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Resumo: 
A correlação de forças entre o lomantismo, o juracisismo e o vianismo, as principais correntes 
da política baiana em 1966, se modificou radicalmente com a imposição do bipartidarismo e a 
formação do diretório regional da ARENA na Bahia. Por tratar-se de importantes espaços de 
decisão, o controle do partido e do legislativo estadual tornou fundamental para garantir a 
hegemonia política no estado. Em meio a essas transformações, o carlismo surgiu como uma 
nova corrente hegemônica que submeteu, absorveu ou hostilizou os grupos concorrentes. As 
estratégias de controle e dominação utilizadas para a manutenção do poder nos espaços de 
decisão marcam as diferenças, explicam a diversidade e abrem caminho para o debate. Por 
isso, pretende-se analisar esse episódio focando, principalmente, as estratégias de ação dos 
atores envolvidos. 
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Uma breve caracterização das correntes políticas baianas no período republicano: 

Avessas a qualquer tipo de transformação, por mais conservadora que fosse, a 

proclamação da República foi um duro golpe nas elites tradicionais da Bahia. A decadência 

econômica do setor agrário e o fim do regime de escravidão durante aquele século já tinham 

causado grandes danos aos grupos dominantes da terra mater brasileira. Aos poucos, 

entretanto, foram se adaptando à nova situação política do país cuidando dos dedos e de 

alguns anéis. Essa inserção conduziu, como é notório, ao desenvolvimento de um sistema 

político concentrador e governista, na medida em que o poder convergia para um chefe local 

que operava com apoio dos governos estadual e federal. 

Luís Viana foi pioneiro nesse estilo e exemplo do adesismo às circunstâncias políticas 

irreversíveis. Nas décadas finais do Império foi um político bastante influente e se manteve 

como uma liderança indiscutível nos primeiros anos da Republica sendo, inclusive, 

responsável pela nomeação e, posteriormente, a eleição de seu aliado, José Gonçalves, ao 

governo estadual. Na seqüência dos fatos, a crise sucessória entre Deodoro da Fonseca e 

Floriano Peixoto exigiu um posicionamento de seus aliados na Bahia e causou uma ruptura 

definitiva entre os gonçalvistas, que apoiavam Deodoro, e os vianistas, que ficariam 

indefinidos até a ascensão de Floriano à presidência, mas terminaram por apoiar esse último. 

O apoio de José Gonçalves a Deodoro da Fonseca contrariou o conselheiro Luís Viana e lhe 

custou a posição de governador do Estado da Bahia, visto que, nas eleições subseqüentes, 

                                                 
∗ Doutorando. 
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Luís Viana foi, como pretendia, o sucessor de José Gonçalves. O conflito entre os dois chefes 

locais acabou por provocar a intervenção federal e o massacre de Canudos em 1897. A 

militância partidária de Luís Viana Filho somente se daria a partir da década de 1930, sempre 

ao lado de Otávio Mangabeira.  

Na seqüência histórica, José Joaquim Seabra, tempos depois de ser exilado por apoiar 

José Gonçalves e o marechal Deodoro da Fonseca e de liderar rebeliões contra o governo 

Floriano Peixoto, venceu as eleições de 1912 e tornou-se importante “chefe” político até a 

década de 1920. Seu principal aliado nesse período foi, exatamente, Otávio Mangabeira, cuja 

lealdade extremada levou-o a divergir de seu irmão na candidatura de Hermes da Fonseca em 

1909. Otávio Mangabeira, por sua vez, iniciou sua carreira política como vereador pelo 

Partido Republicano da Bahia – PRB, em 1908. Um ano depois se vinculou ao Partido 

Republicano Democrata (PRD), dissidência criada por José Joaquim Seabra e que se opunha a 

Luís Viana e aos demais integrantes da oligarquia agrária do estado. Em 1919, no entanto, 

Mangabeira rompeu com Seabra e o PRD reingressando no PRB ao lado do irmão. Ainda 

dentro do PRB, embora com uma nova configuração, apoiou o Governo Washington Luís e 

foi com ele exilado na Europa quando Getúlio Vargas saiu vitorioso em 1930. 

Com a ascensão varguista ao poder, Juracy Magalhães foi indicado seu interventor na 

Bahia, após várias tentativas frustradas de composição com os principais coronéis do interior, 

através de outros delegados da Aliança Liberal. Adepto do movimento tenentista de 1920 e da 

Revolução de 1930, o militar cearense sempre esteve muito próximo do pensamento político 

liberal contrapondo-se à estrutura rural e clientelista que dominou a política brasileira na 

República Velha. Não obstante, ser representante da Revolução de 30 que, teoricamente, 

consistia no rompimento com o “atraso” das elites agrárias latifundiárias e clientelistas, Juracy 

Magalhães acabou por associar-se ao segmento da elite que pretendia combater. O 

pragmatismo superou as divergências ideológicas iniciais por conta da reação orgânica dos 

coronéis à chegada do interventor, como constata o próprio Juracy: 

Logo ao chegar, consegui o milagre da unanimidade baiana. Todas as 
correntes se uniram contra mim. O Partido Autonomista de J.J. Seabra, de 
Simões Filho, dos Calmon, dos Mangabeira e dos Madureira de Pinho, 
lançou slongas para me constranger. Até Luiz Vianna Filho, (sic) que depois 
formaria a meu lado na UDN, manifestou-se, nesse tempo, como um 
autonomista enragé, declaradamente meu adversário. Eu era, de fato, um 
estranho no ninho, um tenente forasteiro que ousava pisar naquele solo 
sagrado há muito presidido por santos irredutíveis e ciumentos.1 
 

                                                 
1 GUEIROS, José Alberto. Juracy Magalhães: o último tenente (depoimento). 3.ª ed., Rio de Janeiro: Record, 

1996, p. 128. 
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Juracy permaneceu no governo da Bahia até a instauração do Estado Novo em 1937 

quando rompeu com Vargas. Apoiado pela coligação de coronéis do interior conseguiu vencer 

a oposição de Otávio Mangabeira e Antônio Balbino e eleger a maioria dos deputados à 

assembléia constituinte estadual. No mesmo ano os deputados constituintes o indicaram 

governador para o mandato constitucional iniciado em 1935.  

Otavio Mangabeira, também, elegeu-se governador da Bahia pela UDN em 1947, no 

primeiro pleito após a redemocratização do país. O balbinismo, grupo político liderado por 

Antônio Balbino e apoiado por Otávio Mangabeira, venceu as eleições ao governo do estado 

em 1954 por uma frente ampla de oposição a Juracy Magalhães. Em 1959, Juracy foi 

reconduzido ao governo do estado pela legenda da União Democrática Nacional (UDN), 

partido criado por ele na Bahia.2 Um eventual apoio do líder estadual da UDN, Juracy 

Magalhães, ao último governo de Vargas levou Otávio Mangabeira a criar uma ala 

autonomista dentro do partido e, em seguida, ligar-se ao Partido Libertador (PL). As 

sucessivas coligações realizadas entre legendas de todas as matizes para as eleições 

presidenciais que se sucederam, também se repetiram na Bahia. Por ocasião do seu 

falecimento em 1960, o grupo de Otávio Mangabeira possuía pouca expressão no conjunto da 

elite política e era ideologicamente confuso.  

Ao governo de Juracy Magalhães, sucedeu Lomanto Júnior (1963 – 1967), político 

municipalista, originário da corrente política baiana considerada mais liberal e democrática 

(no sentido amplo do termo) articulada nas décadas anteriores por Otávio Mangabeira. Sua 

atuação política foi intensa como vereador, na condição de deputado federal por três 

legislaturas e uma vez deputado constituinte, como ministro das Relações Exteriores do 

governo Washington Luís e no cargo de senador. Durante quase meio século de vida pública 

manteve sempre uma postura ideológica liberal opondo-se ao conservadorismo dos demais 

membros da elite na Bahia. As sucessivas alianças com os setores hegemônicos das legendas 

às quais pertenceu, no entanto, descaracterizaram essa tendência original do grupo 

Mangabeira. 

Cabe salientar que nas duas décadas que vão de 1947 a 1967 todos os governadores 

que se sucederam na Bahia foram eleitos através de coligações que, invariavelmente, uniam 

adversários políticos. Otávio Mangabeira (1947 – 1951) elegeu-se pela União Democrática 

Nacional (UDN), com o apoio do Partido Social Democrático (PSD), criado pelos 

interventores de Vargas e tradicionalmente adversário do partido presidido pelo governador 

                                                 
2 CARVALHO, Patrícia Carneiro Santos Moreira de. Juracy Magalhães e a construção do juracisismo: um 

perfil da política baiana. 2005. Dissertação (Mestrado) - UFBa, Salvador, 2005, p. 110 e 111.  
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eleito. Um importante apoio do PSD para a eleição de Otávio Mangabeira veio de Régis 

Pacheco (1951 – 1955), posteriormente eleito para o mesmo cargo pelo PSD com o apoio do 

Partido Trabalhista Brasileira (PTB) derrotando o candidato da UDN, Juracy Magalhães. Uma 

coligação formada por uma dissidência do PSD, pelo PTB e pela UDN elegeu, logo em 

seguida, o governador Antônio Balbino (1955 – 1959). Juracy Magalhães chefiou o executivo 

baiano de 1959 a 1963, conduzido por uma eleição na qual a vitória só foi possível devido a 

uma crise no PSD que cindiu o partido favorecendo o candidato da UDN. Nova conformação 

entre o PTB e a UDN levou Lomanto Júnior (1963 – 1967) ao cargo de governador do estado 

depois de fragorosa derrota do candidato do PSD. Em suma, as três maiores legendas, 

incluindo suas dissidências, embora fossem tão distintas não conseguiam, separadamente, 

garantir uma hegemonia capaz de eleger seus candidatos. 

Os grupos em evidência representavam diferentes setores da sociedade baiana e 

possuíam marcantes diferenças ideológicas.3 Otávio Mangabeira, um autonomista dentro da 

UDN, era um liberal histórico, defensor das liberdades democráticas e ferrenho opositor de 

Getúlio Vargas.4 Antônio Balbino, descendente da oligarquia agrária do interior do estado, 

sempre esteve muito próximo de Otávio Mangabeira, contudo, sua convicções não eram tão 

firmes e sua influência foi desaparecendo gradativamente após o golpe de 1964 quando se 

filiou ao MDB.  Luís Viana Filho, político conservador, apoiado pela elite agrária do estado, 

também foi um sistemático opositor de Vargas e constante aliado de Otávio Mangabeira nas 

dissidências autonomistas da UDN. Juracy Magalhães, o interventor de Vargas, esteio da 

Aliança Liberal, era um ousado defensor da modernização política e econômica do país 

através do processo de industrialização e da livre concorrência. Apesar das distinções 

apontadas acima, os arranjos para ocupação dos cargos públicos eram muito comuns e seus 

efeitos, via de regra, devastadores para a manutenção do status quo da elite dominante.  

 

As elites da Bahia no governo Castelo Branco: 

Apesar de graves, nenhuma crise conjuntural dos períodos anteriores provocou 

tamanhas mudanças no interior da elite política na Bahia como o golpe militar em 1964 e a 

                                                 
3 O conceito de ideologia aqui empregado difere do sentido marxista de falsa consciência e pode ser tipificado 

como de “significado fraco” como quis Norberto Bobbio já que designa “o genus diversamente definido dos 
sistema de crenças políticas: um conjunto de idéias e valores respeitantes à ordem pública e tendo como função 
orientar os comportamentos políticos coletivos”. BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. 5.a ed. Brasília: 
UnB, 2004. p. 585.      

4 Sobre suas idéias ver ARINOS, Afonso. et al. Um praticante da democracia: Otávio Mangabeira. Salvador: 
Conselho Estadual de Cultura, 1980. Mesmo seus adversários admitem, por consenso, esses valores. 
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reforma política em 1966. Foi no governo Castelo Branco que a elite tradicional atingiu o 

auge e tomou o caminho do obscurantismo. 

O conjunto de forças que se articulou para derrubar o presidente João Goulart 

compunha-se, grosso modo, de militares das mais variadas correntes (algumas denominadas 

como sorbonistas, linha dura, nacionalistas e legalistas), como também de civis, em sua 

maioria, ligados à UDN. Esse partido compunha-se de antigos coronéis, políticos liberais 

dissociados do PTB de Vargas, socialistas e mesmo comunistas dissidentes.5 Evidentemente 

que essa tipificação dos militares e dos civis é genérica e simplificadora e não dá a dimensão 

de todas as variações existentes no interior dos partidos e das Forças Armadas e nem nas 

diversas regiões do país, mas, representa, em bloco, as principais características desses 

grupos. 

Sendo assim, ao assumir a presidência, Castelo Branco teve de administrar uma 

coalizão de forças divergentes no governo e tentar a todo custo hegemonizar a política no 

sentido de implementar um Estado forte, porém, flexível com as oposições internas. Suponho 

que seja interessante citar as considerações de Sebastião Velasco e Cruz e Carlos Estevam 

Martins a esse respeito: 

Junto com o poder, os sorbonistas tinham em suas mãos um problema de 
difícil solução: a composição da coalizão vitoriosa, na qual ocupavam 
posição hegemônica, tinha sido adequada para viabilizar o golpe, mas 
mostrava-se incompatível com o programa de governo que pretendiam 
executar. Interesses que precisavam ser contrariados – como os do latifúndio 
e da burguesia economicamente parasitária ou atrasada em termos 
tecnológicos e organizacionais – encontravam-se instalados no esquema 
situacionista, enquanto que outros interesses, suscetíveis de participar de um 
pacto desenvolvimentista encontravam-se aguerridamente entrincheirados na 
oposição. Assim sendo, a coalizão vitoriosa não era apenas heterogênea: era 
fortemente contraditória e, mais importante do que isso, essencialmente 
incapaz de unificar setores dominantes e dominados num projeto 
policlassista que, sendo consensual entre seus defensores e majoritário face a 
seus oponentes, pudesse ser implantado conforme o ideal sorbonista, vale 
dizer, dentro da lei e da ordem.6  

 
Esse rápido recuo na gênese da conspiração golpista reafirma as divergências 

existentes no governo Castelo Branco em razão de sua composição com diferentes grupos das 

elites regionais que legitimavam a função política das Forças Armadas.  

                                                 
5 BENEVIDES, Maria Vitória de Mesquita. A UDN e o udenismo: ambigüidades do liberalismo brasileiro, 1945-

1965. São Paulo: Paz e Terra, 1981. p. 28 – 32. 
6 CRUZ, Sebastião C. Velasco & MARTINS, Carlos Estevam. De Castello a Figueiredo: uma incursão na pré-

história da “abertura”. In: Sociedade e Política no Brasil pós-64. 2. ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 17. 



Anais das Jornadas de 2007 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

 

6 

Ainda que no plano político estadual as legendas partidárias fossem complexas e 

ambíguas, os discursos de apoio à intervenção autoritária, como o do deputado estadual 

Wilson Lins, eram orquestrados: 

Ao ser desencadeada a Revolução, já não havia no país uma elite civil 
responsável, daí o poder ter passado para os militares, sem os quais a 
aventura de Jango teria seguido, vitoriosamente, o seu curso, pois 
constituíam uma minoria insignificante os que lhe faziam frente.7 

 
Apesar de tanta convicção, a adesão das principais lideranças políticas da época foi, de 

certo modo, tardia. Juracy Magalhães, embora um “realista” da UDN que não descartava o 

golpe como alternativa para conquistar o poder e, ainda que tenha sido anteriormente 

consultado, só aderiu completamente ao golpe em março de 1964 quando lhe pareceram 

irreversíveis as posições de Jango no sentido da radicalização das reformas.8 Após isso, 

assumiu sem reservas. Ele próprio deixou depoimentos a José Alberto Gueiros nos quais 

atesta a sua presença em importantes decisões políticas tomadas pelos militares golpistas.9 

Logo após o comício da Central do Brasil reuniu-se com Castelo Branco para desencadear um 

processo de convencimento entre oficiais graduados das Forças Armadas em favor da 

conspiração. Negociou a candidatura de Castelo Branco, mesmo contrariando interesses de 

Costa e Silva e de outros militares e dos governadores de São Paulo, Ademar de Barros e da 

Guanabara, Carlos Lacerda. Mobilizou Rui Santos, Luís Viana Filho e Antônio Carlos 

Magalhães, da bancada baiana no congresso, para apoiar o golpe e o nome de Castelo. 

Referendou a indicação de Luis Viana Filho para a chefia da casa civil do governo Castelo 

Branco e aceitou a sua própria indicação para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. 

Não obstante a sua contribuição na Câmara dos Deputados, a participação efetiva e 

intensa de Luís Viana Filho se deu mesmo como assessor político após a instalação do novo 

governo. Nessa posição discutiu e elaborou a “lei das inelegibilidades”, uma emenda 

constitucional de 1965, artificialmente projetada para expurgar Helio de Almeida, ex-ministro 

de Goulart e forte candidato ao governo do estado da Guanabara. Estava ministro da Justiça 

quando foi editado o Ato Institucional n.o 2 que extinguiu os partidos políticos e estabeleceu 

as eleições indiretas. Posteriormente, através desse artifício, foi indicado governador da Bahia 

pela Assembléia Legislativa para o quadriênio 1967/1971. 

                                                 
7 APEB. Diário Oficial do Estado da Bahia. 3 fev. 1971, p. 48. 
8 ABREU, Alzira Alves de et. al. (coord.) Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro Pós – 30. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 2001. p. 3455. 
9 GUEIROS, José Alberto. Juracy Magalhães: o último tenente (depoimento). 3ª ed. Rio de Janeiro: Record, 

1996. 
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Ao assumir o governo em 1963, Lomanto Júnior se viu envolvido numa situação que 

refletia nitidamente as contradições dos partidos e da elite política na Bahia. Por isso: 

Lomanto procurou atuar, durante os doze meses de sua gestão que 
antecederam o golpe de 1964, como um ‘algodão entre os cristais’, 
amortecendo os atritos entre os Magalhães e Jango, o lacerdismo e o 
trabalhismo, a UDN e o PTB.10  

 
Originário do liberalismo democrático11 que orientava o grupo de Otávio Mangabeira, 

Lomanto Júnior esteve numa posição pouco confortável após o golpe. Em 4 de fevereiro de 

1964, o jornal A Tarde publicou um artigo com declarações enfáticas de apoio do governador 

às reformas de base do governo Jango. No início de março do mesmo ano, após uma 

manifestação violenta de estudantes universitários contra a presença de Carlos Lacerda na 

Bahia, o governador fez publicar uma nota no mesmo jornal evocando sua neutralidade no 

processo político que desembocaria na ditadura. No dia 7 de abril seguinte, o governador 

discursou para os deputados da Assembléia Legislativa do Estado manifestando apoio às 

Forças Armadas e marcando sua posição contra o comunismo. 

O círculo se fechou no congresso com a participação ativa de deputados baianos, entre 

eles, Antônio Carlos Magalhães que além de haver negociado nos bastidores a candidatura de 

Castelo Branco foi o principal disseminador da tática sorbonista de criar um clima psicológico 

tenso que favorecesse a queda de Goulart. Entre maio de 1963 e março de 1964, dos 23 

pronunciamentos feitos pelo deputado federal Antônio Carlos Magalhães, 15 se referiam ao 

presidente João Goulart ou a seus auxiliares próximos com a clara intenção de desgastar a 

imagem do governante e promover a sua desestabilização política.12 Sua estratégia pretendia 

caracterizar o governo de Jango como ineficiente, corrupto e golpista: Em julho de 1963 usou 

da tribuna para fazer um elogio ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, 

que, “no exercício da presidência da República, durante três dias, conseguiu trabalhar mais do 

que o presidente João Goulart em dois anos e meio”;13 durante todos esses meses foi insistente 

no pedido de apuração de irregularidades no DNER; em novembro de 1963 teceu 

considerações sobre a intenção do presidente da República de comunizar o país em virtude de 

nomear comunistas para cargos importantes nas esferas civil e militar do governo, 

                                                 
10 FERREIRA, Muniz. O golpe de Estado de 1964 na Bahia. Salvador, 2005. p. 01. Inédito. 
11 O conceito clássico de liberalismo possui diferentes definições a depender do tempo, do lugar e do grau em 

que se manifesta e do caráter histórico, político e filosófico que se queira dar. Nesse caso, a percepção que 
temos é de que a classificação atende aos requisitos de um indivíduo que se situa politicamente ao centro, 
debate com alguma tolerância as diferenças individuais e coletivas ao mesmo tempo em que busca na 
autonomia do Estado e das instituições o referencial de democracia.  

12 Cf. Diários Oficiais do Congresso Nacional, mar. 1963 a  mar.1964.  Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/publicacoes.  

13 Diário Oficial do Congresso Nacional.  20  jun. 1963. 
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conjecturando, logo em seguida, a necessidade de uma unificação política no sentido de 

organizar uma força capaz de se antepor às intenções golpistas do presidente. 

Em suma, os extremos da coalizão que elegeu Lomanto Júnior em 1962, na Bahia, 

também apoiaram inteiramente o golpe de 1964 e o governo de Castelo Branco. Configurou-

se assim o apoio praticamente integral da elite local ao processo conspiratório que instaurou a 

recente ditadura brasileira. Essa associação de diversidades, multiplicadas pelas outras 

existentes nos demais estados brasileiros e conjugada com a heterogeneidade dos setores das 

Forças Armadas que aderiram ao golpe dá a dimensão exata do caráter conflitante que tomou 

a proposta política do militares para governar o país, da qual a elite política na Bahia foi parte 

integrante. 

 

Ascensão do carlismo: 

 Com a advento da ditadura brasileira após 1964 o lomantismo e balbinismo, setores, 

oriundos do liberalismo de Otávio Mangabeira, perde quase todos os espaços de negociação 

na disputa pelo poder. O vianismo, outro remanescente do grupo mangabeirista e o 

juracisismo mantém-se ativos na coalizão. Aliás, a indicação de Luís Viana Filho, autenticada 

por Juracy Magalhães, para compor o governo sorbonista é a repetição ampliada do arranjo 

político para eleger Lomanto Júnior. Luís Viana alegou não ter vinculações anteriores com 

Castelo o que reforça a tese de que a indicação de seu nome obedece ao favorecimento da 

elite política da Bahia em troca do apoio recebido pelo presidente. 

Diferentemente do que ocorreu entre o lomantismo, o balbinismo e o vianismo – todos 

oriundos do autonomismo de Otávio Mangabeira – e o juracisismo, a associação entre Juracy 

Magalhães e Antônio Carlos Magalhães se deu no interior do mesmo segmento da elite. Em 

1933, durante o governo Vargas, Francisco Peixoto de Magalhães Neto, pai de Antônio 

Carlos Magalhães, se elegeu deputado constituinte pelo Partido Social Democrático - PSD, 

recém-criado na Bahia pelo interventor de Vargas. O apoio recebido pelo primeiro interventor 

varguista, como vimos, foi exatamente dos coronéis interioranos que a revolução pretendia 

alijar do poder.  De modo periférico e pontual, alguns dissidentes seabristas e jovens 

aspirantes à política, aderiram à situação. Francisco Magalhães Neto, profissional de medicina 

na Bahia, com larga experiência, se apresentou como excepcionalidade nessa conjuntura em 

que estudantes de medicina e seus professores se opunham ao governo de Vargas. Nasceu daí 

o estreitamento de relações que se manteve com a estréia do jovem médico Antônio Carlos na 

política em 1954, quando foi eleito deputado estadual pela UDN. No diretório regional desse 
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partido, além de Antônio Carlos, Jutahy Magalhães, herdeiro político e filho de Juracy, 

também iniciava uma carreira política bastante promissora. 

Por esse tempo Antônio Carlos Magalhães já era conhecido pelos apartes que fazia aos 

discursos dos deputados que atacavam seu líder, mesmo como redator de debates da 

Assembléia Legislativa. Durante dezessete anos ele foi defensor inconteste de Juracy 

Magalhães em todas as instâncias políticas e dele recebeu impulso para ocupar vários cargos 

até chegar ao governo da Bahia em 1971, quando a vinculação política atingiu a maioridade e 

se tornou autônoma. 

 

A reforma política e a alteração na correlação de forças: 

Consolidado o golpe, Castelo Branco passou a encontrar dificuldades para operar com 

as instituições remanescentes do sistema democrático. Impôs, então, o Ato Institucional no 2 

que institui o bipartidarismo e criou a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido 

político de sustentação dos militares no poder e para onde confluíram os aliados do 

movimento de março. A ARENA reuniu políticos da UDN, do PSD, do PDC, e do PR numa 

mesma legenda agregando, por conseguinte, suas sublegendas ou dissidências e atraindo para 

si complexidades orgânicas maiores que as dos antigos partidos.  

Ainda assim, o juracisismo, o vianismo e, em menor escala, o lomantismo 

permaneceram como correntes fortes dentro do partido. Evidentemente, a disputa pelos cargos 

diretos e indiretos era grande, uma vez que o prestígio político dos membros do partido estava 

diretamente associado a um mandato parlamentar ou executivo. Do mesmo modo, o grupo 

dominante no diretório regional e com maioria parlamentar garantia acesso ao governo 

estadual e ao controle dos canais de acesso ao governo federal. ARENA e Assembléia 

Legislativa se apresentavam, mais que em qualquer outra situação, como importantes espaços 

de organização e decisão.  

Ocorre, todavia, que as contínuas mudanças na conjuntura política do país tornaram 

cada vez mais complexas e instáveis as relações de poder entre as elites locais obrigando 

lideranças consolidadas a reorganizar continuamente suas estratégias e participar de 

composições cada vez mais amplas que pulverizavam o seu poder. 

Dentro dessa perspectiva, o período de ajustes para a sucessão de Castelo Branco foi 

particularmente desgastante e impactou profundamente os juracisistas, os vianistas e os 

demais aliados do falecido Otávio Mangabeira. Como estavam profundamente envolvidos na 

defesa do grupo sorbonista, Juracy Magalhães, Luís Viana Filho e Lomanto Júnior se 
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encontraram bastante fragilizados com a possibilidade de ascensão de Costa e Silva. Até 

mesmo a posse de Antônio Carlos Magalhães na Prefeitura foi antecipada com receio de um 

recuo do novo presidente. A prudência, entretanto, salvaguardou os interesses da elite política 

na Bahia, como explica Paulo Fábio Dantas Neto: 

Depois do estrago do AI-2, a situação mais delicada foi, como se sabe, a 
imposição, ao marechal-presidente, do ministro da Guerra, Gal. Costa e 
Silva, como sucessor. A relutância de Castelo teve, tanto quanto possível, a 
solidariedade dos três baianos, mas a certo momento, avaliando irreversível 
a candidatura Costa e Silva, Juracy tomou a iniciativa de desbloquear seu 
trânsito, dando-lhe o apoio de sua voz ministerial. A operação foi arriscada, 
uma vez que, em caso de não ter sido feita com clareza e habilidade, poderia 
ter custado, possivelmente a todo o trio baiano, a confiança de Castelo 
Branco. Bem sucedida, pela resignação do marechal-presidente, a transição 
pode render, ao menos a Juracy, a simpatia do general-sucessor e ao trio 
baiano a chance de sobreviver à troca de guarda no palácio, alívio 
propiciado, inclusive, pela prudente torcida à distância, mantida por Viana e 
Antônio Carlos, em relação à manobra.14 

 
Atores emergentes na política como Antônio Carlos Magalhães se beneficiavam da 

flexibilidade com que podiam se mover nessa teia de relações considerando que as pequenas 

arestas existentes podiam ser aparadas sem maiores sacrifícios. Desse modo, ACM, sigla pela 

qual viria a ser conhecido, articulou sua ascensão ao governo estadual em meio a toda 

diversidade do diretório regional da ARENA na Bahia valendo-se das habilidades que lhe 

eram bastante peculiares: carisma, pragmatismo político e centralização autoritária. Não 

descuidou de uma plataforma política convergente com o programa do partido, afinada com a 

ideologia dominante e voltada para as aspirações de sua base eleitoral.  

Não obstante sua experiência parlamentar como deputado estadual e federal, a carreira 

de Antônio Carlos Magalhães começou a se consolidar quando Luís Viana Filho, ao assumir o 

governo da Bahia em 1967, convidou ACM para o cargo de prefeito biônico de Salvador. Era 

a oportunidade que o capacitava a um potencial candidato ao governo estadual, cargo que 

assumiria em 1971 e voltaria a ocupar por outras duas vezes, em 1979 e 1991.  

 

ACM, o carlismo e suas estratégias: 

Não restam dúvidas que Luís Viana Filho e Juracy Magalhães possuíam larga 

experiência política e, por isso mesmo, utilizaram estratégias eficientes para a manutenção do 

seu status quo na política baiana por um longo tempo. Também é verdade, que as atitudes que 

                                                 
14 DANTAS NETO, Paulo Fábio. Tradição, autocracia e carisma: a política de Antônio Carlos Magalhães na 

modernização da Bahia (1954 – 1974). Belo Horizonte: Editora UFMG/Rio de Janeiro: IUPERJ, 2006. p. 252 
e 253. 
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caracterizavam os atores dominantes, seus pares, os partidos e as demais instituições em que 

atuavam não se modificaram drasticamente durante o período republicano. Os efeitos das 

mudanças conjunturais, de certo modo, atingiu a todos os participantes dessa ampla rede de 

relações construída para atingir o poder. Portanto, as razões da guinada carlista e de seu 

predomínio por quase meio século na Bahia são muito sutis e merecem cuidado especial 

quando analisadas. 

Foi visto que Luis Viana Filho e Juracy Magalhães, cada um em seu tempo, 

encontraram desafios enormes à sua consolidação como lideranças de correntes políticas na 

Bahia. Luís Viana Filho, aliado da corrente mangabeirista, apesar do peso familiar e de sua 

referência intelectual, se viu obrigado, juntamente com Otávio Mangabeira, a pactuar com o 

bloco varguista, a quem fizera reiterada oposição, para garantir vitórias eleitorais cada vez 

mais escassas enquanto permaneceram nas dissidências autonomistas. Juracy Magalhães, ao 

chegar à Bahia teve de compor com os coronéis que viera combater com a revolução liberal e, 

ao longo das últimas décadas da primeira metade do século XX, costurou inúmeras alianças 

com desafetos para se manter no poder. 

Nos dois casos, a estratégia para movimentar-se no labirinto da política baiana, superar 

suas ambigüidades congênitas e endêmicas e relativizar os efeitos da oposição foi sempre a de 

unir diferentes correntes em torno de um mesmo objetivo – geralmente eleições – pondo em 

segundo plano suas divergências particulares. Esse modelo de articulação entre desiguais, 

contudo, foi explorado à exaustão e não dava mais sinais de que teria o mesmo sucesso das 

décadas anteriores. 

Como vimos, a constituição dos partidos após o golpe, não somente manteve, como 

ampliou, as ambigüidades anteriores. As alianças intrapartidárias e extrapartidárias 

reproduziam o mesmo comportamento. Convém trazer à tona a análise de Maria Victória 

Benevides sobre a UDN, base de sustentação dos atores em tela até a sua extinção em 1966: 

A UDN surgiu, em 1945, como um grande movimento reunindo amplos 
setores da sociedade civil – associações de intelectuais, de ex-combatentes 
(FEB), de estudantes, religiosas e etc. – em torno de um objetivo comum, a 
derrubada do Estado Novo.15 
 

A respeito das coligações feitas pelo partido na eminência de campanhas eleitorais 

majoritárias ou proporcionais, ela advertiu: 

A UDN existia como partido exatamente na entressafra eleitoral, quando 
renegava sua desfiguração momentânea nas alianças e coligações, fixando-se 
nos grandes temas de sua linha política nacional.16 

                                                 
15 BENEVIDES, Maria Vitória de Mesquita. A UDN e o udenismo... p. 161. 
16 Idem, ibidem. p. 165. 
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E finalmente, suas impressões sobre as motivações que impulsionavam os diretórios 

regionais da UDN a realizar coligações nos estados para garantir apoio para as eleições 

majoritárias: 

Tais alianças e coligações, de vínculos puramente eleitorais, instáveis no 
tempo e irregulares no espaço (as que ocorrem para a Câmara nem sempre se 
repetem nas Assembléias, por exemplo), têm como principal motivação 
maximizar o apoio e derrotar o principal adversário.17 
 

O bipartidarismo imposto pelo Ato Institucional n.° 2 e a criação da ARENA em 1966 

impuseram uma conformação política absolutamente heterogênea e ambígua, na medida em 

que estabeleceu que a iniciativa para criação dos partidos deveriam ser dos membros do 

Congresso Nacional e estabeleceu quorum mínimo que alinhava, compulsoriamente, políticos 

de todos os matizes. 

No caso da UDN, Benevides sugeriu que a unidade das correntes políticas, dentro e 

fora do partido, em certas conjunturas, para viabilizar a vitória eleitoral foi uma prática 

constante e, seguindo o raciocínio de Maria do Carmo Campello de Souza acerca do declínio 

dos partidos conservadores, no período 1945 a 1964, ela conclui que a dispersão dos partidos 

em amplas coligações induziu, inevitavelmente, a uma fragmentação e ao realinhamento do 

sistema partidário.18  

Se o mesmo raciocínio for aplicado a ARENA e às correntes políticas predominantes 

na Bahia durante a segunda metade do século XX, considerando seu pertencimento a essa 

legenda composta de elementos tão heterogêneos, pode-se prever que os resultados foram 

análogos. E as motivações não se restringiram aos processos eleitorais e aos embates das 

sublegendas no diretório regional da ARENA. É fato notório que a Assembléia Legislativa do 

Estado foi um campo ainda mais ampliado dessas ambigüidades, resultantes de coligações e 

dos acordos intra e suprapartidários, para aprovação de emendas de interesse do executivo 

estadual que agregava até adesistas do MDB. 

Comprovada a permanência da enorme diversidade no interior dos espaços de decisão 

da política baiana nos anos 1960, parece conclusivo que, para manter neles sua hegemonia, as 

correntes políticas careceram de estratégias eficientes para superação dessas diferenças. Os 

vianistas e juracisistas fracassaram, mas persiste, contudo, a incógnita a respeito do 

diferencial que caracterizou o carlismo e as razões de seu sucesso frente às demais correntes 

políticas. 

                                                 
17 BENEVIDES, Maria Vitória de Mesquita. A UDN e o udenismo... p. 168 - 169. 
18 SOUZA, Maria do Carmo Campello. Estado e partidos políticos no Brasil (1930 – 1964). São Paulo: Alfa-

Ômega, 1976. p. 143. 
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Antônio Carlos Magalhães possuía um enorme carisma, atuava de forma pragmática, 

personalista e centralizadora, entretanto, jamais desprezou a eloqüência no discurso e a 

articulação com os aliados. Apesar do imediatismo de suas ambições insistia em temas 

recorrentes como moralidade e austeridade públicas, anticomunismo e desenvolvimento 

regional. Cioso de sua condição instável articulava-se na política de maneira bastante seletiva, 

descartando aliados “inúteis” com a mesma habilidade com que cooptava adversários 

indispensáveis à concussão de seus objetivos. Todavia, após 1964, a manutenção de um grupo 

político sólido, capaz de hegemonizar o diretório regional do partido e garantir posição de 

destaque nos principais postos de poder do estado e da União dependeram de uma estratégia 

que os demais concorrentes não souberam ou não puderam utilizar. 

Antônio Carlos Magalhães articulou no diretório regional da ARENA e na Assembléia 

Legislativa da Bahia uma base de apoio com o mesmo caráter ambíguo que caracterizava os 

agrupamentos da elite baiana. Entretanto, o carlismo personificado na figura de ACM, 

possuidor de um carisma de singular excepcionalidade, funcionava como uma espécie de 

catalizador, para onde convergiam todas as contradições do grupo, desonerando os indivíduos 

com pouca expressividade, em decadência ou diretamente afetados pelas mudanças 

conjunturais. A seletividade das relações funcionava como estratégia subsidiária para 

recompor o grupo nos momentos cruciais. No extremo oposto, a retórica da baianidade 

pulverizava as contradições do grupo carlista, pois se tornavam secundarias se comparadas 

aos interesses da Bahia.  

Sem desconsiderar a experiência de seus adversários e algumas peculiaridades do 

contexto que lhe foram favoráveis,19 a desenvoltura carlista no trato das diferenças que 

caracterizavam sua base de apoio foi fundamental para que ele permanecesse no cenário 

político dos anos 1960 e 1970. Consciente da gravidade do momento político, ACM 

resguardou as diferenças ideológicas, os interesses regionais, as querelas pessoais de seus 

aliados preservando a diversidade do grupo que formou e dirigiu. Entretanto, era uma 

diversidade de conveniência, em que a conjuntura determinava a tolerância dos níveis dessa 

diversidade. Esse pragmatismo tornava a atuação na diversidade um evento flutuante e 

moldável ao processo de articulação com os pares, com o partido e em relação aos temas 

políticos prioritários. 

                                                 
19 Paulo Fábio Dantas Neto afirma que as eleições de 1962 imprimiram um processo de renovação na elite 

política da Bahia o que favorecia as estratégias de ACM. DANTAS NETO, Paulo Fábio. Tradição, autocracia 
e carisma... p. 267 e 272.  
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Foi assim que, quando Lomanto estava vulnerável, Antônio Carlos Magalhães 

percebeu que a popularidade lomantista seria útil ao bloco político de sustentação da ditadura 

na Bahia nas eleições proporcionais para a Assembléia Legislativa, a Câmara Federal e o 

Senado. Articulou, juntamente com Luís Viana Filho e Juracy Magalhães, a permanência 

momentânea de Lomanto concedendo-lhe apoio para dois mandatos de deputado federal e 

senador, respectivamente, após obter garantias de que a indicação de Luís Viana Filho, para o 

governo estadual, se realizaria sem resistências internas. O resultado se tornou público no 

início de 1966, através de um manifesto: 

Está recebendo assinatura de destacadas figuras da política, inclusive 
numerosos deputados estaduais e prefeitos de importantes municípios do 
interior, o manifesto de apoio ao pronunciamento do governador Lomanto 
Júnior, solidarizando-se com a candidatura Luís Viana ao governo do estado. 
O manifesto faz referência à liderança do Sr. Lomanto Júnior e salienta as 
credenciais com que se apresenta, para o alto posto, o ministro Luís Viana 
Filho, cujo tirocínio político e espírito público são garantias – diz – de uma 
gestão honrada e profícua em consonância com os anseios de paz, 
desenvolvimento e bem-estar da família baiana.20 
 

Depois de garantir o apoio do presidente Castelo Branco, do candidato Costa e Silva e 

do governador Lomanto Júnior, as articulações de Antônio Carlos Magalhães, na condição de 

presidente do diretório regional da ARENA, se concentraram nas alas descontentes do 

partido. Dois meses depois, a crônica política deu conta das reuniões que ACM realizou o 

deputado Manoel Novais: 

Além do ministro Juraci (sic) Magalhães passarão a semana santa na Bahia 
os deputados federais Oliveira Brito, Manuel Novais, Vieira de Melo e 
outros, quando manterão contatos políticos sobre a pacificação da política 
baiana. O encontro desses líderes está sendo preparado pelo deputado 
Antônio Carlos Magalhães, presidente da ARENA baiana.21   
 

Tais providências se fizeram necessárias em virtude de boatos que divulgavam a 

intenção de alguns deputados arenistas aderirem ao MDB em virtude da candidatura de Luís 

Viana Filho. Se pressão política de seus adversários de partido ou reação de seus adversários 

na legenda oposicionista, não se sabe. O certo é que Antônio Carlos Magalhães contornou a 

situação e o apoio à candidatura de Luís Viana Filho se disseminou por todo o interior da 

Bahia culminando com sua eleição.  

Após a sucessão de Castelo percebeu-se um enfraquecimento de Juracy Magalhães e 

uma certa vantagem de Luís Viana Filho. 

A designação de Juracy Magalhães, em junho de 1964, para a embaixada 
brasileira nos EUA, afastando-o do cotidiano político, deixou espaço aberto 

                                                 
20 A Tarde. 26 fev. 1966, p. 4 
21 A Tarde. 2 abr. 1966, p.3. 
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à afirmação direta de Luís Viana e Antônio Carlos como interlocutores 
privilegiados de Castelo para assuntos políticos baianos e também para a 
política nacional (...). Quando retornou ao Brasil, em outubro de 1965, para 
assumir o Ministério da Justiça em meio à crise que resultou no AI-2, Juracy 
retomou o leme da política, mas em vez de contar com dois expeditos 
operadores, teve de se adaptar a operações concertadas em trio.22   
 

Antônio Carlos, apesar de convicto de que a parceria com Luís Viana seria mais 

duradoura e conveniente, não apurou as diferenças imediatamente, pelo contrário, articulou a 

indicação de Jutahy Magalhães, como vice, na chapa concorrente ao governo estadual, 

encabeçada por Luís Viana Filho. O momento era de absoluta prudência e a sustentação de 

dois pólos tão distintos da política local era fundamental até que o carlismo preenchesse os 

requisitos necessários à sua autonomia. O rompimento de ACM com Juracy ocorreu em 1971 

e imediatamente surgiram fissuras no relacionamento desse último com o vianismo.  

Como prefeito sua missão foi promover uma reforma capaz de modernizar o aspecto 

urbano da cidade sem romper com as suas tradições. Como governador, teve de atuar na 

defesa da industrialização do estado sem contrariar os interesses dos produtores de cacau. 

Entre tais antagonismos, ele construiu a imagem do carlismo, baseada em sua própria 

capacidade de unir os contrários através de pactos inimagináveis. Os recursos baseados no 

fisiologismo, em constrangimentos e ameaças, não se diferenciavam dos demais, entretanto, a 

estratégia, mais ousada, de absorver para um ente superdimensionado – o carlismo – todas as 

contradições, era uma especificidade de Antônio Carlos Magalhães. 

Assumindo o predicado de baiano por excelência, todas as suas atitudes se 

justificavam. Foi em defesa dos interesses baianos que colocou abaixo morros e invasões para 

fazer a “assepsia” da capital e abrir as avenidas de vale que deram à cidade um aspecto 

cosmopolita, alegando motivação semelhante, rompeu o compromisso com Juracy 

Magalhães23, e assim conquistou palmo a palmo cada recanto dos espaços de decisão política 

da Bahia. Ao final dos anos 1970 o diretório regional da ARENA e a Assembléia Legislativa 

do estado eram imagem refletida do carlismo. 

 

Conclusão: 

O golpe de 1964, a reforma partidária em 1966 e os processos eleitorais subseqüentes 

foram decisivos para a renovação política na Bahia. Toda essa conjuntura modificou a 

                                                 
22 DANTAS NETO, Paulo Fábio. Tradição, autocracia e carisma... p. 251.  
23 Ao assumir o governo estadual Antônio Carlos Magalhães acusou Juracy de se colocar contra a instalação do 

Pólo Petroquímico do Estado para defender os interesses da Petroquímica União. 
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correlação de forças entre o lomantismo, o juracisismo e o vianismo, antigos blocos da 

política baiana, e abriu espaço para novos concorrentes. No diretório regional da ARENA e na 

Assembléia Legislativa, importantes espaços de decisão, por concentrarem as forças de 

sustentação da ditadura, travou-se a batalha pela hegemonia política no estado.  

A atuação de Antônio Carlos Magalhães como intermediador das relações entre os 

distintos grupos o credenciou a ocupar o vácuo de liderança deixado pelo processo de 

renovação. O carlismo surgiu, não apenas como uma nova corrente hegemônica que 

submeteu, absorveu ou hostilizou os grupos concorrentes, como também, para absorver as 

heterogeneidades que a nova conjuntura reuniu, mas não compatibilizou. O carlismo e a 

baianidade, metáforas de um discurso eloqüente e de uma retórica singular fizeram parte da 

estratégia de Antônio Carlos Magalhães para superar as ambigüidades presentes no interior da 

UDN e da ARENA e nos blocos parlamentares da Assembléia Legislativa da Bahia.  

Com o falecimento de ACM, o carlismo não pôde se sustentar, porque sua estratégia 

de sobrevivência às crises conjunturais e às contradições congênitas do sistema político 

dependiam de sua presença, de seu carisma e, principalmente, de sua habilidade em fazer 

transcender um fato político à condição de metáfora e de tornar um argumento em retórica. 

 


