâneo de reunir 
os descontentes da JUC e outras pessoas interes-
sadas naquele projeto. Ao final daquela marato-
na, a tarefa havia sido cumprida com sucesso e 
as bases nacionais do que seria a Ação Popular 
já estavam de pé.

Em 1962, os setores progressistas da igre-
ja haviam lançado em Minas Gerais o jornal 
Ação Popular. O editor-geral era Vinícius Caldei-
ra Brant, substituto de Aldo na presidência da 
UNE. Em 1963 foi criado o Brasil Urgente, ligado 
à esquerda católica e que tinha como diretor o 
frei Josaphat. Era um jornal editado na cidade 
de São Paulo, mas, como diz o próprio nome, 
pretendia-se nacional. Estas duas publicações 
seriam caixas de ressonância da organização 
que se formava.

Nasce a Ação Popular

A primeira reunião preparatória ocorreu em 
São Paulo no início de 1962. Decidiu-se que a 
nova agremiação se chamaria Grupo de Ação 
Popular, o GAP. Contudo, a existência de uma 
organização de extrema-direita nomeada Grupo 
de Ação Patriótica, também GAP, fez com que 
o nome tivesse que ser simplificado para Ação 
Popular. A segunda reunião se deu entre os dias 
31 de maio e 3 de junho num Convento Domi-
nicano em Belo Horizonte (MG) e teve repre-
sentantes de 14 estados. Estiveram presentes 
Almino Afonso, Paulo de Tarso e o padre Hen-
rique Vaz. Este, inclusive, realizou uma palestra 
para os participantes. Nesta segunda reunião se 
aprovou o Esboço do Estatuto Ideológico. A AP te-
ria coordenações regionais e uma coordenação 
nacional, encabeçada por Betinho. No Nordeste 
o coordenador era Haroldo Lima, que organiza-
ria um encontro preparatório em João Pessoa na 
Paraíba.

Estes dois encontros nacionais serviram de 
base para a construção do Congresso de Funda-
ção da Ação Popular, ocorrido na Escola de Ve-
terinária em Salvador, Bahia, em pleno carnaval 
de 1963. A secretaria executiva do congresso fi-
cou sob a responsabilidade de Solange Silvany 
e Fernando Schmidt. Deste evento participaram 
Herbert José de Sousa (o Betinho), Aldo Aran-
tes, Haroldo Lima, Cosme Alves Neto, Luiz Al-
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do mundo socialista em gestação, que não se 
confunde com o bloco político-militar soviético 
e que poderá comportar experiências as mais di-
versas e com orientações ideológicas distintas”.

A AP fez uma crítica ao socialismo real, es-
pecialmente como ele foi se configurando na 
URSS e no Leste Europeu. Decerto, esta não era 
a mesma opinião que tinha sobre Cuba e China 
pelos quais tinha simpatias. A principal objeção 
dos apistas recaía no estatismo exagerado, na 
burocratização e na falta de democracia para as 
massas populares. “Historicamente, a revolução 
marxista opera a transposição de posse e con-
trole dos bens de produção ao Estado que, lide-
rado pelo PC, dirige o processo revolucionário. 
Essa transposição, muitas vezes, tem perdido a 
perspectiva dialética da superação das aliena-

ções, criando novo polo de 
dominação (estatal) com o 
surgimento de uma burocra-
cia dominante. O Estado seria 
uma máquina formadora de 
determinado tipo de consci-
ência acrítica e massificada. 
O problema do poder é alte-
rado, mas não radicalmente 
transformado (...). Falta uma 
participação real e plural”.

Mas o texto é otimista 
quanto ao futuro dessas ex-

periências: “Esta crítica não pode ser vista de 
um modo estático. A evolução da experiência 
socialista em países como a Polônia, Tchecoslo-
váquia, Iugoslávia e a União Soviética mostra a 
quebra da ortodoxia rígida. Define-se uma po-
lítica de bem-estar, permite-se certo pluralismo 
político, há a preocupação com a diversificação 
da produção industrial dos bens de consumo, 
discute-se abertamente o ‘realismo socialista’ 
nas artes, o dogmatismo, o culto da personali-
dade, e prepara-se aos poucos o campo para o 
desenvolvimento da crítica como exercício dia-
lético do próprio sistema”. Neste ponto a opi-
nião dos apistas caminhava no sentido oposto à 
dos comunistas chineses, que começavam a ver 
sinais de degenerescência revisionista naquelas 
experiências.

Diante da situação nacional, marcada pelo 
crescimento da luta popular, a AP procurava se 
colocar como uma alternativa à esquerda ao re-
formismo do PC Brasileiro (PCB). O Documento-
-Base afirmava: “Não nos cabe antecipar a forma 
pela qual se dará a concretização desse processo 
revolucionário. No entanto, pode-se dizer que 

a história não registra quebra de estrutura sem 
violências geradas por essas mesmas estrutu-
ras”. Aqui a AP se aproximava mais das posições 
chinesas que criticavam a tese soviética da via 
pacífica para o socialismo.

A AP acreditava que no nosso processo re-
volucionário “deverá dar-se a coalizão das dife-
rentes forças políticas que por uma contingência 
histórica aceitarem uma participação unificada, 
num organismo que deve reunir progressiva-
mente as forças populares”. No seu curso, pode-
rá “fazer-se sentir a necessidade de um partido 
único ou de outro tipo de organização, segundo 
as circunstâncias do processo revolucionário. 
Desta forma, o problema do partido único ou da 
ditadura do proletariado não se coloca em seu 
aspecto formal, mas sim no grau de participação 
do povo em suas direções”. Não há aqui qual-
quer rejeição de princípios ao partido único ou 
à ditadura do proletariado, pedra de toque do 
comunismo ortodoxo.

Não alimentava ilusões quanto ao potencial 
revolucionário das propostas de reformas de ba-
se apresentadas pelo presidente João Goulart, o 
Jango. “Fundamentalmente, diz o texto, tais es-
quemas constituem tentativas de instauração 

Diante da situação 
nacional, marcada 
pelo crescimento 
da luta popular, a 
AP procurava se 
colocar como uma 
alternativa à esquerda 
ao reformismo do PC 
Brasileiro (PCB).

Trajetória da AP foi contada em livro editado em 1984
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soubessem da existência deste partido comu-
nista, que era muito pequeno e em processo de 
reorganização.

No congresso de 1963 se-
riam eleitos um comitê nacio-
nal e um secretariado que se-
ria composto por Herbert José 
de Sousa, como coordenador-
-geral; Severo Albuquerque 
Salles (Bahia); Maria Angéli-
ca Duro (RS); e Cosme Alves 
Neto (AM). Este órgão sofre-
ria algumas modificações em 
agosto daquele ano, saindo 
Maria Angélica e ingressan-
do Aldo Arantes (DF), Tereza 
Rodrigues (GB, antiga Gua-
nabara), Luiz Alberto Gomes 
de Souza (RS) e Silvio Gomes 
de Almeida (GB). Em en-
trevista recente, tanto Aldo 
Arantes como Haroldo Lima 
estranharam a ausência do 
nome Aldo Arantes já no pri-
meiro secretariado, visto que ele era a principal 
expressão política da nova organização. Outros 
nomes davam apoio a esse secretariado, entre 
eles Jair Ferreira de Sá.

Uma pessoa importante da história da AP 
foi Paulo Wright. Ligado à igreja protestante 
e às Ligas Camponesas, se aproximou da AP 
entre 1963 e 1964. Segundo Duarte Pereira, os 
primeiros contatos se deram quando a UNE 

de um neocapitalismo, que permitiria o sucesso 
do desenvolvimento burguês, evitando as ten-
sões suscetíveis de provocar, pela radicalização 
das massas, alterações na estrutura social e no 
sistema de exploração vigente”. Continua: “As 
forças populares não têm sido capazes de opor 
a este sua perspectiva. Diante da inexistência 
de uma vanguarda revolucionária (...), na au-
sência de uma denúncia da estrutura capitalis-
ta, sua atuação tem se limitado a uma parti-
cipação na política burguesa e a uma agitação 
colocada antes em função de opções já postas 
pela classe dominante do que a serviço da for-
mação de uma consciência política das massas 
trabalhadoras”.

O texto programático criticava também a di-
reção reformista do movimento sindical brasilei-
ro: “A estrutura de dependência que condiciona 
o movimento sindical às instituições do poder 
(...) são elementos da compreensão das razões 
por que a esquerda brasileira tem sido incapaz de 
libertar-se do comando da burguesia e afirmar-
-se como vanguarda”. E concluía: “A consciência 
crescente que surge entre as massas populares, a 
respeito do sistema de dominação a que estamos 
submetidos, tem sido canalizada, assim, senão 
para uma luta de conquistas parciais de liberta-
ção econômica, que não colocam em questão a 
própria estrutura, mas simplesmente se dirigem 
no sentido de acelerar o desenvolvimento den-
tro dos quadros do capitalismo”.

Numa outra crítica indireta ao PCB, afir-
mava: “Algumas áreas (da esquerda) tentaram 
racionalizar esse tendência, postulando a ne-
cessidade de uma fase de consolidação do ca-
pitalismo como etapa necessária da revolução. 
Baseada na afirmação da existência de uma 
burguesia nacional com interesses antagônicos 
ao capitalismo internacional (...). Essa tese de-
limitava como nitidamente opostos os interes-
ses da industrialização e os da estrutura agrária, 
encarando o imperialismo em seu modelo ini-
cial, anterior às grandes inversões industriais na 
América Latina (...). Definimos nossa luta revo-
lucionária no combate ao imperialismo interna-
cional, inclusive contra o esforço de implantação 
no Brasil de um sistema econômico-neocapita-
lista”. Levando em conta que eles não se diziam 
marxistas e muito menos leninistas, os jovens 
dirigentes da AP foram bastante longe em suas 
formulações políticas.

Essas críticas ao reformismo eram muito se-
melhantes às feitas pelo PCdoB nesta mesma 
época – embora os apistas, possivelmente, não 

Paulo Wright: líder importante na história da AP

Levando em conta que 
eles não se diziam 
marxistas e muito 
menos leninistas, os 
jovens dirigentes da AP 
foram bastante longe 
em suas formulações 
políticas. Essas críticas 
ao reformismo eram 
muito semelhantes às 
feitas pelo PCdoB nesta 
mesma época – embora 
os apistas, possivelmente, 
não soubessem da 
existência deste partido 
comunista, que era muito 
pequeno e em processo 
de reorganização
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organizou a chamada operação de férias em 
apoio a Federação das Cooperativas de Pes-
cadores dirigida por ele. Após o golpe militar, 
Paulo se refugiou na embaixada do México, 
onde estava o ex-padre Alípio de Freitas. Am-

bos foram para o México, 
depois seguiram até Cuba e 
ali fizeram curso de guerri-
lhas. Foi nesse processo que 
Paulo entrou para a AP e lo-
go passou a ser um dos seus 
principais dirigentes.  

  
A AP e os 

movimentos sociais 
pré-golpe

Ao nascer, a sua principal 
base social eram os estudan-
tes. Desde o final da década 
de 1950 a JUC conheceu um 
rápido crescimento e a Ação 
Popular acabou herdando es-
sa influência. Depois de Aldo 
Arantes e antes do golpe mi-
litar, a AP elegeu mais dois 
presidentes da UNE: Vinícius 
Caldeira Brant e José Serra. 
Ela também estendeu suas 

raízes no movimento secundarista, embora não 
tenha conseguido chegar à presidência da UBES 
naqueles primeiros anos. O último presidente 
foi Olímpio Gonçalves Mendes, ligado às Ligas 
Camponesas.

Contudo, logo no seu primeiro congresso a 
AP estabeleceu como prioridade o trabalho jun-
to às organizações operárias e camponesas. Po-
demos dizer que ela buscou ser consequente na 
aplicação dessa decisão. Haroldo Lima e Aldo 
Arantes contaram um pouco sobre a sua cres-
cente influência nos meios operários: “A AP con-
seguiu criar uma base operária na Refinaria de 
Mataripe, a partir do trabalho realizado princi-
palmente por dois de seus militantes, que eram 
engenheiros, um dos quais foi Jorge Leal, um 
dos fundadores da AP (...). José Gomes Pimen-
ta, o Dazinho, (...) foi eleito presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores na Indústria de Extração 
de Ouro e Metais preciosos de Nova Lima (...)”. 
É claro que não se comparava à força avassala-
dora que o PCB e o PTB tinham no movimento 
operário e sindical.

Sem dúvida, entre os camponeses é que a AP 
colheu os seus melhores frutos. Ela conseguiu 
isso através de dois instrumentos privilegia-
dos: o Movimento de Educação de Base (MEB) 
e a Comissão Nacional de Sindicalização Rural 
(CNSR). O MEB foi um amplo esquema de alfa-
betização popular criado pela igreja católica, em 
parceria com o Ministério da Educação, que uti-
lizava o revolucionário método Paulo Freire, e à 
qual se ligaram fortemente os membros da JUC 
e da JEC, e depois os da AP. Muitos militantes, 
como Péricles de Souza e Ronald Freitas, torna-
ram-se educadores populares. Através desse mo-
vimento recrutou-se José Novaes e se aproximou 
de Manoel da Conceição, que seria recrutado por 
Ruy Frazão. Novaes e Conceição seriam as prin-
cipais lideranças camponesas da AP.  

Essa corrente política tinha importantes 
posições na Superintendência para Reforma 
Agrária (SUPRA), comanda por João Pinheiro 
Neto, e ótimas relações com Almino Afonso, mi-
nistro do Trabalho de Jango. Um acordo entre 
esses dois órgãos governamentais possibilitou 
a criação da CNSR. Abriu-se então uma situa-
ção bastante favorável para que a AP dirigisse a 
criação de inúmeros sindicatos rurais. Na época 
existiam duas grandes forças disputando o con-
trole dessas entidades: os comunistas e a igreja 
católica. A AP surgia como a terceira força com 
influência em oito federações estaduais. O PCB 
tinha 10 e a igreja 8 federações. 

No congresso de fundação da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Con-
tag), em dezembro de 1963, a AP estabeleceu uma 
aliança vitoriosa com o PCB, derrotando os setores 
conservadores. Seguiam o caminho já consolida-

No congresso 
de fundação da 
Confederação 
Nacional dos 
Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), 
em dezembro 
de 1963, a AP 
estabeleceu uma 
aliança vitoriosa 
com o PCB, 
derrotando os setores 
conservadores. 
Seguiam o caminho 
já consolidado 
na UNE. Os comunistas 
ficaram com quatro 
diretores, a AP 
com três e os 
independentes com dois. 

AP tinha importantes posições na 
Superintendência para Reforma Agrária (SUPRA)



21

Encarte

do na UNE. Os comunis-
tas ficaram com quatro 
diretores, a AP com três 
e os independentes com 
dois. No entanto, ao 
PCB caberia a presidên-
cia, a secretaria geral e 
a tesouraria, revelando 
certa ingenuidade dos 
dirigentes da AP duran-
te a negociação da cha-
pa. Gallejones, um autor 
católico conservador, de-
sabafou: “E o artífice de 
tudo isso foi Luiz Eduar-
do Wanderley, da AP, que 
antes tinha sido assessor 
sindical da Conferência 
dos Bispos do Brasil”. 
Outra liderança de des-
taque neste processo foi Jair Ferreira de Sá, que fi-
caria responsável pela área do sindicalismo rural. 

No mesmo mês os arcebispos brasileiros 
emitiram uma nota criticando esta posição da 
AP. Afirmou Dom Vicente Scherer, arcebispo de 
Porto Alegre: “As preocupações dos Bispos rela-
tivamente à Ação Popular provêm ainda da sua 
ilimitada colaboração com os promotores do co-
munismo e de outros movimentos de ação es-
querdista. Tal aliança com o inimigo dos nossos 
ideais equivale a um suicídio”. Contra a AP foi 
lançada a pecha de “inocente útil”.

Apesar de suas posições críticas ao reformis-
mo, a AP tinha certa expressão institucional, por 
meio da qual potencializava seu trabalho de in-
serção junto às massas. Muito próximos da AP 
eram o ministro do Trabalho Almino Afonso, o 
ministro da educação Paulo de Tarso, os depu-
tados federais Max da Costa Santos e Plínio de 
Arruda Sampaio, da ala esquerda da democracia 
cristã. Betinho, por exemplo, foi chefe da asses-
soria do ministro da Educação e Aldo Arantes 
trabalhou na Supra. Havia pessoas da AP tam-
bém no Ministério do Trabalho.

No final daquele período democrático, ela 
já tinha inclusive capacidade de influenciar a 
chamada grande política. Numa entrevista, 
Betinho chegou a afirmar: “pelas nossas pró-
prias forças começamos a articular uma chapa 
de sucessão presidencial. Como surgira aquele 
conflito jurídico de Brizola não poder se can-
didatar por ser cunhado de Jango – houve até 
um slogan, ‘cunhado não é parente, Brizola pra 
Presidente’ – nós decidimos partir para uma 

alternativa, que era o Miguel Arraes, então go-
vernador de Pernambuco, tendo como vice o 
Almino Afonso. Já tínhamos levado Arraes a 
três capitais (...) para ver como lançaríamos o 
seu nome. Tudo caminhava para que a articu-
lação desse certo. Contávamos ainda com uma 
pequena fração parlamen-
tar, formada pelo próprio 
Almino, Paulo de Tarso e 
Plínio de Arruda Sampaio”. 
Estes não eram militantes 
orgânicos da AP, mas li-
gados politicamente a ela. 
Ainda segundo Betinho, a 
AP chegou a ter cerca de 2 
mil membros e se não fosse 
o golpe militar poderia ter se 
transformado num partido 
socialista de massa. 

Embora a principal base 
para a criação da AP tenham 
sido os estudantes originários 
da JUC, ela conseguiu, logo 
no seu início, agregar pessoas 
desvinculadas da igreja cató-
lica e mesmo socialistas in-
dependentes, a exemplo de Severo Albuquerque 
Salles. Uma figura ímpar foi Duarte Pereira que – 
embora influenciado pela igreja – não havia sido 
membro da JUC. De qualquer modo, a esmaga-
dora maioria era composta de jovens vinculados 
a alguma forma de cristianismo.

Entre 1962 e 1964, aumentou a aproximação 
da AP com o brizolismo. Os contatos de Brizola 
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com Betinho e Arantes haviam se estreitado du-
rante a crise da legalidade em setembro de 1961, 
quando a sede da UNE se transferiu para Porto 
Alegre. Algum tempo depois, o líder gaúcho in-
dicaria Betinho como um dos coordenadores na-
cionais do Grupo dos 11. Função que mal chegou 
a assumir devido ao golpe de Estado. A partir 
de 1963, a AP se integrou à Frente de Mobiliza-
ção Popular (FMP), que tinha no ex-governador 
gaúcho o seu mentor e da qual já participavam o 
PCB, o PCdoB e a esquerda trabalhista.

A AP e o golpe militar

O golpe militar atingiu duramente a AP que se 
desorganizou momentaneamente. Vários de seus 
dirigentes tiveram de deixar o país. José Serra, 
presidente da UNE, se refugiou na embaixada da 
Bolívia e seguiu para a França – e mais tarde se 

exilaria no Chile. O ex-padre 
Alípio de Freitas entrou na 
embaixada do México. Ao la-
do dele estaria Paulo Wright, 
ligado à igreja protestante, 
que ingressaria na AP. Os 
dois seguiram em direção ao 
México e depois para Cuba, 
onde ficaram até 1965.

Vinícius Caldeira Brant, 
ex-presidente da UNE, es-
tava em Praga participando 
do Congresso da União In-
ternacional dos Estudantes 
(UIE) e não pôde regressar 
ao país. Então, ao lado de 
Sérgio Horácio Lopes Be-
zerra de Menezes, Maria do 
Carmo Ibiapina de Menezes 
e Carlos Walter Aumond, 
formou uma base da AP na 
França. Este grupo entrou 
em contato com o marxista 
Louis Althusser. Nos anos 

seguintes enviaram ao Brasil textos desse au-
tor que foram traduzidos por Duarte Pereira e 
publicados sob o título Polêmica Althusser - Ga-
raudy / Marxismo segundo Althusser. Possivelmen-
te esses tenham sido os primeiros trabalhos de 
Althusser lançados entre nós. 

Betinho e Aldo Arantes exilaram-se no Uru-
guai onde participaram do comando revolucioná-
rio organizado por Brizola, que pretendia realizar 
um levante armado baseado na Brigada Militar 
do Rio Grande do Sul. Neste seleto grupo esta-

vam, além dos dois representantes da AP, Neiva 
Moreira, Paulo Schilling e Max Costa. Existia ou-
tro comando composto por militares nacionalis-
tas. No Uruguai também se exilou Jair Ferreira 
de Sá, que alguns anos mais tarde teria um des-
tacado papel no interior da AP. Outros membros 
importantes da organização que permaneceram 
no Brasil, gradualmente, foram entrando na 
clandestinidade.

Antes que o núcleo dirigente da AP deixasse 
o país e se refugiasse no Uruguai, foi formada 
uma coordenação nacional provisória a partir 
da coordenação regional de São Paulo da qual 
participaram Walter Bareli, Sérgio Vassimon, 
Sérgio Mota, Chico Whitaker e Egydio Bian-
chi. Sérgio Vassimon foi escolhido para ser o 
coordenador-geral. 

Um fato levou que os olhos da repressão se 
voltassem para a direção da AP foi o seu envol-
vimento na fuga do cabo Anselmo da embaixada 
do México, ocorrida no dia 22 de abril. Os planos, 
combinados por telefone, foram gravados pela po-
lícia. E, no dia seguinte, ele foi preso num apar-
tamento de militantes da AP. Em seguida caiu 
Cosme Alves Neto, do secretariado da AP, que 
juntamente com Isa Guerra havia organizado a 
operação de resgate de Anselmo. Poucos descon-
fiavam que o líder dos marinheiros era um agente 
policial infiltrado nas organizações. 

As divergências surgidas quanto à tática de re-
sistência a ser adotada contra a ditadura levaram 
que, depois de 11 meses, Aldo e Betinho se sepa-
rassem do grupo de Brizola e voltassem ao país. O 
ex-governador gaúcho forneceu uma quantia de 
5 mil dólares para que os dois preparassem um 
esquema de luta armada no Brasil sob sua dire-
ção, mas eles empregaram o dinheiro no trabalho 
de reorganização da AP que consideraram mais 
útil à revolução brasileira. Quando comunicaram 
a decisão a Brizola, as relações entre eles ficaram 
um pouco abaladas.  

Em 1965, finalmente, ocorreu um primei-
ro encontro nacional pós-golpe que elegeu um 
Comitê Nacional Extraordinário (provisório). 
Segundo Duarte Pereira, este era formado “pelo 
Comando Nacional de seis membros (Aldo Aran-
tes, Betinho, Duarte Pereira, Paulo Wright, Sér-
gio Mota e Carlos Aumond, que se integrou após 
sua volta de Paris) (...) e pelos coordenadores dos 
comandos regionais, à medida que as regiões se 
reorganizassem”. Logo em seguida, vindo de Pa-
ris, se integrou à direção Sérgio Menezes. Este úl-
timo entrou em substituição ao Sérgio Mota, que 
se afastou por motivo de doença. Aldo Arantes 
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Resolução política 
colocou a AP 
no campo das 
organizações que 
defendiam a luta 
armada como 
principal método para 
se derrubar a ditadura

foi indicado para a coordenação-geral no lugar de 
Betinho, que já apresentava divergências políti-
cas e de método com a maioria. Ainda no ano de 
1965, em dezembro,  a Ação Popular lançaria o 
jornal Revolução – o nome refletiria bem o espírito 
dos militantes naquele momento.

O primeiro objetivo estratégico estabelecido 
pela Resolução de 1965 foi “a criação de um dispo-
sitivo armado”. O caráter da revolução brasileira 
era definido como “socialista de libertação na-
cional”, uma formulação original. Para as cor-
rentes comunistas ortodoxas as tarefas ligadas 
à libertação nacional estavam vinculadas ainda 
à primeira etapa da revolução, democrático-
-burguesa. Para as correntes esquerdistas, pelo 
contrário, não se justificaria falar em libertação 
nacional para um país plenamente capitalista, 
como o Brasil. Aqui a revolução e as tarefas a 
serem realizadas eram socialistas. Por isso, não 
foram poucos os que criticaram a formulação 
estratégica dos apistas. A própria AP a partir de 
1967 começaria a retificar essa posição ao aderir 
ao marxismo-leninismo-maoísmo.

A Ação Popular passaria a se organizar atra-
vés de comandos – substituindo o antigo siste-
ma de coordenações. A reunião de 1965 aprovou 
uma resolução política que colocava a AP no 
campo das organizações que defendiam a luta 
armada como principal método para se derru-
bar a ditadura. A referência naquele momento 
era o movimento guerrilheiro desenvolvido em 
Cuba contra o ditador Fulgêncio Batista. Muitos 
militantes que eram contra a luta armada – e 
defendiam a concentração na luta institucional 

ou a dissolução da organização num movimento 
mais amplo – se afastaram. A principal resistên-
cia ocorreu entre os dirigentes de São Paulo. 

A influência do foquismo, que vinha atra-
vés de Cuba, já se fazia sentir dentro da AP nos 
primeiros momentos pós-golpe. Betinho con-
ta um episódio desta fase: 
“Conseguimos impor nossa 
posição, retomamos a dire-
ção e iniciamos a fase de-
brayista. Não nos livramos, 
porém, de uma contradição: 
a gente defendia a luta ar-
mada, mas continuávamos 
na luta política. Estávamos 
assim na propaganda do fo-
co, não na execução do fo-
co (...). A Ação Popular, na 
verdade, nunca colocou em 
funcionamento a sua pregação armada. Fez al-
gumas ações que não poderiam ser classifica-
das de luta armada. A primeira delas, em 66, 
seria cômica, se não fosse um desastre: despre-
parados, militantes da organização decidem 
assaltar um banco no interior da Bahia com o 
objetivo de arrecadar fundos para financiar a 
guerrilha. ‘Uma pessoa ficou muito nervosa na 
hora de anunciar o assalto e gritou da porta: 
Todos para o assalto que isso é um banheiro’! 
(...) Ele falou com aquela voz peremptória pro-
curando disfarçar o nervosismo na firmeza da 
ordem (...). Deu-se um descontrole generaliza-
do, alguém atirou e houve um morto ou ferido, 
não me lembro bem. Sei que essa ação nunca 

Betinho  e Aldo 
Arantes (com 
sua companheira 
Maria Auxiliadora), 
em pé, no Uruguai



126/2013

24

foi caracterizada como política. O pessoal fu-
giu, e todo mundo achou que se tratava de la-
drões comuns, mal-sucedidos”.

Logo em seguida, em 25 de julho, militan-
tes pertencentes à organização, sem autorização 
da direção, realizaram um atentado contra o 
general Costa e Silva no aeroporto de Guarara-
pes em Recife, Pernambuco. Contudo, o futuro 
presidente-ditador mudou de planos (e de rota) 
e a bomba matou um almirante, um jornalista e 
feriu 14 pessoas. O efeito na opinião pública foi 
desastroso. E o comando nacional da AP, cho-
cado, puniu os envolvidos e se afastou definiti-
vamente das tendências militaristas. Era preciso 
encontrar novos caminhos.

A princípio não houve rompimento político 
com os cubanos, apenas com alguns de seus mé-
todos. Tanto é que a AP teve uma representação 
oficial na Conferência Trilateral em janeiro de 
1966, através de Vinícius Caldeira Brant, e na I 
Conferência da Organização Latino-Americana 
de Solidariedade (OLAS), realizada em agosto 
de 1967. Participaram Betinho e Paulo Wright. 
Para este encontro internacional foram convida-
dos também o Movimento Nacionalista Revolu-
cionário (MNR), o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) e a Política Operária 
(Polop) – estas duas últi-
mas organizações não envia-
ram nenhum representante. 
Carlos Marighella, dirigente 
nacional do PCB, presente 
no evento, foi desautoriza-
do a falar em nome do seu 
partido e pediu afastamento 
da direção. Em breve orga-
nizaria a Ação Libertadora 
Nacional (ALN), com for-
tíssima influência das ideias 
cubanas.

Do ponto de vista das 
organizações revolucionárias brasileiras, o inci-
dente mais sério foi a desconvocação do PCdoB, 
por suas posições favoráveis aos comunistas 
chineses, que estavam em atrito com o governo 
cubano. Os delegados da AP, que faziam parte do 
Comitê Brasileiro de preparação da OLAS, pro-
testaram contra tal discriminação, pois viram 
nela as mãos de Moscou. Contudo, eles aprova-
ram a posição da conferência favorável à luta ar-
mada que, neste caso, ia contra os interesses do 
chamado revisionismo soviético. Um documen-
to da AP, fazendo um balanço da Conferência, 
afirmava: “O desenvolvimento da luta ideoló-

gica no decorrer da Conferência permitiu isolar 
e desmascarar as posições pacifistas e oportu-
nistas. Neste sentido, a Conferência constituiu 
um marco importante na luta que vêm empre-
endendo os revolucionários latino-americanos 
contra as diversas manifestações de oportunis-
mo e reformismo. (...) A OLAS comprovou ser 
um instrumento importante da luta ideológica e 
para a formação de uma frente anti-imperialista 
na América Latina”. Logo a AP mudaria sua opi-
nião sobre essa conferência, passando a ser mais 
crítica em relação a ela.

Betinho ficaria como representante na OLAS 
por 11 meses, até 1968, quando voltou ao Brasil. 
Ainda em Havana ele se deixaria influenciar pelos 
chineses, aos quais visitava regularmente. Inspi-
rado por eles teria escrito um texto sobre o social-
-imperialismo soviético, que nunca foi publicado. 
As relações com a direção cubana começavam a se 
arrefecer devido à adesão da AP ao maoísmo e sua 
posição extremamente crítica ao foquismo.

Apesar dos reveses sofridos, a AP foi a força 
política que mais rapidamente se reorganizou 
no movimento estudantil – até porque o PCB 
seu principal concorrente entrou numa grave 
crise interna, que afetou fortemente o seu setor 
juvenil. Seria justamente ali que brotariam as 
primeiras dissidências pecebistas (as DIs), como 
as de São Paulo e da Guanabara. Já na primeira 
diretoria da UNE pós-golpe, eleita em 1965, a 
AP teria vários diretores, como Antônio Xavier e 
Fidélis Sarno, que se revezariam na presidência 
da entidade. Altino Dantas, também dirigente 
da UNE, era do PSB e logo ingressou na AP. Na 
gestão seguinte, eleita em 1966, passaria a ser 
indiscutivelmente a força política hegemônica, 
elegendo José Luiz Guedes para a presidência e 
fazendo maioria na diretoria.

No embalo, ainda em 1966 a AP criou o Mo-
vimento Contra a Ditadura (MCD). Esclarece 
Duarte Pereira: A proposta de formar um Movi-
mento Contra a Ditadura, lançada pelos setores 
estudantis sob influência da AP,  nasceu como 
uma ideia de ampliar para outros setores a re-
sistência contra a ditadura, muito limitada às 
manifestações estudantis. Mesmo na AP, não foi 
uma proposta muito pensada. E foi duramen-
te combatida, principalmente pelas dissidên-
cias estudantis do PCB, como uma tentativa da 
pequena-burguesia de usurpar a hegemonia da 
luta, que deveria caber ao proletariado. Esta crí-
tica também não era bem pensada. Havia neces-
sidade de ampliar a luta antiditatorial e havia 
necessidade de que essa luta viesse a ser hege-
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monizada pelo proletariado e um partido que 
o representasse, mas nem a proposta do MCD, 
nem a crítica das dissidências resolviam bem as 
duas questões (...). A proposta acabou se esva-
ziando, sendo abandonada pela própria AP”. O 
MCD, no entanto, contribuiu para impulsionar 
a campanha pelo voto nulo na eleição de 1966.

Aderindo ao marxismo-leninismo-
maoísmo

Em 1965 um grupo de brasileiros, compos-
to fundamentalmente de brizolistas, havia feito 
uma visita à China. Entre os convidados estava 
Vinícius Caldeira Brant, que ainda vivia exilado 
na França. Os chineses aproveitaram a oportuni-
dade e fizeram  um convite para que uma delega-
ção da Ação Popular visitasse o país – pedido re-
forçado durante a Conferência da Tri-Continental 
ocorrida em Havana no início de 1966. 

Resultado desses convites foi a viagem de Al-
do Arantes a Pequim naquele mesmo ano. Fato 
que mudaria a história da organização. Quan-
do esteve na China, o representante da AP fez 
várias reuniões com os dirigentes comunistas e 
voltou com inúmeras anotações organizadas por 
temas, como: movimento camponês, movimento 

operário, guerra popular, partido de vanguarda 
e frente única. Elas ficaram conhecidas como os 
“textos amarelos”, devido à cor da capa em que 
foram encadernadas. Distribuídos ao conjunto 
dos militantes, eles marcaram o início do proces-
so de adesão ao marxismo de influência chinesa 
e à estratégia de guerra popular prolongada. 

Em fevereiro de 1967 uma reunião do Comitê 
Nacional da AP aprovou a Resolução sobre o deba-
te teórico e ideológico, o DTI. Era uma convocação 
para que os militantes estudassem de maneira 
organizada o marxismo. Com esse objetivo o Co-
mando Nacional editou uma série de Textos Para 
Debate, trazendo trechos de obras de Marx, En-
gels, Lênin, Stalin, Mao e de Louis Althusser. Di-
zia o documento: “Pedir de menos seria negar a 
necessidade de centralizar o debate no estudo do 
marxismo, e pretender estudar, ao mesmo tem-
po, o pensamento de Teilhard 
Chardin, Emmanuel Mou-
nier, Bertrand Russel (...). 
Lembremos que o objetivo é 
estudar os princípios gerais 
da teoria revolucionária para 
(...) elaborar a teoria da revo-
lução brasileira (...). Na etapa 
atual, para que se possa che-
gar a resultados coerentes e 
inclusive preparar etapas fu-
turas, é necessário considerar 
o estudo crítico do marxismo 
como eixo e princípio ordena-
dor da discussão”. No transcorrer do debate surge 
uma corrente que defende a “definição marxista 
imediata”. Ela é composta fundamentalmente 
por estudantes secundaristas do Rio de Janeiro. 
Uma parte deles acabou se integrando ao Parti-
do Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) 
e a outra criou o Núcleo Marxista-Leninista, que 
mais tarde se incorporaria ao Comando de Liber-
tação Nacional (COLINA). 

Na direção nacional realizada em março de 
1968 dava-se praticamente por concluído o pro-
cesso de conversão da maioria dos dirigentes da 
AP ao marxismo-leninismo. E eles vão se co-
locando a tarefa de transformar a organização 
num partido revolucionário proletário. Inicia-se 
o deslocamento dos seus militantes para áreas 
estratégicas, visando à integração às massas 
camponesas e operárias. 

Neste mesmo período, Jair Ferreira de Sá, 
cujo nome de guerra era Dorival, voltava de um 
curso na China. Segundo Renato Rabelo, ele foi 
o primeiro a chegar de uma turma de cinco que 

Aldo Arantes fez várias 
reuniões com os 
dirigentes comunistas 
da China e voltou com 
anotações organizadas 
por temas: movimento 
camponês, movimento 
operário, guerra popular, 
partido de vanguarda e 
frente única

AP teve uma representação oficial na Conferência 
Trilateral, em Cuba
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deveria participar daquela atividade de forma-
ção política e militar, mas o pessoal se atrasou 
muito e Jair acabou fazendo o curso antes dos 
demais. A partir da experiência chinesa, ele ela-
borou o documento intitulado Esquema dos seis 
pontos, que teria um forte impacto na direção da 
AP. O que diziam os seis pontos: “1º definiam 
o pensamento de Mao Tse-tung como a etapa 
atual de desenvolvimento do marxismo; 2º ca-
racterizavam a sociedade brasileira como semi-
feudal e semicolonial; 3º estabeleciam o caráter 
nacional e democrático da revolução brasileira; 
4º optavam pela guerra popular como caminho 
revolucionário; 5º colocavam a tarefa de recons-
truir o partido revolucionário marxista-leninista 
no Brasil; 6º apontavam a integração na pro-
dução como meio de transformação ideológica 

dos militantes” (RIDENTI, 
p.271). Ele também coloca-
va a URSS e Cuba no mesmo 
campo revisionista e afirma-
va ser a China o “centro da 
revolução mundial” e o PC 
Chinês a “vanguarda do mo-
vimento comunista interna-
cional e dos movimentos de 
libertação nacional”.

A partir de então, Jair 
Ferreira de Sá, o Dorival, co-
nheceu um período de rápida 

ascensão no interior da organização e, dentro de 
pouco tempo, assumiria o lugar de Aldo Arantes 
como principal dirigente. Os defensores dos seis 
pontos se organizaram na chamada Corrente 1. A 
volta da primeira turma que fez o curso na China 
reforçou ainda mais os laços com o maoísmo e 
a autoridade do camarada Dorival. Deste grupo 
seleto participavam Renato Rabelo, Ronald Frei-
tas, José Novaes e Carlos Walter Aumond. Uma 
segunda turma,  com  maior número de partici-
pantes e liderada por Paulo Wright, seguiria para 
a China no ano seguinte. 

Os contrários a esse programa formaram a 
Corrente 2, que lançou o documento Duas posi-
ções. Estes não concordavam que o pensamen-
to de Mao representasse uma terceira etapa do 
marxismo e com a caracterização do Brasil como 
uma sociedade semifeudal e semicolonial. Defen-
diam que o Brasil já era capitalista e, por isso, a 
revolução seria imediatamente socialista. A visão 
da Corrente 1 seria dogmática, pois pretenderia 
transplantar o esquema da Revolução Chinesa 
para uma realidade completamente diversa. Sus-
tentava que o país nunca tivera um partido pro-

letário, por isso ele deveria ser construído e não 
reconstruído, como pregava a Corrente 2. Existia 
muita aproximação desse segundo grupo com al-
gumas ideias cubanas, inclusive o foquismo.

Os principais expoentes da Corrente 2 eram 
Vinícius Caldeira Brant (codinome Rolando) e 
o padre Alípio de Freitas. Nela também se in-
cluíam Altino Dantas, Sérgio Bezerra, Maria do 
Carmo, Rita Sipahi, entre outros.

Betinho saiu de Cuba um pouco antes da I 
Reunião Ampliada da Direção Nacional (RADN), 
na qual deveria ser resolvida a polêmica entre as 
duas correntes. No caminho de casa, ainda no 
Chile, ele foi abordado por elementos da Corren-
te 1 que o atualizaram sobre a luta interna. Ao 
chegar ao Brasil, já estava plenamente convenci-
do das teses chinesas. Na reunião, realizada em 
setembro de 1968, resolveu-se o impasse expul-
sando os principais representantes da Corrente 
2, acusados de fracionismo. Eles foram denomi-
nados de “grupo oportunista e provocador de 
Rolando”. No ano seguinte, formariam o Parti-
do Revolucionário dos Trabalhadores (PRT), que 
aderiria à guerrilha urbana e sofreria duras bai-
xas, até se dissolver no início da década de 1970.

No Rio Grande do Sul foi afastado – na ver-
dade se afastou – o “grupo direitista, provoca-
dor e liquidacionista de Júlio”. A maioria era 
composta de operários que, segundo a direção 
da AP, haviam confundido origem de classe com 
posição de classe. Nesse caso, os dissidentes ca-
pitaneados por Raul Carrion e José Ouriques 
de Freitas ingressaram no PCdoB. Entre 1968 e 
1971, ocorreu um deslocamento de vários mi-
litantes da AP para as fileiras do PCdoB, entre 
eles se encontrava a dirigente estudantil paulis-
ta Helenira Resende.

Um fato curioso: quando Betinho saiu de Cuba 
trouxe certa quantia em dinheiro para garantir a 
ida de 12 militantes para fazer um curso militar. 
Como, neste ínterim, eles já tinham se definido 
pela linha chinesa da guerra popular, resolveram 
devolver tudo aos dirigentes cubanos. O próprio 
Betinho foi encarregado de voltar à ilha e realizar 
a constrangedora tarefa. “Coisa que os cubanos 
não entenderam até hoje: chegar um sujeito lá 
e dizer para eles, olha, nós viramos maoístas e 
aqui está o seu tutu de volta. Logo eles que foram 
roubados de todo jeito por outros grupos que não 
eram nem maoístas nem nada”.

É forte a tendência na historiografia sobre 
a esquerda brasileira fazer uma ligação direta 
entre as origens católicas da AP e o maoísmo. 
Betinho abriu esta senda ao afirmar: “o maoís-

Entre 1968 e 
1971, ocorreu um 
deslocamento de 
vários militantes da 
AP para as fileiras do 
PCdoB, entre eles se 
encontrava a dirigente 
estudantil paulista 
Helenira Resende
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mo caiu melhor na minha estrutu-
ra de inspiração cristã. Um católico 
praticante fervoroso pode virar um 
maoísta numa questão de segun-
dos, porque você tem Deus, que é 
Mao, tem o camarada que é o chefe, 
você tem a revolução que é inexo-
rável (...). Tem a Bíblia vermelha, 
que é pequenininha e fácil de ler”, 
referindo-se ao Livro Vermelho com 
as citações do presidente Mao.

Isso pode até ser verdadeiro no 
entendimento da trajetória e a op-
ção política de uma pessoa, mas não 
de uma organização. Sabemos, por exemplo, que 
parte significativa dos cristãos que aderiram ao 
projeto revolucionário e ao marxismo na América 
Latina não o fez através do maoísmo e sim pelas 
mãos do guevarismo.

No Brasil, o caso emblemático foi o dos freis 
dominicanos que se vincularam à Ação Liberta-
dora Nacional (ALN) de Carlos Marighella e não 
à Ação Popular. Mesmo no interior da AP a pri-
meira cisão foi comandada pelo padre Alípio de 
Freitas e Vinícius Caldeira Brant, dois dirigentes 
de origem cristã que aderiram ao foquismo. A 
opção da AP pelo maoísmo, em detrimento do 
guevarismo, não estava de antemão decidida 
pela origem religiosa de seus membros. Ela foi 
o resultado de um complexo processo de luta 
política e ideológica.  O que os atraiu principal-
mente foi o movimento travado contra a buro-
cracia, assentado na mobilização das massas, e 
de valorização dos aspectos ideológicos da luta 
anti-revisionista, desenvolvido pela direção do 
PC da China durante a revolução cultural. 

Integração na produção e atuação 
nos movimentos sociais

A Corrente 2 havia criticado duramente o pro-
cesso de integração na produção promovido pela 
direção da AP, pois ela “não era vista em função 
da conduta da luta de classes na eficácia política 
decorrente da participação direta nos locais onde 
se verificam a concentração de operários e cam-
poneses (...), mas pela importância do trabalho 
manual para transformação ideológica dos mi-
litantes de origem pequeno-burguesa (...). A fá-
brica passou a ser vista não como o local onde o 
partido deve estar fortemente implantado e orga-
nizado para conduzir a luta de classes, mas como 
um santuário onde se busca a santificação, ou se-
ja, a condição operária”. Se isso era verdade, por 

outro lado, a integração procurou atender a um 
objetivo estratégico: a construção de bases para o 
desencadeamento da guerra popular. Pelo menos 
a integração no campo não foi aleatória.

Aldo Arantes e Haroldo Lima arrolaram 23 
frentes de trabalho “distribuídas por oito áreas 
geográficas que a AP definia como ‘regiões’: Pará, 
Maranhão, Nordeste, Bahia 
e Sergipe, Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná e Goiás. Den-
tre o pessoal que se integrou 
nessas frentes identificamos 
um grupo de 120 compa-
nheiros (...). Das 120 pessoas 
referidas, 90 se dirigiram ao 
campo, integrando-se na pro-
dução agrícola, como assala-
riados rurais ou camponeses; 
trinta se dirigiram à produção 
fabril”.

Haroldo Lima integrou-
-se como assalariado rural na 
zona cacaueira da Bahia e Aldo Arantes no inte-
rior da Alagoas, onde foi preso. Betinho, mesmo 
hemofílico, iria trabalhar como operário numa 
indústria do ABC paulista. Ao contrário do que 
afirmou Betinho, isso não se tratava de uma pu-
nição. Era um método de educação ideológica 
pelo qual, certo ou errado, grande parte dos diri-
gentes e militantes da AP tivera que passar.

A integração na produção fez com que os 
recursos necessários para manter a estrutura 
da AP fossem bem menores que os de outras 
organizações, que precisavam de um grande 
número de aparelhos nas cidades. O custo des-
sa estrutura clandestina era muito alto, o que 
levava que muitos agrupamentos tivessem que 
se envolver em perigosas ações de expropriação 
– como assalto a bancos. A AP, pelo contrário, 
se mantinha com a colaboração voluntária de 

É forte a tendência na 
historiografia sobre 
a esquerda brasileira 
fazer uma ligação 
direta entre as origens 
católicas da AP e o 
maoísmo. Betinho 
abriu esta senda ao 
afirmar: “o maoísmo 
caiu melhor na minha 
estrutura de inspiração 
cristã”

Sobre o cartaz com a 
pomba da paz que convoca 
o povo para o congresso 
continental de solidariedade 
a Cuba, o então deputado 
Leonel Brizola (à esquerda) 
conversa animadamente 
com Roberto Morena, do 
PCB. Ao centro, Osvaldo 
Pacheco, também do PCB. 
Mais ao fundo, à esquerda, o 
presidente da UNE, Vinícius 
Caldeira Brant, da AP
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seus membros e simpatizantes. Muitos entre-
gavam tudo o que tinham: poupanças, joias, 
casas etc. Os militantes integrados viviam do 
próprio trabalho.

A Ação Popular manteve sua influência no 
movimento estudantil. Todos os presidentes da 
UNE depois do golpe, até 1973, pertenceram a 
essa organização: Antônio Xavier (1965-1966),  
José Luiz Guedes (1966-1967), Luiz Travassos 
(1967-1969), Jean Marc Von der Weid (1969-
1971) e Honestino Guimarães (1971-1973) – 
embora essa maioria tenha sido ameaçada nos 
anos 1967 e 1968, graças à aliança estabeleci-
da entre as dissidências estudantis do PCB, que 
tinham muita força nos estados de São Paulo 
e Guanabara. A partir de 1969, a ameaça pas-
sou a vir do seu principal aliado no movimen-
to estudantil, o PCdoB. Este partido conheceu 
um rápido crescimento em estados como Ceará, 
Bahia, Rio de Janeiro e até São Paulo. Na União 
Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) 
a hegemonia da AP foi menos questionada e ela 
conseguiu eleger todos os presidentes até que a 
repressão forçasse a suspensão das atividades 
da entidade. Dirigiram a UBES: Tibério Canuto 
(1967-1968), Marco Melo (1968-1969) e Mauro 
Brasil (1970-1971).

O movimento camponês foi o primeiro e o 
mais duramente atingido nos primeiros anos 
da ditadura. Mesmo em condições desfavorá-
veis a AP conseguiu construir certo trabalho 
no Vale do Pindaré, no Maranhão; na Zona da 
Mata em Pernambuco; e em Água Branca, no 
interior de Alagoas. Ela projetou algumas lide-
ranças camponesas, como José Novaes e Ma-
noel da Conceição.

Antes do golpe a sua influência no movimen-
to operário-sindical era pequena. Ali predomi-
navam amplamente os trabalhistas e pecebistas. 
Em seguida essas correntes foram alijadas das 
direções sindicais e substituídas por pelegos. 
Mesmo assim o PCB continuou tendo alguma 
presença nesta área.

O principal trunfo da AP neste campo estava 
em Contagem, Minas Gerais. Na eleição para o 
sindicato dos metalúrgicos, a chapa encabeçada 
por Ênio Seabra, militante da AP, saiu vencedo-
ra.  Mas o presidente eleito não pôde tomar pos-
se. Mesmo cassado, ele foi um dos principais di-
rigentes da greve que envolveu Belo Horizonte e 
Contagem em abril de 1968 – uma das primeiras 
grandes paralisações operárias contra o arrocho 
salarial ocorrida pós-golpe. Entre os ativistas 
deste importante movimento grevista estava Vi-
tal Nolasco, que mais tarde seria dirigente regio-
nal da AP e do PCdoB.

Os militantes da AP, junto com o de outras or-
ganizações clandestinas, participaram do conflito 
ocorrido no Primeiro de Maio de 1968, em plena 
Praça da Sé, no qual o governador do Estado de 
São Paulo e diversos sindicalistas considerados 
pelegos foram colocados para fora do palanque 
oficial. Entre os líderes daquela verdadeira bata-
lha estava o operário José Barbosa, que logo seria 
mandado para um curso político-militar na Chi-
na no segundo grupo de alunos enviados pela AP. 
Esta organização também teria certa influência 
na greve metalúrgica de Osasco – cidade na qual 
se encontrava Duarte Pereira.    

Havia também algum trabalho junto aos sa-
pateiros do Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul, 
onde um dos dirigentes era Raul Carrion. Em 

Trabalhadores 
protestam em 

Contagem (MG), 
em 1968
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1968 e 1969 parte dessas lideranças operárias 
romperia com a AP e entraria para o PCdoB. A 
AP, ao lado de outras organizações de esquerda, 
seria responsável pela construção de inúmeras 
oposições sindicais, incluindo a dos metalúrgi-
cos de São Paulo. Em primeiro de Maio de 1968 
a Ação Popular lançou o jornal Libertação, que 
circularia até 1975.

Em outubro de 1969 na IV reunião da Co-
missão Executiva Provisória – por proposta de 
Duarte Pereira e Haroldo Lima – foi feita uma 
autocrítica em relação à preparação da luta ar-
mada, que ficaria conhecida como a “autocrítica 
do IV CEP”. Nesta ocasião aprovou-se o docu-
mento Preparar ativamente a Guerra Popular. Ele 
criticava “o ‘direitismo na preparação da guerra 
popular’, a concepção espontaneísta segundo a 
qual o simples desenvolvimento da luta de mas-
sas levaria automaticamente à luta armada, sem 
ser necessária uma preparação específica a res-
peito” (LIMA & ARANTES, 1984:129). Passou a 
ser realizada uma pesquisa de áreas estratégicas 
para a implantação da guerrilha que ficou sob a 
responsabilidade de Haroldo Lima.

“A pesquisa foi feita em duas etapas. Na pri-
meira realizou-se um levantamento preliminar 
com base em mapas e dados estatísticos. Partin-
do de 17 possíveis áreas, o grupo responsável pe-
lo levantamento terminou selecionando 10 que 
deveriam ser pesquisadas em sete estados. Na 
pesquisa de campo diversas viagens foram feitas 
pelo interior do país (...). Acumularam-se va-
liosos elementos informativos que deram base 
à escolha final das áreas prioritárias, definidas 
pela IV CEP como as que melhor articulassem 
‘condições de massa com condições militares” 
(LIMA & ARANTES, 1984:129-130).

Numa entrevista ao Centro de Documenta-
ção e Memória da Fundação Maurício Grabois, 
Haroldo afirmou: “Viajamos por este país intei-
ro e demoramos mais de um ano nisso. No fi-
nal, fizemos nosso plano de ação estratégica e 
estabelecemos as áreas que seriam prioritárias. 
Introduzimos as Z1 e Z2, zonas prioritárias e 
zonas secundárias. A Zona 1 ficava na Chapada 
Diamantina, na Bahia, um local de difícil acesso 
naquela época. Passamos então a deslocar mili-
tantes para essas regiões e suas redondezas”. E 
continua: “Os critérios básicos para a escolha das 
áreas guerrilheiras eram: a distância dos centros 
urbanos e a dificuldade de acesso. Naquele mo-
mento, a influência do pensamento chinês era 
enorme entre nós. Por exemplo, a ideia de procu-
rar as áreas montanhosas foi minha e fundava-se 

na leitura que fiz de um dos primeiros livros de 
Mao Tse-tung, A Luta nas Montanhas de Tchincam, 
pois eu acreditava que tinha de ser feito em mon-
tanhas, se não, não daria certo”.

A AP, como o PCdoB, era bastante crítica às 
ações armadas nas cidades. Por isso criticou o se-
questro do embaixador dos Estados Unidos por 
um comando conjunto da ALN e do Movimento 
Revolucionário 8 de outubro (MR-8), ocorrido 
em setembro de 1969. Ela acreditava que aque-
le ato ousado estava muito além da capacidade 
da esquerda e a colocaria na defensiva diante da 
repressão que seria desencadeada. Coincidente-
mente esta seria a mesma crítica feita por Ma-
righella quando soube daquela ação. A AP pro-
testou também contra o fato de que na lista dos 
que deveriam ser libertados não estava ninguém 
do PCdoB, “uma força revolucionária proletá-
ria”. Mas resvalava para uma posição sectária 
quando condenava a inclusão na mesma lista 
de reformistas e revisionistas, possivelmente se 
referindo a Gregório Bezerra, o único nome do 
PCB e crítico da luta armada.

Publicação da Ação Popular
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O problema do partido do 
proletariado

Na I Reunião Ampliada da Direção Nacional 
(RADN), ocorrida no interior paulista em se-
tembro de 1968,  constatou-se que a quase tota-
lidade dos dirigentes da Ação Popular já se con-
siderava marxista-leninista. Naquele encontro 
também se aprovou a tese sobre a necessidade 
da reconstrução do partido proletário no Brasil 
– processo no qual a AP e o PCdoB teriam pa-
péis salientes. Por isso, por iniciativa da AP, teve 
início uma aproximação entre as duas organiza-
ções revolucionárias. Primeiro na frente de mas-
sas, especialmente no movimento estudantil. 

Em 1968, Duarte Pereira e Dynéas Aguiar – di-
rigente nacional do PCdoB – se 
reuniram clandestinamente 
para discutir a construção de 
uma aliança visando enfrentar 
as dissidências do PCB no XX 
Congresso da UNE, que se reu-
niria num sítio na cidadezinha 
de Ibiúna no mês de outubro. 
O contato entre eles foi estabe-
lecido por Carlos Aumond, que 
havia se afastado do Comando 
Nacional da AP e se vinculado 

ao PCdoB pelas mãos de Diógenes Arruda Câma-
ra. Nessas primeiras reuniões estabeleceu-se que 
se devia procurar construir uma chapa unitária 
AP-PCdoB para concorrer à diretoria da UNE. Is-
so não se realizou, pois o Congresso foi descoberto 
pela polícia e todos os delegados acabaram sendo 
presos. Esta aliança só daria seus frutos no proces-
so de remontagem do congresso, concluído numa 
plenária nacional de estudantes ocorrida em abril 
de 1969. Na nova diretoria, presidida pelo apista 
Jean Marc von der Weid, estariam os comunistas 
Helenira Resende, Ronald Rocha, José Genoíno 
Neto e Aurélio Miguel.

A AP, através de Duarte, insistia num en-
contro oficial entre as direções das duas orga-
nizações  para trocarem opiniões políticas e 
definirem algumas ações comuns. A reunião, in-
termediada por Dynéas, ocorreria pouco tempo 
depois. Dela participariam Duarte Pereira e Jair 
Ferreira de Sá, pela AP, e Pedro Pomar e Carlos 
Danielli, pelo PCdoB. Os temas tratados foram 
a tática e a estratégia da revolução brasileira e a 
questão do partido marxista-leninista. 

Segundo Haroldo Lima, o primeiro a falar 
foi Jair e expôs de maneira professoral a tese 
da terceira etapa do marxismo, que seria o pen-
samento de Mao Tse-tung, e sobre a necessida-
de da reconstrução do partido do proletariado. 
Em resposta, Pomar e Danielli expuseram pa-
cientemente a história do Partido Comunista 
do Brasil, especialmente as passagens da luta 
antirrevisionista e o processo de reorganização 
revolucionária, ocorrido a partir de 1962. A reu-
nião foi cordial, mas as diferenças de opiniões 
ainda eram grandes. Definiu-se  também que 
dali por diante os contatos seriam feitos através 
de Carlos Danielli. Esquema que se manteve até 
sua morte em dezembro de 1972.

Na II Reunião Ampliada da Direção Nacional 
da AP, realizada em julho de 1969, Jair Ferreira 
de Sá apresentou a Tese sobre a Reconstrução do 
Partido Operário Unificado do Brasil. Partia do 
princípio de que o partido comunista entre nós 
havia caído no revisionismo e, portanto, precisa-
ria ser reconstruído. O PCdoB e a AP, fundados 
em 1962, seriam os núcleos marxista-leninistas 
sobre os quais se reconstruiria esse partido pro-
letário, guiado pelo marxismo-leninismo-pen-
samento Mao Tse-tung. A resposta para a ques-
tão sobre qual dessas organizações deveria ser o 
polo principal da unificação deveria ser deixada 
para o futuro. A prática decidiria.

Um dos fatores que colocavam os dois agru-
pamentos em pé de igualdade, segundo Jair Fer-
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Estudantes presos em Ibiúna, durante o XX Congresso da UNE
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posições do PCdoB, chamando-as de dogmáti-
cas e direitistas, por advogarem a necessidade 
de uma revolução nacional e democrática e por 
defenderem Stálin.

Especialmente a partir de 1968, o processo de 
recrutamento se tornou mais rigoroso. Antes de 
ingressar na organização, o 
candidato a membro deveria 
permanecer numa “célula de 
ampliação”, onde deveria ser 
comprovado o caráter revolu-
cionário do postulante a mili-
tante. O operário Vital Nolas-
co, por exemplo, foi obrigado 
a amargar nesse estágio pro-
batório, mesmo depois de ter 
passado pela prova de fogo 
que foi participar das greves 
de Contagem em 1968. 

Estabeleceram-se tam-
bém critérios de avaliação 
dos dirigentes e militantes, 
que começaram a receber notas segundo o seu 
desempenho; elas variavam de  1 + (nota máxi-
ma) e 3 - (nota mínima). As maiores notas cou-
beram a Jair Ferreira de Sá – principal dirigen-
te – e Duarte Pereira, que viria a substituí-lo. O 
forte subjetivismo nessas avaliações levou a um 
descontentamento no seio do Partido. Foi neste 
momento – de estreitamento na militância da 
AP – que várias pessoas da sua área de influên-
cia ingressaram nas fileiras do PCdoB.

Ação Popular Marxista-Leninista e 
a aproximação com o PCdoB

A III Reunião Ampliada da Direção Nacional, 
realizada em maio de 1971, aprovou o Estatuto 
e o Programa-Básico da organização, que ago-
ra passava a se chamar Ação Popular Marxista-
-Leninista, APML. Elegeu-se o primeiro Comitê 

A III Reunião 
Ampliada da 
Direção Nacional, 
realizada em maio 
de 1971, aprovou 
o Estatuto e o 
Programa-Básico 
da organização, 
que agora passava 
a se chamar Ação 
Popular Marxista-
Leninista, APML

reira de Sá, era que eles tinham a mesma idade e, 
portanto, a mesma experiência. Foi, justamente, 
neste ponto que as coisas se embaralharam e sur-
giram algumas dúvidas. O PCdoB teria realmente 
sido fundado em 1962 ou apenas reorganizado, 
como insistiam Pomar e Danielli? Se ele tinha 
sido reorganizado, tendo por base o marxismo-
-leninismo e o antirrevisionismo, não teria muito 
sentido falar em reconstrução do Partido. Assim, 
de antemão, estaria resolvido qual seria o polo da 
unificação comunista. A ampla maioria da dire-
ção se viu sem condições de deliberar a respeito 
do assunto e decidiu continuar estudando a ques-
tão. O próprio relator chegou a essa conclusão.

A II RADN elegeu uma Comissão Executiva 
Provisória (CEP) que deveria encaminhar a elei-
ção de um Comitê Central, adequando-se assim 
ao formato clássico dos partidos comunistas. A 
antiga organização se baseava em comandos, 
criados ainda sob a influência cubana. Jair Fer-
reira de Sá (Dorival) acabou sendo eleito primei-
ro secretário. Os demais militantes da CEP foram 
Duarte Pereira (Estevão), Haroldo Lima (Zé An-
tônio), Aldo Arantes (Dias), José Renato Rabelo 
(Raul) e Paulo Wright (João). O caráter da revo-
lução foi definido como nacional e democrático.

Após a II RADN, Paulo Wright e Jair Fer-
reira de Sá viajaram à China. Na volta Paulo 
lançou o documento Cinco pontos de luta interna. 
Nele advoga a necessidade de construção de 
um partido de tipo inteiramente novo (PTIN). 
Afirma que este partido teria “uma qualidade 
nova, independente de que tenha existido ou 
não no passado no Brasil um partido proletá-
rio de tipo novo”, referindo-se ao PC do Bra-
sil. Assim, no interior da direção da AP foi se 
agravando a diferenciação entre uma maioria 
e uma minoria. Esta última foi se apegando na 
necessidade de construção de um partido de 
tipo inteiramente novo – guiado pelo marxis-
mo-leninismo-maoísmo – e passou a atacar as 

II Reunião Ampliada da Direção Nacional da AP elege Comissão Executiva Provisória (CEP) composta por 
(da esquerda para a direita) Duarte Pereira (Estevão), Haroldo Lima (Zé Antônio), Aldo Arantes (Dias), José 
Renato Rabelo (Raul) e Paulo Wright (João). E, ainda, Jair Ferreira de Sá (Dorival).
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Central e o Biro Político. A definição pelo formato 
de comitês, em substituição às formas de coman-
dos (“linha orgânica pequeno-burguesa”), já fora 
tomada depois do VI CEP em outubro de 1970.  

O novo programa deixou de caracterizar o país 
como semifeudal ou semicolonial – que era uma 
aplicação mecânica do modelo da Revolução Chi-
nesa, que a AP havia importado através do Esque-
ma de seis pontos. O Brasil passou a ser considerado 
um país capitalista, mas ainda com resquícios de 
relações semifeudais. “Os alvos da revolução na-
cional, democrática e popular do Brasil são três: 
os imperialistas, principalmente os imperialistas 
norte-americanos; os grandes capitalistas liga-

dos aos imperialistas e os 
latifundiários”. “A essência 
da estratégia da nova Ação 
Popular é a conquista de um 
governo democrático popular 
e revolucionário, dirigido pe-
la classe operária e seu parti-
do, através da luta armada”. 
Defende a guerra popular 
prolongada como caminho 
da revolução brasileira. Com 
isso a AP dava um passo a 
mais no sentido da aproxi-
mação e da unificação com o 

PC do Brasil. Nesta reunião elegeu-se o primeiro 
Comitê Central. Novamente Jair Ferreira de Sá, 
agora representante da minoria, foi reconduzido 
ao posto de primeiro secretário.

Neste processo, no entanto, a maioria fez ou-
tras concessões à minoria. A principal delas foi, 
justamente, em relação às chamadas “questões 
de partido”. A resolução da III RADN afirmava 
que a APML continuaria lutando “pela constru-
ção de um partido proletário no Brasil, de tipo 
inteiramente novo, marxista-leninista-maoísta”, 
embora se devesse levar em conta a existência de 
um “partido marxista-leninista, o PC do Brasil”.

A partir daí afirmava: “tomando por base 
os princípios e as posições desse Programa 
Básico (...), propõe ao Partido Comunista do 
Brasil e a todas as forças e revolucionários ver-
dadeiramente marxista-leninistas que faça-
mos os máximos esforços para encontrar (...) 
o caminho através do qual o proletariado do 
Brasil poderá acelerar e levar a revolução bra-
sileira até a vitória, com a arma indispensável 
de um partido proletário de tipo inteiramen-
te novo, marxista-leninista-maoísta, correto, 
unificado e poderoso”. Alguns dirigentes da 
AP pensavam  unificar neste partido de tipo 

inteiramente novo elementos do PCBR, o PCR 
e a Ala Vermelha, 

O maoísmo estava mais forte do que nunca 
no interior da APML. “A nova Ação Popular, dizia 
o documento, guia-se pelos princípios científi-
cos universais do marxismo-leninismo-maoísmo 
(...). O maoísmo ou pensamento Mao Tse-tung é 
(...) a terceira etapa do marxismo, o marxismo-
-leninismo de nossa época revolucionária em que 
o imperialismo caminha para a ruína completa 
e o socialismo avança para a vitória em escala 
mundial (...). A teoria da continuação da revolu-
ção sob a ditadura do proletariado para prevenir 
a restauração do capitalismo e levar a revolução 
socialista até o fim é a contribuição teórica mais 
importante do camarada Mao Tse-tung e o marco 
da nova etapa do marxismo-leninismo (...). O ca-
marada Mao Tse-Tung é o líder incontestável do 
proletariado do mundo inteiro, é o dirigente mais 
provado e experiente do movimento comunista 
internacional em nossos dias (...) defendendo e 
desenvolvendo o marxismo-leninismo em todos 
os domínios e de maneira genial e criadora”. Re-
sumindo: para esta nova fase do imperialismo – e 
da teoria que serviria para interpretá-lo (o maoís-
mo), seria preciso um Partido de tipo inteiramen-
te novo. Estes três elementos eram inseparáveis 
na lógica política da APML.   

Desde 1967, a organização vinha divulgan-
do textos como o Livro Vermelho de Mao Tse-
-tung e Salve a vitória da Guerra Popular de Lin 
Piao. Duas pequenas obras que alimentariam 
as chamas da Revolução Cultural chinesa e 
constituiriam as bases teóricas e políticas do 
maoísmo em todo o mundo.

Na reunião do Bureau Político, realizada em 
julho de 1971, Duarte Pereira defendeu a necessi-
dade de unificação em torno do PCdoB, o partido 
criado em 1922 e reorganizado em 1962. A ques-
tão do polo principal para ele estava superada. Em 
torno dessa ideia compôs-se uma sólida maioria: 
composta por Duarte Pereira, Haroldo Lima, Al-
do Arantes e Renato Rabelo. Decidiu-se, então, 
convocar uma reunião extraordinária do Comitê 
Central para discutir a proposta. Este fato levou a 
um agravamento da luta interna. A minoria abo-
minou a tese de Duarte e, prevendo uma derrota, 
rejeitou a convocação de uma nova reunião do CC, 
argumentando problema de segurança.

Neste ínterim começa a se delinear uma dife-
renciação no seio da maioria. Duarte mantinha a 
defesa da unificação da AP em torno do PCdoB, 
mas pensava com isso estar contribuindo para 
a construção de um partido de tipo inteiramen-

Na reunião 
extraordinária do Comitê 
Central ocorrida em 
novembro de 1971 na 
Paraíba, Aldo Arantes, 
Haroldo Lima, Renato 
Rabelo apresentaram 
um documento pró-
unificação que foi 
aprovado pela maioria
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Artigo de Pedro Pomar no jornal A Classe Operária critica teses da AP
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te novo. Esse continuava sendo um grave obs-
táculo à unificação comunista, tendo em vista 
que o PCdoB não aceitava que o pensamento de 
Mao Tse-tung representasse uma terceira etapa 
do marxismo e nem a proposta de construir um 
partido de tipo inteiramente novo.

Para a reunião extraordinária do Comitê Cen-
tral ocorrida em novembro de 1971 na Paraíba, foi 
elaborado um chamado “documento dos três”, 
apresentado em nome de Haroldo Lima, Aldo 
Arantes e Renato Rabelo, e redigido por Haroldo, 
já que não foi possível um entendimento com-
pleto com todos os quatro membros da “maioria” 
do Birô Político. O documento foi aprovado, in-
clusive por Duarte Pereira. A minoria, represen-
tada por Paulo Wright e Jair Ferreira de Sá, con-
seguiu o apoio apenas do líder camponês Manoel 
da Conceição. A maioria afirmava a existência 
de uma identidade programática com o PCdoB e 

defendia a unificação tendo-
-o como polo principal, como 
havia proposto Duarte. Mas 
houve uma nuance, pois ela 
dizia que o PCdoB já era um 
partido da “terceira etapa” 
desde a sua reorganização 
em 1962, pois ele havia colo-
cado no centro da sua políti-
ca o combate ao revisionismo 
contemporâneo, encabeçado 
pelo Partido Comunista da 
União Soviética (PCUS). De 
fato, o PCdoB foi um dos pri-
meiros partidos do mundo a 
se posicionar contra o cha-
mado revisionismo de Krus-
chev. Algo reconhecido pelos 
próprios comunistas chine-
ses.

Estabelecia o documen-
to: “A justa compreensão do 

princípio do partido único e suas consequências, 
e, portanto, a justa compreensão de que num país 
onde já exista um partido da classe operária as de-
mais forças marxista-leninistas que surjam devem 
fortalecê-lo, aliada à posição da existência no país 
de um partido revolucionário da classe operária, 
com unidade fundamental com a Ação Popular 
Marxista-Leninista do Brasil, situa para todos os 
verdadeiros marxista-leninistas a tarefa inadiável 
de colocar na ordem do dia a luta para levar até o 
fim o movimento de proletarização da organiza-
ção e criar as condições para a sua incorporação ao 
Partido Comunista do Brasil”.

Definida a linha geral pela integração ao 
PCdoB, foi decidida, por proposta de Duarte, a 
convocação de um congresso da AP, onde seriam 
resolvidas as divergências no seio da maioria e 
desta com as posições do PCdoB; feito um ba-
lanço dos dez anos de existência da organiza-
ção, procurando extrair lições; e aprovados os 
passos a serem dados visando à unificação com 
o PCdoB. O principal opositor a essas decisões, 
Jair Ferreira de Sá, contra a sua vontade, con-
tinuou em seu posto na direção. Uma situação 
que logo se tornaria insustentável. 

Um fato inusitado criaria certa confusão no 
debate interno. Logo após a reunião do Comitê 
Central da AP, que dera ampla vitória aos defen-
sores da unificação com o PCdoB, foi publicado 
no jornal A Classe Operária de novembro de 1971 
o artigo “A Proposta da AP”. O texto sem assi-
natura, mas escrito por Pomar, fez duras críticas 
em relação às decisões aprovadas pela AP em 
maio e julho que diziam respeito à unificação vi-
sando construir um partido de tipo inteiramen-
te novo, tendo por base o marxismo-leninismo-
-maoísmo. 

Em relação ao Programa Básico afirmou Po-
mar: “nele o marxismo-leninismo foi sacrifica-
do em benefício das interpretações trotskistas e 
pequeno-burguesas da realidade e da revolução”. 
Através dele “dificilmente poderiam os atuais diri-
gentes da AP chegar a uma tese marxista-leninista 
sobre o papel do partido proletário e a decisões jus-
tas”. Continua: “tais opiniões são absurdas, idea-
listas e nocivas”. Não tendo ciência dos últimos 
debates no interior do Birô Político e no Comitê 
Central da AP – e da proposta vitoriosa de Duarte 
a favor da incorporação –, deixava a entender que 
a força antiPCdoB havia sido vencedora. 

Logo em seguida – possivelmente em dezem-
bro – haveria uma nova reunião entre as duas 
direções, mas acabou sendo cancelada por deci-
são do PCdoB. A minoria procurou utilizar o ar-
tigo para obstaculizar ao máximo a unificação. A 
maioria, pelo contrário, buscou não fazer alarde 
sobre ele, argumentando que o dirigente que ha-
via escrito o artigo não estava devidamente in-
formado sobre os andamentos das discussões no 
interior da direção da AP. De fato, Carlos Danielli, 
que mantinha contato mais permanente com a 
organização, estava em missão fora do país, par-
ticipando do VI Congresso do Partido do Trabalho 
da Albânia. Quando ele voltou restabeleceram-se 
as relações normais e se começou a delinear a 
maneira que se daria o processo de integração da 
AP no PCdoB.

Diante do aumento da 
violência terrorista da 
ditadura, a direção da 
Ação Popular lança 
uma campanha que 
tinha como slogan “A 
força do povo é maior 
que a repressão”. 
Dentro deste esforço foi 
produzido o livro negro 
da Ditadura militar, 
trazendo um detalhado 
relatório sobre 
repressão, prisões, 
torturas, mortes e 
desaparecimentos 
ocorridos no           
Brasil dos generais
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so e formalizou a destituição de Paulo Wright 
(João) e Jair Ferreira de Sá (Dorival) de todas 
as suas funções dirigentes. Dizia o texto: “João 
e Dorival não aceitaram o desenvolvimento das 
posições do CC em torno da questão do partido 
(...), passam a uma posição claramente anti-
partido e se lançam furiosamente contra o par-
tido da classe operária, o PCdoB. 
Defendem a necessidade de um 
novo partido, criado com base 
em organizações e grupos que 
eles intitulam marxistas”. A pri-
meira secretaria é assumida por 
Duarte Pereira.

Neste período, influenciados 
pelo artigo de Pomar, militantes 
e bases inteiras da AP começa-
ram a ingressar no PCdoB. O ca-
so mais grave ocorreu na Bahia 
onde João Batista Drummond, 
um dos principais dirigentes da 
AP no estado, aderiu ao Partido 
e levou vários militantes com ele. A minoria e 
Duarte Pereira protestaram, dizendo que a di-
reção do PCdoB estava sendo desleal ao tentar 
desorganizar a AP, que decidiria sobre o assun-
to no próximo congresso. A própria maioria 
considerou isso um erro tático, pois enfraque-
cia suas posições pró-unificação e jogava água 
no moinho da oposição. Contudo, não se alte-
rou a correlação de forças no interior do Comitê 

Um documento entregue por Danielli a Du-
arte Pereira – possivelmente em agosto de 1972 
– estabelecia algumas tarefas que caberiam às 
duas organizações. Nele, entre outras coisas, se 
afirmava: o PCdoB, “deve considerar positivo o 
processo que se verifica na AP. Vê com simpatia 
e interesse a tendência revolucionária aí surgi-
da e apoia essa tendência. O PCdoB condena 
as tendências antiproletárias que visam trans-
formar a AP noutro partido ou adotar a linha 
neotrotskista. (...) O PC do B crê que seria útil 
uma carta de sua direção à Maioria da AP com o 
objetivo de ajudar no processo em curso da uni-
ficação”. Esse texto foi discutido numa reunião 
em que estiveram presentes Danielli e os diri-
gentes da maioria da AP: Duarte Pereira, Harol-
do Lima, Aldo Arantes e Renato Rabelo. Tudo 
se encaminhava para a resolução dos problemas 
ocasionados pelo artigo de novembro. Mas um 
dos pontos da proposta apresentada – a carta da 
direção do PCdoB à maioria marxista-leninista 
da AP – acabou não sendo cumprido, possivel-
mente devido ao assassinato de Carlos Danielli, 
ocorrido logo depois. 

Diante do aumento da violência terrorista 
da ditadura, a direção da Ação Popular lança 
uma campanha que tinha como slogan “A força 
do povo é maior que a repressão”. Dentro deste 
esforço foi produzido o Livro Negro da Ditadura 
Militar, trazendo um detalhado relatório sobre 
repressão, prisões, torturas, mortes e desapare-
cimentos ocorridos no Brasil dos generais. Na 
sua elaboração, que levou três anos, se envol-
veram inúmeros militantes, como Carlos Aze-
vedo, Bernardo Joffily, Jô Moraes, Divo Guiso-
ni, Raquel Guisoni, sob a supervisão de Duarte 
Pereira e depois de Renato Rabelo e Haroldo 
Lima. A capa que trazia uma caveira usando 
quepe de general foi feita por Elifas Andreato. 
A obra, produzida clandestinamente, veio à luz 
em julho de 1972 – com duzentas páginas divi-
didas em 26 capítulos.

Os últimos episódios da luta interna

A luta interna se agravou e a maioria passou 
à ofensiva. Em março de 1972 foi lançado a Con-
tribuição ao Estudo Científico da Sociedade Brasilei-
ra, de autoria da maioria marxista-leninista do 
Birô Político da Ação Popular, cuja redação final 
foi dada por Haroldo Lima. Em 26 de setembro 
de 1972, o Birô Político divulgou o documen-
to Defender a organização, liquidar o fracionismo 
neotrotskista e avançar na preparação do congres-

Em janeiro de 
1973 sairia o 
documento Vitória 
do marxismo-
leninismo dando 
um balanço da 
luta contra o grupo 
trotsquizante de 
Dorival e João 
recém-expulsos

Dirigentes do PCdoB assassinados: Carlos Danielli, 
Lincoln Oest, Luiz Guilhardini e Lincoln Bicalho Roque
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Central da AP e o processo de unificação seguiu 
adiante.

Em 1º de outubro de 1972 foi lançado novo 
documento: Nas fileiras da Nova Ação Popular não 
há lugar para fracionistas e recalcitrantes. Jair Fer-
reira de Sá e Paulo Wright seriam novamente 
chamados de trotskistas e expulsos da organi-
zação. A grave acusação estava assentada no 
fato de sustentarem que o Brasil já era um país 
plenamente capitalista, sem relações de pro-
dução de tipo semifeudal ou coisa que o valha. 
Pior do que isso, consideravam que o país se 
tornara uma potência imperialista. Assim, se-
gundo a maioria, teriam borrado “a linha di-

visória fundamental entre 
países opressores e países 
oprimidos, traçados por 
Lênin” ao se iludirem com 
a propaganda triunfalista 
do regime militar. Duarte 
Pereira foi categórico ao 
afirmar que a expulsão não 
se deveu às suas posições 
políticas equivocadas e sim 
pelas práticas fracionistas 
que vinham adotando, co-
locando em risco a unidade 

e a segurança da organização. 
Dois acontecimentos vieram a apressar os 

passos da integração ao PCdoB. O primeiro foi a 
eclosão da resistência armada no Araguaia, em 
abril de 1972. Aquilo que acreditavam ser o início 
da tão sonhada guerra popular despertou enor-
mes simpatias nas fileiras da AP. O segundo fato 
foi a dura repressão que se abateu sobre a dire-
ção do PCdoB, matando Carlos Danielli, Lincoln 
Oest, Luiz Guilhardini e Lincoln Bicalho Roque. A 
euforia do Araguaia somou-se à indignação pelos 
assassinatos dos dirigentes comunistas.

Em nota ao PCdoB, publicada no Libertação 
em maio de 1973, o Comitê Central da AP afir-
mava: “Se a barbárie fascista intimida os co-
vardes, enche de mais resolução os autênticos 
revolucionários. A sanha terrorista desencade-
ada pela ditadura Médici contra o PC do Bra-
sil e o sangue derramado por quatro de seus 
destacados dirigentes tornam mais inabalá-
vel a nossa firme convicção de que a todos os 
marxista-leninistas do Brasil cabe buscar for-
talecer, prontamente, o PC do Brasil. Conduzir 
a Ação Popular a este objetivo tornou-se para 
nós, mais justo e urgente”.

A Ação Popular também havia tido os seus 
mártires na luta contra a ditadura. Morreram 

sob torturas: Jorge Leal Gonçalves Pereira, Rai-
mundo Eduardo da Silva e Luiz Hirata. Ruy Fra-
zão seria morto logo após sua incorporação ao 
PCdoB – e João Batista Drummond assassinado 
durante a Chacina da Lapa em 1976.

Incorporemo-nos ao PCdoB

Em dezembro de 1972, saíram duas circula-
res do Birô Político da AP – Avançar na unifica-
ção marxista-leninista das fileiras da Ação Popular 
e Avante – que não apontavam para uma uni-
ficação imediata com o PCdoB. Segundo elas, 
não havia ainda unidade política e ideológica 
suficiente para a “incorporação orgânica entre 
a Ação Popular e o PCdoB”. E a tarefa central 
seria “a luta ideológica preparatória ao II Con-
gresso (...). Até o segundo congresso a Ação 
Popular manteria sua unidade e independên-
cia orgânica em relação ao PCdoB, continuan-
do a recrutar para a sua organização, com base 
no seu programa básico e nas resoluções da 
Reunião extraordinária do Comitê Central de 
novembro de 1971”.

Em janeiro de 1973 sairia o documento 
Vitória do Marxismo-Leninismo dando um ba-
lanço da luta contra o grupo trotsquizante de 
Dorival e João recém-expulsos. Segundo ele, 
o afastamento dos dissidentes havia criado 
“as condições político-ideológicas necessárias 
à incorporação orgânica com o PC do Brasil, 
verdadeiro e único partido da classe operária 
em nosso país”.

Neste documento não se falava mais de uma 
nova etapa do imperialismo, nem do maoísmo 
como uma terceira etapa do marxismo ou da 
necessidade de um Partido de tipo inteiramente 
novo. Pelo contrário num dos seus parágrafos, 
sucintamente, se afirmava: “E o segredo organi-
zativo é a substituição da ideia de Lênin pela de 
Trotsky, acerca do tipo de partido necessário pa-
ra dirigir a revolução na época histórica do im-
perialismo e da revolução proletária, época que 
continua, e de como se construir partido”. 

Sobre essa mudança teórica, fundamental no 
processo de unificação, escreveu Duarte Pereira: 
“Tendo recebido a incumbência de dar forma fi-
nal à chamada ‘Tese da Unificação’ (...) consegui, 
então, identificar a raiz de nosso erro: a mudança 
na correlação de forças não alterava o conteúdo 
básico de nossa época histórica, que continuava (e 
continua) sendo a luta entre o sistema capitalista-
-imperialista e a revolução proletária em anda-
mento, processos estudados pelo marxismo e pelo 

Os dirigentes da AP 
marcaram uma reunião 
com a direção nacional 
do PCdoB visando 
informar sobre as 
decisões tomadas por 
eles. Para essa missão 
foram escalados Haroldo 
Lima e Renato Rabelo
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leninismo”. Por isso, “nem a base teórica, nem as 
formas de organização dos partidos proletários 
marxista-leninistas precisavam se revestir de ca-
racterísticas inteiramente novas para dar conta 
desses desafios”. Continua ele: “Desatado o nó 
da época histórica incorretamente caracterizada, 
foi possível reavaliar o sistema das três posições, 
o que, proposto por mim, foi aceito pelos demais 
integrantes da ‘maioria’ do CC da AP.” A Ação Po-
pular começava a romper com certas concepções 
maoístas, que haviam frutificado durante o perío-
do da Revolução Cultural.         

Contudo, o problema de se convocar o II 
Congresso da AP continuava dividindo a maio-
ria. Aldo Arantes, Haroldo Lima e José Renato 
Rabelo consideravam que não seria mais o caso 
de esperar a sua realização para se decidir sobre 
a incorporação ao PC do Brasil. Isso agora pas-
sava a ser um ato burocrático, tendo em vista o 
início da guerra popular e da operação de exter-
mínio levado a cabo contra a direção do PCdoB. 

Haroldo e Aldo esclareceram a sua posição: 
“A organização (AP) deveria ser conduzida até 
o 2º Congresso”. Porém, “os novos crimes dos 
fascistas contra o partido do proletariado pro-
vocaram grande indignação e fizeram que o 
desejo do pronto ingresso no Partido se esten-
desse por todas as bases. A realização de um 
congresso se mostrava arriscada e, sobretudo, 
prescindível (...). Se as condições políticas do 
país não fossem de fascismo é possível que ain-
da se justificasse um congresso (...) para fechar 
o balanço da AP e de sua atividade”. Mas este 
não era o caso. (LIMA & ARANTES: 1984:156). 

Duarte Pereira, pioneiro na defesa da unifica-
ção em torno do PCdoB, discordou dessa propos-
ta, que considerava açodada, pois, segundo ele, se 
furtava de analisar mais profundamente as dife-
renças que existiram entre as duas organizações 
até recentemente, como a avaliação do papel de 
Stalin no processo de construção do socialismo. 
A AP, a exemplo dos comunistas chineses, tinha 
uma posição mais crítica em relação a esse diri-
gente soviético. “O que aproximava a AP da ex-
periência revolucionária chinesa, principalmen-
te o pensamento Mao-Zedong, era que ela via 
nessa experiência e nesse pensamento a ênfase 
antidogmática e antiburocrática, uma crítica de 
esquerda ao chamado stalinismo”, afirmou ele. 
Outro ponto em que existiam diferenças de opi-
nião era o relativo a caracterização da sociedade 
brasileira, considerada pelo PCdoB ainda como 
semifeudal e semicolonial, subestimando assim 
os avanços do capitalismo no campo. 

Para Duarte, mudanças teóricas importantes 
haviam sido feitas (em relação à nova fase do 
imperialismo e do marxismo e da necessidade 
de um partido de tipo inteiramente novo), sem 
terem sido suficientemente compreendidas e in-
corporadas pelo conjunto dos militantes. Por isso, 
manteve-se firme na sua posição em defesa da 
realização de um congresso, no qual se faria um 
balanço da experiência dos 10 anos da AP – a sua 
evolução política e teórica – e seriam discutidas 
as condições da unificação. Suas posições foram 
derrotadas e no dia 17 de maio de 1973, o Birô 
Político da Ação Popular Marxista-Leninista apro-
vou o documento Incorporemo-nos ao PC do Brasil.

Mesmo ali ainda pode ser lido: “Deve-se cum-
prir ainda, secundariamente, algumas tarefas 
para encerrar com ampla vitória a vida da Ação 
Popular. Trata-se de elaborar, debater e aprovar a 
tese para incorporação. Alguns passos práticos, 
como o da forma de realizar o II Congresso, serão 
esclarecidos posteriormente”. Contudo, o II Con-
gresso nunca se realizaria. Nos estertores da AP, 
com o afastamento de Duarte Pereira da maio-
ria, a direção principal coube a Haroldo Lima que 
ultimou os preparativos para a incorporação dos 
militantes à nova organização.

Os dirigentes da AP então marcaram uma 
reunião com a direção nacional do PCdoB visan-
do informar sobre as decisões tomadas por eles. 
Para essa missão foram escalados Haroldo Lima 
e Renato Rabelo – o outro membro da maioria, 
Aldo Arantes, estava em missão na China. Em 
nome do PCdoB participaram dois veteranos 
combatentes: João Amazonas e Pedro Pomar.

O que mais marcou os dois representantes da 
AP foi a afirmação de João Amazonas, corrobo-
rada por Pomar: “no Brasil é um ato de coragem 
querer entrar para um Partido como o PCdoB. 
Com o início da Guerrilha do Araguaia, nós to-
dos estamos condenados. Entrar agora é colocar o 
nome na lista dos condenados à morte. E é o que 
vocês estão fazendo; recebam nosso abraço pela 
coragem com que estão se comportando”. O que 
não sabiam é que logo em seguida começaria tam-
bém uma caçada sangrenta aos remanescentes da 
APML que praticamente eliminaria sua direção. 

Mesmo sem reivindicarem, Renato Rabelo, 
Haroldo Lima e Aldo Arantes passaram a inte-
grar a Comissão Executiva do PCdoB. Outros 
quadros da direção da AP foram cooptados para 
o Comitê Central, como Péricles de Souza, José 
Novaes e Ronald Freitas. Também ingressou na-
quele organismo João Batista Drummond, que 
havia entrado no partido antes da conclusão do 
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processo de incorporação. Por questão de segu-
rança, nos estados foi montada uma segunda 
estrutura para integrar o pessoal que vinha da 
AP. Em muitos casos, os membros provindos 
da AP eram em número maior do que os que 
já eram do PCdoB. Esta medida, embora desse 
um pouco mais de proteção, criava o risco de 
surgirem duas políticas distintas. Coisa que, no 
geral, acabou não acontecendo. Duarte Pereira – 
aquele que havia proposto a unificação em torno 
do PCdoB – não ingressou com os demais mem-
bros da maioria. Ele se colocou como candidato 
a membro do PCdoB, mas sob condição de poder  
continuar o debate sobre suas posições teóricas 
e políticas. Coisa que as condições da época não 
permitiram.  

A minoria que foi expulsa entre o final de 
1972 e início de 1973, buscou manter viva a 
Ação Popular Marxista-Leninista. Nesta tenta-
tiva desesperada acabou rompendo as regras de 
segurança, que tanto caracterizaram a antiga 
AP, e isso contribuiu para a “queda” e o assassi-
nato de vários de seus quadros mais importan-
tes. Ainda em 1973, foram mortos Paulo Stuart 
Wright, Honestino Monteiro Guimarães, José 
Carlos da Mata Machado, Gildo Macedo Lacer-
da, Umberto Albuquerque Câmara Neto, Eduar-
do Collier Filho e Fernando Augusto Santa Cruz 
Oliveira. Sobreviveram ao massacre Jair Ferreira 
de Sá e Manoel da Conceição.

Encerrando um ciclo e começando 
outro

Estranhamente, após o artigo de Pedro Pomar, 
a direção do PCdoB faria silêncio sobre o processo 
de incorporação. Não existem referências a esse 
importante fato nos exemplares d’A Classe Operá-
ria publicados entre 1973 e 1976, quando ocorreu 
o grosso dos ingressos. Tanto a incorporação dos 
marítimos (1966) quanto a da maioria revolucio-
nária do Comitê Regional da Guanabara (1968) 
foram rapidamente anunciadas e comemoradas. 
O jornal Libertação, agora sob direção do PCdoB, 
continuou sendo publicado como órgão da Ação 
Popular Marxista-Leninista até 1975. As razões 
disso, muito provavelmente, estão ligadas aos 
problemas de segurança. 

Contudo, sabemos que Aldo Arantes e Ha-
roldo Lima foram escalados para escrever um 
balanço da experiência da Ação Popular e do 
processo de incorporação. Isso deve ter sido feito 
entre 1974 e 1976. No final deste ano, o docu-
mento intitulado Vitória do Marxismo-Leninismo: 

Ação Popular incorpora-se ao PCdoB – que teve na 
sua elaboração a contribuição de João Amazo-
nas – estava pronto para ser aprovado pelo Co-
mitê Central.

A repressão impediu que isso fosse realizado. 
O texto foi apreendido durante a operação que 
resultou na Chacina da Lapa, na qual foram as-
sassinados Pedro Pomar, Ângelo Arroyo e João 
Batista Drummond. Uma cópia foi encontrada 
por Haroldo Lima e Aldo Arantes depois que sa-
íram da prisão. A segunda parte do texto, tra-
tando das lições da incorporação, acabou sendo 
publicada como apêndice em seu livro sobre a 
história da Ação Popular. Ali pode-se ler: “A in-
corporação da AP ao PC do Brasil foi (...) uma 
inequívoca vitória do marxismo-leninismo e 
uma flagrante derrota do revisionismo. Reforça-
va a tendência geral de aglutinação em torno do 
PCdoB e apontava para os marxista-leninistas 
de outras origens o caminho provado que devem 
seguir para ajudar na construção do partido pro-
letário no Brasil”. 

Finalmente, no 6º Congresso do PCdoB foi 
aprovado o primeiro documento oficial trazen-
do um balanço da incorporação. Segundo ele, o 
processo não poderia ter sido mais positivo. Diz o 
texto: “Aspecto positivo da incorporação da AP foi 
o reforçamento político e orgânico do Partido, pe-
lo grau de combatividade e nível político de gran-
de número de quadros que haviam se formado 
nas difíceis condições de luta contra o fascismo. 
Esse reforço deu-se em nível regional e no Comi-
tê Central, na reestruturação de 1975”. Continua: 
“A incorporação dos militantes e dirigentes da 
Ação Popular foi a que se revelou mais correta e a 
que mais benefícios trouxe ao partido”.

* Augusto C. Buonicore é historiador, secretá-
rio-geral da Fundação Maurício Grabois. E autor dos 
livros Marxismo, história e revolução brasileira: 
encontros e desencontros e Meu Verbo é Lutar: 
a vida e o pensamento de João Amazonas, am-
bos publicados pela Editora Anita Garibaldi.
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