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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar elementos da história política baiana durante o período 

de redemocratização após a ditadura militar, especificamente as eleições de 1986 e 1990 e os 

contextos políticos em seu entorno. Para tanto, foi escolhido o enfoque na figura de Antônio 

Carlos Magalhães, buscando identificar como foi construído o contexto propício para a 

derrota de seu bloco político em 1986 e posterior vitória em 1990. A principal fonte de 

pesquisa usada foram publicações do jornal A tarde recuperadas da época, tentando obter uma 

visão condizente com as informações que corriam durante aquele período. Levando em conta 

a importância das práticas que tentavam levar à redemocratização dentro do regime autoritário 

para se entender o que ocorreu depois, foi construído um primeiro capítulo que situa o estudo 

dentro desse processo antes de chegar ao seu ponto central de discussão. A partir dessa ótica 

contextualizada, desenvolve-se a análise pretendida quanto à relevância das relações carlistas 

durante a ditadura e no processo de redemocratização para marcar sua permanência como uma 

força eleitoral e política no cenário baiano. 

Palavras-chave: Carlismo, Jornal A tarde, Redemocratização, Política na Bahia. 

 



ABSTRACT 

 

This work intends to analyze elements of Bahia´s political history during the period of 

redemocratization after the military dictatorship, specifically the elections of 1986 and 1990 

and the political contexts around them. Therefore, it was chosen to approach the character of 

Antônio Carlos Magalhães, trying to identify how the field conducive of his political bloc 

defeat in 1986 and later victory in 1990 was built. The main source of research were 

publications of the newspaper A tarde retrieved from that time, aiming to obtain a vision that 

suits the information available by those years. Considering the importance of the acts that 

leaded to the redemocratization inside inside the authoritarian regime to understand what 

happened later, there is a first chapter that places the study in this process before reaching the 

central point for discussion. Through this contextualized optic, the intended analysis is 

developed about carlists relations relevancy during the dictatorship and in the 

redemocratization process to mark his permanency as an electoral and political strength.   

 

Key-words: Carlism, Newspaper A tarde, Redemocratization, Politics in Bahia. 
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Introdução 
 

 

 Este trabalho surgiu a partir de um levantamento bibliográfico sobre a história da 

Bahia, no qual foi perceptível a ausência de maiores informações e problematizações sobre 

política recente do estado. Essa lacuna deixada na historiografia baiana contemporânea 

mostrou uma escassez de materiais na área de história referentes ao assunto, que tinha em sua 

maior parte publicações na área de comunicação e ciência política. Desta forma, esta 

produção historiográfica buscou nos limites da história do tempo presente o diálogo teórico 

metodológico com a história política a fim de respaldar-se enquanto conhecimento histórico. 

 Na perspectiva teórica, História do Presente, é concebida uma nova relação entre o 

cientista e seu campo de investigação, ao preço de uma releitura do contemporâneo, baseada 

em uma visão crítica dos fatos necessária para que a produção historiográfica não ganhe um 

caráter jornalístico.
1
 Muitos historiadores diminuem esta perspectiva de fazer historiográfico 

por considerá-la mero material sociológico/jornalístico. Essa visão estrutural-funcionalista 

acha que todo intento de interpretar a realidade presente é pura especulação, indigna de ser 

levada em consideração.
2
 A epistemologia da história do presente consiste, portanto, em 

interrogar a história a fim de propor novos dados que contribuirão na sua capacidade de 

explicitação e de sugestão. 

Na medida em que trata, numa perspectiva histórica, das consultas eleitorais e de suas 

incidências na relação de forças entre dois grandes blocos que distingue, o da Ordem e o do 

Movimento
3
, este projeto adentra ao campo da História Política. A renovação da história 

política foi incentivada pelo estímulo proveniente do contato com outras áreas das ciências 

sociais, observando agora que esta tem uma natureza interdisciplinar, sendo impossível a esta 

praticar um isolamento. Durante muito tempo censurou-se a história política por só se 

interessar pelas minorias privilegiadas e esquecer o povo, as multidões, as massas, o grande 

número. Talvez fosse uma censura justificada na época em que os historiadores políticos se 

acantonavam na biografia dos notáveis.
4
 É neste intento que a investigação dentro do político, 

                                                           
1
 CHAUVEAU, Agnès; TÉTART, Philippe. Questões para a história do presente. Bauru, SP: EDUSC, 1999. 

p. 15. 
2
 ROUSSO, Henry. “A História do Tempo Presente, vinte anos depois”. In: PORTO JUNIOR, Gilson. História 

do tempo presente. Bauru, SP: EDUSC, 2007. p. 280. 
3
 RÉMOND, René. Por uma história política: Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2003, 2ª edição. p. 37. 

4
 RÉMOND. Op. Cit. p. 33. 
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está distante de ausentar-se do campo da observação e análise, e os processos eleitorais têm o 

seu prestígio como um elemento indubitável de informação sobre os movimentos de opinião. 

Antes de iniciar a análise do objeto de pesquisa no recorte temporal com base na leitura 

dos textos do Jornal A tarde dos anos de 1986 a 1991, e promovermos interpretações sobre 

este, é necessário ambientarmos o trabalho no contexto histórico em que está inserido. Afinal, 

o Brasil dos anos 1980 foi cenário de diversos eventos que modificaram todas as concepções 

de ordens política, social e econômica antes vistas no século XX. Esta década foi marcada 

pelo fim de vinte e um anos de Regime Militar (1964-1985), manifestações de ordem política 

e social e a restauração do governo civil, seguido da promulgação da atual Constituição 

Brasileira (1988). 

O primeiro capítulo tem por objetivo apresentar o contexto político do período 

ditatorial, a partir de meados da década de 1970, quando se identifica o início da abertura 

política e os rascunhos da redemocratização dentro do regime autoritário. Identificar as 

estruturas políticas em regimento, e compreender os processos eleitorais dentro da ditadura, 

em que pese a organização destes. E no que tange ao retorno do Estado Democrático, e o 

início das eleições diretas, descrever: as possíveis heranças do período militar, Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA), Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e dissidências 

nos partidos formados pós-ditadura; pluripartidarismo e as alianças políticas formadas para as 

eleições de 1983-1984; Governo de José Sarney; e a Eleição do Presidente Fernando Affonso 

Collor de Mello. Junto a estes aspectos caberá neste ponto uma análise do poder político dos 

governadores no decorrer destas transformações políticas nacionais.  

Na segunda parte será realizada uma exposição do cenário baiano, centro desta 

pesquisa, onde será abordada a origem de Antônio Carlos Magalhães na política antes do 

Golpe Militar de 1964, averiguadas as práticas deste ator durante a ditadura, prezando pela 

análise das suas alianças com a oligarquia baiana dentro do período, e a fortificação de sua 

imagem política na esfera estadual e nacional. 

O segundo capítulo busca analisar a transformação de ações políticas carlistas, alianças 

e discurso ao longo da década de 1980, quando o Brasil passou pelo processo de retorno à 

democracia, e neste aspecto investigar os cargos que o político e o grupo liderado por ele 

assumiram, assim como compreender as motivações para o fracasso do bloco carlista nas 

eleições de 1986 para o executivo baiano.  

Nesta lógica, busca-se construir, com base na visão do jornal A tarde e do conjunto de 

referências bibliográficas relacionadas, uma leitura sobre o governo anticarlista, em que pese 
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a aceitação pública e as medidas de governo; relacionar os escândalos e desacertos 

envolvendo a base do governo do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB); e 

por fim fazer uma leitura de acompanhamento da campanha eleitoral de 1990 analisando 

slogans das coligações, a conquista dos "currais eleitorais", as pesquisas e o resultado das 

eleições. 
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1 BRASIL, BAHIA E ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES: CONTEXTO 

HISTÓRICO 

 

1.1 Brasil: Política em tempos de ditadura e redemocratização 

O processo de abertura política no Brasil iniciou-se em meio aos ensaios da 

redemocratização operada pelo Regime Militar, o que foi evidenciado pelas sucessões dos 

militares no controle político brasileiro, em que pese o governo do General Garrastazu Médici 

(1969-1974), que, ao ter por objetivo a abertura política, priorizou o desenvolvimento 

econômico, centrado na indústria petroquímica, de eletrônicos, e química fina. A deficitária 

economia brasileira trouxe a Médici a insatisfação e manifestação contrária dos trabalhadores 

que sofriam com as pressões salariais e de controle das forças sindicais, como medida de 

controlar gastos e aumentar o retorno financeiro ao empresariado. Dada esta reação e a 

crescente oposição, segundo a leitura dos militares sobre o processo, ficou aí impedido o 

projeto de abertura na gestão Médici, como relata o historiador Francisco Carlos Teixeira da 

Silva
5
: 

A continuidade da política de concentração de renda, a teoria do bolo (segundo a 

qual é preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois dividi-lo), o arrocho salarial 

e sindical e a continuidade do fechamento político acabam acelerando a reação 

política, com o aprofundamento da guerrilha urbana e rural. Para os militares, foram 

‘eles’ (a oposição) que impediram um segundo projeto de abertura, agora sob a 

égide de Médici.
6
 

 

Na concepção dos militares – apesar de não discutido tal aspecto – restringe-se, de 

forma clara, o processo de abertura política. A realização do projeto democrático de Estado 

deveria ser concebida lentamente, de forma gradual e segura sob controle militar.  

Dada a proposta de transição política lenta e gradual, a sucessão de Médici foi 

concedida ao irmão do ministro do exército da sua gestão, General Orlando Geisel, trata-se do 

já experiente nas esferas políticas, e de mesma patente no exército brasileiro, Ernesto 

Beckmann Geisel – general de perfil político naturalmente disciplinador, oriundo da linha 

dura das forças armadas.  

                                                           
5
 Professor Titular de história moderna e contemporânea. Laboratório de Estudos do Tempo Presente/ TEMPO. 

Universidade do Brasil/UFRJ. 
6
 TEIXEIRA DA SILVA, Francisco C.. Crise da ditadura militar e o processo de abertura política no Brasil, 

1974-1985. In: FERREIRA, Jorge (Org.). DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Org.). Brasil Republicano 

v.4. O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. p. 259. 

 



12 

 

Semelhantemente ao seu antecessor, Geisel concebia o projeto de abertura, lenta, 

gradual e segura. E tal processo deveria assegurar-se sob controle militar, o que representava 

impedir o reaparecimento de personagens políticos, partidos e demais grupos anteriores ao 

regime. A longa duração desta transição estaria ligada à escolha segura para suceder ao 

próprio Geisel, e à inclusão de uma nova constituição. Um dos mecanismos encontrados para 

manutenção da ordem, no processo, segundo Teixeira da Silva, era que a constituição a ser 

criada:  

 

[...] não deveria de maneira alguma ser fruto de uma constituinte – das salvaguardas 

do regime, as medidas necessárias para manter no futuro uma determinada ordem, 

sem o recurso à quebra da constitucionalidade. [...] Dessa forma, para os principais 

formuladores do projeto de abertura, a oposição seria um estorvo aos seus 

objetivos[...]
7
  

 

Oriundo deste panorama ditatorial, a oposição em que pese a sua caracterização no 

partido oposto ao situacionista, ARENA, o MDB, veio a promover discussões e 

manifestações que apresentassem a insatisfação pública com aquele tipo de regimento, e a luta 

pela redemocratização do país. Munidos pelos serviços de informação, espionagens e 

amparados pela força de repressão, grupos militares aumentaram seus atos de violência, a 

exemplo do assassinato do jornalista Vladimir Herzog e do sindicalista Manuel Filho. 

Ao articular para promover o seu sucessor, Geisel encontrou resistência dentro da sua 

base governamental. Em maio de 1977, o então ministro do Exército, Sylvio Frota, após 

realizar um levantamento na esfera militar e no Congresso, lançou a sua candidatura e iniciou 

várias denúncias, apontando a benevolência do presidente ao tratar os considerados 

subversivos. O presidente exonerou Frota, afastando-o não só da sua gestão, e impedindo a 

escalada do ex-ministro à presidência.  

Para continuidade do lento processo de abertura iniciado, foi eleito, em meio a já 

imaginada aceitação do Colégio Eleitoral, o candidato apoiado por Geisel, o General João 

Baptista de Oliveira Figueiredo, no dia 15 de outubro de 1978. A posse de Figueiredo foi um 

paradoxo para o retorno à democracia, já que este fora chefe do maior aparelho de repressão 

do último governo, o Serviço Nacional de Informação (SNI) – órgão responsável pela 

coordenação e catalogação de informações relevantes sobre as ações dos cidadãos, bem como 

responsável pelo rastreamento, monitoramento e neutralização dos movimentos de esquerda. 

                                                           
7
 TEIXEIRA DA SILVA. Op. Cit. p. 263. 
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Em março de 1979, Figueiredo tomou posse, em meio a um quadro econômico 

desfavorável, inicialmente mantendo o ministro do Planejamento do governo Geisel, 

Simonsen, que tentou por inúmeras vezes contornar o crescimento da inflação que beneficiava 

os empresários nacionais e membros do próprio governo. O ministro deixa o cargo, em agosto 

de 1979, e é empossado Delfim Netto, após ter retornado da França, onde atuava como 

embaixador. O cenário econômico havia se agravado, como descreve o historiador Boris 

Fausto
8
:  

[...] Agora, porém, a situação era outra, tanto no plano interno como no 

internacional. Um segundo choque do petróleo, com a consequente elevação dos 

preços, agravou o problema do balanço de pagamentos. As taxas internacionais de 

juros continuaram subindo, complicando ainda mais a situação. A obtenção de 

novos empréstimos era cada vez mais difícil e os prazos para pagamento se 

estreitavam. 

A sonhada experiência de crescimento com controle da inflação durou pouco. Sob 

pressão dos credores externos, Delfim optou por ‘frear o carro’, em fins de 1980. A 

expansão da moeda foi severamente limitada; os investimentos das empresas estatais 

foram cortados; as taxas de juros internos subiram e o investimento privado também 

declinado.
9
 

 

Neste contexto econômico, em 1983, o governo recorreu ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI) para restabelecer a economia altamente debilitada. A tomada de crédito 

gerou pressões internas que se apresentavam contrárias às restrições impostas em acordo com 

o credor internacional e o pagamento dos juros da dívida adquirida. Neste clima, os credores 

internacionais mostravam-se insatisfeitos, e se negaram a conceder novos prazos e favorecer 

quaisquer negociações da taxa de juros. 

Dando prosseguimento à abertura política, mesmo em contexto de declínio econômico, 

o presidente Figueiredo não ateve suas ações políticas somente à reparação das finanças do 

Brasil. Depois de sua posse, lançou a lei de Anistia, aprovada pelo Congresso, essa lei 

objetivava absolver criminosos de qualquer natureza referente a crimes políticos ou motivação 

política. Esta lei possibilitou o retorno dos exilados políticos, ato considerado importante no 

caminho à Democracia. A mesma lei parte em defesa das Forças Armadas, ao incluir que os 

militares envolvidos com a repressão não fossem julgados por ações praticadas em nome do 

governo. 

                                                           
8
 Pesquisador Sênior da Universidade de São Paulo, e Professor Visitante da Brown University    

9
 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 14 ed. Atual e ampl, 1. Reimpr – São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2013. p. 427-428. 
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A transição ainda contou com numerosos conflitos e manifestações, não só de ordem 

política, provenientes das bases oposicionistas, mas também pelas manifestações de grupos da 

sociedade civil que tomavam as ruas, junto a represálias da linha-dura do poder militar, o 

clima de violência e insatisfação prevalecia, relata Boris Fausto:  

O processo de abertura continuou a ser perturbado no governo Figueiredo pela ação 

da linha-dura. Bombas explodiram em jornais da oposição e na Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro. Uma carta-bomba, enviada ao presidente da OAB, estourou na 

sede da entidade, matando sua secretária. Figuras da Igreja, ou ligadas à Igreja, 

como o bispo de Nova Iguaçu, dom Adriano Hypólito e o jurista Dalmo Dallari, 

foram vítimas de sequestros. 

Os atos criminosos culminaram com tentativas de explodir bombas no centro de 

convenções do Riocentro, em 30 de abril de 1981. Aí se realizava um festival de 

música, com a presença de milhares de jovens. Uma das bombas não chegou a ser 

colocada. Explodiu no interior de um carro, ocupado por um sargento e um capitão 

do Exército; o sargento morreu no local e o capitão ficou gravemente ferido. A outra 

bomba explodiu na casa de força do Riocentro.
10

 

 

Perante os fatos, o governo iniciou investigações que resultaram em interpretações 

absurdas para os acontecimentos, acobertando os culpados. Este inquérito culminou na 

substituição de um dos oficiais encaminhado para investigar os casos, pois este estava 

realizando uma apuração mais séria, e, por fim, a demissão de Golbery, membro da chefia da 

Casa Civil. 

Figueiredo continuou o processo de transição para democracia extinguindo o 

bipartidarismo, em dezembro de 1979, com a aprovação da Nova Lei Orgânica dos Partidos, o 

que fomentou o surgimento de novos partidos e o firmar dos grupos de oposição, a exemplo 

da representativa oposição, MDB, neste momento Movimento Democrático Brasileiro, que 

posteriormente passaria a se chamar PMDB.  

Surge, neste momento, o Partido dos Trabalhadores (PT), tendo por figura central o 

então líder sindical, Luís Inácio “Lula” da Silva. Oriundo do antigo partido situacionista, 

ARENA, vem o Partido Democrático Social (PDS), que logo tratou de afastar a imagem do 

sistema repressivo que muito de seus componentes participaram ativamente. Surgem também 

o Partido Comunista Brasileiro (PCB), e o culto à União Soviética e o Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), fundado por Brizola. Comandado pela sobrinha neta de Getúlio Vargas, 

ressurge o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O Partido Popular (PP), apesar de sua curta 

permanência no cenário político, reuniu antigos adversários conservadores do governo militar, 

como Tancredo Neves, sua base burguesa propôs uma transição democrática sem grandes 

mudanças.  
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O governo Figueiredo também apresentou novas condutas sobre os sindicatos, o que 

ocasionou reestruturação e convenções para o restabelecimento de suas ações, formou-se a 

CUT (Central Única de Trabalhadores), em 1983, e três anos após a Central Geral dos 

Trabalhadores (CGT), grupos que mais tarde iriam se enfrentar. 

As eleições de vereadores a governadores foram mantidas segundo calendário prévio 

para novembro de 1982. O presidente criou, neste período, um instrumento para desarticular a 

oposição no processo eleitoral: a criação do voto vinculado, que tinha, por definição, obrigar o 

eleitor a escolher candidatos do mesmo partido em todos os níveis. Esta decisão presidencial 

visava beneficiar o PDS, que era forte na esfera municipal. Enfrentando as disputas eleitorais, 

e com pequenas possibilidades, o PP uniu-se ao PMDB para equiparar forças ao partido 

apoiado pelo governo. Mesmo com as tentativas da oposição em obter maioria em todos os 

níveis de representação, ela não obteve êxito principalmente no Senado e na Câmara de 

Deputados, espaços em que o PDS conquistou maioria, ainda que não absoluta.  

O PDS, entretanto, não conquistou o poder executivo de importantes estados como: São 

Paulo, eleito Franco Montoro (PMDB); Minas Gerais, Tancredo Neves (PMDB); Paraná, José 

Richa (PMDB); Rio de Janeiro, Brizola (PDT). Apesar da derrota, nos citados estados, o 

Partido Democrático Social alcançou o poder na maioria dos estados, inclusive nas unidades 

federativas nas quais a oposição era muito forte, Pernambuco e Rio Grande do Sul. 

Em 1983, iniciou-se uma campanha pelas eleições diretas alavancada pelo novo partido 

e de bases sindicalistas, o PT. A campanha das “Diretas Já!”, em sua primeira manifestação, 

contou com maioria de público de militantes do Partido dos Trabalhadores, e participação da 

CUT e da Conferência da Classe Trabalhadora (CONCLAT), e a pequena presença dos 

demais partidos de oposição, PMDB e PDT. Somente ao início de 1984, os pmdbistas 

intensificaram suas ações junto à campanha, tendo por destaque o papel desempenhado pelo 

presidente do partido, Ulysses Guimarães. Já em janeiro do mesmo ano, foi organizado um 

comício, na Praça da Sé, em São Paulo, que superou o público previsto. Segundo Fausto, a 

campanha iniciada expressava:  

[...] ao mesmo tempo a vitalidade da manifestação popular e a dificuldade dos 

partidos para exprimir reivindicações. A população punha todas as suas esperanças 

nas diretas: a expectativa de uma representação autêntica, mas também a resolução 

de muitos problemas (salário baixo, segurança, inflação) que apenas a eleição direta 

de um presidente da República não poderia solucionar.
11
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Entretanto, havia uma grande distância entre a força que o projeto encontrava nas ruas e 

o apoio que encontrava no Congresso, onde a maioria das cadeiras eram preenchidas por 

membros do PDS, partido situacionista, defensor da abertura limitada e pactuada. No entanto, 

a Emenda Constitucional Dante de Oliveira, que tinha por objetivo introduzir as eleições 

diretas, ficou assim conhecida em virtude de ter sido apresentada pelo deputado do PMDB de 

mesmo nome. O projeto não foi aprovado, pois não encontrou o respaldo do número mínimo 

de votos dos parlamentares da Câmara, seria de qualquer forma inviável, mesmo que fosse 

aprovada, necessitaria passar pelo Senado, de composição majoritária governista. 

A sucessão presidencial continuaria por meio das eleições indiretas, dentro do Colégio 

Eleitoral, em que apesar de ainda os militares obterem alguma interferência, não mais 

indicavam a escolha do candidato. O PDS optou por Paulo Maluf, ex-governador de São 

Paulo. Esta escolha apresentou divergências dentro do partido.  Surgiram membros que 

discordavam da sua candidatura e implicações com o grupo militar linha-dura, composto e 

liderado pelos generais Newton Cruz, Medeiros e Aguiar, devido a acusações que 

questionavam a improbidade administrativa do candidato apresentado, em seu exercício 

quando fora chefe do executivo de São Paulo, além de ser acusado por manter relações 

clientelistas no interior do partido. 

A vitória de Maluf, em agosto de 1984, perante o outro candidato apresentado para 

disputar as eleições, Mário Andreazza, que era ministro do Interior e coronel do Exército, 

provocou uma cisão crucial para a campanha eleitoral daquele ano. O então vice-presidente, 

Aureliano Chaves, organizou uma dissidência partidária, denominada Frente Liberal, que logo 

após deu origem a um novo partido, Partido da Frente Liberal (PFL).  

A Frente formada por Chaves aliou-se ao PMDB, união que ficou conhecida como 

Aliança Democrática. Este grupo constituiu uma chapa para disputar a preferência do colégio 

eleitoral nas eleições de 1985, tendo por candidato a presidente o pmdbista Tancredo Neves, e 

a vice-presidente José Sarney (PDS), que era visto com muitas restrições no partido aliado, 

por ter sido membro e liderança dentro do extinto partido situacionista, ARENA. Os 

antecedentes do candidato a vice eram claramente contrários à bandeira democrática erguida 

àquele momento. 

Neste panorama, o PDT votou a favor da chapa Tancredo Neves – José Sarney, ocorreu 

abstenção dos votos pelo PT, forma encontrada para protestar contra as Eleições Indiretas. Em 

15 de janeiro de 1985, a Aliança Democrática ganhou por uma diferença de trezentos votos, 
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sendo a apuração: 480 votos para Tancredo Neves, 180 votos para Paulo Maluf. Neste 

momento, chegavam ao fim 21 anos de ditadura, e começava a Nova República. 

O Brasil foi surpreendido pela rápida internação, após viagens ao exterior, do seu 

recém-eleito presidente, Tancredo Neves, encaminhado às pressas para um hospital de 

Brasília. O eleito teve de ser representado na posse, 15 de março de 1985, pelo vice, José 

Sarney. O país acompanhava o quadro médico, com sua transferência para São Paulo, seguido 

de uma série de operações. Tancredo morreu, coincidentemente, no dia 21 de abril de 1985, 

data da simbólica morte do mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes. 

Em tom de perda, pela morte de Tancredo, inicia-se o governo Sarney (1985-1990). A 

equipe de ministros já havia sido formada pelo falecido presidente, o que demonstra ainda 

uma forte presença deste dentro do início da Nova República. O governo voltou-se para a 

remoção das leis que vinham do Regime Militar, conhecidas como “entulho autoritário”; estas 

práticas iniciais tinham por objetivo a abertura das eleições de uma nova assembleia 

constituinte, para a elaboração de uma nova constituição. Apesar de iniciar a gestão com 

ações que afastavam as práticas militares, o SNI (Serviço Nacional de Informação) foi 

mantido. Dando sequência ao projeto de Estado Democrático, restabeleceu as eleições diretas, 

aprovando o voto de analfabetos, e retirou da ilegalidade os partidos de esquerda, PCB e o 

PCdoB, estes a partir deste momento, mesmo legais, ganharam pouco destaque, pois junto ao 

aumento da popularidade do PT e a crise internacional do Stalinismo, transformaram-se em 

grupos minoritários.  

Antes das programadas eleições para a Assembleia Constituinte, em 1986, ocorreram, 

em novembro de 1985, as eleições municipais, que apresentaram a maioria de prefeitos 

eleitos, para as capitais e demais municípios, composta de membros do PMDB. Estas eleições 

apresentaram um retorno ao populismo, a exemplo da volta de Jânio Quadros à política, com a 

sua vitória na prefeitura de São Paulo. Segundo Boris Fausto: “As eleições mostraram entre 

outras coisas que, se o populismo como sistema estava morto, algumas figuras políticas 

populistas continuavam vivas.”
12

 

No que tange às políticas econômicas, Sarney anunciou o Plano Cruzado através dos 

meios de telecomunicação. O plano consistia na mudança de moeda de cruzeiro para cruzado, 

método agressivo para contornar a correção monetária, e controlar a inflação, somando a esta 

mudança o reajuste automático do salário mínimo com base no aumento inflacionário, assim 
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que este último chegasse ao percentual de 20%, ferramenta que ficou conhecida como 

“gatilho”. Sarney convocou a população para fiscalizar, junto aos órgãos competentes, o 

aumento dos produtos, época em que o povo ocupou os mercados fiscalizando o preço dos 

produtos nas prateleiras, os chamados fiscais do Sarney. Com o congelamento dos preços e o 

aumento do consumo, junto ao real aumento salarial, a economia desencadeou um processo de 

balança comercial desfavorável. As importações para consumo ampliaram expressivamente, 

mas a exportação manteve o mesmo ritmo, fato que complicou a manutenção do Plano 

Cruzado. 

Sobre as eleições de novembro de 1986 para o executivo das unidades federativas, o 

PMDB elegeu a maioria dos governadores com exceção ao estado de Sergipe. No cenário 

central deste trabalho, a Bahia elegeu Waldir Pires (PMDB), que disputava contra o forte 

grupo político liderado pelo personagem central desta pesquisa, Antônio Carlos Magalhães, 

candidato pelo PFL.  

A redação da Constituição de 1988 deu-se de modo longo, imaginava-se discutir não só 

os direitos dos cidadãos e das instituições básicas. A Assembleia Nacional Constituinte 

debateu não só os pormenores do direito, como questões centrais na organização do Estado 

Democrático, sofrendo pressões das diversas esferas sociais (empresariado, militares, 

sindicalistas, etc.), que queriam os seus direitos garantidos ao longo do texto, a exemplo da 

demarcação das terras indígenas, que mesmo respaldada na nova constituição essas 

populações tiveram os seus direitos infringidos em diversas situações. A Constituição de 

1988, em suma, pode ser considerada o marco formal da derrocada do Regime Militar, e o 

início da democracia brasileira. 

O fim do Governo Sarney é marcado pelo fracasso dos planos econômicos e o 

adiamento do vencimento dos pagamentos dos juros da dívida externa, um cenário de grande 

instabilidade, junto a denúncias de todos os gêneros contra o governo. A gestão Sarney deixa 

como elemento positivo da sua administração o respeito à democracia. Em sua sucessão nas 

eleições presidenciais de 1989, chegou ao poder Fernando Collor de Mello, visto como uma 

figura nova dentro da esfera política, pertencente à oligarquia de uma das unidades federativas 

mais atrasadas, o estado de Alagoas. 

Encerra-se aqui a apresentação do contexto histórico brasileiro do recorte temporal 

deste trabalho, afinal o período pós 1991 não contribuirá na interpretação dos fatos que serão 

aqui apresentados referentes às disputas eleitorais para governador do Estado da Bahia em 
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1986 e 1990. É necessário, sim, neste momento, relacionar o papel e a importância do poder 

executivo, em que pese a figura do governador, durante toda a transição brasileira, da ditadura 

à democracia. Estes aspectos contribuirão para compreender as motivações que levavam os 

partidos a se manter no poder estadual. 

O Brasil, desde o início da ditadura, fase inicial da redemocratização e as eleições de 

1990, passou por três modelos administrativos da Federação. Segundo o cientista político 

Fernando Luiz Abrucio
13

, atravessamos os modelos unionista-autoritário, o federalismo 

estadualista, e o ultrapresidencialismo estadual.  

O modelo unionista-autoritário tinha por característica a hipertrofia do Poder Executivo 

Federal, centralizando todo poder político e financeiro na Presidência da República, o que 

fazia acentuar o caráter autoritário. A função desta prática era clara, tinha por objetivo 

enfraquecer as unidades federativas, e assim inviabilizar o contrapeso ao Poder Central, 

usando como ferramenta medidas financeiras que aumentavam a dependência dos estados à 

União, a exemplo da cobrança e criação de impostos importantes para a receita, que no 

período de exercício deste modelo (1965-1974) era de total controle da União. Outro aspecto 

era a escolha dos governadores também coordenada pela presidência. Nas palavras de 

Abrucio: 

[...] o objetivo do modelo unionista-autoritário era tornar o poder do Governo 

Federal incontrastável no jogo federativo. Para isso, o principal instrumento 

utilizado foi o enfraquecimento da autonomia estadual, quase anulando-a, 

subordinando as unidades estaduais ao comando do Poder Central. O 

enfraquecimento da autonomia estadual tinha alvo preciso: retirar o poder dos 

governadores, grande contrapeso ao Governo Federal ao longo de nossa história 

Federativa.
14

 

 

A crise do modelo unionista-autoritário (1974-1982) dá-se junto ao processo de 

abertura, iniciado em Médici e que findou em Figueiredo, aqui já visto. Junto à queda deste 

perfil e um cenário de maior número de representantes, contando com o pluripartidarismo, as 

unidades estaduais passaram de alvos da unicidade da ditadura, para importantes ferramentas 

para conquista do poder central. Entra em vigor o federalismo estadualista (1982-1990), o 

estado agora se tornara uma importante base eleitoral para o poder federal, sendo o partido 

que obtivesse o maior número de unidades, aquele que detinha o poder político do período, 

somado a um importante papel na transição democrática. Antes centrada no poder federal, o 

executivo estadual ganha, a partir de 1990, uma hipertrofia, ultrapresidencialismo estadual, 
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dada por quatro motivos: ausência de opinião pública e fiscalização das políticas dos 

governadores; controle dos municípios, devido ao repasse de recursos; distribuição de cargos 

públicos; e neutralização dos órgãos competentes a fiscalização do Poder Estadual. 

Os dois últimos modelos apresentados, federalismo estadualista e ultrapresidencialismo 

estadual, serão os cenários de disputa, nas eleições que este trabalho objetiva abordar. O 

próximo tópico irá apresentar os personagens políticos baianos, atores centrais desta disputa. 

A descrição irá iniciar com a origem do personagem-chave, Antônio Carlos Magalhães, que 

traz junto a sua trajetória política um grupo liderado por ele, a exemplificação dos contornos 

feitos por muitos políticos para se manterem no poder durante o período de ditadura até a 

redemocratização brasileira. 

 

1.2 Bahia e Antônio Carlos Magalhães: Origem e atuação no cenário político baiano e 

nacional 

A origem de Antônio Carlos Magalhães foi dada pelo intermédio do seu pai, Francisco 

Peixoto de Magalhães Neto, professor da Faculdade de Medicina, poeta e político de baixo 

renome, aliado ao interventor varguista, Juracy Magalhães, em 1930. Foi Juracy Magalhães, 

ainda nos anos 1950, que apadrinhou a carreira política de ACM, que já em 1954 elege-se 

deputado estadual pela União Democrática Nacional (UDN). O discurso de Antônio Carlos, 

neste período, apresentava apelos modernizantes e desenvolvimento urbano. Em 1955, 

alavancado pelas ideias de mudança e desenvolvimento planejadas pelos políticos do 

contexto, fez parte na Assembleia da Comissão de Finanças e Orçamentos. 

Como vice-líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), ACM 

utilizou-se do cenário de conflito entre Juracy Magalhães e Antônio Balbino para elevar-se ao 

cenário nacional, sendo eleito já em 1958, Deputado Federal, pela bancada udenista. Tornou-

se um importante agente intermediador entre Juracy Magalhães e Juscelino Kubitschek. Em 

1962, foi reeleito Deputado Federal, o que, apesar de lhe fornecer prestígio, lhe distanciou da 

política regional. 

Durante o governo de João Goulart, Antônio Carlos foi autor de discursos inflamados 

contra o governo, em um clima preparatório para o golpe de 1964. Os discursos apresentavam 

denúncias de corrupção e desleixo administrativo, baseados em um cunho moralista típico da 

tradicional UDN, no mesmo mostrou que era necessária a ordem para manutenção da paz 
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social, e ética parlamentar. O seu discurso segundo o cientista político Paulo Fábio Dantas 

Neto
15

 apresentava um “sentido salvacionista”: 

 

O sentido salvacionista que o orador emprestava à pretendida mudança no sistema 

de governo provinha de sua adesão irrestrita a um dos argumentos pragmáticos 

correntes em seu favor: o de que era um antídoto contra a instabilidade do regime e 

os riscos de golpe militar.
16

 

 

 

As bases do fenômeno Antônio Carlos Magalhães foram os impulsos modernizantes que 

tomavam principalmente Salvador e adjacências, desde as primeiras décadas do século XX. 

Após o golpe de 1964, as bases da UDN e do PSB na Bahia alinham-se ao partido 

situacionista militar, ARENA. ACM não só oferece apoio, como propõe apresentar projeto de 

ampliação da gestão do General Castelo Branco. No período militar, o padrinho político de 

ACM é designado a assumir a embaixada do Brasil nos EUA. Este momento é seguido, 

também, pela morte de um dos filhos de Juracy, Juracy Magalhães Júnior. Apesar de ser um 

infortúnio para o legado juracista no cenário político local, Antônio Carlos se oportuniza deste 

momento e é indiretamente eleito prefeito da capital baiana com discursos contraditórios, em 

que o desenvolvimento modernizante deveria estar ligado a práticas democráticas, reforma 

social dentro da autocracia. 

O governo municipal de ACM (1967-1970) é marcado pelo combate às relações 

clientelistas, patronagem e acesso a cargos públicos por vias de indicação política. Outro 

aspecto que chama atenção são as práticas realizadas por ele e sua equipe para obter recursos 

para financiar seu plano de obras públicas. Nesta perspectiva, o recolhimento do IPTU 

(Imposto Predial e Território Urbano) foi um instrumento fundamental para a arrecadação. O 

projeto de urbanização desocupou ocupações ilegais nas zonas centrais da cidade, através da 

lei de reforma urbana, estas ações intensificaram a expansão das empresas de construção civil, 

e o apoio deste empresariado ao prefeito ACM. Foram grandes as obras realizadas pela gestão 

municipal de Antônio Carlos: abertura de vias urbanas, avenidas, pavimentação e limpeza no 

centro da cidade. Sua gestão o aliou a importantes figuras econômicas, o banqueiro Clemente 

Mariani e o empresário da construção Norberto Odebrecht. Na política local manteve o apoio 

de importantes figuras, Juracy Magalhães, Antônio Balbino e Luís Vianna Filho, governador 

do Estado da Bahia no período. E dentro da estrutura militar, ACM apresentou equilíbrio nas 
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relações com os militares “linha-dura” e os “legalistas”, ou também conhecidos moderados. 

Dentro do Regime Militar ocorria uma divisão entre esses dois grupos. 

ACM terminou o seu mandato, em 1970, com premiação concedida pela Câmara 

Municipal, foi considerado o “Prefeito do Século”. . Consagrado pelo título obtido durante 

sua atuação na prefeitura, ACM obteve o apoio de Luís Vianna. Após este período no controle 

da capital, o personagem político emergia como novo líder dentro do partido situacionista, 

não mais dependia do seu padrinho político para interferir na política local. 

Apesar do concorrente na disputa ao executivo estadual ter sido Lomanto Júnior, ex-

governador do estado, este apresentou fortes dificuldades no trânsito ao poder junto ao grupo 

militar. Encontradas as dificuldades, Lomanto Júnior desistiu da disputa no pleito indireto e 

preferiu candidatar-se ao cargo de deputado federal. A ação do ex-governador direciona o 

apoio dos dois principais grupos, os Juracistas e os Vianistas, a darem apoio a ACM, que, em 

15 de março de 1971, saiu vitorioso nas eleições indiretas da Bahia. A partir deste momento 

emerge um novo grupo de expressão política, liderado por ACM, o carlismo, que tinha, em 

sua gênese, o político carismático, com forte apelo popular em meio a um contexto autoritário 

e repressivo. 

O primeiro governo de Antônio Carlos (1971-1975) segue o caminho trilhado pela sua 

gestão na capital do estado. Continuou um projeto intenso de melhorias na infraestrutura do 

estado, construiu: a Estrada do Feijão, responsável pelo escoamento da produção agrícola 

oriunda do oeste do estado; Avenida Paralela, aumentando a malha urbana soteropolitana; o 

Porto de Aratu. Outras obras foram empreendidas junto ao caráter modernizante em Salvador. 

Foi construído o CAB (Centro Administrativo da Bahia), complexo de prédios onde funciona 

maior parte da administração estadual, e a Central de Abastecimento (CEASA). O processo 

modernizante não parou por aí neste primeiro governo, por vias do apoio concedido pelo 

General Médici, a Bahia ampliou sua economia – antes somente mantida pela economia 

agrária – que contou com a implantação do Pólo Industrial de Aratu. Todos esses 

empreendimentos ampliaram o mercado de trabalho baiano. 

No campo político, ACM investiu em quadro técnico para preencher as suas secretarias 

de governo, convocando até mesmo os membros técnicos que fizeram parte da sua 

administração municipal, o convocado a ocupar uma secretaria deveria ter o mérito, e não 

manter a presença deste no quadro como resultado de qualquer agrado de relações partidárias. 

Para afastar quaisquer riscos de oposição dentro do seu governo, ACM cortou e inibiu laços 

com as antigas famílias políticas, controlou prefeitos, vereadores e seus cabos eleitorais pelo 

interior do estado, e manteve forte influência no Congresso Nacional. 
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A derrocada do primeiro governo teve na venda do Banco da Bahia a condição chave 

para que ACM não fizesse um sucessor ao seu governo, vindo a acatar a indicação de demais 

arenistas, sob a justificativa de que o dinheiro adquirido na transição contribuiria em prol de 

futuros investimentos no Pólo Petroquímico de Camaçari – ao menos este foi o argumento 

apresentado pelo presidente do banco estadual, Clemente Mariani, que ganhou fortes críticas 

do governador. Esta situação promoveu um desequilíbrio entre as bases de apoio político do 

governo, a elite agroexportadora e a bancária. E após 1974, já tendo empossado Roberto 

Santos, novo governador, e este afastado ACM do quadro administrativo, o líder carlista 

passou oito meses sem assumir nenhuma função pública. 

Somente em 19 de novembro de 1975, ACM retoma atribuições em cargos públicos, 

assumindo por indicação de Geisel a presidência da Eletrobrás, a partir deste momento o 

carlismo, antes limitado a atuações locais, ganha um perfil nacional. Antônio Carlos amplia 

com esta maior visibilidade o apoio movido a ele pela elite política e econômica nacional. 

Dessa forma, segundo a cientista política Fernanda Teixeira Reis
17

: 

[...] ACM obteve não só visibilidade pública, como também contato com 

empresários do Sudeste. A visibilidade se reflete no estado, primordialmente, no não 

enfraquecimento do fenômeno político do carlismo, uma vez ocupando um cargo de 

certa importância no plano nacional, o ator acenava às bases que não seria 

necessário debandar-se para a proteção de outra figura política (embora não 

houvesse nenhuma de peso naquele momento no estado).
18

 

 

Reflexo de sua atuação no cenário político nacional, ACM retorna ao governo, com 

vitória nas eleições indiretas de 1978. Sua chapa era composta por Luíz Viana Neto como 

vice-governador, Jutahy Magalhães e Lomanto Júnior senadores. Sai deste cenário o político 

Roberto Santos, que não pleiteia a nenhum cargo. No campo dos investimentos, ampliaram-se 

os recursos voltados ao desenvolvimento industrial, em que pese a instalação de indústrias no 

Pólo Petroquímico, que iniciou as atividades em junho de 1978. 

Por fim, o segundo governo de Antônio Carlos Magalhães (1979-1983), confirmou o 

seu perfil de governo, já visto no seu primeiro momento no executivo estadual. ACM 

continuou sua política modernizante, junto ao projeto industrial, e com base nos estímulos 

financeiros do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-oeste, desconcentrando a industrialização dos estados do Sudeste brasileiro.  

Em 1981, foi levado à convenção do PDS, partido liderado na Bahia por Antônio 

Carlos, o nome do advogado, que naquele momento era presidente do BANEB, para 
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concorrer a candidato ao governo estadual pelo partido, Clériston Andrade. Aprovada a 

candidatura, sai em campanha pelo interior do estado, quando foi vitimado por um acidente 

aéreo, há menos de um mês para as eleições. Às pressas, mas com bastantes voluntários a 

preencherem a candidatura pelo PDS, ACM, de última hora, apresenta o deputado federal, e 

ex-secretário de saneamento do seu governo, e também ex-prefeito de Feira de Santana, João 

Durval Carneiro. 

Mantido o poder do executivo estadual por um membro do PDS, ACM aplica os 

esforços, a partir de 1982, no campo da política nacional. Entre 1983 e 1984, não se envolve 

diretamente com a Aliança Democrática, mantendo-se ao lado de Figueiredo. Mais tarde, 

alinha-se aos dissidentes do PDS, discordantes à candidatura de Paulo Maluf, e traça junto a 

eles as bases da Frente Liberal, que logo se tornaria o PFL. As mudanças durante o processo 

de redemocratização apresentam-se de maneira muito rápida, da mesma forma que a antiga 

oposição à ditadura, MDB, agora em meio ao pluripartidarismo, torna-se PMDB, amplia o seu 

raio de controle, nas esferas legislativas e executivas. Este último tornou-se o motivo para a 

retomada da atenção à política local por ACM, que, em 1986, retorna à disputa política, 

encabeçando o seu grupo. As disputas de 1986 serão aqui trabalhadas junto às eleições gerais 

de 1990, em uma análise feita por intermédio da leitura dos Jornais A Tarde deste recorte 

temporal, no próximo capítulo. 
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2 ENTRE CAMPANHAS, FRACASSO E RECONQUISTA: BAHIA, 1986-1991 

 

2.1 Campanha eleitoral e eleições 1986 (Waldir Pires x Carlistas) 

A pré-campanha para composição das chapas para concorrer ao executivo baiano, 

legislativo federal e estadual nas eleições da Bahia teve seu início antecipado nas agremiações 

partidárias centrais do cenário político baiano. Os partidos políticos, já em janeiro de 1986, 

apresentaram os seus candidatos a governador do estado restando para formação das chapas 

os nomes para vice-governador, senadores, deputados federais e estaduais. Os cargos restantes 

foram dentro daquele cenário elementos primordiais para composição das coligações, aliança 

entre partidos, e para o fortalecimento dos próprios partidos nos "currais eleitorais". 

Em 1986, o personalismo político dos anos 1930 persistia, em uma nova roupagem, 

sem o protagonismo dos antigos centros intelectuais (IGHB, Faculdade de Direito e 

Medicina)
19

, mas com a participação de políticos que construíram sua imagem pública nos 

fins do governo populista e cresceram dentro do bipartidarismo da ditadura civil-militar 

brasileira. Os protagonistas da campanha eleitoral de 1986 eram Antônio Carlos Magalhães 

(Antigo membro da UDN, ARENA e PDS, Ministro das Comunicações e filiado ao PFL, em 

8 de janeiro de 1986) e Waldir Pires (Antigo membro do MDB, figura mais expressiva do 

PMDB e Ministro da Previdência).  

ACM, apesar de não ser candidato a nenhum cargo, nas eleições de 1986, liderava um 

grupo político de grande influência na capital e no interior baiano, que o acompanhara na sua 

migração partidária do PDS para o PFL, mesmo contando com dissidências dentro da Frente 

Liberal que discordavam do seu ingresso, resultando em uma migração dos descontentes para 

o PMDB. A exemplo do Senador Jutahy Magalhães e dos deputados Edson Quinteiro, 

Geraldo Ramos e Jayro Sento-Sé
20

, e mais tarde o ex-presidente do diretório regional do PFL, 

o deputado federal Ruy Bacelar
21

. Os dissidentes, logo, obtiveram uma resposta do Ministro 

das Comunicações e do então governador da Bahia, João Durval, que promoveram dentro da 

governadoria um elevado número de demissões, sendo os alvos desta represália os seguidores 

do Senador Jutahy Magalhães que ocupavam cargos de confiança na gestão 1983-1987.  

A indicação do grupo carlista para o governo pela coligação PFL-PDS-PTB foi o ex-

senador Josaphat Marinho, recém-saído do PSB (Partido Socialista Brasileiro) e com ingresso 
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no PFL (Partido da Frente Liberal) ao longo da corrida eleitoral, em 08 de maio de 1986
22

; 

figura pública que há algum tempo havia se distanciado da carreira política, e assumia a 

cadeira de professor de Direito Constitucional na UnB. 

A chapa oposicionista liderada pelo Ministro da Previdência, Waldir Pires, não 

mostrava unidade. A composição da chapa tornou-se um ponto de grande discordância dentro 

do PMDB baiano. Após ter conseguido carta branca de lideranças influentes do seu partido - o 

ex-governador Roberto Santos, o ministro Carlos Sant'Anna, o deputado Marcelo Cordeiro, 

alguns grupos de esquerda moderada e chefes políticos do interior -, Waldir anunciou a 

composição da chapa para disputar os cargos majoritários. Nesta lista estavam os ex-membros 

do PDS e PFL, Jutahy Magalhães e Ruy Bacelar, apresentados como candidatos ao senado, e 

o prefeito de Guanambi, Nilo Coelho, a vice-governador.
23

  

O nome de Nilo Coelho gerou desagrado dentro de grupos do PMDB e a aversão do 

Partido dos Trabalhadores, que mostrava apoiar a chapa oposicionista. Membros do PMDB, 

como o então prefeito da capital baiana, Mário Kertész, não concordavam com a indicação, 

mostrando resistência. O governador João Durval apresentou-se descontente e surpreso, dado 

que o município liderado por Nilo Coelho sempre foi beneficiado ao longo de seu mandato, o 

que não justificava uma aliança com a oposição
24

. O PT chegou a apresentar como necessária 

para sua aliança à chapa liderada por Waldir Pires a saída do prefeito de Guanambi. 

A campanha da oposição assume o conceito de mudança, como exposto pela 

pesquisadora Maria Augusta Lima de Souza: 

O conceito de mudança, que viria a conduzir o discurso político da candidatura e 

todo o material publicitário utilizado durante os nove meses da campanha, pretendia 

estabelecer vinculação com a candidatura de Tancredo Neves na disputa do Colégio 

Eleitoral, que utilizou o slogan "Muda Brasil".
25

 

 

A candidatura recebia o amparo no interior do estado de grupos e partidos políticos 

envolvidos na luta contra a representação do autoritarismo do ministro Antônio Carlos 

Magalhães. Waldir Pires representava a mudança, vinculava a sua imagem a uma figura 

política com potencial para confrontar o poderio de ACM, que desde a década de 1950, era 

aliada ao poder na esfera local e federal.  

Neste contexto, outras agremiações de oposição, o Partido Social Cristão (PSC), o 

Partido Comunista do Brasil (PC do B), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido 
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Comunista Brasileiro (PCB) se aliaram ao PMDB para constituir a coligação "A Bahia Vai 

Mudar". O Partido dos Trabalhadores (PT), também oposição, não oficializou a aliança com a 

coligação, no que ficara conhecido como "apoio crítico", devido a complicações e 

implicações da direção nacional do PT.  

Mesmo com as restrições dadas ao diretório estadual, bases do Partido do 

Trabalhadores continuaram manifestando apoio a candidatura de Waldir Pires, apesar de 

apresentar outros candidatos ao senado, a Professora Geracina Aguiar e o ex-Deputado Roque 

Aras, dois candidatos a deputados federais e três a deputados estaduais.   Como relatou o 

presidente do diretório municipal de Feira de Santana, o advogado Jaime Cunha, para o jornal 

A tarde: 

 

Esta medida de força da direção nacional em nada mudará a opinião dos filiados, 

dos diretórios e dos dirigentes do partido na Bahia em votarem no único candidato 

das oposições na Bahia, o ex-ministro Waldir Pires. Fomos forçados por uma 

medida arbitrária a retirar burocraticamente o apoio crítico, o que, em nenhum 

momento significará cruzar os braços, mas, ao contrário, arregaçar as mangas e ir 

para as ruas eleger Roque Aras e Geracina Aguiar para o Senado e Waldir Pires para 

o governo da Bahia.
26

 

 

A chapa situacionista articulava suas alianças, inicialmente entre os partidos PDS e 

PFL, logo após agregou-se o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), e obteve o apoio do PDC 

(Partido Democrático Cristão). O PSB (Partido Socialista Brasileiro), antiga agremiação de 

Josaphat Marinho, por ordem da sua diretoria nacional vetou apoio à coligação intitulada 

"Aliança Democrática Progressista" (PTB-PDS-PFL) em um pronunciamento de condenação 

à chapa liderada por Antônio Carlos Magalhães
27

.  

 A coligação PTB-PDS-PFL, para disputar os cargos majoritários junto a Josaphat 

Marinho, tinha nas duas vagas para o senado o deputado federal Félix Mendonça (PDT) e o 

ex-Governador e Senador Lomanto Júnior
28

 (PFL). A candidatura para governadoria ainda foi 

composta pelo deputado federal José Penedo (PDS) para candidato a vice-governador.  

O slogan e os discursos da campanha de Josaphat estavam na desconstrução do 

conceito de mudança estabelecido pela chapa da oposição. Josaphat Marinho afirmava que os 

seus adversários queriam "mudar a Bahia para lugar incerto"
29

. A propaganda da campanha 

ficou a cargo da empresa do publicitário Duda Mendonça, a agência de propaganda DM 9. 
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Os comícios das coligações majoritárias acabavam por centrar-se no interior baiano, 

espaços onde a chapa situacionista detinha 279 prefeituras pelo PDS, contra 40 prefeituras 

geridas pelo PMDB, conquistadas no pleito executivo municipal de 1982, como comprova 

dados do Tribunal Superior Eleitoral
30

. Os oposicionistas contavam com o apoio de novos 

aliados para o enfrentamento político nos redutos do PDS e PFL, vistos como "currais 

eleitorais" carlistas. 

O jornal A tarde trazia conflitos entre as coligações rivais. Membros da coligação "A 

Bahia vai mudar" proferiram inúmeras acusações e suposições referente à atividade do 

governo do Estado da Bahia e ao ministro ACM. Genebaldo Correia, presidente regional do 

PMDB, em um dos programas da chapa oposicionista acusara Antônio Carlos Magalhães 

dentro das suas atribuições no Ministério das Comunicações: "[...]não entende nada de 

comunicações e quando está no Ministério 'é igual a macaco em casa de vidro', além de 

afirmar que o ministro está gordo em razão das mordomias que goza em Brasília".
31

 O caso 

foi levado ao Tribunal Regional Eleitoral por apelação do grupo carlista, que em resposta da 

ação jurídica obteve o direito de resposta e a consequente subtração do tempo de exibição do 

programa eleitoral da chapa oposicionista, nas proximidades da eleição. 

Os discursos dos componentes da chapa de Waldir Pires alimentavam a rivalidade dos 

grupos em disputa. Mário Kertész (PMDB) ao anunciar afastamento da prefeitura de Salvador 

para assumir a chefia da campanha de seu grupo alegou que seu ato era justamente para não 

ser igualado às ações do Governo do Estado, no apoio a campanha da chapa de Josaphat 

Marinho. Como fora relatado em entrevista ao periódico, A tarde: 

 

'A Prefeitura de Salvador é do PMDB, mas não uso a máquina administrativa como 

faz o governo, em favor dos meus candidatos. Licenciando-me da prefeitura e como 

cidadão farei a campanha sem as restrições que o cargo impõe. Não uso a máquina 

administrativa, mas, como prefeito e líder político, não posso me furtar ao trabalho 

de comandar a insurreição que esta cidade está fazendo como o maior reduto do 

PMDB baiano.'
32

 

 

Os candidatos se dirigiam a direções opostas nos momentos finais da campanha. O 

elegível Josaphat Marinho buscou o interior para confirmar os espaços de influência do PDS e 

PFL, os "currais eleitorais", enquanto a chapa da oposição investiu os últimos dias de 

campanha na capital baiana firmando compromissos com entidades de base da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA).
33

 O PMDB ainda organizara um comício com a presença de 
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lideranças nacionais do partido, a exemplo do Deputado Ulysses Guimarães, além de 

apresentar como publicidade o Manifesto dos intelectuais e artistas de apoio a Waldir Pires. O 

manifesto contava com nomes já conhecidos da militância contrária à ditadura, Caetano 

Veloso, Nelson Werneck Sodré, Ziraldo, entre outros.
34

 

A campanha durou aproximadamente nove meses, e neste período os candidatos 

visitaram quase a totalidade dos municípios do estado da Bahia, composto por 367 municípios 

em 1986. Josaphat Marinho foi a cerca de 240 municípios, enquanto Waldir Pires visitou 320 

cidades e 47 distritos.
35

 Contudo, há um dia das eleições a Bahia – segundo dados do Tribunal 

Regional Eleitoral da Bahia – apresentava cerca de 1,3 milhões de baianos ainda sem os 

títulos. O estado havia passado por um processo de recadastramento do eleitorado, a fim de 

evitar a duplicidade da emissão de títulos ou possíveis fraudes, logo, notado quando feito o 

cotejamento com eleições anteriores obteve-se uma redução de 4716 eleitores, após 

recadastramento.
36

  

O grupo oposicionista obtinha uma excelente média de aceitação do eleitorado como 

mostrava a pesquisa encomendada ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE) entre os dias 20 de junho e 07 de julho de 1986. Waldir Pires detinha 58,5% das 

intenções de votos contra 18,5% de Josaphat Marinho, os indecisos representavam 23% dos 

entrevistados.
37

 As pesquisas foram ratificadas ao início das eleições, no dia 15 de novembro 

de 1986. O candidato pmdbista obteve 73,51% dos válidos em Itabuna
38

, em Ilhéus, 70%
39

, e 

em Vitória da Conquista, 66,46%
40

, cidades que eram conhecidas por serem espaços de apoio 

político governista.  

Já obtida a maioria dos votos válidos, sem conclusão do processo eleitoral, Waldir 

Pires no dia 20 de novembro de 1986 já era considerado o governador da Bahia. O jornal A 

tarde divulgava o título "Waldir assume, finalmente, a vitória", acompanhado por uma 

entrevista com o já declarado vencedor do pleito. Dentro dos temas tratados pelo periódico 

estavam os possíveis desafios para os primeiros momentos no governo, o pmdbista 

respondera da mesma forma que conduzira a sua campanha, com uma postura política isolada 

e autonomia na escolha de sua base de governo, acompanhada de uma crítica a anterior 

condução da política na Bahia. 
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Waldir Pires voltou a assegurar que não fará 'loteamento' dos cargos do futuro 

governo, porque considera que todos os postos são da confiança do governador. Mas 

garantiu que terá suficiente sensibilidade para definir posições respeitando a votação 

popular, compondo os cargos da administração com as forças que apoiaram a 

campanha pelas mudanças. E citou como critérios básicos para a escolha de qualquer 

pessoa, a honradez da vida pregressa do indicado e a sua competência para o cargo a 

ser exercido. 

Ele também informou que lutará para acabar com o clientelismo no governo baiano, 

mesmo que saiba como isto será difícil a ser feito.  'Afinal, são longos anos de 

autoritarismo e corrupção. Por isto nós precisaremos reeducar a população e as 

lideranças'.
41

 

 

A derrota não fez o bloco carlista enfraquecer. ACM continuara ocupando o cargo de 

Ministro das Comunicações, apesar das incansáveis tentativas de Waldir Pires de alterar esta 

condição. O líder carlista ocupou lugar de destaque no congresso nacional, assumindo a 

função de articulador político no governo Sarney. Em resposta a vitória da oposição carlista, 

catorze prefeitos do PFL ameaçavam repassar aos cofres do estado os encargos referentes à 

assistência médica e social, caso o partido não participasse da escolha dos futuros dirigentes e 

cargos públicos da administração estadual em seus respectivos municípios.
42

 Este 

posicionamento implicava na relação do governo eleito com as seções locais dos partidos da 

base aliada e na possibilidade de aumento da planilha orçamentária, antes mesmo da posse 

prevista para 15 de março de 1987 (Figura 1). 
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Figura 1: Posse do Governador Waldir Pires, Praça Castro Alves, Salvador- BA. SANTANA, Carlos. A 

TARDE, 16.03.1987, p.3. 

 A posse de Waldir Pires foi um espetáculo a parte em meio ao carnaval soteropolitano, 

com alegorias, a exemplo do conhecido trio elétrico Tapajós fazendo a sonorização do 

evento.
43

 Este foi o marco inicial do projeto de governo que prometeu em campanha a 

mudança, o primeiro passo da Bahia após um longo período da ditadura civil-militar brasileira 

na chamada Nova República.  

 

2.2 "Governo da mudança" 

 O governo da mudança iniciou os trabalhos em um novo formato, o maniqueísta. Nos 

primeiros meses do mandato a base pmdbista no governo realizara uma espécie de "caça as 

bruxas" no interior da governadoria, afastando a todos que tivessem vínculos ou proximidade 

com o PFL. A indefinição do segundo escalão do governo, diretores e coordenadores de 

indicação direta levava alguns órgãos a inércia.
 44

 Superada esta inicial indecisão, o governo 

optou pela redução dos salários destes cargos de confiança para não gerar dificuldades no 

pagamento dos funcionários do estado da Bahia. E ainda sobre o funcionalismo público, 
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Waldir iniciara as discussões sobre o método de contratação do estado, que passaria a cumprir 

com a promessa de campanha implantando o concurso público.
45

 

 Apesar das radicais mudanças iniciais, o governador não se tornara uma figura 

agraciada em todos os setores do estado. Militares, até mesmo responsáveis pela segurança 

pública da unidade federativa o acusavam após o estabelecimento da Assembleia Nacional 

Constituinte de ser um governo comunista, nas palavras do então chefe do comando policial 

da capital, coronel Edmundo Guedes.  

 Não tardou e os defeitos do novo governo começaram a se apresentar, dividido, tivera 

que ceder ao loteamento partidário do secretariado e às indicações das direções para órgãos do 

estado, em prol da governabilidade. A população reclamava da morosidade nas ações do 

executivo, fato que na época se tornara piada. "Acorda, Waldir. Vai trabalhar Waldir. Acorda, 

Waldir[...]".
46

 

 A manutenção do governo pmdbista era constantemente ameaçada pela influência 

mantida pelo bloco carlista que ocupava funções no governo federal e em espaços de 

relevância na sociedade baiana. A influência de ACM se estendia até o judiciário baiano, 

somado a uma instrumentalização no espaço de comunicação do estado e empreendimentos 

na construção como relata o comunicólogo e sociólogo, Antônio Albino Canelas Rubim. 

 

Cabe lembrar ainda que ACM e os seus aliados adquiriram um peso econômico 

igualmente importante no estado. Só a Bahiapar Participações e Investimentos Ltda., 

holding das empresas da família de ACM, por exemplo, engloba as seguintes 

empresas: Bahia Telecomunicações Ltda., a Bahiasat Comunicações, a Santa Helena 

de Informática e Comunicações Ltda., a Bahia Eventos Ltda., a Empresa Baiana de 

Jornalismo (que edita o jornal Correio da Bahia), a Gráfica Santa Helena Ltda. e a 

Santa Helena S/A Incorporações e Construções.
47

 

 

O ministério das comunicações e sua forte articulação política no governo Sarney 

munira ACM de um poder político paralelo ao executivo baiano, tal fato contribuira para a 

retomada dos "currais eleitorais", enfraquecidos na eleição de 1986. O fortalecimento carlista 

contava com o desgaste das relações do executivo estadual com o nacional. Os projetos do 

governo eram constantemente barrados pelo governo federal, em uma clara resposta a 

presença de Waldir Pires nos palanques, onde segundo Tasso Franco, o governador: 

"engajava-se no debate sobre a sucessão de Sarney, articulando-se nacionalmente com as 

lideranças do PMDB".
48
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O governo anticarlista de Waldir acabou desconstruindo todo discurso de campanha 

ampliando alianças com famílias políticas tradicionais, forma encontrada para tentar manter a 

unidade política atacada pelo carlismo e a ascensão de novos grupos de pressão no interior 

baiano. Todavia, logo ao início de 1989 o governador já apresentava ter outros projetos para 

sua carreira política, que não a continuidade no executivo baiano. Waldir Pires ficara surpreso 

ao ser informado que o PMDB nacional cogitava o seu nome para a próxima eleição 

presidencial. 

 

Dizendo-se emocionado com a lembrança do seu nome para ser candidato a 

presidente da República pelo PMDB, por companheiro de legenda de vários estados, 

e de candidatos a vice do PT, PDT e PSDB por lideranças daqueles partidos, o 

governador Waldir Pires não quis confirmar sua pretensão de suceder a José Sarney 

no Planalto Central do país. [...] No entanto, os interlocutores do governador baiano 

têm saído com a nítida impressão de que os seus olhos estão brilhando mais, sempre 

que se fala em campanha presidencial. Contando com o apoio de grande parte dos 

grupos de esquerda e de centro-esquerda que ainda insistem em permanecer no 

PMDB.
49

  

 

 A eleição presidencial de 1989 foi um tema recorrente a partir de janeiro do mesmo 

ano. Nos discursos e entrevistas registrados pelo folhetim vespertino A tarde, Waldir 

mesclava a unidade da sua legenda política, PMDB, e a sua concorrência com Ulysses 

Guimarães para composição da chapa que iria concorrer à presidência da república. Os 

compromissos de campanha de 1986 haviam sido deixados de lado, gerando a incredibilidade 

da população em sua figura. 

 A indicação de Ulysses para concorrer à presidência obtivera sucesso, entretanto o 

nome do governador baiano continuou sendo conjecturado para compor a chapa como vice. 

Em maio as manchetes do jornal A tarde traziam em negrito no caderno político a tendência 

de Waldir aceitar a composição da chapa: "Waldir debaterá com PMDB baiano convite para 

ser vice de Ulysses [...] Governador deve ceder às pressões [...] Bancada quer que governador 

aceite convite".
50

 

 Em meio à indecisão do convite se afastou do governo, deixando Nilo Coelho, seu 

vice, na direção do estado. Em exercício ainda temporário, o governador interino já discutia 

possíveis reformas no secretariado e acatara a uma demissão de grande número do 

funcionalismo público, ato que fora condenado pela oposição, PFL e demais membros da base 

carlista na assembleia legislativa do estado. O projeto social do governo da mudança havia 

sido esquecido em prol de outra pauta, a eleição de 1989, na leitura do jornal vespertino, e tal 

fato levara o cenário baiano ao caos. Mas na tentativa de manter sua popularidade e aceitação, 
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Waldir tomou uma atitude populista e, em meados de maio de 1989, resolvera consultar a 

população sobre sua participação na disputa eleitoral presidencial, e apresentar suas intenções 

para o contexto nacional. 

 

'Não tomarei nenhuma decisão sem que ela possa expressar a vontade do povo da 

Bahia, porque a vontade da Bahia nunca esteve separada da vontade e aspirações do 

Brasil', declarou Waldir, dizendo do seu projeto de ouvir representações políticas e 

sociais do estado nas próximas 72 horas.  

[...] Suas principais lutas serão pela soberania nacional, reforma agrária, revisão da 

política de pagamento da dívida externa e contra as disparidades regionais, que 

põem em perigo a unidade do país. 

Finalizando, o governador deixou claro que não vai defender sua candidatura à Vice-

Presidência da República, mas ouvir a Bahia sobre o assunto para depois decidir.
51

 

 

 O jornal A tarde reportou em tom de sátira a decisão de Waldir, ao fim de um período 

de consulta popular. O governador foi alvo de piadas, com moldes históricos. O parlamentar 

Eliel Martins, deputado estadual pelo PFL, fizera referência ao "Dia do Fico", marco do 

processo de independência, declarando que estávamos a passar por um momento às avessas, 

"o dia do saio", evento político que ficara marcado para o dia 15 de maio de 1989 sendo 

homologado dentro da assembleia legislativa e a passagem do poder executivo a Nilo Coelho.  

 Contudo, outros partidos ainda se manifestaram contra a saída do governador, os 

deputados Haroldo Lima (PC do B) e Domingos Leonelli (PSB). Os parlamentares alegavam 

que a chapa não tinha força política para vitória, e que a candidatura se tratava de um projeto 

da direita em afastar o governador da Bahia, entregando-a às forças oligárquicas e alijando a 

esquerda. Leonelli ainda completava os argumentos contrários a saída de Waldir, apontando 

para a necessidade de realizar "correções" no governo.
52

 

 No dia 14 de maio de 1989 foi divulgado a carta-renúncia de Waldir Pires, em um tom 

de reconhecimento a sua carreira política e motivação da população ao seu novo projeto, 

reconhecendo a importância deste momento como primeiro passo da ainda recente 

democracia brasileira: 

'[...] Acato a convocação nacional irrecusável do meu partido, e estimulado pelas 

forças mais expressivas da minha terra, vou concorrer ao cargo de Vice-Presidente 

da República, na eleição de 15 de novembro deste ano. Esta decisão obriga-me a 

deixar o exercício do mandato de Governador da Bahia, despojando-me da honra 

maior que a vida poderia conceder-me, o que faço neste ato, no cumprimento da 

regra constitucional brasileira. 

É a decisão política mais difícil que já tomei em qualquer tempo. E tomei-a depois 

de profunda reflexão e de muitas consultas, para dar a contribuição democrática do 

Brasil. Estamos esperando há longo tempo, o instante de poder começar uma nova 

fase da nossa história através da eleição popular de novo governo da República, 

legítimo e comprometido com os interesses de uma sociedade brasileira mais justa. 
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É preciso lutar cada um, como puder, para assegurarmos esse passo decisivo do 

destino nacional. 

A Bahia é meu chão. É ela que me inspira e me empurra para a nova trincheira de 

combate. É a responsabilidade da sua presença, na história nacional, que me faz 

alargar o campo da luta.
53

 

 

 O governo Nilo Coelho iniciou em meio a desconfiança e descrédito do eleitorado 

devido à saída de seu antecessor. As primeiras decisões do novo governador estavam 

direcionadas ao corte de gastos do estado, revertendo estes para os municípios, a exemplo do 

processo de municipalização dos sistemas de abastecimento de água sob a coordenação do 

diretor-administrativo da Embasa, o correligionário Geddel Vieira Lima.
54

 Outra medida que 

ocorrera logo nos primeiros dois meses fora a substituição de muitos dos secretários do ex-

governador.
55

 Em total discordância às práticas de Nilo Coelho, o ex-prefeito da capital 

baiana, Mário Kertész (PMDB), acusa o governador de "extrema-direita" em entrevista ao 

jornal vespertino de 14 de julho de 1989.  

 A desavença dentro do PMDB baiano fragilizou a sua unidade política, tendo 

acusações relacionadas ao governador sobre uso da máquina pública em benefício próprio. O 

escândalo envolvia uma visita feita por Nilo Coelho a José Sarney no Distrito Federal, 

solicitando ao presidente interferência "em um processo envolvendo a empresa Nordeste 

Transportes Aéreos, de sua propriedade e cujo presidente era o seu irmão Alberto Coelho"
56

.  

 A empresa de Nilo Coelho ainda obteria benefícios de exclusividade, em outubro de 

1989, com exclusividade no transporte funcionários do segundo escalão do governo. As ações 

do governador não paravam nos fatos supracitados, dando continuidade ao mandato ele 

iniciou uma série de pressões aos deputados na Assembleia Estadual Constituinte para 

aprovação de 27 emendas.
57

 Em uma destas emendas propôs um projeto constitucional 

estadual possibilitando "a contratação de diversos funcionários públicos sem a realização de 

concurso público".
58

 

 Derrotado no primeiro turno o ex-governador Waldir Pires organizava o PMDB para o 

apoio ao candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, na corrida presidencial no segundo 

turno. Entretanto, Nilo Coelho, governador em exercício e do mesmo partido direciona o 

PMDB baiano a se afastar da indicação do diretório nacional do partido. Desta forma, o apoio 
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do governador é concedido a Fernando Collor de Mello. Tal conflito exigiu uma mudança de 

postura de Waldir para com o seu correligionário, que solicitou aos seus seguidores na 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia que retirassem o apoio parlamentar ao governo. 

Uma parte do secretariado da administração ligado ao grupo waldirista entregou pedidos de 

desligamento da gestão de Nilo Coelho.
59

 

 Em meio a fragilidade da base política, Nilo Coelho não conseguiu desenvolver a sua 

gestão, sendo cercado por entraves de projetos na assembleia e por denúncias respaldadas nas 

investigações dos convênios feitos pelo sua administração. 
60

 Dessa forma, a possibilidade de 

se fazer candidato às próximas eleições, 1990, para quaisquer cargos foram totalmente 

inviabilizadas devido a baixa aceitação pública e a desarticulação do partido. O caótico 

cenário final do "governo da mudança" apresentou-se como uma excelente oportunidade para 

reorganização do bloco carlista para concorrer às próximas eleições do executivo baiano. 

 

2.3 Eleições 1990: ACM, a reconquista 

 O maniqueísmo político baiano começa a tomar forma na primeira eleição da década 

de 1990. O bloco carlista em volta de sua figura central, ACM, e o bloco anticarlista 

totalmente desgastado tendo por liderança o PMDB baiano. O consenso para a construção de 

uma chapa para a disputa do executivo ficava difícil devido à cisma provocada durante os 

anos em que esteve na administração, e já em maio de 1990 ainda não havia chegado à 

concordância dos nomes, diferente do que ocorrera no pleito de 1986.  

 Nas palavras do jornalismo especializado de Samuel Celestino, jornalista e 

comentarista político do periódico vespertino: 

É consequência do estilhaçamento dos grupos que se uniram há três anos e que 

acabaram pulverizados com a ruptura determinada pelo afastamento de Waldir Pires 

do governo entregando-o a Nilo Coelho que, agora, quer o PMDB só para ele. É 

provável que consiga mesmo. As forças derrotadas pela grande aliança de 86 

permaneceram quase monolíticas em torno da liderança de Antônio Carlos 

Magalhães e hoje despontam com tal densidade que poderão chegar ao Palácio de 

Ondina, retornando-o. Se isso efetivamente vier a acontecer, o PFL e partidos 

coligados não ascenderão exclusivamente em razão dos seus méritos, das suas bases, 

mas, sobretudo, favorecidos pelos seus adversários que, ou são politicamente 

primários, ou vivem em permanente desgaste com acusações mútuas. No momento, 

apenas para exemplificar, as correntes lideradas pelo ex-ministro podem prescindir 

de tecer críticas ao ex-governador Waldir Pires. Os próprios grupos de esquerda e 
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centro-esquerda já o fazem e, com tal incompetência, que as flechas que disparam, 

tal bumerangue, retornam para atingir-lhes.
61

  

 

 O governo Nilo Coelho não provocou uma ruptura restrita ao PMDB, o esfacelamento 

alcançou a toda esquerda e centro-esquerda, antes unida em opor-se ao carlismo. O PT 

apresentou a candidatura de Sérgio Gabrielli, sem a perspectiva de formar coligação.
62

 

Pesquisas encomendadas no instituto Datafolha apresentavam possíveis nomes para 

candidatos, a exemplo de João Durval como representante do bloco carlista que estaria 

liderando ao lado de Roberto Santos do PMDB, caso fosse logrado em convenção as suas 

candidaturas.
63

  

 A candidatura do ex-governador João Durval fora frustrada pelo líder do grupo 

carlista, que logo organizara a sua reafirmação na liderança do PFL, somando forças com 

outros partidos, PDS, PTB, PDC e PL.
64

 Ao afirmar a sua candidatura e a de Paulo Souto, a 

vice, em pronunciamento no telejornal BA-TV, TV Bahia, toma a liderança nas pesquisas 

com 50% da intenção dos votos em pesquisa apresentada pela própria emissora de TV.
65

  

 A convenção do PMDB fora transferida do dia 17 de junho para o dia 21 de junho, o 

que fora visto como permanência do impasse para a composição da restante da chapa que já 

contava com a aclamada candidatura de Roberto Santos a governador. O candidato já havia 

ocupado o cargo de líder do executivo na ditadura civil-militar brasileira e a cadeira do 

ministério da saúde ao longo do governo Sarney.
66

  

 A candidatura de Josaphat Marinho ao senado pelo grupo de ACM completou a chapa, 

que ainda contou com Luís Eduardo Magalhães, filho de Antônio Carlos, Eraldo Tinoco, João 

Carlos Aleluia e Benito Gama candidatos a deputado federal pelo PFL. Roberto Santos, ex-

governador (1975-1979), fortaleceu-se após ter derrotado em seu partido a pré-candidatura do 

senador Ruy Bacelar na convenção estadual do PMDB. O arranjo da chapa fora completado 

com o nome de Murilo Leite, a vice-governador, e a escolha do aspirante ao senado a cargo 

do partido aliado, PSDB, com Joaci Góes.
67

 

 A homologação da chapa do PFL entitulou-se "Vamos Salvar a Bahia" com a ressalva 

de por "fim à corrupção e a incompetência" vivenciada na Bahia do governo de Nilo Coelho. 

O evento ocorreu no teatro Yemanjá (Figura 2), parte do centro de convenções, que fora 
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boicotado pela direção do espaço ligada a governadoria, na parte de infraestrutura a fim de 

comprometer andamento da convenção carlista. 

 

Figura 2: Convenção da chapa "Vamos Salvar a Bahia", Centro de Convenções, STIEP, Salvador- BA. 

ATAÍDE, Geraldo. A TARDE, 20.06.1990, p.7. 

 O maniqueísmo político baiano volta a apresentar-se na construção das coligações. 

Roberto Santos homologou a sua coligação (PMDB, PSDB e PSL) entitulada "pela honra da 

Bahia", alegando a vontade de fazer a Bahia se distanciar por uma década do mandonismo 

carlista. A eleição de 1990 ainda contou com uma chapa inédita formada por mulheres. A 

coligação "Frente Popular da Bahia" (PC do B, PCB, PSB e PDT), composta pela deputada 

federal Lídice da Mata, candidata a governadora, a arquiteta Salete Silva candidata a vice, e a 

vereadora Beth Wagner ao senado. 
68

 

 O político ACM não era o mesmo das eleições de 1986 em que amargou uma derrota 

para o grupo pmdbista. Ao longo do governo do PMDB na Bahia, Antônio Carlos tornou-se 

um político nacional, influente no congresso e no executivo nacional, foi ministro das 

comunicações de Sarney. A passagem no ministério lhe rendeu muitos benefícios e novas 

alianças, ampliando sua ação política. Em 1987, ACM ficou próximo da família Marinho, 

proprietária do grupo Globo, o aglomerado de comunicação impressa, televisiva e 

radiodifusão com o maior alcance do país. Enquanto ministro contribuiu muito para 
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ampliação da Globo em território nacional, e, no mesmo ano, trouxe às mãos da família 

Magalhães o direito de transmissão da emissora carioca e diversas filiais e rádios espalhadas 

por toda Bahia, a Rede Bahia. 

 A mídia tornou-se um elemento essencial para retomada dos "currais eleitorais" 

perdidos na eleição anterior. A estratégia política-midiática de ACM possibilitou a ele destruir 

as ações de Nilo Coelho e do PMDB, neutralizar os partidos menores de esquerda e ainda 

anular as atuações de Waldir Pires. O líder carlista ainda aproveitou a aparelhagem para 

proferir em meio à corrida eleitoral o seu discurso de caráter identitário cultural e religioso da 

Bahia. O jornalista e cronista Tasso Franco relatou que ACM,  

apelou para fé dos baianos numa campanha bem produzida, extremamente emotiva 

(ACM, meu amor...) e explorando os símbolos sagrados da baianidade - as fitas, as 

figas e os santos da Igreja Católica e do candomblé, os vaqueiros de Curaçá e do São 

Francisco, a gente humilde do Recôncavo, Paraguaçu, as artes e a cultura da Bahia, 

o hino e a imagem do Senhor do Bonfim.
69

 

 

 A baianidade apresentada nos discursos rendeu-lhe uma charge de Chico Caruso 

(Figura 3). 

 

Figura 3: CARUSO, Francisco Paulo Hespanha. Extraído de: FRANCO. Op. Cit. p. 200. 
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 As pesquisas dos meses de agosto e setembro de dois institutos diferentes 

apresentavam a vitória carlista logo no primeiro turno. O IBOPE constatou 55% das intenções 

de voto para o líder carlista, em 17 de agosto.
70

 E o Datafolha apresentou 47%, em 09 de 

setembro
71

. Tamanho sucesso nas pesquisas deram a ACM confiança que fora repassada para 

os veículos midiáticos transmitindo a glória da vitória e de ser um apaixonado pelo estado da 

Bahia. 

 Chegado dia 1º de outubro de 1990, após muito uso e abuso da propaganda 

encerravam-se cinco meses de campanha. Apesar de uma campanha com maior número de 

candidatos, as eleições foram polarizadas pelos partidos da Frente Liberal e do Movimento 

Democrático Brasileiro, uma vez que nenhum(a) outro(a) candidato(a) chegou a 10% das 

intenções de voto. No dia das eleições, 03 de outubro de 1990, o IBOPE e o Datafolha 

realizaram pesquisas de boca de urna apresentando resultados semelhantes com uma 

vantagem expressiva para ACM, constatando vitória no primeiro turno. No IBOPE, ACM 

com 50% e Roberto Santos com 29%. No Datafolha, ACM com 53% e Roberto Santos com 

29%.
72

 

 Após aproximadamente 20 dias de apuração dos votos fora lograda e marcada para o 

início do mês de novembro a diplomação dos candidatos eleitos. Esta eleição revelou que 

ACM, apesar da influência no período militar, mostrou que junto à modernização e a 

mudança do modelo político se articulara com perspicácia, sendo a eleição de 1990 a primeira 

eleição direta conquistada por Antônio Carlos na ainda recente democracia brasileira. 
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CONCLUSÃO 

 Concluímos que diante da análise dos acontecimentos políticos de 1986 a 1991 

observamos a transformação de Antônio Carlos Magalhães em um político de reconhecimento 

nacional e estratégias de controle político que fugia ao padrão de comportamento político de 

seu contexto. A mídia e o marketing político trouxeram à Bahia um novo modelo de 

campanha mais sedutor e convincente. 

 A reconquista do eleitorado na Bahia por ACM, e pelo carlismo em linhas gerais, não 

leva necessariamente a uma mudança dos traços tradicionais do mandonismo político, através 

de tensas relações de autoridade. Antônio Carlos foi responsável por conduzir a elite baiana 

em um processo de modernização, sem que esta classe viesse a perder os seus privilégios. A 

renovação de ACM enquanto político conservou os aspectos tradicionais, porém, 

acondicionou-os a um novo contexto, caracterizado pelas relações sociais baseadas e 

"ambientadas" pela mídia, uma nova forma de se fazer política. 

 Como base deste trabalho e elemento essencial para uma interpretação histórica dos 

fatos aqui problematizados, a leitura do jornal A tarde leva este trabalho a pontos conclusivos 

sobre as eleições de 1986 e 1990 e a consequente retomada da confiança dos eleitores pelo 

bloco carlista.  

 A morosidade com a realização das promessas de campanha do governo Waldir Pires, 

e a sua saída precoce para a disputa presidencial de 1989 geraram um clima de descaso e 

abandono para população, assim como uma desestabilidade no partido da situação, o PMDB 

baiano. Tal fato levou a posse de Nilo Coelho que fizera da máquina pública um instrumento 

de benefício privado e familiar, onde ocorreram diversas denúncias e escândalos. O que 

encaminhara a população ao descrédito com a gestão anticarlista, fato observado na leitura do 

periódico vespertino.  

 Além da desarticulação do governo PMDB, ACM teve seu retorno impulsionado pelo 

período em que ocupava o ministério das comunicações e se tornara o articulador do governo 

no congresso, e também controlador do maior veículo de mídia do estado, a Rede Bahia. 

Desta forma, tornou-se um político de visibilidade nacional, o que o fazia sempre presente no 

cenário político baiano mesmo seu grupo não ocupando ao poder executivo local. 

 Por fim, a ação política de ACM observada no recorte temporal 1986-1991 respeita a 

uma racionalidade possível a quem luta pela manutenção da governabilidade, independente do 

contexto histórico em que esteja inserido. O ator político baiano tornou-se a conexão entre o 

passado e o futuro, onde os seus acertos políticos o mantiveram no poder baiano diretamente 
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ou indiretamente até 2006, quando após 16 anos ininterruptos o seu grupo ocupou a 

governadoria. 
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