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RESUMO 

 

 
 

 

Esta dissertação tem como foco a política baiana, na primeira metade dos anos 1930. 

Centrando a análise na figura de Juracy Magalhães, que ocupou a interventoria do 

estado da Bahia de agosto de 1931 a outubro de 1934, quando foi eleito, de forma 

indireta, para governador do estado. O objetivo principal deste trabalho é identificar 

quais estratégias de Juracy Magalhães permitiram que, em um curto espaço de tempo, o 

―tenente cearense‖ assumisse o controle político da Bahia. Ou seja, entender como o 

militar cearense, considerado um ―forasteiro‖ na Bahia, consegue se transformar numa 

das mais importantes lideranças políticas do estado. Enfim, estudaremos o período de 

1931 a 1934, que corresponde aos anos em que Juracy Magalhães edificou sua forma de 

atuação na política baiana.  

 

Palavras-chave: Revolução de 1930; Juracy Magalhães; Bahia; Partidos Políticos. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation focuses on the politics of the state of Bahia, in the first half of the 

1930‘s. Focusing the analysis on the figure of Juracy Magalhaes, who occupied the 

―interventoria‖ of the state of Bahia in August 1931 to October 1934, when he was 

elected, indirectly, to the position of state governor. The objective of this study is to 

identify which strategies Juracy Magalhães allowed in a short space of time, "the 

lieutenant from Ceará" to take political control of Bahia. In other words, to understand 

how the military from Ceará, considered an "outsider" in Bahia, becomes one of the 

most important political leaders of the state. Finally, we will study the period from 1931 

to 1934, which corresponds to the years when Juracy Magalhães built his way of action 

in Bahian politics. 

 

Keywords: Revolution of 1930; Juracy Magalhães; Bahia; Political Parties. 
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APRESENTAÇÃO. 

 

 

 

 O tema desta dissertação é a política baiana na primeira metade dos anos 1930. 

O trabalho está centrado em Juracy Magalhães que ocupou a interventoria do estado da 

Bahia de agosto de 1931 a outubro de 1934, quando foi eleito, de forma indireta, 

governador do estado, permanecendo no cargo até 10 de novembro de 1937, até que o 

Golpe do Estado Novo causou o afastamento entre Vargas e Juracy Magalhães e o 

afastamento de ―tenente cearense‖ da política, só retornando após 1945 se mantém até a 

década de 1960, quando Juracy se afasta da política, passando a trabalhar em 

organizações privadas. 

 A hipótese principal desse trabalho articula os diferentes níveis de relações 

desenvolvidos por Juracy Magalhães nas esferas federal, estadual e municipal como 

formas de se estabelecer como líder baiano e brasileiro na década de 1930. O objetivo 

principal deste trabalho é identificar quais as atitudes de Juracy Magalhães que 

permitiram que, em um curto espaço de tempo, o ―tenente cearense‖ assumisse o 

controle político da Bahia. Ou seja, entender como o militar cearense, considerado um 

―forasteiro‖ na Bahia consegue se transformar numa das mais importantes lideranças 

políticas do estado. 

 Para a realização desse trabalho utilizei fontes variadas. Além de uma 

bibliografia mais especializada, fez uso de jornais de época e arquivos variados. Os 

trabalhos de Consuelo Novais Sampaio; Luis Henrique Dias Tavares; Eul-Soo Pang e as 

entrevistas com o próprio Juracy Magalhães, foram de fundamental importância. Sendo 

assim, o trabalho em questão é basicamente baseado nesses livros e na análise 



 12 

documental. Como fontes primárias da dissertação foram utilizados documentos 

contidos no Arquivo Público da Bahia (APEB); Biblioteca Pública da Bahia e Arquivos 

do CPDOC.  

Dos arquivos do CPDOC que saíram as maiores contribuições para a presente 

dissertação. Os arquivos de Artur Neiva e Juracy Magalhães foram amplamente 

investigados. Além disso, toda a correspondência trocada pelo interventor e Getúlio 

Vargas, no período em questão, foi analisada. Além da documentação de Juarez Távora 

principalmente quando à frente da Delegacia do Norte. Dos dados de Juracy Magalhães 

mais utilizados foram os relativos aos municípios baianos. Essa é uma documentação 

muito vasta com mais de vinte mil documentos desde correspondências a relatórios 

municipais sobre todas as cidades do estado. Por se tratar de uma documentação tão 

vasta foi necessária uma seleção das cidades a serem investigadas. Foram escolhidos 

municípios de todas as regiões da Bahia, com base em sua relevância para a estrutura da 

formação das alianças regionais. Por isso foram escolhidas as cidades de Pilão Arcado e 

Juazeiro (Norte do estado); Cachoeira, Muritiba e Santo Amaro (Recôncavo); Amargosa 

(Nordeste); Barreiras (Oeste); Itabuna e Jequié (Sudoeste); Salvador (Capital) e Ilhéus 

(Sul). 

Da Biblioteca Pública da Bahia foram coletados os exemplares dos jornais Diário da 

Bahia; O Imparcial; Diário de Notícias e A Tarde; os periódicos de maior circulação no 

estado. Dei ênfase ao Diário da Bahia, pois, durante o período pesquisado, esse foi o 

jornal que passou pelo maior processo de transformação – de maior veículo opositor 

para grande aliado.  

 No APEB foram coletados os documentos relacionados à prisão dos estudantes e 

professores da Faculdade de Medicina da Bahia quando das prisões de 22 de agosto de 

1932; além dos exemplares do Diário Oficial da Bahia, no período de agosto de 1931 a 
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1934, para obter o itinerário do interventor pelo interior do estado e as viagens para fora 

da Bahia. 

Da Biblioteca Pública da Bahia foram coletados os exemplares dos jornais Diário da 

Bahia; O Imparcial; Diário de Notícias e A Tarde; os periódicos de maior circulação no 

estado. Dei ênfase ao Diário da Bahia, pois, durante o período pesquisado, esse foi o 

jornal que passou pelo maior processo de transformação – de maior veículo opositor 

para grande aliado. Dos arquivos da ACB foram utilizadas as correspondências entre os 

seus membros com o interventor e suas moções de apoio ao governo.  

A dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro trata de uma análise da 

Bahia na Primeira República, as preparações para a Revolução de 1930, as duas 

primeiras interventorias. O segundo capítulo analisa a figura de Juracy Magalhães, sua 

história antes de chegar ao cargo de interventor federal na Bahia; sua chegada ao estado, 

os primeiros aliados e a formação da oposição. 

O terceiro capítulo trata da formação das alianças no interior do estado; as medidas 

adotadas pelo seu governo, suas viagens, o apoio federal e regional que permitiram a 

Juracy estabelecer uma larga maioria no estado. Já o quarto e ultimo capítulo analisa os 

processos eleitorais de 1933 e 1934, tanto no lado oposicionista – com a formação da 

Coligação Autonomista – quanto do lado situacionista – com a formação do PSD 

baiano. 
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CAPÍTULO I – ANTECEDENTES. 

 

 

1.1. A Bahia na Primeira República. 

 

 

Com o fim do Império e o início da Primeira República os estados do Nordeste 

perdem, gradualmente, a relevância na política nacional. O principal motivo para tal foi 

o declínio da economia açucareira, que, segundo Israel Pinheiro, deu os primeiros sinais 

de crise ainda no início do período imperial (1822-1889), agravando-se com o passar 

dos anos, culminando com a quebra da bolsa de Nova York em 1929, quando as 

exportações de açúcar atingem os níveis mais baixos.(PINHEIRO. 1999: 47-78.) 

Segundo Dulce Pandolfi no artigo A trajetória do Norte: Uma tentativa de 

ascenso político :  

 A estreita ligação do processo 

produtivo brasileiro com o mercado internacional favorecia o 

caráter cíclico de nossa economia e acentuava as diferenças 

inter-regionais. Desse modo, muitas eram as divergências entre 

os diversos grupos agro-exportadores, e o atendimento a esses 

diferentes interesses era dado em função da importância que 

cada um dos setores representava para o conjunto da economia 

nacional. (PANDOLFI. 1980: 341.) 

 

Sendo assim, como o café era o mais valioso produto de exportação brasileiro, 

os cafeicultores paulistas e mineiros foram, gradativamente, ocupando os espaços na 

política nacional que anteriormente eram ocupados pelos políticos nordestinos, ―(...) 

tanto no que se refere ao processo eleitoral, quanto do ponto de vista do preenchimento 

de cargos políticos na esfera federal‖ (PANDOLFI. 1980: 341.) .    
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Na Bahia a situação foi exatamente a mesma dos demais estados nordestinos: 

tornou-se um estado de segunda grandeza no cenário nacional. Ou seja, apesar de ainda 

possuir algum espaço na esfera federal, comandando alguns ministérios nos diversos 

governos, só conseguiu uma vez eleger um vice-presidente da República – Manoel 

Vitorino (1894-1898) – e ainda assim, no início do período republicano. A pequena 

participação dos estados menores acontece porque,  

a fórmula política instituída a partir do governo de 

Campos Sales (1889-1902), conhecida como ‗política dos 

governadores‘ e sob a qual estava montada a engrenagem da 

República alijava, progressivamente, os estados menores do 

jogo político nacional. Isto porque a referida fórmula, ao 

representar um compromisso de manutenção do poder político 

estadual, exigia em contrapartida a lealdade ao poder central 

expressa principalmente através do voto. Nessa política de troca 

de favores, os estados do Norte-Nordeste tinham pequena 

capacidade de barganha frente ao poder central, e as classes 

dominantes dessa região se encontravam subordinadas às 

classes dominantes sulistas, estando consequentemente os 

interesses do governo federal mais identificados com os 

interesses do café. (...). (PANDOLFI. 1980: 341/342.).  

  

 

Embora em desvantagem no quadro nacional durante a República Velha, o 

Nordeste exige uma participação maior nos negócios do Estado, mesmo como sócio 

minoritário, resistindo a hegemonia do setor cafeeiro. Tratando exclusivamente da 

Bahia, em duas oportunidades, duas figuras baianas voltaram ao centro da atenção 

nacional ao concorrerem a cargos do executivo federal: Rui Barbosa, com a Campanha 

Civilista de 1910, e J.J. Seabra, com a Reação Republicana de 1922. 

A Campanha Civilista é considerada a campanha presidencial verdadeiramente 

disputada durante a Primeira República. O pleito deu-se entre o Marechal Hermes da 

Fonseca e Rui Barbosa. Era entre um militar e um civil (daí o nome Campanha 

Civilista). O primeiro contava com o apoio do Partido Republicano Mineiro (PRM) e o 
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segundo do Partido Republicano Paulista (PRP). Como afirma Consuelo Novais 

Sampaio, 

 Pela segunda vez, desde 1894, São Paulo e Bahia uniam 

forças para enfrentar o resto do Brasil. Na verdade, graças à 

pressão exercida por Pinheiro Machado, que fez valer sua 

influência na Comissão de Verificação de Poderes [a Comissão 

era a responsável pela validação das eleições e era formada por 

deputados federias], no Congresso, a maioria dos estados e, 

entre eles, três grandes – Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Pernambuco – aderiu à candidatura de Hermes, que contou 

ainda com o beneplácito do Exército e do Governo Federal 

(SAMPAIO. 1997: 100).  

   

 

Apesar de todo o esforço do PRP, do governo do estado da Bahia e da 

empolgação causada nos centros urbanos pela campanha de Rui Barbosa, em primeiro 

de março, Hermes da Fonseca foi eleito presidente. 

Quanto a Reação Republicana de 1922, Consuelo Novais Sampaio diz que, 

depois de haver percorrido os mais altos postos na carreira política – deputado federal, 

ministro de Estado, governador, senador federal e governador novamente – a vice-

presidência da República era o mais alto cargo a que Seabra poderia aspirar. Rui 

Barbosa demonstrara muito bem que a Bahia não era bastante forte para dar um 

presidente, nem por demais fraca para deixar de concorrer com um candidato à suprema 

magistratura do país. Poderia, portanto, dar agora um vice-presidente, pois desde 

Manoel Vitorino (1894-1898), nenhum baiano voltara a ocupar esse posto. (SAMPAIO. 

1997:164/165). Mas, quando Artur Bernardes escolhe o maranhense Urbano Santos 

para formar com ele a chapa apoiada por paulistas e mineiros, Seabra une-se a Nilo 

Peçanha, numa coligação partidária chamada Reação Republicana, e, com o apoio da 

Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, inicia uma campanha de oposição. Com 

discursos inflamados contra as oligarquias paulista e mineira, Nilo Peçanha e Seabra 

cruzaram o país em campanha, no entanto, a eleição foi vencida por Artur Bernardes. 
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Além do pleito presidencial, Seabra também perdeu o domínio sobre a política estadual, 

por conta de suas constantes ausências. Ocupando o cargo de governador da Bahia de 

1920 a 1924, foi atacado pela oposição estadual e pelo novo presidente da República. 

Não conseguindo eleger seu sucessor, só retornando à cena política, com algum 

destaque, após a Revolução de 1930, fazendo oposição a Juracy Magalhães. 

Sobre a política no estado da Bahia, durante a Primeira República, é importante 

ressaltar que, quando o Império chega ao fim, os políticos baianos tentam resistir ao 

máximo à mudança de regime, principalmente considerando que o número de 

republicanos no estado era extremamente reduzido. No entanto, quando a resistência 

não fazia mais sentido, os partidos políticos surgiram em grande quantidade. Segundo 

Consuelo Novais Sampaio: ―pelo menos treze partidos políticos existiram na Bahia da 

Primeira República – excluindo-se as facções e correntes personalistas que se 

conflitavam dentro de cada um deles. (...)‖ (SAMPAIO. 1997: 234). Essa proliferação 

de agremiações políticas marcou a primeira década republicana. Todavia, quanto mais a 

―política dos governadores‖ 
1
 oficializava-se como prática governamental, o que 

significava uma maior necessidade de apoio federal, mais as estruturas partidárias 

tornavam-se complexas, com grupos menores sendo absorvidos por agremiações 

maiores e de líderes mais expressivos. Entretanto, uma coisa que permaneceu inalterada 

durante os quarenta e um anos da Primeira República, tanto na Bahia quanto no resto do 

país, foi o grupo social que controlava a política brasileira: a oligarquia agrária. 

 Quanto aos programas partidários, conforme afirma Consuelo Novais Sampaio, 

―quando existem, repetem as mesmas teclas, defesa intransigente do federalismo, 

moderação das eleições, defesa dos interesses das classes conservadoras, etc.”. Por 

                                                 
1
  Pacto, institucionalizado no governo Campos Sales (1898-1902), no qual o governo federal apoiava os 

governos estaduais enquanto estes sem mostrassem fiéis ao poder central, elegendo bancadas que 

apoiassem a União. A mesma relação de apoio mútuo se estabelecia entre os governos estaduais e 

municipais, na figura dos coronéis. 
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conta desse reduzido conteúdo ideológico, o que mantinha a coesão dos partidos era a 

expressão dos seus líderes: “a vitalidade do partido era reflexo da personalidade do seu 

dono.‖ (SAMPAIO. 1997: 236). O personalismo político toma tamanha importância na 

Bahia que, ao invés das agremiações serem conhecidas por seus nomes ou siglas, eram 

conhecidos pelos nomes de suas figuras proeminentes. Por exemplo, o Partido 

Republicano Baiano (PRB), já foi conhecido como ―partido vianista‖, por conta de Luís 

Viana, ―severianista‖, por conta de Severino Viera, etc. O Partido Republicano 

Democrático (PRD) era mais conhecido como ―partido seabrista‖, assim chamado por 

causa do seu líder J. J. Seabra. Já no final da Primeira República, quando da 

reestruturação do PRB, as denominações mais comuns eram ―calmonistas‖, em 

homenagem aos irmãos Calmon, ou ―mangabeiristas‖, por causa dos irmãos 

Mangabeira. As nomenclaturas variavam em função da relevância de cada uma dessas 

figuras no âmbito estadual e federal, mas os grupos existiam dentro dos partidos, 

devendo lealdade ao seu líder. 

 O controle político do estado da Bahia pode ser dividido em três momentos. No 

primeiro, que correspondia ao período de 1889 a 1912, quando estado foi controlado 

pelo PRB, na época, era composto de políticos oriundos do Império, que Sampaio 

chama de ―monarquistas conservadores‖ (SAMPAIO. 1997:234). Faziam parte Luiz 

Viana, Severiano Vieira, José Marcelino de Souza, além de outros. Foi o berço político 

de nomes como J.J. Seabra, Luiz e Otávio Mangabeira. Por coexistirem dentro de um 

mesmo partido figuras de expressão nacional e estadual, as cisões internas eram 

constantes, até que, em 1911, depois da renúncia de Araújo Pinho ao governo do estado, 

a oposição, que já crescia desde 1906, após alguns meses de grande instabilidade – 

bombardeio da cidade do Salvador e intervenção federal – toma o poder. O segundo 

momento de controle político baiano corresponde ao período de 1912 a 1924, época em 
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que o PRD governou o estado. O líder maior do partido foi J. J. Seabra, que ocupou o 

cargo de governador do estado por duas vezes em doze anos (1912-1916 e 1920-1924). 

Esse foi um domínio extremamente contestado pelo PRB (oposição), principalmente no 

início e após a Reação Republicana. Após a derrota presidencial de 1922 e a elevação de 

Miguel Calmon ao cargo de ministro de governo de Artur Bernardes, o PRB consegue o 

apoio necessário para, em 1924, estabelecer um novo domínio político, permanecendo 

no poder até 1930. Com o apoio federal, a Concentração Republicana – controlada por 

calmonistas e mangabeiristas – elege, em 1924, Góes Calmon para governar o estado. E, 

como afirma Sampaio, 

 Com a fundação do segundo PRB, em 1927, o processo 

de centralização do poder local se acelerou e a vida político-

partidária foi cuidadosamente ordenada. O personalismo, sem 

dúvida, persistiu como traço característico do sistema 

partidário. No entanto, o choque de interesses individuais se 

fazia agora intramuros, dificilmente extrapolando a alta cúpula 

do PRB. (SAMPAIO. 1997: 234/235). 

  

 

  Esse domínio só termina por conta da Revolução de 1930. 

 No que diz respeito aos aspectos econômico e social da Bahia no mesmo 

período, pode-se dizer que esse é um estado extremamente agrário, que possuía uma 

infra-estrutura precária – com um pequeno número de hospitais que se concentravam na 

capital, sem saneamento básico nas cidades (nem mesmo em Salvador), alto índice de 

mortalidade, etc. A população, de forma geral, é utilizada como massa de manobra para 

que os grupos oligárquicos alcancem seus objetivos (principalmente políticos). Além 

disso, o nível de instrução é muito baixo e o maior contingente populacional encontra-se 

disperso em pequenas cidades e vilarejos, quando não moram nas fazendas que 

pertencem aos coronéis, trabalhando como meeiros ou terceiros. O que, para Luís 

Henrique Dias Tavares, pode ser considerado como semi-escravidão já que não havia 
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salário fixo e eles ainda deviam trabalho gratuito aos donos da terra (TAVARES. 2001, 

PP. 205/206). 

Economicamente a Bahia é um estado duplamente dependente. Dependia do 

comércio externo, pois sua economia era voltada para a exportação de produtos 

primários, como o açúcar, o fumo, o couro cru e o cacau (que nesse período era o 

principal produto), além de depender também do centro-sul do Brasil para comprar os 

produtos de necessidade básica da população tal como feijão, carne seca e manteiga, 

que não eram produzidos no estado. Significa dizer que o lucro obtido com as 

exportações, em grande parte, ―escorria‖ para os estados do centro-sul o que prejudicava 

ainda mais a situação financeira do estado, já extremamente endividado junto a bancos 

ingleses e franceses. A crise de 1929 ajudou a desestruturar ainda mais a já frágil 

economia baiana, devido a desvalorização dos produtos por ela comercializados no 

mercado externo. 

Já a indústria baiana, que existia desde o final do século XIX, era composta 

principalmente de fábricas tecidos e usinas de açúcar, mas que eram ineficientes devido 

à má conservação do maquinário, a falta de investimento na modernização da produção 

e de mão-de-obra qualificada e a deficiência nas vias de comunicação; já que as estradas 

(tanto de ferro, quanto de rodagem) eram feitas para favorecer os coronéis e estavam em 

péssimo estado de conservação. Um exemplo disso está no fato de que Salvador só teve 

seu porto construído em meados da década de 1930, como dão destaque os jornais de 

1932, quando terminam as obras. 
2
 

Apesar de toda instabilidade econômica, as mobilizações populares contra as 

estruturas vigentes só aconteceram em três momentos. A greve de 1917, que foi a 

paralisação dos professores de Salvador e algumas cidades do interior para o pagamento 

                                                 
2
 Reportagens publicadas no dia 25 de maio de 1932 pelos jornais: Diário da Bahia; Diário de Notícias; 

O Imparcial e A Tarde. 



 21 

dos salários atrasados. Já a paralisação de 1919 consistiu em uma greve geral que parou 

a cidade de Salvador por uma semana, e reivindicava melhores salários e redução na 

jornada de trabalho dos operários. E por fim, a Revolta do Quebra-Bondes de 1930,  que 

aconteceu em Salvador em 04 de outubro de 1930, no momento da eclosão da 

Revolução de 1930 contra o aumento das tarifas dos bondes e da energia elétrica, pouco 

antes autorizado pelo prefeito da cidade. O ataque aos bondes começou quando a 

população viu a bandeira do Brasil ser utilizada como tapume na sede da empresa 

americana Companhia Linha Circular de Carris Urbanos – responsável pelo serviço de 

bondes e energia elétrica na cidade – representando um sinal claro da falta de respeito 

dos funcionários da dita empresa pelo povo brasileiro. 
3
 Quanto aos trabalhadores 

rurais, a situação ainda era mais grave, pois, sofriam com a grande seca que afligiu a 

região neste período, com o banditismo e com a já mencionada semi-escravidão. É esse 

quadro de total abandono que irá justificar o alto índice de migração para o centro-sul 

do país, principalmente após a lei de 1934 que limitava a entrada de imigrantes 

estrangeiros. Enfim, será este o estado que, em 1930, observa sem interferir, o 

desenvolvimento dos planos revolucionários, mantendo seu posicionamento 

conservador até quando é possível. 

 

 

1.2. A Revolução de 1930 na Bahia 

 

 

Quando da eleição presidencial de 1930, a oligarquia baiana mantêm-se quase 

totalmente alinhada com a chapa formada por Júlio Prestes (paulista) e Vital Soares 

                                                 
3
 Para ler mais sobre as greves e revoltas populares na Bahia ler: SAMAPIO. 1997, pp. 105 a 140; e 

TAVARES. 2001, pp. 350 a 360. 
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(baiano), patrocinada pelo Catete. Duas questões justificam o conservadorismo baiano. 

A primeira é que desde a reestruturação do PRB, em 1927, a Bahia vivia um período de 

estabilidade política sem precedentes, até mesmo a questão sucessória estadual foi 

resolvida sem grandes problemas, com a indicação do senador Pedro Lago para 

concorrer ao cargo de governador, posteriormente eleito. A segunda é que, após o 

governo de Manoel Vitorino (1894-1898), a Bahia tinha um candidato ao cargo de vice-

presidente da República com chances reais de vitória. Essa nova realidade poderia 

significar o retorno da Bahia à posição de relevância na política nacional, perdida desde 

o Império, deixando de ser um estado de segunda grandeza. E a vitória nas eleições 

presidenciais de 1930 confirmou, a princípio, o acerto do conservadorismo estadual.  

A Aliança Liberal, chapa apoiada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, 

formada por Getúlio Vargas e João Pessoa, contou com poucos aliados no estado. 

Resumiam-se a J.J. Seabra, Moniz Sodré e alguns poucos acadêmicos e militares
4
. Com 

exceção de alguns comícios reprimidos pela polícia e alguns artigos publicados no 

periódico O Jornal, estes nada puderam fazer para evitar a derrota aliancista na Bahia. É 

importante ressaltar que o motivo para o apoio a Aliança Liberal era muito mais por 

conveniência do que por convicção. Os principais aliados aliancistas eram os seabristas, 

fora do poder desde 1924, e sem grandes perspectivas de retorno. 

No entanto, o apoio incondicional da maior parte da oligarquia baiana à chapa 

paulista para as eleições presidenciais, representa mais uma característica da classe 

política estadual, a cautela. Durante todo o ano de 1930, os quatro maiores jornais da 

Bahia – Diário da Bahia, Diário de Notícia, O Imparcial e A Tarde – informaram a 

possibilidade de preparação de mais uma tentativa dos tenentes, que durante toda a 

                                                 
4
 Os acadêmicos eram Eduardo Mamede, Alípio Viana e Leopoldo Amaral. Já os militares eram: João 

Costa, Humberto de Sousa Melo, Joaquim Ribeiro Monteiro e Germano Hanequim Dantas. Sendo que os 

militares só ficaram sabendo dos preparativos de uma Revolução em fevereiro de 1930, quando Juracy 

Magalhães, Jurandir Mamede e Agildo Barata, de passagem por Salvador, os convenceram a participar. 

TAVARES; 2001. pp. 150. 
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década de 20 (principalmente 22, 24 e 26) fizeram oposição ao governo, de derrubar o 

governo. Sendo assim, a fidelidade ao governo era uma medida de cautela, pois,  

 

Tudo fazia crer que Washington Luis teria meios de 

conter esse novo arranco tenentista. E, se contrariando a 

expectativa, a ordem fosse subvertida, que melhor sentimento 

para favorecer uma futura composição que o da lealdade? 

Garantia bases sólidas para possíveis adesões. (SAMPAIO. 

1992: 58/59).  

 

Quando a revolução eclode em 03 de outubro de 1930, Washington Luís envia 

telegramas para os coronéis do vale do São Francisco pedindo que eles e seus 

―exércitos‖ (jagunços) se unissem aos soldados legalistas na defesa da ordem na Bahia. 

Eles, em sua maioria, prontamente atenderam ao chamado e se juntaram as tropas 

sediadas em Alagoinhas (base de ações do exército), sob o comando do General Santa 

Cruz e tentaram, primeiramente, invadir Minas Gerais. No entanto, a aproximação das 

tropas revolucionárias vindas do norte do país mudou os planos e a intenção passou a 

ser a defesa do estado.  

Enquanto as tropas legalistas esperavam em Alagoinhas e Juazeiro, os revoltosos 

desciam de Recife para a Bahia, divididos em duas colunas, uma pelo interior do estado 

– liderada por Jurandir Mamede – que recebe o primeiro combate no São Francisco, e 

outra pelo litoral sendo comandada por Juracy Magalhães. No dia 24 de outubro, 

quando as colunas já estavam reunidas e se preparavam para entrar em Salvador, o 

presidente Washington Luís foi deposto. No Rio de Janeiro, por uma junta militar, 

provocando a rendição das tropas ainda leais. A junta era formada pelos Generais Tasso 

Fragoso e João de Deus Mena Barreto e o Almirante Isaías de Noronha. Ainda no dia 

24, um novo ministério foi designado. Em seguida foram estabelecidos os contatos com 

os revoltosos que, liderados por Vargas, saíram do Sul do país em direção ao Rio de 
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Janeiro. Após uma longa negociação e a notícia de que Getúlio não pararia as ações 

militares se não fosse indicado chefe do Governo Provisório, os militares reconheceram 

a liderança do político gaúcho e, no dia 28 de outubro de 1930, os Generais 

comunicaram a transferência do poder para Vargas. Já na Bahia, no dia 26 de outubro, 

Juracy Magalhães, Jurandir Mamede, Agildo Barata e Juarez Távora entram em 

Salvador e, após longos debates para tentar escolher o nome de um interventor civil para 

a Bahia, sem sucesso, nomeiam o Coronel Ataliba Osório como Interventor interino. O 

nome definitivo só seria decidido no Rio de Janeiro. 

A população de Salvador, após a deposição de Washington Luis, organiza 

manifestações e passeatas de apoio aos revolucionários, mas as manifestações, que se 

iniciam pacíficas, tornam-se mais violentas. Os manifestantes tentam incendiar o novo 

prédio do jornal A Tarde e vão a procura do prefeito de Salvador e seu secretário de 

segurança, Francisco Souza e Pedro Gordilho respectivamente, para agredi-los. Quando 

se preparavam para invadir o prédio da Secretaria de Segurança Pública, foram detidos à 

bala pela polícia. Segundo Consuelo Novais Sampaio,  

O rápido desenrolar dos acontecimentos, com a tomada de 

poder pelos militares, fazia crer que a vitória da revolução seria 

irreversível. No dia seguinte, portanto, começaram a chegar, de 

vários pontos dos estados, telegramas de congratulações ―pela 

vitória da causa libertadora do querido Brasil (...)‖. O jornal A 

Tarde que, a 23 de outubro, saudara o entusiasmo dos batalhões 

patrióticos a favor da legalidade, vibrava agora com as 

manifestações ―memoráveis‖ da população que, percorrendo 

ruas da cidade, aclamava os nomes dos chefes revolucionários. 

E os lenços vermelhos que, a 24 de outubro, apareceram 

timidamente amarrados ao pescoço, passaram, depois, a enfeitar 

―uniformes militares, trajes civis, hábitos religiosos (...)‖. Se, 

para alguns, serviam de identificação, para outros tantos, eram 

preciosos salvos-condutos. Ao fim de algum tempo, a cidade 

ficou colorida de lenços vermelhos. ―Houve gente que apareceu 

embrulhada em amplos lençóis encarnados! Não se imaginava 

haver tantos revolucionários na Bahia‖. (SAMPAIO. 1992: 60).   

 

 



 25 

1.3. As Interventorias Civis. 

 

 

 

Conforme afirma Sampaio, sem dúvidas, a questão da constituição do poder foi uma 

das mais difíceis tarefas pós-revolução. Não apenas na Bahia, mas em quase todas as 

unidades da federação. O ambiente era de conturbação geral. A instabilidade política, 

própria de situações pós-revolucionárias (mesmo em países como o Brasil, onde a 

palavra revolução tem conotação peculiar), havia sido agravada pelas repercussões da 

crise econômica mundial de 1929, fazendo com que a inquietação atingisse todas as 

classes sociais (SAMPAIO. 1992: 61). As classes dominantes de boa parte do país eram 

contrárias aos interventores federais indicados para seus estados, e no Nordeste – região 

comandada por Juarez Távora – não foi diferente. A sucessão de interventores civis e 

militares era constante. Com exceção da Paraíba, Pernambuco e Acre, em 1931, todos 

os interventores civis foram substituídos por tenentes. 

Os dois primeiros interventores da Bahia foram civis: o engenheiro Leopoldo 

Afrânio Amaral e o médico Artur Neiva. As duas interventorias juntas duraram cerca de 

oito meses. A primeira por volta de três (de 01 de novembro de 1930 a 18 de fevereiro 

de 1931), e a segunda cinco meses (de 18 de fevereiro de 1931 a 15 de julho de 1931). 

Ainda com base em Consuelo Novais Sampaio, ―a análise dos três governos 

revolucionários na Bahia sugere a correspondência de cada um deles com as etapas em 

que se desdobrou a revolução: tumulto, confronto e acomodação. (...)‖.(SAMPAIO. 

1992: 63/64). Analisaremos, a seguir, os dois primeiros momentos. Por fim, existe um 

fator comum às duas interventorias e que contribuiu para a rápida queda dos 

governantes: a crise econômica de 1929. A Bahia, estado agro exportador, foi 
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profundamente atingida pela quebra da Bolsa de Nova York. As falências, o 

desemprego, a falta de recursos e a degradação do nível de vida da população, tiveram 

efeitos graves no plano social, dificultando ainda mais a situação dos governantes. 

 

 

 

1.3.1 A interventoria de Leopoldo Amaral. 

 

 

Nascido em Belém do Pará, mas formado em engenharia pela Escola Politécnica 

da Bahia, Amaral trabalhava como professor concursado mesma Escola, era editor do 

periódico O Jornal e aliado de Seabra, sendo um dos poucos militantes da Aliança 

Liberal no estado. O interventor assumiu o cargo em 01 de novembro de 1930 e uma de 

suas primeiras ações foi mandar prender os ―coronéis‖ que apoiaram o governo de 

Washington Luis na Bahia. Essa atitude custou ao interventor o apoio da oligarquia 

estadual. Numa tentativa de manter a imparcialidade no seu governo, Leopoldo Amaral 

se recusou a atender as demandas dos seabristas, ficando, assim, sem sustentação 

interna. Além do mais, também contribuiu para a rápida queda do interventor a oposição 

do cônsul americano na Bahia, Lawrence Briggs, à sua nomeação, por conta do 

envolvimento nos acontecimentos do ―Quebra-Bondes” em 04 de outubro de 1930. 

―Fora ele [Leopoldo Amaral], assegurava o cônsul, que no dia 04 de outubro, incitara 

‗aquela massa de negros ignorantes e preguiçosos contra as companhias americanas‘‖ 

(SAMPAIO. 1992: 66). Sem apoio interno nem externo, Leopoldo foi deposto em 

janeiro de 1931. 
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1.3.2 A interventoria Artur Neiva. 

 

 

Conforme afirma Consuelo Novais Sampaio, na época em que foi nomeado 

interventor, Artur Neiva ocupava a Secretaria do Interior, no governo de São Paulo. Era 

um homem cosmopolita, médico e cientista de renome internacional. Neiva era baiano 

de nascimento, como queria a elite local, porém vivera a maior parte da sua vida no Rio 

de Janeiro, em São Paulo e no exterior, viajando através do mundo. Como mais tarde 

confidenciou ao amigo João Alberto, que exercia a interventoria de São Paulo, ―era um 

estranho em terras baianas‖. (SAMPAIO. 1992: 68/69).  

Criou o Instituto do Cacau, órgão estadual com o objetivo de estimular a venda 

do principal produto de exportação baiano. O Instituto foi recebido com relativa 

indiferença pela burguesia local, mas foi atacado pelos transportadores marítimos, 

atingidos pela centralização das vendas do Cacau. Mas a medida que afastou a 

população do governo Neiva foi a Reforma Municipal de 08 de julho de 1931, que tinha 

como objetivo reativar a economia local, reduzir as despesas públicas e fortalecer a 

administração central – destruindo os redutos coronelistas. A Reforma, por meio de um 

decreto, apagou do mapa municípios com menos de vinte mil habitantes e renda 

insuficiente, sem nenhum tipo de discussão com a sociedade.  

―Os protestos foram imediatos e uníssonos. Partiram de 

todos os quadrantes do estado. Chefes políticos locais, homens 

de negócios, médicos, grandes proprietários, lavradores e o 

povo em geral, opuseram-se, com indignação, ao 

desmembramento de suas terras. Chefes políticos procuravam 

preservar a integridade dos seus domínios, argumentando que 

as baixas rendas municipais eram reflexo da crise econômica. 
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Fervorosamente, comprometiam-se a melhoras as futuras 

arrecadações. Mas decidido a levar a cabo as reformas 

preconizadas pela revolução, Neiva prosseguiu bipartindo as 

células do corpo oligárquico brasileiro‖. (SAMPAIO. 1992: 

70).  

 

 

Essa atitude criou municípios débeis e sem a menor unidade. 

O maior entusiasta das reformas de Neiva foi seu secretário do Interior, 

Bernardino de Souza, homem de confiança do interventor, que, numa onda reformista 

excluiu centenas de cargos no serviço público estadual, piorando ainda mais a situação. 

Com o aumento da oposição, a interventoria estadual, em uma atitude autoritária, 

invadiu a redação do jornal O Imparcial e prendeu o redator-chefe, o que fez 

Bernardino ser considerado contra-revolucionário. Por causa do secretário do Interior, 

Artur Neiva acabou também entrando em confronto com a Igreja Católica. Bernardino 

de Souza era agnóstico declarado, por isso a Sé baiana vinculava o apoio ao interventor 

à demissão do mesmo. Como Neiva não cedeu às pressões as relações com a Igreja 

acabam estremecidas. 

Como afirma Sampaio, é preciso lembrar que esses fatores não se manifestaram 

isoladamente. Foram confluentes, com maior ou menos intensidade, atuaram não apenas 

sobre a máquina administrativa do Estado, mas sobre todos os setores da sociedade. A 

onda de desemprego exacerbou a inquietação social, levando Salvador à beira do caos. 

Setores intermediários da sociedade, tão dependentes da máquina burocrática estadual, 

estavam com seus salários atrasados: os professores havia nove meses, os magistrados 

sete. O conflito entre o capital e o trabalho assumiu tons dramáticos, à medida que os 

patrões esforçaram-se para reter lucros que se volatilizavam na espiral inflacionária, e 

os operários lutavam pela sobrevida. (SAMPAIO. 1992: 72).  

Numa tentativa de acalmar os ânimos, os primeiros ―coronéis‖ foram sendo 

libertados, mas não surtiu o efeito desejado, muito pelo contrário, irritou a ala tenentista 
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baiana. E, com a manutenção do prefeito de Salvador, Arnaldo Pimenta da Cunha, 

considerado o melhor prefeito da capital, por impedir os aumentos abusivos das 

empresas americanas nas tarifas de luz e bondes, o interventor conseguiu irritar também 

o cônsul americano na Bahia, o que ia tornando seu governo impossível. 

 

 

O Governo Provisório já nomeou novos interventores para o Maranhão e Amazonas (Dos jornaes 

cariocas) 

(Esta Charge estava prompta quando se deu a queda do governador perrepista). 

O ZÉ PARA O DR. ARTHUR NEIVA – Camarada é camarada. Tome esta Bacia SEM DEMORA 

e ponha as suas barbas de molho... (E o palpite deu certo). 

Charge do Jornal Diário da Bahia de 16 de julho de 1931. 
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Com a demissão de Artur Neiva, as disputas para assumir o cargo de interventor 

reiniciam e Juracy Magalhães é nomeado. É sobre o período de acomodação da 

revolução na Bahia que os próximos capítulos tratarão. 
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CAPÍTULO II – O INTERVENTOR FORASTEIRO: ALIADOS 

E ADVERSÁRIOS. 

 

 

2.1   Juracy Magalhães: 

 

 

Juracy Montenegro Magalhães, filho de Joaquim Magalhães e Júlia Montenegro 

Magalhães, nasceu em 04 de agosto de 1905 em Fortaleza – Ceará. Era o quinto filho de 

12 irmãos. Seu pai foi um autodidata. Aprendeu a ler apenas aos 13 anos. Tornou-se 

guarda-livros (contador) e possuía alguns empreendimentos comerciais em Fortaleza. 

Foi um dos fundadores, além de presidente por 20 anos e conselheiro da mesma até sua 

morte, da Felix Caxeiral, uma organização que congregava os comerciários da região 

como um sindicato. Lá funcionava um curso para formação de contadores, e fornecia, a 

seus associados, assistência médica, odontológica e jurídica.  

Além disso, Joaquim Magalhães foi chefe da maçonaria, provedor da Santa Casa de 

Misericórdia, presidente do Esporte Clube Ceará e do Clube Iracema. Todas essas 

atividades demonstram certa importância na sociedade fortalezense. No entanto, sua 

participação política não foi intensa. Não se envolveu em disputas por cargos públicos e 

a única participação efetiva no governo do estado aconteceu, quando foi indicado pelo 

governador interino Carvalho Mota, ao cargo de Secretário da Fazenda em 1914, posto 

que ocupou por poucos meses.  

O pai de Juracy Magalhães mantinha relações de amizade e partidárias com os 

Távoras, família para a qual fazia campanha. Joaquim Magalhães tinha também relações 
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de amizade com os Aciolis. Ou seja, a família Magalhães nutria vínculos com os dois 

clãs mais importantes da política do Ceará. A família de Julia Montenegro Magalhães – 

mãe de Juracy Magalhães – possuía maior relevância política do que o núcleo paterno 

do tenente. Alguns dos antepassados maternos de Juracy participaram das Revoluções 

de 1817 e 1824 em Pernambuco, mas esse fato não modificou a postura política adotada 

por Joaquim Magalhães, que era de se manter afastado das estruturas partidárias. 

Era Lavínia Magalhães, esposa de Juracy, quem possuía uma família de importância 

política no estado do Ceará: pertencia ao clã dos Aciolis. Lavínia nasceu no Palácio do 

Governo, quando seu avô, Antonio Pino Nogueira Acióli, era governador do estado. 

Juracy Magalhães cursou o primário no Colégio Coração de Jesus e o secundário no 

Liceu Ceará, o principal colégio de Fortaleza. Dizia-se um aluno dedicado. Em 03 de 

julho de 1922, sentou praça no exército ―(...) não por vocação, mas como uma maneira 

barata de instruir-me (...)‖ (MAGALHÃES. 1982: 36), diz ele em suas memórias. Foi o 

único dos filhos de Joaquim a fazer essa escolha. Sua carreira militar é ameaçada, ao ser 

preso no dia 05 de julho do mesmo ano, após cantar a música ―Seu Mé‖, em praça 

pública, juntamente com um grupo de alunos do Liceu. Só conseguiu sair da cadeia pela 

interferência de seu pai.  

A música cantada por Juracy Magalhães e seus companheiros do Liceu foi composta 

pelos aliados de Nilo Peçanha contra Artur Bernardes, durante a campanha presidencial 

de 1922, num momento de aguçamento das divergências internas entre as oligarquias 

estaduais. A chapa oposicionista, denominada Reação Republicana, era apoiada pelos 

estados da Bahia, Rio de janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul contra paulistas e 

mineiros, que apoiavam a chapa oficial. A Reação Republicana também recebeu o apoio 

dos tenentes revolucionários que, no mesmo dia da prisão dos estudantes cearenses, 05 

de julho de 1922, fizeram, em Copacabana, a famosa marcha que ficou conhecida como 
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os ―18 do Forte‖, a primeira, de uma série das revoltas tenentistas que iriam pontuar a 

década de 1920, e culminou com a Revolução de 30.  

Em conseqüência da prisão, quando Juracy foi se apresentar no 23° Batalhão de 

Caçadores, seu comandante, o major Siqueira Campos, quase o expulsou da corporação. 

Só não o fez a pedido de um amigo da família, Maximiliano Barreto, deputado estadual, 

que intercedeu em seu favor. (MAGALHÃES. 1982: 40). 

Em agosto do mesmo ano, Juracy Magalhães viajou para o Rio de Janeiro para 

estudar na Escola Militar do Realengo. A sua turma foi a primeira após a Revolta 

Tenentista de 1922, que implicou na expulsão de todos os cadetes e perseguição dos 

oficiais envolvidos. Juracy teve como colegas de Escola Militar nomes como Emílio 

Garrastazu Médici, Landri Sales, Jurandir Mamede, dentre outros, homens que fizeram 

parte da história do Brasil contemporâneo. 

A experiência na Escola Militar foi registrada por Juracy em suas memórias, que a 

caracterizou como um curso de formatação muito mais voltada para a cultura geral do 

que para os cursos profissionalizantes.  

(...) Tínhamos um curso de direito e, naturalmente, 

estudávamos matemática. No Curso Anexo
5
 já se dava grande 

valor a aritmética, álgebra, geometria e trigonometria. Os 

professores de matemática eram os de maior prestígio. (...). Essas 

cadeiras davam muito mais mérito ao aluno do que as cadeiras 

profissionais. Valiam muito mais do que tática geral, tática das 

armas e organização militar. Como éramos aplicados, 

procurávamos estudar todas, mas o verdadeiro mérito se adquiria 

através da cultura geral. (...) (MAGALHÃES. 1982: 43).   

 

O envolvimento de Juracy Magalhães com os movimentos conspiratórios tem inicio 

quando ele ainda era um cadete na Escola Militar. Já após sua formatura no dia 07 de 

janeiro de 1926, quando foi transferido para o 23° Batalhão de Caçadores de Fortaleza, 

fundou o primeiro núcleo revolucionário do Ceará. Em 1927, é transferido de volta para 

                                                 
5
 O Curso Anexo representava o primeiro ano do curso de formação de oficiais, e preparava os aspirantes 

a cadetes para o Escola Militar do Realengo. 
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trabalhar na Vila Militar do Rio de Janeiro, conhece Juarez Távora e engaja-se ainda 

mais no processo revolucionário. Neste período, Juarez encontrava-se morando 

clandestinamente na capital federal, até que, capturado, foi enviado para a Fortaleza de 

Santa Cruz, onde permaneceu até meados de 1930, quando consegue fugir e se 

encaminha para a Paraíba, de onde organiza o movimento revolucionário do Norte. 

Momento em que deixa marcado em suas memórias, o convite para participar da 

movimento: ―(...) E quando no início de1930, o coronel Maurício Cardoso convidou-me 

para integrar, junto com Paulo Cordeiro e Agildo Barata, a ‗missão pacificadora‘ que 

seria enviada à Paraíba (MAGALHÃES. 1982: 43), só resolvi aceitar depois que 

procurei Juarez na Fortaleza de Santa Cruz, onde ele foi preso, e minha ida foi 

considerada providencial.‖ A ―missão pacificadora‖ foi enviada a Paraíba pelo Governo 

de Washington Luís, quando Juracy era primeiro tenente, para resolver o conflito de 

Princesa, deflagrado no início de 1930, contra o Governo de João Pessoa, que tentava 

estabelecer uma reforma político-administrativa no estado, diminuindo o poder dos 

latifundiários do interior, aumentando o controle da capital na arrecadação de impostos 

e exportação e importação de produtos.  

Já na Paraíba, o tenente Juracy abrigou Juarez Távora, que havia fugido da Fortaleza 

de Santa Cruz, na casa que ele e a sua esposa dividiam com mais dois outros tenente e 

respectivas esposas; Jurandir e Beatriz Mamede e Humberto e Carmem Moura. Mas, as 

suspeitas sobre a presença de Juarez no estado obrigaram a mudança do esconderijo 

para a casa dos irmãos Manuel e Virgílio Veloso Borges, em Santa Rosa, cidade 

próxima a capital
6
. 

                                                 
6
 Juracy Magalhães menciona duas ocasiões em que a presença de Juarez foi denunciada. A primeira foi 

uma denúncia feita por um senhor chamado Hermes, de Campina Grande, que afirmou que Juarez estava 

na cidade de Patos, e Juracy foi designado para ir prendê-lo. A segunda foi a aparição de Arlindo Uchoa 

na casa onde eles moravam. Arlindo pediu para revistar todos os cômodos; Juarez conseguiu sair do 

esconderijo e ir para os fundos da propriedade sem ser visto. In: MAGALHÃES, Juracy. 1982. 
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O processo revolucionário estava em marcha e, segundo Juracy Magalhães, as datas 

que eram enviadas para o Sul, como propícias para o início do levante das tropas do 

Norte
7
, coincidiam sempre com os dias que suas tropas estariam de prontidão. Quando 

efetivamente ocorreu o levante do Rio Grande do Sul, este só não encontrou os 

revoltosos do Norte completamente despreparados, porque Agildo Barata conseguiu 

interceptar um telegrama que informava os acontecimentos no Sul do país; dando-lhes 

algum tempo para se organizar, conseguido inclusive, vencer as batalhas da madrugada 

de 03 para 04 de outubro de 1930. 

No dia seguinte, 05 de outubro, as tropas revoltosas da Paraíba marcharam para 

apoiar os revoltosos de Pernambuco. Agildo Barata comandou o primeiro batalhão e 

Juracy comanda o segundo. Após algumas batalhas em Fragoso e Olinda e alguma 

resistência em Recife, no dia 06 a Revolução já era vitoriosa em Pernambuco. 

 No dia 09, Juracy segue no comando das tropas para Alagoas, mas o governador 

foge para o Rio de Janeiro, antes mesmo da chegada dos revoltosos a Maceió. Os 

tenentes seguem então para Sergipe, sendo que Juracy vai direto para a Bahia, “o 

grande objetivo” (MAGALHÃES. 1982: 64). Ali a resistência foi pequena. Com a 

deposição de Washington Luís, em 24 de outubro, a Revolução é vitoriosa. Juracy 

Magalhães, que havia chegado a Salvador no dia 26, após dois dias viaja para o Rio de 

Janeiro, onde conhece os revolucionários do Sul e o líder revolucionário Getúlio 

Vargas, que, nesse momento, já havia assumido a chefia do Governo Provisório, 

substituindo os governadores dos estados por interventores federais. 

Em novembro de 1930 foi designado para servir ao exército em João Pessoa na 

Paraíba. No entanto, Juracy fica nesse posto por pouco tempo, já que, no início de 1931, 

                                                 
7
 No período o Norte representava tanto o Norte como o Nordeste do país. 
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foi convidado por Juarez Távora para ser o secretário do ―vice-rei do Norte‖ 
8
. Só 

deixou essa função para assumir, em 21 de setembro de 1931, o cargo de interventor do 

estado da Bahia. 

 

 

2.2    A Nomeação de Juracy Magalhães. 

 

 

Como dito anteriormente, a situação de Artur Neiva na interventoria baiana não era 

estável em meados de 1931. Em carta a Bernardino de Sousa
9
 , em 15 de janeiro de 

1932, Neiva deixou registrado sua compreensão da situação, apontando os culpados por 

sua derrubada: ―(...) Meu ponto de vista continua o mesmo, os políticos foram muito 

mais culpados da nossa derrubada do que os tenentes, muitos dos quaes estavam muito 

firmemente ao nosso lado. Somente tivemos o Diário de Notícias comnosco e por isso 

sou tão reconhecido ao Altamirando, a quem estimo e admiro, (...) 
10

‖.  

Mas, segundo o historiador Luis Henrique Dias Tavares
11

 – o fato decisivo para a 

deposição do sanitarista baiano foi o assassinato do tenente Hamilton Pompa de 

Oliveira, morto nas escadarias do Palácio Rio Branco, sede do governo baiano. O 

tenente Hamilton era declaradamente contrário aos interventores civis baianos, 

principalmente Artur Neiva, a quem culpava pela libertação dos ―coronéis‖ baianos, 

                                                 
8
 ―Vice-reinado do Norte é a denominação pela qual se tornou conhecida a Delegacia Militar do Norte, 

instituída por decreto ‗reservado‘ de 12 de dezembro de 1930, para fazer valer do Amazonas à Bahia os 

princípios da Revolução de 1930, tendo Juarez Távora sido nomeado delegado militar do Governo 

Provisório e seu representante nos estados do Norte. Criada a delegacia, a imprensa passou a identificá-la 

como órgão de representação do poder tenentista e seu titular foi apelidado de ‗vice-rei‖‖. In: 

MAGALHÃES, Juracy. pág. 85. 
9
 Amigo pessoal e Secretário do Interior de Artur Neiva. 

10
Altamirando Requião era o editor chefe do Diário de Notícias no período. AN c 1929.02.09, Arquivo 

Artur Neiva; CPDOC, FGV. 
11

 TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. 10. ed. São Paulo: UNESP. Salvador: EDUFBA, 

2001, págs. 388/ 389. 
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presos após a Revolução de 30. Ele já havia escrito um manifesto afirmando que os 

problemas baianos só encontrariam solução quando fosse nomeado um interventor 

militar e idealista para o estado; e que lutaria até a morte para que isso acontecesse 
12

.  

O tenente, que havia capturado Horácio de Matos – considerado o maior ―coronel‖ da 

Bahia, cujo poder se concentrava em Lençóis – revoltou-se com a libertação do 

―coronel‖ e invadiu a sede do governo, de arma em punho, afirmando que iria depor 

tanto o Interventor, como o Secretário do Interior; e leva-los para a prisão. Foi baleado e 

morto antes que chegasse perto de realizar seu intento. 

A morte do jovem militar tem um apelo simbólico muito forte, ressalta o historiador 

Luís Henrique Dias Tavares, pois, ―(...) tornou-se a primeira grande afirmativa pública 

da Revolução na Bahia‖. Ainda segundo Tavares, o enterro contou com a participação 

de centenas de Militares e civis, que acompanharam o cortejo fúnebre ―fazendo pausas 

para discursos que cobravam punição para o interventor Artur Neiva (...) pela ‗proteção 

dada aos coronéis‘‖. (TAVARES. 2001: 388/389).  

Ou seja, esse episódio levou os ―tenentes‖ para a oposição a Artur Neiva. No 

mesmo dia do funeral jovem do militar, 15 de julho de 1931, o interventor baiano 

renunciou ao cargo através de telegramas enviados ao chefe do Governo Provisório, 

Getúlio Vargas, ao ministro da Justiça, Osvaldo Aranha, e ao delegado do Norte, Juarez 

Távora
13

. Transmitindo o cargo ao General Raymundo Barbosa, que permaneceria como 

interventor até que se encontrasse um substituto.  

A situação da política baiana era complicada, perceptível na avaliação feita por 

Juarez Távora em carta endereçada a Getúlio Vargas, em 17 de agosto de 1931, ―O 

aspecto das duas soluções dadas anteriormente mostra que não é fácil encontrar-se um 

civil – mesmo afastado das lutas partidárias baianas – em condições de equilibrar-se no 

                                                 
12

 AN c 31.02.10, Arquivo Artur Neiva, CPDOC, FGV. 
13

 AN c 31.02.10 II86, Arquivo Artur Neiva. CPDOC, FGV. 
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poder, sem transigências à força armada ou aos partidos incompatíveis com o bom 

andamento da administração pública.‖ 
14

. Assim, era clara a necessidade de adotar 

também na Bahia o padrão que estava sendo colocado em vigor em todo o país, ou seja, 

colocar no executivo baiano um “interventor ideal: „ser estrangeiro‟, „ser militar‟, „ser 

neutro politicamente‟” 
 15

.  Os nomes dos indicados, por Juarez Távora, para assumir o 

cargo de interventor foram: Juracy Magalhães, Jurandir Bizarria Mamede e Landri 

Sales. 

Sobre os pretendentes ao cargo, Juarez afirma em correspondência enviada a Getúlio 

Vargas:  

―Destes, o primeiro não aceitará a Interventoria baiana, 

porque tendo pleiteado o critério de se nomearem os 

Interventores militares para os Estados do Norte, se sente, 

justamente, por isso, inibido de aceitar a sua indicação para 

semelhante cargo. O terceiro é, como V. Excia. sabe interventor 

no Piauí, onde todos reputamos indispensável a sua presença. 

Limito-me, assim, a sugerir-lhe o nome do primeiro-tenente do 

Exército Jurandir Bizarria Mamede, para o cargo de Interventor 

Federal da Bahia‖ 
16

. 

 

Ambos, Jurandir e Juracy, recusam o primeiro convite para assumirem a 

Interventoria, por isso Juarez Távora encarrega Getúlio Vargas de escolher qual dos 

dois assumirá. Getúlio opta por Juracy Magalhães
17

. O tenente cearense descreve com 

as seguintes palavras o recebimento da notícia da sua nomeação:  

                                                 
14

 GV 31.08.17, Arquivo Getúlio Vargas. CPDOC, FGV. 
15

 PANDOLFI, 1980: 346. Segundo Dulce Pandolfi; “ser estrangeiro” significava não ser vinculado com 

as forças políticas locais; “ser militar” era decorrência da falta de qualidade da classe política local – por 

isso que as maiorias das interventorias, já em 1931, estavam entregues a tenentes; e “ser neutro 

politicamente” significava ser imparcial, não possuir ambições políticas e desejar apenas fazer uma boa 

administração. 
 
Com exceção de Pernambuco com Lima Cavalcanti e a Paraíba com Antenor Navarro; 

substituído em 1934 em decorrência do seu falecimento, as demais interventorias estavam controladas por 

tenentes. 
16

 GV 31.08.17. Arquivo Getúlio Vargas; CPDOC, FGV. 
17

 Na visão tanto de Juracy Magalhães, no livro Minhas Memórias Provisórias, quanto na de Consuelo 

Novais Sampaio, no livro Poder e representação: o legislativo da Bahia na Segunda República (1930-

1937); consideram que a escolha de Juracy para o cargo de interventor, em detrimento do nome indicado 

por Juarez Távora – o anteriormente todo poderoso ―vice-rei do Norte‖ – foi o primeiro grande golpe 

proferido por Vargas contra o General cearense. In: MAGALHÃES. 1982: 72; SAMPAIO. 1992:73/74. 
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(...) Estávamos almoçando – eu, minha mulher e meu 

cunhado, o capitão Antônio Acióli Borges –, quando entrou o 

Manuel, um motorista que servia Osvaldo Aranha no Ministério 

da Justiça, com um recado urgente: ‗o dr. Osvaldo pede para o 

senhor ir à ladeira do Ascurra.‘ Fardei-me e saí em seguida para a 

casa de Osvaldo Aranha. Ele me aguardava em companhia de 

Góis Monteiro, para notificar que eu iria ser interventor da Bahia, 

em substituição ao médico Artur Neiva, um cientista de inegáveis 

méritos, mas que não pôde vencer as dificuldades normais de um 

processo revolucionário. Fiquei surpreso e aborrecido. Não queria 

ser político e tentei demove-los da idéia, mas Osvaldo Aranha 

declarou-se incompetente para aceitar minha recusa: ‗Não; então, 

vamos falar com Getúlio, pois a ordem partiu dele.‘ E seguimos 

os três para o palácio, onde expliquei ao presidente as minhas 

objeções: não gostaria de exercer cargos públicos, pois me 

supunha um bom tenente e não queria me arriscar a ser um mal 

político. Vargas insistiu e venceu parcialmente a minha 

resistência: concordei em ficar apenas dois meses, enquanto ele 

procurava outro nome, (...). (MAGALHÃES. 1982: 71/ 72).  

 

Em carta enviada no dia 24 de agosto de 1931 para Getúlio Vargas, Juracy 

Magalhães afirma que só aceitou o cargo porque, ao conversar com Juarez Távora, o 

delegado do Norte o colocou na seguinte posição: 

 (...) ou eu escrevia a V. Excia. [Getúlio Vargas], dizendo 

que me convencera de que fora injusta a minha presunção – o 

que folgo em reconhecer – ou demitir-se-ia do cargo de 

Delegado Federal do Norte, no qual vem prestando os mais 

assinalados serviços à Revolução e ao País. Assim, só me resta 

informar a V. Excia. Que cumprirei as suas ordens. (...) 
18

.  

 

    Reafirmou também o desejo de ocupar o cargo apenas temporariamente. 

   Antes de embarcar no Rio de Janeiro para a Bahia, Juracy Magalhães entra em 

contato com J. J. Seabra, Pedro Lago e João Mangabeira, na tentativa de estabelecer 

alianças políticas
19

. Segundo Consuelo Novais Sampaio, com essa atitude, Juracy 

antecipava o pragmatismo político que representaria a interventoria do tenente cearense: 

―(...) Juracy abjurou o vago idealismo revolucionário e elegeu o pragmatismo como 

                                                 
18

 GV 31.08.24/2, Arquivo Getúlio Vargas, CPDOC, FGV. 
19

 Informação confirmada por Seabra no livro Humilhação e Devastação da Bahia, escrito por ele em 

1933. E por Consuelo Novais Sampaio. SAMPAIO, Consuelo Novais. 1992, pág. 77-78. SEABRA, J.J. 

Devastação e Humilhação da Bahia. Salvador: Cia. Editora Gráfica, 1933. 
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linha de conduta.‖. (SAMPAIO. 1992:77).  Ainda conforme Sampaio, nem Seabra ou 

Lago aceitou fazer acordo com o novo interventor baiano. ―(...) Consideravam-no um 

forasteiro, recém-formado pela Academia Militar; jovem demais, sem qualquer 

experiência política e conhecimento sobre o estado e a gente que pretendia governar. 

(...)‖. (SAMPAIO, 1992: 87). Além disso, Seabra estava muito ressentido com os 

tenentes e governantes brasileiros pós-Revolução. Considerava que seu prestígio fora 

utilizado durante a campanha da Aliança Liberal, sem que ele recebesse nada em 

contrapartida. Após a Revolução de 1930, Seabra foi nomeado Presidente do Tribunal 

Especial, órgão que tinha como função julgar e punir os antigos líderes da Primeira 

República. Ou seja, Seabra era obrigado a julgar seus antigos aliados. Por outro lado, 

dificilmente Pedro Lago conseguiria apoiar Juracy. Em março de 1930, foi eleito 

governador da Bahia e com a Revolução pôde tomar posse do cargo para o qual foi 

eleito. Para escapar das punições do Tribunal Especial, foi obrigado a exilar-se na 

Europa por um ano. Já João Mangabeira mostrou-se inclinado a aceitar a liderança de 

Juracy, mas após uma longa negociação, sem acordo possível, João, irmão de Otávio 

Mangabeira também passou para a oposição. Segundo Sampaio, o motivo principal para 

o afastamento de João Mangabeira e Juracy Magalhães foi a exigência do primeiro para 

que ele continuasse controlando a região de Ihéus, como fazia durante a Primeira 

República. Como tal acordo não foi possível, a aliança não se concretizou. 

Enfim, é dessa forma que Juracy Magalhães parte para a Bahia: com o objetivo de 

administrar o estado por apenas poucos meses e passar a interventoria para mãos mais 

preparadas. Os dois meses transformaram-se em uma vida como liderança política, tanto 

no estado, quanto nacionalmente.  
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2.3   A chegada e posse do Interventor. 

 

 

Juracy Magalhães descreve da seguinte forma seu desembarque na Bahia: 

(...) Viajara em companhia de Nelson de Melo e Carneiro de 

Mendonça, que iam assumir, respectivamente, a Secretaria de 

Segurança de Pernambuco e a interventoria do Ceará. Na 

véspera da nossa chegada à Bahia, apareci com febre, a 

garganta inflamada, quase sem poder falar. No dia seguinte, 

quando o navio atracou, avistei algumas dezenas de pessoas 

arrebanhadas por meus amigos tenentes. Não havia uma só 

autoridade no cais, mas a saudação foi feita por um mulato 

inteligente – Isidoro Bispo dos Santos –, que falou trepado num 

guindaste, materializando este orador eminentemente popular o 

apoio possível que a Bahia me hipotecava naquele momento: 

‗Senhor Juracy Magalhães, a Bahia está aqui.‘ E continuou 

recitando aqueles chavões clássicos: ‗A heroína hercúlea dos 

seios titânicos, a Bahia que não se dá e nem se vende, a Bahia 

está dizendo que pode contar com ela‘. Nelson de Melo, nesse 

momento, percebendo que não haveria qualquer manifestação 

hostil, comentou em tom jocoso: ‗Você agora pode desistir da 

febre. Não precisa temer se defrontar com a massa, pois o 

negócio não está tão feio‘. E de fato me senti aliviado, pois a 

recepção não era brilhante, mas cordial. (...). (MAGALHÃES. 

1982: 73).  

 

 

Ali mesmo, no porto, Juracy faz seu primeiro discurso na Bahia. Nele agradece a 

recepção calorosa que estava recebendo e dizia-se indignado com a acusação, disfarçada 

de regionalismo, feita pelos inimigos da Revolução, na qual afirmavam que ele vinha 

―conquistar‖ a Bahia, ―(...) como se conquistador fôsse eu, que palmilhei os seus 

sertões, lutando pela defesa da mesma idéia, que era também da maioria do seu povo, 

como de quase todos os brasileiros‖ (MAGALHÃES.1957: 83). 
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Disse ainda que vinha para sanar os problemas financeiros do estado e combater os 

bandidos que assolavam o sertão nordestino
20

. Afirmou que não havia desejado o cargo 

de interventor. Inicialmente havia até recusado o convite, mas, tendo aceitado, iria fazer 

o melhor trabalho possível.  

“E, baianos amigos, pouco exijo de vós: apenas que 

tenhais o mesmo acendrado amor a essa terra, a que dedicarei 

todo o ardor da minha mocidade. E podeis estar certos que, 

como já disse em telegrama ao benemérito prefeito de vossa 

Capital: nenhum baiano me vencerá em amor à Bahia, e 

nenhuma sentinela será mais vigilante na defesa dos superiores 

interêsses do Estado. (...)‖. (MAGALHÃES. 1957: 84). 

 

Após o discurso, mesmo com a saúde debilitada, Juracy manteve os compromissos. 

Passou a tarde se reunido com os membros da equipe de governo e, à noite, compareceu 

ao banquete oferecido pelo empresário Arthur Negreiro, no bairro do Campo Grande, 

onde o interventor estava hospedado. Estavam presentes no jantar, segundo matéria 

publicada no jornal A Tarde, entre outros, os companheiros de viagem do interventor 

baiano Carneiro Mendonça e Nelson de Melo, o administrador da Mesa de Rendas do 

Acre e tenentes do Exército. A matéria não cita a presença de nenhum nome de 

relevância da política soteropolitana. 
21

 

Juracy Magalhães tomou posse no dia 21 de setembro de 1931, no Palácio da 

Aclamação, onde também empossou seus secretários
22

, sem a presença de nomes 

expressivos da política do estado. Mas, a falta de presença dos políticos baianos não 

representava que Juracy Magalhães não contava com aliados importantes. No primeiro 

                                                 
20

 Referência feita aos cangaceiros. Lampião e seu grupo que estavam aterrorizando os sertões 

nordestinos desde a década de 20 sem que nenhum governante fosse capaz de detê-los.  
21

 A TARDE, 19 jan. 1931, pág. 1. 
22

 Secretaria do Interior, Justiça, Instrução e Saúde Pública – Aluísio Henrique de Barros Porto; 

Agricultura, Indústria, Comércio, Viação e Obras Públicas – Álvaro Navarro Ramos; Segurança Pública – 

João Facó; Fazenda e Tesouro do Estado – Teófilo Falcão; e como secretário da interventoria – Joaquim 

Ribeiro Monteiro. Contou ainda com Isaías Alves de Almeida como Diretor de Instrução; Agripino 

Barbosa como Diretor de Saúde Púbica; tenente Henock Medeiros como Assistente Militar; tenente 

Hanequim Dantas como delegado-auxiliar; Eduardo Bizarria Mamede e Manoel Novais, como Oficiais – 

de – Gabinete, e Pimentel Cunha como Prefeito de Salvador.  (Fonte: Cartilha Histórica da Bahia, Rio de 

Janeiro, Editora Cívica, s.d.). 
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momento, o interventor possuía o apoio da Associação Comercial da Bahia; do 

Arcebispo Primaz da Bahia e do Brasil, Augusto Álvares da Silva; do editor-chefe do 

jornal Diário de Notícias, Altamirando Requião; do conselheiro João Pedro Santos; do 

desembargador Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt e do político João Pacheco de 

Oliveira. 

A Associação Comercial da Bahia (ACB), representante dos grandes comerciantes 

do estado, via os interesses dos seus associados menosprezados, diante dos interesses 

dos interesses dos latifundiários agro-exportadores, apesar de Salvador ser uma cidade 

eminentemente comercial. A ACB foi fundada em 15 de julho de 1811, com o objetivo 

de desenvolver as atividades econômicas do estado, sendo um local de encontro e 

negociação dos comerciantes da Bahia. Desde sua fundação, a Associação esteve 

envolvida nos acontecimentos mais importantes da história do estado, além de reunir, 

entre os seus associados, as maiores fortunas baianas. Por isso, a chegada do novo 

interventor, pareceu o momento certo para uma aproximação entre comerciantes e 

governo, numa tentativa de receber, em contrapartida, o apoio necessário para sair da 

crise que o comércio baiano se encontrava, desde a queda da bolsa de Nova Iorque em 

1929. 

O apoio da ACB é demonstrado logo em seguida à solenidade de posse de Juracy 

Magalhães, num banquete oferecido no Grande Hotel em Salvador. Estavam presentes 

os membros mais importantes da Associação, tenentes e prefeitos do interior do estado, 

que serão a base de apoio do novo interventor, quando da formação do PSD, em 1933. 

Já as relações entre Juracy Magalhães e o Arcebispo Augusto Álvares da Silva 

remontam ao período da Revolução de 1930. Foi no Palácio Episcopal que os 

revolucionários se hospedaram, quando chegaram em Salvador em 25 de outubro de 

1930. Segundo Juracy, o bispo defendia sua nomeação utilizando o seguinte argumento:  
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―Olhe, tenente Juracy, nos diálogos que mantenho com 

seus adversários, pergunto sempre porque, na opinião deles, o 

senhor não pode ser interventor. Normalmente alegam que o 

senhor é militar, e eu respondo que ser militar não é defeito, é 

uma profissão. Então eles argumentam que o senhor não nasceu 

na Bahia, mas eu lembro que eu próprio sou pernambucano de 

nascimento e baiano de coração. Finalmente, quando dizem que 

o senhor é muito moço, eu replico uma história que aprendi no 

Vaticano. Certa vez, um Papa nomeou um Cardeal muito jovem 

e recebeu críticas por sua atitude. Quando foi agradecer sua 

elevação cardinalícia, o Sumo Pontífice lhe perguntou se estava 

a par das restrições feitas a sua pouca idade, ao que o jovem 

respondeu: ‗Santidade, esse é um pecado de que a cada dia me 

redimo um pouco‘‖ (MAGALHÃES. 1982: 74). 

 

 Essa argumentação pode parecer simplória, mas não é nada inocente. Rebate as 

principais críticas que Juracy era alvo – primeiro: aponta o militarismo como profissão, 

separando o político do militar; segundo, retira qualquer importância presente na origem 

do interventor – não importava que fosse um estrangeiro; terceiro, e por fim, compara a 

indicação de Juracy, a uma indicação feita pelo Papa, ora, não se pode negar a 

relevância e articulação de tal defesa, e o fato de Juracy possuir o apoio da maior 

autoridade religiosa da região; principalmente num estado de mentalidade 

predominantemente católica como a Bahia. 

Entre os demais aliados estava o editor-chefe do Diário da Bahia, Altamirando 

Requião – também membro da direção da Associação Baiana de Imprensa. Juracy 

afirma que ele possuía aspirações políticas, mas sempre tivera suas eleições 

prejudicadas pelas atas falsas: fraude eleitoral praticada em larga escala durante a 

Primeira República e contra a qual, dentre outras práticas, os tenente se insurgiram em 

1930 (MAGALHÃES. 1982: 75). Assim, compreende-se porque foi o jornal Diário de 

Notícias que fez a maior oposição a campanha difamatória que o Diário da Bahia 

(jornal oposicionista) promovia contra Juracy Magalhães, desde a sua nomeação.  

O conselheiro João Pedro do Santos, que havia sido deputado federal por quatro 

legislaturas durante a Primeira República, e possuía mandato em 1930, também foi um 
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aliado importante. Por apoiar o novo interventor, manteve seu prestígio político, 

livrando-se de acusações no Tribunal Especial, chegando ao cargo de Secretário do 

Interior, no período de 1934 a 1935; ocasião em que deixa a pasta para assumir o cargo 

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Para conseguir apoio no Judiciário 

baiano, Juracy Magalhães pede que Getúlio Vargas mantenha no cargo de 

desembargador do Tribunal de Justiça do Estado Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt, 

que ocupava o posto desde 1921. Em 1934, o filho do desembargador, Clemente 

Mariani, seria eleito deputado federal pelo partido do interventor, o PSD. (SAMPAIO. 

1992: 89).    

Outro aliado de Juracy foi João Pacheco de Oliveira. Deputado em 1930, foi relator 

na ―degola‖ da bancada mineira durante a validação das eleições, em março de 1930. 

Por esse motivo, seria julgado pela Justiça Revolucionária. Conseguiu se livrar da 

Justiça Especial, ao apoiar o novo interventor, tornando-se, em 1933, o editor-chefe do 

Diário da Bahia, periódico que seria o grande apoio do governo baiano, a partir desse 

momento.  

Com esse suporte, Juracy Magalhães conseguiu ter acesso a diversos setores da 

sociedade baiana. No entanto, o interventor prosseguiu com sua política, claramente 

expressa em suas memórias: ―(...) comecei a conquistar amigo por amigo. Fazia contato, 

era comunicativo (...)‖ (MAGALHÃES. 1982: 73).  O interventor era sempre o mais 

simpático possível, beneficiado por uma memória prodigiosa, conseguia lembrar o 

nome de todos os coronéis com quem entrava em contato. Nos primeiros meses de seu 

governo, deu inúmeras entrevistas para jornais de outras partes do país, além dos 

periódicos baianos, o que lhe rendeu alguns meses de tranqüilidade. Mas, em 1932, com 
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o fim da censura, os jornais Diário de Notícia, A Tarde e O Imparcial se juntam em 

uma ferrenha oposição ao governo de Juracy Magalhães 
23

. 

 

 

 

2.4    A Oposição Baiana. 

 

 

Antes de analisar como se estruturou a oposição baiana a Juracy Magalhães, é 

importante traçar um pequeno perfil de um dos seus mais importantes opositores: José 

Joaquim Seabra, conhecido como J.J. Seabra. 

 

 

2.4.1   José Joaquim Seabra. 

 

 

José Joaquim Seabra nasceu em Salvador, em 21 de agosto de 1855. Ele se formou 

bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, em 1877, onde permaneceu 

após a graduação para lecionar. Seabra está na vida política brasileira desde o final do 

Império. Em 1889, concorreu à Camada de Deputados Imperial, como candidato 

conservador. Oscilando entre momentos de ostracismo e de domínio político da Bahia, 

fundou, em 1908, o Partido Republicano Democrático (PRD), pelo qual se elegeu 

                                                 
23

 Levando em consideração a correspondência de Juracy Magalhães, ele causou uma ótima impressão à 

imprensa nacional, pois os recortes de jornais enviados ao interventor o apresentam como a salvação dos 

problemas baianos. JM cig. 31.01.11 Pasta I, Arquivo Juracy Magalhães. CPDOC, FGV.  Com exceção 

do Diário da Bahia que, desde antes da chegada do interventor, já fazia oposição a ele. 
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governador do estado duas vezes – 1912 a 1915 e 1920 a 1924 – período que representa 

o período que seu partido dominou a política estadual
24

. 

A vida política de Seabra foi bastante agitada, oscilou entre oposição e situação 

durante toda a Primeira República. Elegeu-se deputado federal por diversas legislaturas. 

Foi exilado durante o governo de Floriano Peixoto, por se contrapor de forma obstinada 

ao presidente, permanecendo em Montevidéu até a anistia em 1895. Ocupou o cargo de 

Ministro da Justiça, de 1902 a 1906, durante o governo de Rodrigues Alves e de 

Ministro de Viação e Obras Públicas, de 1910 a 1912, na presidência de Hermes da 

Fonseca. 

A ascensão política de Seabra ao governo do estado da Bahia, em 1912, se dá após 

uma das medidas mais polêmicas tomada pelo político baiano, o bombardeio da cidade 

de Salvador. Após a renúncia de João Ferreira da Araújo Pinho ao cargo de chefe do 

executivo estadual, no final de 1911, teve início uma intensa disputa entre o PRB e o 

PRD – seabrista – para decidir quem dominaria a política local. Em meio a formação de 

duas Câmara dos Deputados, uma em Jequié – controlada pelo PRB – e outra em 

Salvador – controlada pelo PRD – Seabra, ministro de Viação e Obras Públicas na 

época, ordena que o Exército brasileiro bombardeie a capital do estado. Em 10 de 

janeiro de 1912, a ordem é atendida, e o Palácio Rio Branco, sede do governo estadual; 

a Câmara de Deputados e a Biblioteca Pública do estado são bombardeadas, causando 

grande confusão na cidade. Após o ocorrido, as eleições são marcadas e, em 01 de 

março de 1912, Seabra é eleito, sem adversário, governador do estado da Bahia. Em 

outro momento, já na oposição, foi candidato a vice-presidência na chapa dissidente da 
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 Para saber mais sobre os governos de Seabra ler: PANG, Eul-Soo. Coronelismo e Oligarquias (1889-

1934): a Bahia na Primeira República. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. E SAMPAIO, 

Consuelo Novais. Partidos Políticos na Bahia na Primeira República: uma política da Acomodação. 

Salvador: EDUFBA, 1997. 
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Reação Republicana, encabeçada por Nilo Peçanha, contra o candidato de Epitácio 

Pessoa, Artur Bernardes. A Reação Republicana era apoiada pelos estados da Bahia, 

Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul, contrários às oligarquias mineiras e 

paulistas. Derrotada a Reação Republicana, e como conseqüência a oposição feita a 

Artur Bernardes, o governo federal acaba fazendo oposição a Seabra, nomeando 

políticos do PRB para ministérios e intervindo diretamente na política estadual. Essa 

interferência leva a eleição de Góes Calmon ao governo do estado, em 1924, e Seabra 

cai no ostracismo político.    

Em 1930, a política baiana está controlada pelo Partido Republicano Baiano (PRB) 

– comandado pelos irmãos Miguel e Góes Calmon, o primeiro deputado federal e o 

segundo presidente do PRB; e por Otávio Mangabeira: ministro do Exterior de 

Washington Luís – enquanto Seabra se encontrava em mais um dos momentos de 

ostracismo político. Numa tentativa de tentar reaver o espaço político perdido desde 

1924, o líder do PRD alia-se a Aliança Liberal e apóia a chapa de Getúlio Vargas e João 

Pessoa nas eleições de 1930, contra a chapa dos presidentes paulista e baiano, Júlio 

Prestes e Vital Soares – candidatura patrocinada pelo presidente da República 

Washington Luís. Mas, como em todas as eleições da Primeira República, a oposição é 

derrotada pela chapa oficial. 

Quando acontece a Revolução, em outubro de 1930, Seabra, Moniz Sodré e alguns 

poucos acadêmicos e militares
25

, foram os representantes revolucionários da Bahia. 

Após a vitória dos revoltosos, o velho político baiano considerou que seria agraciado 

com a interventoria, mas apenas conseguiu ser nomeado para a presidência do Tribunal 

Especial – órgão criado para julgar os políticos da Primeira República. O que significa 

                                                 
25

 Os acadêmicos eram Eduardo Mamede, Alípio Viana (ambos médicos) e Leopoldo Amaral 

(engenheiro). Já os militares eram: João Costa, Humberto de Sousa Melo, Joaquim Ribeiro Monteiro e 

Germano Hanequim Dantas. In: SAMPAIO, Consuelo Novais. Partidos Políticos na Bahia na Primeira 

República: uma política da Acomodação. Salvador: EDUFBA, 1997. 
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dizer que Seabra tinha a difícil missão de punir os seus antigos aliados. Por esse motivo, 

pede demissão. 

Quando o nome de Juracy Magalhães é anunciado como o interventor da Bahia, em 

25 de agosto de 1931, Seabra parte de vez para a oposição ao governo, e leva consigo 

Moniz Sodré – editor-chefe do Diário da Bahia.  

 

 

2.4.2 Os Primeiros Passos da Oposição Baiana. 

 

 

Segundo Consuelo Novais Sampaio, nos primeiros anos pós a Revolução, a 

oposição ao novo regime na Bahia foi privada de homens de grande influência, que 

haviam ocupado posição de destaque no governo deposto. Assim é que Otávio 

Mangabeira, ex-ministro do Exterior, e Simões Filho – também dono jornal A Tarde –, 

Miguel Calmon e Berbere de Castro, ex-deputados federais, partiram para o exílio na 

Europa. O senador federal e governador eleito, Pedro Lago, também se refugiou na 

Europa (Berlim, 1930-31) durante um ano. (SAMPAIO. 1992: 96-97). Mas isso não 

significa dizer que a oposição não se movimentou. Num primeiro momento, J. J. Seabra 

e seus aliados mais próximos, tomaram a dianteira da ação. 

O principal meio de manifestação dos opositores foi o jornal Diário da Bahia, 

controlado por Muniz Sodré. Esse foi o único, dentre os quatro maiores periódicos 

baianos – Diário da Bahia, Diário de Notícias, A Tarde e O Imparcial –, que, no 

primeiro momento, não tentou uma aproximação com o novo interventor. Enquanto os 

outros três jornais davam destaque aos acontecimentos posteriores a nomeação de 

Juracy Magalhães, o Diário da Bahia, ao contrário, trazia notícias enaltecendo a figura 



 50 

de J. J. Seabra e fazendo pouco do tenente cearense. Não noticia o desembarque do 

novo interventor, marcando claramente seu posicionamento político. Apenas à posse de 

Juracy seria dada algum relevo, e partir daí, seriam diárias as charges e editoriais que 

acusavam Juracy de ser inexperiente, forasteiro e um conquistador. Enquanto isso, 

Seabra é retratado como o salvador do estado, como mostram as charges abaixo: 

 

ZÉ – Vocês estão vendo?... Severianistas, tenentista, mangabeiristas... tudo passa! Somente Seabra 

é eternamente um Xodó na Bahia! 

GETÚLIO – É mesmo “seu” Aranha, desta vez ninguém nos contou não, nós estamos vendo! 

Charge do Diário da Bahia de 17 de julho de 1931. 
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A BAHIA – Então “general” eu sou de segunda? Com que roupa? 

JUAREZ – Ó mulata, “tu me decifras ou eu te devoro”...  

GETÚLIO – Vocês nunca foram amigos, querem agora ficar inimigos! 

ZÉ – Agüenta firme, mulata velha, que o Seabra já deu um jeito. 

Charge do Jornal Diário da Bahia de 24 de julho de 1931. 
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JURACY – Vem Bahia sympathica dos meus sonhos, compartilhar de minha mocidade e do meu 

amor... Não sejas ingrata... Vem... Eu te espero... Dar-te-ei tudo... Casa, automóveis, jóias pedindo-

te em troca de tudo, de minha vida até, os teus carinho mulata dengosa.    

A BAHIA – Sinto muito, tenente, mas a minha vida de mulher há um homem que o tempo não 

conseguirá nunca envelhecer e nós dois nos amamos sem que nada nos possa separar...  

SEABRA – Com essa mulata, Juracy, nunca banquei o “coronel”... 

ZÉ – Isso não é mais amor, já é até xodó e xodó authentico, com pimenta e tudo mais! 

Charge do Jornal Diário da Bahia de 22 de agosto de 1931. 
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Moniz Sodré escreve editoriais diários em que critica a interventoria. Um dos mais 

importantes desses editorias foi o ―Brios Bahianos‖, no qual afirma que a orgulhosa 

Bahia não aceitaria a humilhação de ser conquistada ―(...)  pelo invasor holandês (...)‖
26

, 

que lutaria como nas batalhas do 02 de julho de 1823 para readquirir sua honra e de seus 

ilustres políticos, como Rui Barbosa – ―a Águia de Haia‖ – e J.J. Seabra. A briga entre 

Juracy Magalhães e Moniz Sodré deixa as páginas dos jornais e, em 1933, o interventor 

da Bahia chega a abrir um processo contra o jornalista baiano, por calúnia e difamação, 

mas volta atrás e retira a queixa. (SEABRA. 1933: 18).  

Entre os temas mais utilizados para atacar o interventor estavam: a incapacidade 

para resolver a crise econômica em que se encontrava o estado desde 1930; os atrasos 

nos pagamentos do funcionalismo público
27

; a incapacidade de vencer Lampião no 

sertão baiano; o aumento do número e dos preços dos impostos; a censura e a 

truculência contra jornais e jornalistas baianos e a ditadura que havia se instalado no 

país. Os dois últimos eram os temas mais mencionados. 

Como dito no capítulo anterior, a Bahia, como o Brasil, era um estado de economia 

extremamente dependente do mercado externo, tanto para venda de seus produtos 

primários, como para a compra de produtos industrializados.  O governo do estado 

encontrava-se endividado em bancos internacionais. Sendo assim, as conseqüências da 

queda das exportações de forma brusca, a partir de 1930, tiveram efeitos catastróficos 

na economia estadual
28

.  

A situação só se agravou no primeiro ano da interventoria de Juracy Magalhães, 

que, ao chegar ao estado, em seus primeiros discursos afirmou que iria resolver os 
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 DIÁRIO DA BAHIA, 06 out. 1931. 
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 Os professores do estado e magistrados estavam sem receber salário há 12 e 7 meses, respectivamente. 
28

 Artur Neiva, ainda como interventor da Bahia, em carta ao Coronel João Alberto, chega a afirmar que 

“(...)Christo multiplicou pães e peixes, assevera a Bíblia, eu terei que fazer maior prodígio, porquanto 

terei que multiplicar o dinheiro que não existe. (...)”. In: AN c 31.02.10 – Pasta II. Arquivo Artur Neiva. 

CPDOC, FGV. 
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problemas econômicos da Bahia. No ano de 1932, Juracy começou a cortar despesas. 

Demitiu vários funcionários; obteve de novos empréstimos para pagamentos dos 

salários e para evitar a paralisação das obras públicas. Sendo que essas atitudes deram 

mais munição para a oposição. 

Outro assunto recorrente nas críticas dos adversários de Juracy Magalhães era a 

dificuldade que o interventor estava enfrentando para acabar com o banditismo no 

sertão baiano – outra promessa feita por ele ao tomar posse em 21 de setembro de 1931. 

Seabra escreve que:  

(...)Lampeão e seu bando sinistro, apezar das grandes 

feitas pelo Estado e pela União, têm zombado de todas as 

providências tomadas para exterminal-os. E até o presente 

momento, decorridos já mais de dois annos daquelle formal 

compromisso, os terríveis bandidos continuam matando, 

devastando, estuprando e comettendo toda sorte de crimes 

bárbaros, impunemente, como jamais se verificara.
29

. 

(SEABRA. 1933: 12). 

 

Em janeiro de 1932, a interventoria põe em ação uma campanha de intimidação da 

imprensa, para se defender dos ataques desferidos contra Juracy Magalhães. É essa 

atitude que provoca a passagem dos jornais Diário de Notícias, A Tarde e O Imparcial à 

oposição. Como mostra a charge abaixo: 

                                                 
29

O autor se refere ao compromisso assumido por Juracy de prender Lampião e os seus cangaceiros em 

até 90 dias depois do início do seu governo.   
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Charge do Jornal Diário da Bahia de 13 de março de 1932. 
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Com essa atitude, o tenente cearense, mostra seu lado autoritário contra os que lhe 

faziam objeção. Era difícil comprovar o envolvimento de Juracy nos atentados contra 

jornalista e empastelamento de jornais. O próprio Juracy Magalhães afirmou, no seu 

livro Defendendo o meu governo: explicações a Bahia (MAGALHÃES. 1934: 62), que 

só tomou as medidas necessárias para manter a ordem. 

O acirramento das disputas entre o interventor do estado e os jornais baianos 

coincide com a exasperação das relações entre as oligarquias estaduais e os tenentes que 

ocorriam em todo o país. Esse fato era conseqüência da divergência sobre os caminhos 

que o país deveria seguir: manutenção da ditadura ou reconstitucionalização? Os 

tenentes eram favoráveis a manutenção do governo discricionário, enquanto as 

oligarquias faziam pressão para o retorno ao governo constitucionalista. Essa disputa, 

que ganhou as páginas dos jornais, culminou com a Revolução Constitucionalista de 

São Paulo, em julho de 1932, quando o grupo oligárquico mais forte do país pegou em 

armas contra o governo federal para forçar a convocação de eleições para a produção de 

uma nova constituição para o país.   

No livro publicado por Seabra, em 1933, chamado Humilhação e devastação da 

Bahia 
30

, há uma descrição de todos os atos de censura e coerção contra adversários, 

impetrados por subalternos do interventor. O primeiro caso descrito foi o já citado 

momento em que Juracy tenta processar o redator-chefe do Diário da Bahia – Moniz 

Sodré – utilizando-se da Lei de Imprensa. 

Em seguida, fala sobre as agressões contra o diretor do jornal O Imparcial. Segundo 

o político baiano: ―O sr. Mário Monteiro, director de <<O Imparcial>>, foi hospede 

constante da Delegacia Auxiliar. As ordens de habeas-corpus, requeridas em seu favor, 

estão no archivo dos tribunaes.‖. (SEABRA, 1933, pp. 18-19). Passando a descrever a 
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 SEABRA, J.J. Devastação e Humilhação da Bahia. Salvador: Cia. Editora Gráfica, 1933. 
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agressão sofrida, em 27 de janeiro de 1932, pelo redator – José Rabello – que trabalhava 

no mesmo jornal: 

 ―Não bastaram contra esse jornalista as detenções 

injustificáveis. Dois collegas do Interventor, em pleno meio dia, 

na Rua Chile, a arteria mais movimentada de Salvador, 

aggrediram-no covardemente e ficaram impunes. Os jornaes da 

tarde, naquella época desfructando de ampla liberdade de 

Imprensa, concedida pelo então ministro da Justiça, sr. 

Maurício Cardoso
31

, profligaram o brutal attentado. Foi o 

bastante para que o Interventor ameaçasse esbofetear, em praça 

pública, o sr, Simões Filho, director da <<A Tarde>>, pondo, 

ainda, alguns sequazes á procura do ex-deputado Wenceslau 

Gallo, redactor do referido vespertino, para surral-o! Á noite, 

daquelle dia de angustia para a imprensa baiana, o capitão chefe 

de Polícia, não podendo censurar os jornaes da manhã seguinte, 

intimou os seus directores a comparecerem, á meia noite, á sua 

presença, fazendo-lhes tremendas ameaças!... (SEABRA. 1933: 

19). 

 

 

Essa foi a agressão a um membro da imprensa que teve maior repercussão, tanto no 

estado, como no Rio de Janeiro. O interventor viajou para a capital federal para explicar 

ao ministro da Justiça o que estava acontecendo na Bahia
32

. Chegou a circular na 

imprensa que Juracy iria entregar o cargo. 

Seabra descreve mais uma série violências e desmandos de pessoas ligadas ao 

interventor, dentre elas, uma chama a atenção: o espancamento dos bacharéis em direito 

Nelson de Sousa Carneiro e Péricles de Mello, ocorrido no dia 29 de agosto de 1932. 

(SEABRA. 1933: 28). Segundo as informações apresentadas pelo político baiano, essas 

agressões foram ordenadas pelo Delegado Auxiliar Hanequim Dantas, subordinado 

direto do interventor. 

Mas, o caso de ―truculência‖ que alcançou maior repercussão na sociedade baiana 

foi a prisão dos alunos e professores da Faculdade de Medicina da Bahia, em 22 de 

agosto de 1932. Os acontecimentos desse dia são importantes não só por demonstrar os 

                                                 
31

 A censura foi suspensa oficialmente em 29 de dezembro de 1931. 
32

 DIÁRIO DA BAHIA. 20 de fev. de 1932. 



 58 

abusos de poder da interventoria baiana, mas por se tratar de um divisor de água para a 

estruturação da oposição baiana. O que começou como uma manifestação de apoio a 

Revolução Constitucionalista de São Paulo, que havia eclodido naquele ano, ganhou 

longevidade e deu origem ao primeiro partido de oposição surgido na Bahia pós-30: a 

Liga de Ação Social e Política (LASP). Segundo Consuelo Novais Sampaio, a LASP é 

fundada no dia 05 de janeiro de 1933, por jovens liberais – principalmente professores 

das Faculdades de Direito e Medicina da Bahia – mas foi gestada em agosto de 1932, 

durante os preparativos para a manifestação do dia 22 daquele mês. (SAMPAIO. 1992: 

97). 

 

 

2.4.3    O 22 de Agosto de 1932. 

 

 

Para entender o que efetivamente significou o 22 de agosto de 1932 é preciso 

entender o contexto em que os acontecimentos se processaram. Segundo Dulce 

Pandolfi, o Governo Provisório, após a vitória da Revolução de 30, necessitava de fortes 

bases de apoio e o Norte se apresentava como o aliado ideal. Além da contribuição 

efetiva para a vitória revolucionária e do grande número de adeptos aos ideais 

aliancistas, a decadência econômica em que se encontravam os estados da região 

Norte/Nordeste e a falta de uma forte estrutura político-partidária anterior, faria com 

que a intervenção federal, na região, ocorresse de forma mais efetiva. (PANDOLFI 

1980: 345). Ou seja, o pouco desenvolvimento das estruturas políticas da região, em 

oposição ao centro-sul do país, tornava o Norte o parceiro ideal para o governo federal, 

que poderia moldá-lo da forma que mais fosse conveniente ao novo governo. 
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As interventorias no Norte assumem características específicas. São instrumentos de 

controle do poder central em cada estado, o que muda a relação dos mesmos com a 

União. Os interventores, embora precisassem do apoio das elites locais, seu poder não 

emanava das mesmas, mas sim do governo central e tinham suas obrigações pautadas 

por regras impostas pelo governo federal, através do Código dos Interventores
33

. 

Em conseqüência da fragilidade política dos estados do Norte do país, esse acaba se 

tornando um reduto tenentista e de grande importância para o Governo Provisório, pois 

ajudava a neutralizar a influência dos estados dissidentes do Sul, onde as estruturas 

político-partidárias oligárquicas eram bem estruturadas e possuíam força o suficiente 

para pressionar a União. 

O Norte tenentista uniu-se num bloco – o chamado Bloco do Norte – liderado pelo 

interventor pernambucano Lima Cavalcanti e Juarez Távora. Ao fazer suas exigências, 

tanto políticas quanto econômicas, em grupo, o Bloco do Norte conseguiu concentrar 

um maior poder de barganha em relação ao governo federal e maior força para enfrentar 

as oligarquias do Sul, principalmente São Paulo. Nesse sentido, um dos pontos de maior 

conflito entre o Norte e o Sul do país, em 1932, diz respeito à reconstitucionalização do 

Brasil. 

Enquanto as oligarquias sulistas, lideradas por São Paulo, exigem a convocação de 

uma Assembléia Nacional Constituinte imediata, os tenentistas do Norte consideravam 

que o país ainda não se encontrava preparado para novas eleições e temiam que, caso 

acontecessem, São Paulo voltaria a dominar a vida política nacional. Assim, quando tem 

início a Revolução Constitucionalista, em julho de 1932, os interventores do Norte 

põem junto ao governo federal sua lealdade. 
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Na Bahia, Juracy Magalhães era membro atuante do Bloco do Norte, e estava 

alinhado a ideologia tenentista contrária a constitucionalização do país. Desta forma, 

quando recebe a notícia do início dos conflitos em São Paulo, envia telegrama para 

Getúlio Vargas informando que as tropas baianas estavam prontas para lutar contra os 

revoltosos
34

 , e, segundo Consuelo Novais Sampaio, telegrafa também aos ―coronéis‖ 

do interior para que enviassem seus exércitos particulares para o combate. (SAMPAIO. 

1992:157). 

A Revolução Constitucionalista conseguiu o apoio das pessoas que desejavam o fim 

da ditadura, e, na Bahia, ganhou os meios universitários. Por isso, no dia 22 de agosto 

de 1932, os alunos e professores da Faculdade de Medicina da Bahia reuniram-se dentro 

da mesma para organizar um ato de solidariedade a São Paulo. Mas a manifestação se 

transformou num ato de protesto contra o regime ditatorial, e contra o interventor da 

Bahia. 

Juracy Magalhães ordenou o cerco da Faculdade pelas forças policiais, cortou o 

fornecimento de água e luz, e, num enfrentamento entre os manifestantes e a polícia, um 

civil acabou morto e os 514 estudantes e 07 professores foram presos. (SEABRA. 1933: 

44). Os detidos foram encaminhados para o presídio estadual
35

, tiveram os depoimentos 

tomados e foram libertados no dia seguinte. A Faculdade permaneceu fechada até o dia 

27 de outubro. 

Esse caso teve repercussão nacional e segundo Seabra, internacional. (SEABRA. 

1933: 58).  Mas o importante desse acontecimento é o fato de que é a partir dele que a 

oposição baiana começa a se organizar em forma de partido político. E, depois do 
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estabelecimento da data da eleição para a Assembléia Nacional Constituinte para 03 de 

maio de 1933, os dois lados partem para construir alianças. É exatamente esse o ponto 

que será abordado no próximo capítulo. Todavia, antes de falarmos propriamente das 

alianças criadas por Juracy Magalhães que tornaram possível sua permanência na 

interventoria baiana é importante apresentar as realizações da gestão do tenente 

cearense no estado já que essas também contribuíram para o sucesso de sua 

administração. 
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CAPÍTULO III – CRIANDO ALIANÇAS. 

 

 

 

3.1     O Governo do Estado. 

 

 

 

É dessa forma que Juracy Magalhães, em carta a Getúlio Vargas, define a situação 

da Bahia: 

 ―(...) Ele [Oscar Bormann, funcionário contratado para 

tratar das finanças do estado] lhe dirá, de viva voz, da 

angustiosa situação financeira que atravessa a Bahia, cuja 

situação atual é agravada por múltiplos e variados fatores de 

ordem econômica, política e social. Sobreléva, porém, a todas 

as desgraças que incidem sobre esta terra, a desorganização 

absoluta do Nordeste Bahiano, onde a seca e o banditismo 

dizimam as populações, de tal sorte, que não havia cidadão que 

ousasse ser autoridade no meio de tanta desolação. Foi, assim, 

que encontrei municípios, onde nem siquer havia um prefeito‖.  

 

Dessa forma, Juracy já demonstra perceber as dificuldades que enfrentaria para 

governar o estado, assim, ele continua: 

―Vê, assim, Vossa Excelência, quanta responsabilidade 

pôs sobre os hombros de um ‗malsinado‘ tenente, entregando-

lhe para governar um Estado colossal, verdadeiramente 

maravilhoso, ‗onde tudo era grande, menos os governantes‘, no 

dizer de Ruy. (...). A guarnição federal e a polícia mantêm-se 

disciplinadas e coêsas em torno da Revolução. (...) Os políticos 

decahídos estão calados. Não tenho, porém dúvidas. Quando 

puderem, virão á carga. Tenho, entretanto, a impressão de que 

será fácil vencê-los, até mesmo no terreno eleitoral. As suas 

máquinas, em grande parte, foram mantidas intactas, porque a 

Revolução Brasileira, em sua essência, foi conservadora. Há 

aqui, porém, um fator importante a considerar: não existe um 

partido político, há agrupamentos em torno de pessôas‖.  
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Já nos primeiros relatos, Juracy já consegue mapear muito bem seus adversários e o 

que precisa ser feito para conseguir o controle do estado. 

Será fácil, assim, o ingresso do que há de melhor na Bahia, 

em pessoal, numa organização política, cujos princípios básicos 

sejam os mesmos que levaram a Nação á luta armada de 

Outubro, em defesa de sua liberdade. Este é um assunto 

importante para a Revolução no Norte. Os elementos que 

fizeram a Revolução neste setor, não dispõem de prestígio 

eleitoral, mas com um pouco de inteligência e habilidade, 

poderão agir de modo tal que quando a Nação voltar ao regime 

constitucional, que julgo ainda prematuro, não venha a caír 

novamente nas mãos dos que a trouxeram á triste situação atual. 

Há muita gente boa fóra do campo da política profissional. 

Aqui, na Bahia, por exemplo, há muita gente digna, capaz de 

conduzi-la num regimen constitucional. (...)‖ 
36

. 

 

Dentro desse quadro difícil, a primeira missão assumida pelo novo interventor é 

organizar o sistema financeiro do estado. Para tal recorre a empréstimos com o Banco 

do Brasil e a cobrança de impostos, atitudes duramente criticadas pela oposição, mas 

que surtiram o efeito desejado. Com relação aos empréstimos, juntamente com o apoio 

federal, muito ajudou a nomeação de Vilobaldo Machado de Souza como diretor do 

Banco do Brasil, como afirma o próprio interventor: ―Agradeço o auxílio que tem 

dispensado ao meu governo, inclusive a nomeação de um bahiano para a diretoria do 

Banco do Brasil.‖ 
37

.  Foram tomados três empréstimos, o primeiro, uma conta corrente 

com o banco federal no valor de 16 mil contos, com juros de 7%, para o pagamento de 

salários atrasados dos magistrados, ministério público e professores. O segundo, no 

valor de 10 mil contos, foi tomado em dezembro de 1932, para finalizar as obras de 

saneamento básico de Salvador e pagar um crédito mais caro contratado com o Banco 

Econômico da Bahia. O terceiro empréstimo não foi para o tesouro estadual, mas para o 

Instituto do Cacau, no valor de 40 mil contos, para serem utilizados na lavoura 

cacaueira. Na verdade, o governo só foi o fiador desse empréstimo, já que o Instituto, 
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como veremos a seguir, era uma empresa particular, mas o crédito foi negociado pelo 

interventor. 

Com relação aos impostos, alguns deles desagradaram até mesmo os aliados, como 

mostram as cartas enviadas da cidade de Bonfim, em 23 de abril de 1934 e 26 de junho 

do mesmo ano
38

, nas quais correligionários aconselhavam ao interventor a retirar os 

impostos para evitar a exploração oposicionista. Os encargos incidiam sobre a venda de 

bebidas alcoólicas, cujos estabelecimentos chegaram a pagar 40 mil réis para ter o 

registro na Delegacia Auxiliar e possuir o selo policial. Nas palavras do interventor: 

―(...) cobra a repartição competente [Delegacia Auxiliar] uma taxa de 10% sobre o valor 

atual da arma, pelo registro da mesma, e de 15% para o porte, que só é concedido a 

pessoas idôneas e que justifiquem a sua necessidade‖. (MAGALHÃES. 1934: 62). Os 

registros de arma branca eram gratuitos. O selo policial era uma outra taxa necessária 

em passaportes, licenças para diversão, etc. e custavam 300 réis. A tarifa para a 

distribuição de água também foi reajustada de 12 para 18 mil réis. Mas as contribuições 

que mais causaram problemas foram as taxações de 100 réis por quilo de carne verde
39

 e 

de 5% – depois reduzida para 3% – dos vencimentos dos funcionários públicos. A 

primeira deveria incidir sobre o consumidor, e seria utilizada para a construção de 

açudes no sertão, mas causou tantos problemas que acabou sendo suspensa. A taxação 

sobre os salários dos funcionários públicos foi feita para evitar demissões por conta da 

crise vivida no período de 1930 a 1934, mas serviu como munição para a oposição, 

como se pode ver nas quatro charges abaixo: 
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Charge do Jornal Diário da Bahia de 07 de fevereiro de 1932, em referência a taxação dos salários 

do servidores públicos. 
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Charge do Jornal Diário da Bahia de14 de novembro de 1931, em referência ao aumento dos 

impostos. 
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Charge do Jornal Diário da Bahia de..., em referência ao aumento dos impostos. 
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Charge do Jornal Diário da Bahia de24 de outubro de 1931, em referência ao primeiro aniversário 

da Revolução de 1930. 
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 Outra medida da interventoria de Juracy Magalhães foi a cobrança de uma taxa 

das bancas de jogo do bicho. Nas palavras do tenente:  

―Uma campanha interessante foi a que dediquei ao 

aproveitamento do jogo do bicho para fins sociais no Estado. 

Ninguém, antes, tentara coibir essa prática tão arraigada na 

alma brasileira como o gosto pelo feijão ou pelo samba. 

Segundo Juracy, campanha era, espelhada em homônima 

levada a cabo no Uruguai, ―aplacar seu lado nocivo‖ do jogo do 

bicho, investindo boa parte da renda em caridade. Meu diretor 

do Instituto Médico-Legal e professor da Faculdade de 

Medicina, Dr. Estácio de Lima, tinha estado no Uruguai e visto 

como funcionava lá o sistemas de aproveitamento legítimo das 

rendas do bicho para a assistência das populações carentes. 

Assim, incumbi-o de fazer contato com os banqueiros do jogo 

do bicho na Bahia e exigir deles uma contribuição maciça para 

nossas creches e hospitais‖.  

 

Essa estratégia de Juracy de utilizar o dinheiro do jogo do bicho para financiar 

obras sociais foi uma grande estratégia política que lhe possibilitava uma aproximação 

com uma parcela diferente da população, as classes mais baixas da sociedade baiana, 

que seriam as mais beneficiadas por tais medidas. Então, ele prossegue o relato:  

 ―(...) Estácio de Lima exigiu dele cinco mil contos de 

réis por mês, do contrário mandaríamos fechar todos os pontos. 

Assim foi feito. A cada mês eu divulgava a relação de 

instituições que estavam recebendo donativos do jogo. Com 

isso montei o Instituto de Educação com 108 salas de aula, fiz 

teatros, piscinas, Hospital de Crianças, Hospital de 

Tuberculose, Hospital do Câncer, muitos prédios escolares, 

tudo com o dinheiro do bicho‖. (GUEIROS. 1996: 160/161).  

 

Sendo que esse dinheiro não ia para o tesouro estadual, era entregue direto para 

as instituições beneficiadas.  

Por mais que essas medidas tenham desagradado, conseguiram regularizar a 

situação financeira do estado e, em finais de 1931 e início de 1932, já proporcionavam 

as primeiras demonstrações de apoio popular e da importante Associação Comercial da 

Bahia que, em janeiro de 1932 faz uma moção de apoio ao interventor na qual dizia: 

 

 ―Exmo. Snr. Interventor Federal. 
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No momento em que se inicia o exercício financeiro de 

1932 as classes conservadoras da Bahia, havendo 

testemunhado o esfôrço que, na elaboração do orçamento, 

demonstrastes no sentido do seu equilíbrio, com a compressão 

das despesas dentro dos limites da arrecadação prevista, 

congratulam-se convosco por essa esplêndida orientação, 

formulando votos sinceros para que a continuidade de ação 

patriótica e inflexível assegure o exato cumprimento dos 

dispositivos orçamentários. 

Confiam na realização desse desideratum com a natural 

simpatia que lhes vem inspirando a vossa ação de Govêrno, em 

cujas linhas gerais justo é seja fixado um decidido empenho de 

acertar e bem servir á causa da coletividade [grifo meu], do 

que se salienta, em eloqüente relêvo, a obra benemérita e 

constante da campanha contra o banditismo [grifo meu], na 

qual tanto vos tendes aplicado a resgatar, para a Lei e para a 

Civilização essa vasta zona do infelicitado Nordeste. 

Querem, finalmente, expressando o especial interêsse 

com que registraram as promessas que obtiveste do Govêrno 

Provisório da República, manifestar a confiança em que 

continuareis pleiteando a realização, a efetividade de tais 

promessas, com o que muito se acrescerá a ativo dos bons 

serviços do vosso Govêrno á Bahia, que já lhe agradece o 

ambiente de geral tranqüilidade [grifo meu], assegurando a 

honesta atividade de cada cidadão‖. (MAGALHÃES. 1934: 

95/96). 

 

   Em relação ao combate ao banditismo, não foi durante o governo de Juracy 

Magalhães que o cangaço foi exterminado, mas ele iniciou os acordos que 

intensificaram os combates. Eram acordos com os estados limítrofes tornando possível 

seguir os cangaceiros além das fronteiras da Bahia. Anteriormente a situação era 

favorável aos criminosos. Quando, numa perseguição caatinga adentro, a polícia baiana 

chegava à fronteira com Pernambuco, Sergipe ou Alagoas, tinha de se deter, pois a lei 

não permitia a invasão do território de outro Estado. Após os convênios o transito as 

forças policiais foi permitido, e até estimulado, por conta da construção de uma estrada 

entre Alagoinhas e Jeremoabo, que atravessava a zona dominada por Lampião. Foi a 

partir desse momento que o combate ao cangaço se tornou eficiente. (GUEIROS. 1996: 

154). Numa outra frente de atuação, com o apoio federal, Juracy ampliou o número de 
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batalhões (―volantes‖) em perseguição aos cangaceiros, contando com um grande 

número de voluntários que se dispunham a lutar. No entanto, em carta de 28 de 

novembro de 1933, o interventor pede que a campanha seja federalizada. 
40

 

Com o apoio de Juarez Távora, Ministro da Agricultura, e José Américo, Ministro 

da Viação e Obras Públicas – ambos nordestinos – o combate a seca foi intensificado 

com a construção de açudes por toda a região semi-árida da Bahia. Em 1933, Juracy 

viajou várias vezes para as inaugurações
41

. Numa outra frente de atuação, importantes 

prepostos do interventor faziam a distribuição de alimentos e dinheiro para os 

flagelados da seca. Nelson Xavier, superintendente da Viação São Francisco, e Franklin 

Lins de Albuquerque, coronel de Pilão Arcado, fazem menção a essa atitude. O 

primeiro afirma ter distribuído mais de 100 sacas de mantimentos em Juazeiro. Já o 

coronel, em cartas nos dias 20 de julho e 29 de setembro de 1932, faz referência a 

distribuição de alimentos, que Karina Kuschnir afirma ser uma prática comum nas 

campanhas políticas brasileiras 
 42

. No entanto, essas ações foram capazes de diminuir o 

êxodo rural por causa da seca. 

Em relação a saúde na Bahia, foi finalizada a obra de saneamento básico e 

distribuição de água de Salvador. Na capital também foi construía a Maternidade 

―Martagão Gesteira‖, o Posto de Higiene do Rio Vermelho e deu início a construção do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Bahia. No interior do estado foram 

construídos postos de saúde em Alagoinhas, Bonfim, Barra, Ilhéus, Caetité, Jequié, São 

Félix, Cipó, Itaberaba, Itapira, Itabuna, além de um posto flutuante no São Francisco. 
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Contudo, com base na correspondência enviada de municípios de todas as regiões do 

estado, as doenças proliferaram no período, principalmente em decorrência da seca. 
43

  

Na agricultura, a grande ação da interventoria de Juracy Magalhães foi o apoio 

dado ao Instituto do Cacau que foi fundado durante o governo Neiva, mas se 

desenvolveu no período posterior. Tratava-se de uma cooperativa de cacauicultores que 

tinha como objetivo apoiar a maior e mais lucrativa cultura da Bahia. O governo 

auxiliou na negociação do empréstimo junto ao Banco do Brasil que serviu para 

melhorar a produção. Foram criados outros institutos nos mesmos moldes para 

fomentar a cultura do fumo, açúcar e pecuária. 

Quanto a educação, foram construídas novas escolas, na capital e interior do 

estado, o Ginásio da Bahia e a Escola Normal, ambos na capital, foram reformados. Em 

Feira de Santana foi criada uma escola técnica e em Cachoeira uma escola rural. 

Segundo o interventor: 

 ―no setor educacional, tive minha atuação orientada pela 

experiência adquirida em minhas viagens. Percorri o interior 

para conhecer o estado, transitando em estradas impraticáveis, 

muitas vezes num automóvel que acabava sendo puxado por 

uma junta de bois. Nessas andanças, pude avaliar o estado das 

escolas. Vi mocinhas dando aula a meninos sentados em caixas 

de sabão. Não existiam grupos, exceto meia dúzia de escolas, 

construídas por Góes Calmon no interior, que funcionavam na 

mais absoluta precariedade.‖ 

 

 É importante mostrar que Juracy sempre faz questão de ressaltar o quanto viajou 

pelo interior do estado e toda a precariedade encontrada nas diversas regiões da Bahia, 

e como durante sua interventoria, ele se esforçou para mudar tal quadro: 

 ―Tracei um plano para a edificação de novos grupos 

escolares e consegui iniciar 82 prédios novos, realizando uma 

verdadeira revolução no setor educacional. Construí o Instituto 

de Educação da Bahia, encomendando o projeto aos maiores 

educadores brasileiros – Anísio Teixeira, Isaías Alves, 
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Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Álvaro Silva –, que 

me apresentaram uma proposta tida como visionária, pois seu 

plano previa, além de 108 salas de aula, uma piscina, e um 

teatro que durante muito tempo foi a melhor sala de 

espetáculos da Bahia‖. (MAGALHÃES. 1982: 81). 

 

Algumas outras obras da interventoria Juracy Magalhães: 24 pontes de concreto; 

conclusão do edifício da Imprensa Oficial; o prédio da Secretaria de Agricultura; 

Escola para menores abandonados; barragem dos rios Cobre e Ipitanga; estação 

experimental de citricultura; pavimentação da estrada Salvador – Feira de Santana; 

conclusão das estradas Santo Amaro – Tanque de Senzala; Alagoinhas – Cipó, Feira de 

Santana – Candeal, Castro Alves – Sapé, São Sebastião do Passé – Alagoinhas e Feira – 

Cruz das Almas. 

Como se vê pelo relato acima, de setembro de 1931 a 1934, o governo de Juracy 

Magalhães realizou mais obras do que muitos outros governantes já haviam realizado. 

Essa é uma das razões para a rapidez em que o tenente cearense consegue controlar o 

estado da Bahia. 

 

 

3.2    Formando Aliados. 

 

 

Em carta a Getúlio Vargas, datada de 11 de janeiro de 1932, o interventor afirma 

que, no interior da Bahia a situação política é favorável, 

 ―(...) o difícil, para mim, é fazer seleção no aluvião de 

adesões que me chegaram. Em todos os municípios há duas ou 

três correntes disputando a preferência e simpatia do Governo 

do Estado. Só tenho dado solução aos casos inteiramente 

liquidados, onde os candidatos, a par das qualidades 

administrativas, reúnam esmagadora maioria eleitoral. Em 

casos duvidosos vou aplicando o tempo como solução, e 
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deixando que os grupos vão reafirmando a clássica 

‗incondicional solidariedade‘... enquanto eu for Governo. 

Depois, então, com calma, vou resolvendo‖.  

 

 

Todavia, na capital, ainda não possuía controle especialmente sobre a imprensa. A 

oposição estava montada principalmente nos jornais que, segundo Juracy, era 

constituída apenas de cinco jornaes, ―(...) dos quaes apenas um é independente. Os 

outros só dizem torpes grosserias contra o Governo. O Senhor Muniz Sodré é o chefe, 

na imprensa. Tem publicado infâmias incríveis‖ 
44

.  

No entanto, havia elementos em Salvador dispostos a uma aproximação, e foi isso 

que Juracy fez. 

 ―Aproveitei estas brechas para conquistar apoio de 

muitos políticos dialogando com eles em conversas de caráter 

pessoal, mantidas em almoços e jantares informais. Tornei-me 

um elemento simpático, inegavelmente em razão de minha 

habilidade no trato, mas acima de tudo porque mantive o mais 

absoluto espírito de justiça desde o primeiro dia de meu 

governo (...)‖. (MAGALHÃES. 1982: 75).  

 

Esse recurso dos jantares informais, segundo Karina Kuschnir, é uma boa forma 

de conquistar aliados. (KUSCHNIR. 2002: 263). 

Mas antes de analisarmos as investidas de Juracy Magalhães na Bahia, é preciso 

entender a inserção do interventor no âmbito regional e nacional, já que são essas 

demonstrações de interação refletiam diretamente no poder de barganha do tenente 

cearense e seus aliados estaduais. 

Juracy Magalhães se integra plenamente com os demais interventores do Norte, 

aceita a liderança de Lima Cavalcanti – governante de Pernambuco – e Juarez Távora – 

o Vice-Rei do Norte. Participava ativamente do Bloco do Norte. Em comunicação 
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constante com os demais mandatários, agia sempre de forma a fortalecer a região, como 

forma de contrabalancear os estados do Sul do país. 

Em âmbito federal, como o próprio Juracy Magalhães diz em carta a Getúlio 

Vargas, durante o Governo Provisório, ―a maioria dos Ministros de Estado era amigos 

meus que tudo facilitavam para o bom desempenho de minha missão (...)‖ 
45

. Esse 

auxílio era o que permitia a liberação de recursos e cargos no estado e na federação, 

que, ainda nas palavras do interventor, ―(...) desejo ser atendido nas indicações que 

fizer‖ 
46

. Outra demonstração de apoio federal são as constantes visitas ao estado de 

ministros como Juarez Távora, Lindolfo Collor e José Américo
47

 e as diversas viagens 

do interventor ao Distrito Federal, passando longos períodos de tempo em reuniões 

ministeriais ou com o próprio presidente
48

. A confiança de Getúlio Vargas em Juracy 

Magalhães é reafirmada constantemente através de cartas, na quais, apesar dos 

constantes pedidos do militar cearense para ser retirado do cargo – dizendo que seria 

seu ―13 de maio‖ – o presidente insiste na necessidade da sua permanência. Até mesmo 

durante o discurso de Getúlio, quando da sua passagem pela Bahia, entre 26 e 30 de 

agosto 1933, em todos os discursos feitos, a excelência de Juracy frente ao governo do 

estado era exaltada
49

. Era a primeira vez que um presidente da República vinha ao 

Nordeste e o tenente soube aproveitar a oportunidade para ser visto ao lado dele. 

Reafirmando seu prestígio, viajou até para a região do Recôncavo em companhia de 

Vargas. Esse suporte federal ajuda a fortalecer Juracy Magalhães dentro do estado. A 

importância da apresentação junto ao presidente e a influencia que isso tem na imagem 
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de Juracy é claramente apreendida tomando como base o trabalho de Geertz sobre a 

Rainha Elizabete – ou seja, é a estratégia de unir a imagem do soberano a uma imagem 

maior, o que lhe dá maior legitimidade. Como afirma o antropólogo Clifford Geertz 

―(...) e foi graças a isso – a essa sua disposição para ser representante, não 

necessariamente de Deus, mas das virtudes que ele ordenava, e especialmente da versão 

protestante dessas virtudes – que seu carisma se ampliou‖. (GEERTZ. 2009: 194). A 

mesma alegoria pode ser aplicada ao interventor da Bahia. Ele se tornou o representante 

da Revolução no estado. Era a ―encarnação‖ do novo. Não só pela sua idade, 26 anos, 

mas pelas suas atitudes, sua nova forma de fazer política no estado. Em pouco tempo o 

tenente cearense tornou-se o maior centro de poder
50

 em ação na Bahia, o que faz de 

Juracy Magalhães uma pessoa carismática, tendo como base a definição de carisma de 

Geertz, ―(...) o carismático não é necessariamente dono de algum atrativo especialmente 

popular, nem de alguma loucura inventiva; mas está bem próximo ao centro das 

coisas‖. (GEERTZ. 2009: 184). Como veremos adiante, Juracy foi uma figura bastante 

popular no estado e no Brasil. E essa popularidade pode ser percebida pelo número de 

cartas recebidas pelo interventor com pedidos que vão desde ajuda para tirar o registro 

de nascimento a empregos em outros estado. Retomando uma frase sua já citada, é 

perceptível a noção que tem de que o carisma é essencial na política: ―comecei a 

conquistar amigo por amigo. Fazia contatos, era comunicativo e dava muita entrevista à 

imprensa. (...). Aos poucos fui-me ligando aos baianos, ajudado por pessoas como o 

Arcebispo D. Augusto, (...)‖.(MAGALHÃES. 1982. 73/74). O número de cartas 

aumenta em proporção direta ao prestígio do militar. 
51
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As reportagens e entrevistas com o interventor baiano são feitas tanto no estado 

como no Rio de Janeiro. Como afirma Vilobaldo Machado, em 20 de outubro de 1931, 

“os noticiários, diariamente transcriptos, nos jornaes do Rio affirmam a sua 

intelligente, criterioza e segura orientação nos negócios administrativos do Estado. (...) 

52
”.  Mas foi a utilização de outro meio de comunicação que muito ajudou a aproximar 

o ―interventor forasteiro‖ dos baianos. Juracy Magalhães, já em 1932, criou um 

programa semanal na Rádio Sociedade AM, no qual falava para todo o estado de forma 

direta e informal. Na década de 1930, o rádio era a forma mais eficiente de 

comunicação em um estado tão extenso, e com tantas deficiências em 

telecomunicações, como a Bahia. Mesmo quem não contava com um transmissor em 

casa era capaz de ouvir as transmissões, pois era comum, as cidades do interior 

possuírem alto-falantes espalhados por suas praças. Assim, Juracy foi o primeiro 

político na história do estado a entrar na intimidade das casas dos baianos, mesmo que 

apenas sua voz. Essa foi uma grande inovação que, como ele mesmo diz:  

―no meu programa na Rádio Sociedade da Bahia, pude 

defender as idéias mestras dos meus programas de governo. 

Sabia conversar com o povo antes de tudo porque gostava 

daquele povo. (...). Minhas conversas ao pé do fogo nessa rádio 

baiana me renderam bons dividendos políticos. Pude defender-

me dos ataques e reforçar posições. (...)‖.(GUEIROS. 1996: 

160). 

 

Em outra passagem do livro O ultimo tenente, Juracy afirma: ―acho que ensinei os 

políticos baianos a percorrer o interior. Antes, tudo se fazia só na capital. Nos primeiros 

meses de governo, peguei um jipe e saí pelas estradas empoeiradas do sertão. 

(...)‖.(GUEIROS. 1996: 158). Ele foi o primeiro governante a percorrer todo o território 

baiano. Em seus primeiros meses como interventor fez três viagens ao interior. A 

primeira, em 07 de outubro de 1931 – dezesseis dias após a posse – Juracy Magalhães 
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viaja pela região metropolitana de Salvador. Em seguida, 18 de outubro, a região 

escolhida é o Recôncavo e, após a viagem ao Rio de Janeiro, em 05 de dezembro de 

1931, foi a Feira de Santana, Itaberaba e Chapada Diamantina
53

. Isso significa que, num 

período inferior a três meses, o novo interventor havia conhecido a parte central do 

estado. Assim permanecendo por todo o seu governo. Juracy visitou, de 1931 a 1934, 

cada região do estado no mínimo duas vezes, pelo relato do Diário Oficial do Estado. 

Em suas peregrinações pelo interior, o interventor sempre viajava em comitiva, 

mesmo que fosse apenas para passar um dia – como na viagem para Cipó, saindo de 

Salvador no dia 14 de outubro de 1932, retornando no dia seguinte. Ele nunca viajava 

sozinho. O número de pessoas que o acompanhavam variava muito, mas Juracy era 

sempre acompanhado por três pessoas: o Secretário de Segurança Pública João Facó; o 

seu Chefe de Gabinete Tenente José Ribeiro Monteiro e o Delegado Auxiliar Tenente 

Hanequim Dantas. Segundo Karina Kuschnir, viagens em comitiva são formas de 

manter o político ―no centro, ao redor do qual giram as pessoas comuns. A força 

simbólica dessa dinâmica é grande. É uma marca de poder e prestígio, (...)‖. 

(KUSCHNIR. 2002: 257). 

Através do Diário Oficial pode-se identificar o motivo das viagens de Juracy:  

―O Sr. Interventor Federal, desejando conhecer as 

necessidades dos municípios, ao mesmo tempo fiscalizar as 

suas administrações, inicia, hoje, suas visitas por [a lista das 

cidades visitadas]. Com o fim de fazer os municípios seguirem 

o mesmo regimen de economia reinante no Estado, determina 

aos Srs. Prefeitos que evitem fazer-lhe quais quer 

manifestações, que só provocam dispêndio de tempo e 

dinheiro. Sentir-se-á bastante homenageado se encontrar os 

negócios das Prefeituras em perfeita ordem e os munícipes 

satisfeitos com seus administradores‖ 
54

 .  

 

Ainda seguindo a análise de Geertz sobre o carisma, vale ressaltar o enfoque que 

dá as viagens realizadas pelos reis pelo interior, ―mostrando-se a seus súditos, 
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presenciando quermesses, conferindo honras, intercambiando presentes, ou desafiando 

seus adversários‖. Tais atitudes, aponta Geertz podem ser interpretadas literalmente 

como uma demarcação de território, ―como fazem lobos e tigres com seus odores, como 

se esse fosse quase uma parte física deles próprios‖ 
55

. Nesse sentido, são claras as 

semelhanças entre a atitude real e a de Juracy Magalhães durante as suas viagens. A 

peregrinação aos pontos mais remotos da Bahia tinha objetivo triplo, fiscalizar as 

administrações, buscar aliados e ver e ser visto pela população. Atingidos os três 

objetivos era mais uma forma de Juracy fortalecer sua imagem como centro de poder. A 

importância de cada um desses fatores será analisada a seguir. 

A relevância do contato direto com a população está na necessidade da 

legitimação popular, importante para manter-se no comando do governo. Em sua 

interpretação, Consuelo Novais Sampaio ressalta ainda, que Juracy possuía ―atributos 

pessoais que o ajudaram a construir sua carreira política.‖ Como exemplos, cita sua 

―admirável memória, (...), que permitia-lhe chamar pelo nome o mais obscuro chefe 

político local, ou o mais humilde eleitor‖; o sorriso ―sempre presente aos lábios 

permitia-lhe camuflar o comportamento autoritário, ao tempo que lhe ampliava o 

charme popular‖ 
56

. O fato de estar em contato direto com as pessoas em suas viagens, 

não apenas através do rádio, ampliava sua simpatia, junto a um povo que nunca havia 

convivido de forma tão próxima com um governante. Essa proximidade o legitimou 

perante a população, especialmente a interiorana, fato perceptível na moção 

apresentada quando da sua primeira passagem em Amargosa, em 26 de abril de 1932:  

―(...) E, convictos de que V. Exª., hoje em contato com o 

povo de Amargosa, há de presenciar-lhe os justos desejos, 

conhecer-lhe os seus sentimentos, ouvir-lhe as suas queixas, 

não se deixando enganar pela mistificação, os infras-firmados 

depositam as mãos de V.Exª. a confiança do seu apoio, na 

mesma solidariedade que remonta as primeiras lutas do ideal 
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revolucionário hoje vencedor, esperando que V. Exª. não perca 

jamais de vista os interesses políticos administrativo desta 

grande terra e desse grande povo que até hoje aguarda, sem 

desesperança, ser redimido e feliz‖ 
57

. 

 

Ao fiscalizar os prefeitos, Juracy reafirma sua posição de maior autoridade do 

estado, controlando de perto aqueles que seriam sua maior base de apoio. O cargo de 

prefeito era por indicação, o que tornava a possibilidade de traições muito menos 

prováveis, já que, no primeiro indício de afastamento, era simples colocar outra pessoa 

no local. Como afirma um aliado ao interventor, em carta de 20 de abril de 1932: ―(...) 

demissíveis com são, recebendo do Governo a direção e o rumo que devem imprimir 

aos seus eleitores, elles [os Prefeitos] nunca conseguiram prestígio individual. E algum 

que a tanto se arrogue, sendo logo destituído, tirará dos outros essas veleidades de 

predomínio‖ 
58

. Essa postura foi seguida à risca por Juracy, como ele mesmo afirma:  

―o chefe da Revolução no Rio Grande do Norte, José 

Bezerra de Medeiros, quando passou pela Bahia, observou 

‗Juracy afastou os capitães e ficou com os soldados‘. De fato, 

quando as velhas lideranças baianas formaram contra meu 

governo a Coligação Autonomista, tratei de criar bases 

políticas no interior. Em pouco tempo, visitei todo o sertão, 

procurando o médico do lugar, o advogado, enfim a pessoa que 

liderava a política municipal, para em torno arregimentar uma 

maioria. (...)‖.(MAGALHÃES. 1982: 80). 

 

No entanto, quando se fala em aliados, Juracy não demonstrou nenhum escrúpulo 

em unir-se aos coronéis, que a Revolução de 30 procurou derrubar. Muito pelo 

contrário, alguns dos seus mais importantes correligionários foram coronéis, que, 

segundo o interventor, podiam ser divididos em duas categorias: os malignos e os que 

tiveram a sua utilidade. E continua:  

―posso afirmar que nunca encontrei, no interior da Bahia, 

um coronel que tivesse enriquecido. Todos os do meu tempo 

morreram pobres, porque arcavam com o ônus das recepções 

às autoridades e pessoas importantes que chegavam às suas 
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cidades (...). Eles realizavam, a seu modo, a assistência social 

que os governos quase sempre se omitiam‖. (GUEIROS. 1996: 

133).  

 

 

Essas recepções mencionadas por Juracy era a forma que os coronéis possuíam de 

mostrar seu prestígio pessoal, quanto mais exuberantes estas fossem, com grande 

número de pessoas presentes, mais influência o anfitrião possuía no município. Em 

retribuição a todo o esforço dos correligionários, o interventor aceitava o convite para, 

durante o período de permanência na cidade, se hospedar nas residências dos chefes 

locais, como nas suas passagens por Amargosa e Itabuna, em 16 de janeiro de 1932 e 

03 de janeiro de 1933, respectivamente
59

. 

João Duque, coronel de Cariranha, Franklin Lins de Albuquerque, de Pilão 

Arcado, entre outros nomes que, desde 1924 – quando da passagem da Coluna Prestes 

na Bahia –, colocaram seus exércitos de jagunços em favor dos presidentes da Primeira 

República, passaram a integrar os quadros de aliados da Revolução. Segundo 

informações de Osvaldo Aranha, essa aliança se estabeleceu desde a eleição de 1930, 

como ele afirma em telegrama a Vargas: ―(...) Bahia fiscalização organizada. Horácio 

de Mattos [maior coronel do estado na República Velha] dará terço votação. Franklin e 

Duque comnosco, ameaçando sertão baiano de que são donos. (...)‖ 
60

. 

Mas essa aliança deu espaço para que a oposição fizesse mais acusações contra o 

interventor: 
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Reação da imprensa a união entre Juracy Magalhães e Franklin Lins de Albuquerque. Diário da 

Bahia de 14 de dezembro de 1931. 

 

 

 

 E essa não foi a única reação negativa a aproximação entre o interventor e o 

coronel. Em carta enviada à esposa de Getúlio Vargas, um grupo de mulheres de Pilão 

Arcado escreve, em 31 de novembro de 1931, para informar das malfeitorias do novo 

aliado, e pedindo para que seja impedida tal união
61

.   

O coronel de Pilão Arcado é dos aliados mais atuantes no apoio a Juracy 

Magalhães. É dos chefes locais que mantêm correspondência mais constante com o 

interventor e, além disso, ele percorreu toda a região do São Francisco – área do seu 

domínio – em busca de outros coronéis que estivessem dispostos a apoiar o governo, 

como diz em carta de 11 de dezembro de 1931: 

 ―conferenciei em Bonfim com o Dr. Antonio Gonçalves, 

que até agora nenhum compromisso político assumiu e está 

disposto á apoiar o seu governo. (...) O Dr. Gonçalves dispõe 

de verdadeira influência em Bonfim, Campo-Formoso, 

Queimadas, estendendo-se até o município de Morro do 

                                                 
61

 JM cig 1931. 11. 01 Pasta IV. Arquivo Juracy Magalhães. CPDOC, FGV. 



 83 

Chapéu, onde é legítima influência o meu velho amigo Cel. 

Antonio Bento‖.  

 

 

Pelo dito acima percebe-se o que significa ser um bom aliado, ser influente no 

município. Logo em seguida, Franklin exemplifica o que significa uma má aliança: ―o 

cel. Candido Duarte, não dispõe de elementos, pois, comerciante que é, entrega-se aos 

misteres da sua profissão, como também o actual Prefeito que, apesar de ser um moço 

distinto, não lidera elementos políticos naquella localidade‖. Ou seja, um aliado só é 

útil se conseguir influenciar um grande número de pessoas. A moeda de troca pelo 

apoio são os cargos públicos municipais e estaduais, por isso, Franklin aconselha: 

―seria conveniente suspender as nomeações na zona [do São Francisco], inclusive em 

Correntina, até a minha próxima excursão em companhia do Dr. Nelson Xavier‖ 
62

. 

Provavelmente, esse pedido foi feito para que pudessem ter poder de barganha com os 

coronéis visitados. 

Mas, foi preciso ser eficiente nas negociações de apoio, pois a oposição também 

estava em busca dos coronéis, como Franklin informa, em carta de 13 de dezembro de 

1931: 

 ―é preciso que lhe diga que no mesmo vapor em que 

viajei, veio o Sr. Durval Vianna, dessa capital, filho do actual 

Prefeito de Casa Nova, como emissário do Sr. Luiz Vianna, seu 

primo, que já havia a segurado a este, a solidariedade de seu 

dito pai e tio do mesmo Luiz Vianna, trazendo uma carta 

reservada do mencionado Luiz Vianna Filho, ao Cel. Antonio 

Honorato, que me a mostrou, na qual o remettente solicitava a 

frente única de Casa Nova, afim de, no tempo opportuno, 

combater o seu governo e fortalecer o sonhado partido a ser 

organizado pelos reaccionários‖ 
63

.  

 

No entanto, como Franklin tem mais influência e possui um maior poder de 

barganha – as prebendas do estado – consegue o apoio necessário para o interventor. 
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Parece que havia uma relação de dependência mútua entre ―coronéis‖ e prefeitos e 

o governo estadual. Os primeiros só conseguiriam manter seus domínios com o apoio 

do estado e o segundo, precisava do conhecimento da região que só seus ―donos‖ 

poderiam ter. É o que afirma Franklin: 

 ―estou certo que o illustre amigo confiará nas minhas 

informações e acção já em desenvolvimento, que são feitas e 

dictadas com critério e máxima lealdade, pois saberei cumprir 

a palavra empenhada, porque conhecedor da zona, dos 

homens e das coisas, [grifo meu] estou habilitado a prestar ao 

eminente amigo as verdadeiras informações, formando um 

bloco quase unânime de resistência para tudo que der e vier, na 

zona do São Francisco e seus affluentes‖ 
64

.  

 

 

É a reedição da ―Política dos Governadores‖ que ―(...) durante a década de 20 já 

estava em recuo, (...), fixando o método do novo regime. Essa coincidência de atuação 

política, nos períodos anterior e posterior a 1930, indica que, em ambos os períodos, as 

condições sociais e econômicas eram muito semelhantes. (...)‖. (SAMPAIO. 1992: 

92/93). Os aliados tinham liberdade de ação em suas regiões, no entanto, deviam 

lealdade cega ao interventor, sendo que, as maiores provas de fidelidade foram 

cobradas durante os períodos eleitorais, como veremos a seguir. 
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CAPÍTULO IV – OS PROCESSOS ELEITORAIS NA BAHIA. 

 

 

 

4.1    A Reconstitucionalização. 

 

 

 

As discussões sobre o tema da reconstitucionalização do país surgiram desde a 

formação do Governo Provisório, em 1930. Mesmo com as medidas tomadas pelo 

poder federal, no sentido de convocar a Assembléia Constituinte – como a organização 

da comissão para elaborar o Código Eleitoral e a marcação da data do pleito para 03 de 

maio de 1933 – foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que aconteceu no 

período de 09 de julho a 04 de outubro de 1932, que acelerou o processo eleitoral. 

Assim, como afirma Ângela de Castro Gomes, a Constituinte de 1934 foi uma 

exigência da contra-revolução. 

 ―Num primeiro momento, a luta pela constituinte vai 

funcionar como pólo aglutinador, reunindo desde elementos 

contrários à Revolução de 30 até elementos nitidamente 

revolucionários, dentre os quais figuram até mesmo partidários 

do governo Vargas. Somente num segundo momento é que o 

governo provisório encampa esta proposta, esvaziando-a de seu 

conteúdo oposicionista e colocando-a como intenção legítima 

de toda a nação‖. (GOMES. 1986:). 

 

Na Bahia, também, as discussões sobre a reconstitucionalização existiram e a 

cobrança para tal tomou conta dos jornais do estado, como nas charges abaixo: 
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Charge do Jornal Diário da Bahia de 20 de dezembro de 1930. 
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Charge do Jornal Diário da Bahia de 20 de novembro de 1930. 
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Charge do Jornal Diário da Bahia de 19 de novembro de 1930 
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Juracy Magalhães, seguindo a linha do Bloco do Norte, era contra a 

reconstitucionalização do país, deixando esse ponto de vista claro em várias 

oportunidades, como em duas cartas a Getúlio Vargas. No dia 26 de novembro de 1931, 

na qual afirma: ―os revolucionários do Norte estão coesos e apóiam o seu governo não 

vendo motivos para a pressa constitucionalista‖ 
65

, e, em 03 de janeiro de 1933, quando 

diz que: 

 ―somente uma ditadura prolongada poderia salvar este país, 

mas a mentalidade do povo, preparada pelos interesses 

inconfessáveis, deseja a Constituinte... Muito nos custa aceitar 

esse grande mal para o Brasil, mas é preferível contrariar o 

nosso temperamento, transijindo um pouco, do que deixar o 

país cair nas mãos de tanta gente indigna que vive a cortejá-lo‖ 
66

.  

 

Assim, quando tem início a Revolta Constitucionalista em São Paulo, age em 

comum acordo com os demais interventores nortistas, enviando tropas para lutar em 

território paulista e pedindo aos coronéis que também o façam, sendo prontamente 

atendido. Veja em Anexo I dos primeiros soldados baianos enviados para o combate. 

Juracy também foi duro na repressão a movimentos de apoio a causa paulista na 

Bahia, estado que o interventor considerava que ―(...) em matéria de reacionarismo, era 

o São Paulo do Norte. (...)‖ 
67

. Prova disso foi a forma como coibiu o, anteriormente 

citado, caso dos estudantes e professores da Faculdade de Medicina da Bahia que, no 

dia 22 de agosto de 1932, iniciaram um movimento de apoio ao povo bandeirante, 

acabando com mais de 500 presos e quatro baianos – os bacharéis Nelson de Sousa 
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Carneiro, Antônio Viana, Benito Magnavita e Péricles Melo – enviados como presos 

políticos para o Rio de Janeiro. Esse caso mostrou o lado mais truculento de Juracy 

Magalhães, que sobre a situação disse, em seu livro Defendendo Meu Governo, de 1934, 

disse: ―em situação favorável, inclino-me a quaisquer transigências, mas quando minha 

situação é difícil, não admito cheques nem imposições de ninguém‖. (MAGALHÃES. 

1934: 241). O conflito paulista serviu ainda para aumentar as diferenças entre o Norte e 

o Sul do país, que cresciam desde a Revolução de 30. Em discurso inflamado à Radio 

Sociedade da Bahia, Juracy Magalhães disso:  

―o movimento de São Paulo apresenta-se com a máscara de 

constitucionalista mas, visa de fato, levar para São Paulo a 

hegemonia da política brasileira. Fracassado este propósito, em 

vista da atitude digna de Minas e Rio Grande, recorreram os 

políticos de São Paulo ao aproveitamento da semente da 

separação, que lançaram durante muitos meses em boletins 

ofensivos á dignidade dos brasileiros, sobretudo, dos nortistas. 

(...) Os governos do Norte não caem por telegramas e nem 

admitem a intromissão de quem quer que seja nos seus 

destinos, que cabem apenas ao seu povo decidi-los. Já 

iniciamos o embarque de forças para auxiliar a debelação da 

intentona de São Paulo e o Norte será, como sempre, um celeiro 

formidável de lutadores pelas causas nacionais. A Bahia, mater 

da nacionalidade dá, neste momento, o mais dignificante 

exemplo de patriotismo colocando-se integralmente ao lado do 

Governo Revolucionário do Brasil‖ 
68

. 

 

 

Mas, após a vitória do governo federal sobre os paulistas, as pressões para a 

reconstitucionalização aumentaram até entre os aliados.Em decorrência das eleições 

para uma Assembléia Nacional Constituinte, pleito confirmado para o dia 03 de maio de 

1933. Juracy Magalhães relata um encontro com Getúlio no período após a Revolução 

de 1932 para decidir os caminhos a serem tomados: 

 ―(...) eu tinha sido chamado por Getúlio para um encontro 

no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, (...). Lá estavam Miguel 

Costa e os interventores Landri Sales do Piauí, e Roberto 

Carneiro de Mendonça, do Ceará. Discutia-se o que fazer para 
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garantir a permanência dos titulares do governo provisório nos 

estados. Os três manifestaram-se dizendo que a revolução 

deveria impor-se pela força. Fui obrigado a discordar dos meus 

velhos companheiros, pois, aquela altura, já não considerava 

prudente manter uma atitude autoritária ainda por mais tempo 

sobre os estados da federação. Como voto vencido despedi-me 

e fui saindo, mas logo acercou-se de mim Amaro da Silveira, 

ajudante-de-ordens de Vargas, pedindo-me que ficasse. O 

presidente desejava falar-me em particular. (...). Getúlio não 

aceitara meu veto ao emprego da força militar nas províncias 

para não desgostar os três correligionários convocados ao 

Palácio. No entanto, queria saber das alternativas que eu 

propunha. Disse-lhe então que a maneira mais simples de 

ganhar legitimamente o apoio do povo seria através de um 

partido político. E expus-lhe um plano bem simples de 

proselitismo aliancista que eu havia imaginado‖. (GUEIROS. 

1996: 150/151).  

 

Após dois meses de negociação no Rio de Janeiro, Juracy volta a Bahia pronto para 

fundar o Partido Social Democrático (PSD). 

 

 

4.2    O Partido Social Democrático (PSD). 

 

 

 

O regionalismo não abandonou a política brasileira no período posterior a 

Revolução de 30. Os planos do partido nacional não saíram do papel, o que significa 

que o jogo político-partidário continuava a ser feito em nome dos estados. Por isso 

surgem, em várias unidades da federação, um Partido Social Democrático que não 

tinham nenhuma vinculação uns com os outros. No entanto, 

 ―nenhum dos PSDs dos anos 30 foi tão forte quanto o 

criado pelo jovem tenente Juracy Magalhães. Graças a suas 

fileiras disciplinadas, a Bahia tornou-se importante centro de 

consulta nacional. Já em 1935, o capitão Juracy Magalhães, que 

alguns anos antes não passava de obscuro oficial do exército, se 
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havia transformado numa das vozes escutadas no jogo político 

do país‖. (SAMPAIO. 1992: 86). 

 

Com bases políticas já bem estabelecidas na Bahia, como afirma o interventor, ainda 

em 06 de maio de 1932, afirma: ―(...) aqui a Revolução vencerá, creio até que com 

facilidade, mesmo no terreno eleitoral. (...)‖ 
69

. No ano seguinte, a fundação do PSD 

baiano se deu de forma tranqüila. Segundo Consuelo Novais Sampaio, Juracy 

Magalhães, antes da convenção estadual de fundação do partido, preferiu não interferir 

nas disputas municipais para depois apoiar o lado que saísse menos fragilizado das 

contendas políticas, sendo isso parte de uma estratégia militar que dividiu o estado em 

coligações municipais, sob o comando de chefes políticos locais. As duas coligações 

mais atuantes fora a Coligação Sertaneja – formada por vinte municípios da região do 

São Francisco – e a Aliança Social e Política Municipal (ASPM) – constituída por dez 

cidades da região nordeste do estado. 

Nas palavras de Consuelo Novais Sampaio:  

―a Coligação Sertaneja foi solenemente instalada a 19 de 

janeiro de 1933, na cidade de Juazeiro, nas barrancas do São 

Francisco, sob a presidência de Nelson Xavier, diretor da 

Companhia de Navegação do São Francisco. Mas o chefe de 

fato era o coronel Franklin Lins de Albuquerque, senhor 

absoluto de Remanso e Pilão Arcado. (...) Em 1932, já 

identificado com os tenentes, enviara seus homens para lutar 

contra os rebeldes paulistas que exigiam a 

reconstitucionalização do país. Apesar dessa evolução, o 

coronel Franklin ainda estava preso à Comissão Militar de 

Investigação, razão pela qual não assumiu, oficialmente, a 

presidência da Coligação Sertaneja. (...) todos os representantes 

dos vinte municípios presentes à reunião da Coligação eram 

famosos coronéis: João Duque de Carinhanha; Agripino Duarte 

Filho, de Juazeiro; João Nunes Sento Sé, de Sento Sé; Abílio 

Wolney, de Angical; Antonio Honorato de Castro, de Casa 

Nova, entre outros. (...). Na mesma ocasião em que os coronéis 

do São Francisco organizavam-se em torno de um organismo 

político e prestavam apoio incondicional ao interventor da 

Bahia, os chefes políticos do Nordeste do estado constituíam, 

como o mesmo objetivo, a Aliança Social e Política Municipal 
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(ASPM). Presidida pelo engenheiro José de Freitas Jatobá, 

prefeito de Bonfim, (...)‖.(SAMPAIO. 1992: 91/92).  

 

Como dito anteriormente, em contrapartida ao apoio incondicional das coligações 

municipais, Juracy Magalhães deu ―carta-branca‖ para os chefes locais tomarem as 

medidas administrativas em suas regiões. 

Finalizadas as coligações municipais, Juracy Magalhães convoca os 151 municípios 

da Bahia a mandarem representantes para o congresso de fundação do Partido Social 

Democrático em Salvador. Essa reunião aconteceu entre os dias 23 e 27 de janeiro de 

1933 e foi um sucesso. Segundo Sampaio, a mesa condutora dos trabalhos se compunha 

de membros do antigo regime. A única exceção era o médico Átila do Amaral que, por 

ter participado da conspiração em Salvador como elemento de ligação entre os tenentes 

e alguns poucos civis, foi feito presidente do Clube 3 de Outubro. Os demais membros 

da mesa eram: Manoel Correia de Meneses (presidente), secretário do Interior e 

cunhado do ex-governador seabrista Antonio Moniz; João Pacheco de Oliveira, ex-

deputado federal em diversas legislaturas, combateu a candidatura de Getúlio Vargas e, 

como relator das eleições de Minas Gerais, foi o responsável pela depuração da bancada 

mineira; Medeiros Neto, antigo severianista, havia sido escolhido para secretário de 

Segurança Pública e chefe da Polícia no governo Pedro Lago que, eleito em 1930, não 

chegou a tomar posse em conseqüência da vitória da revolução; e Marques dos Reis, 

que havia sido secretário de Segurança Pública no governo Góes Calmon (1924-1928). 

(SAMPAIO. 1992: 93).  

Em carta a Getúlio Vargas, no dia 31 de janeiro de 1933, Juracy afirma: 

 ―foi um brilhante sucesso a organização do Social 

Democrático Bahiano. Uma magnífica assembléia constituída 

de 346 representantes municipaes e distritaes [ver seus nomes 

no Anexo II] elaborou o programa, os estatutos e o regimento 

interno do partido, terminando por votar uma expressiva moção 

de apoio a Vossa Excelência, moção que demonstra, á 

evidência, que o partido está organisado visando a luta em 
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todos os terrenos. (...) Vieram ao Congresso, pessoalmente, 

velhos chefes sertanejos, muitos dos quaes nunca tinham 

comparecido a uma reunião política e outros jamais vindo á 

capital. Somente Góes Calmon, que fez política no interior, e 

para o interior, conseguiu trazer á capital talvez a metade dos 

elementos que agora se reuniram neste memorável Congresso. 

Basta dizer a Vossa Excelência que a gente do São Francisco 

veio unânime, depois de ter feito a fusão de todas as suas forças 

políticas, em uma reunião na cidade de Joazeiro. Parece-me 

este o fato mais expressivo do momento político bahiano, pois 

aquela gente viveu sempre dividida por lutas tremendas. 

Parece-me que acertei no plano concebido por minha calourice 

política. Fiz aparecer a gente que tem prestígio real, 

promovendo o afastamento dos intermediários parasitas.(...). 

Dei uma oportunidade aos homens de prestígio de aparecerem 

no cenário político, pessoalmente, e isto, ao lado de ter 

contribuído para destruir o falso prestígio dos ‗Gros bonets‘ de 

política bahiana, vai fazê-los dar um rendimento muito maior, 

pois trabalharam arduamente para mostrar que o prestígio era 

deles‖ 
70

. 

 

 

Esse relato apresenta bem quais os objetivos de Juracy Magalhães ao aliar-se aos 

pequenos chefes do interior. Quando ele diz que promoveu o afastamento dos 

―intermediários parasitas‖ está se referindo aos chamados ―políticos profissionais‖ que, 

durante a Primeira República, dominavam regiões inteiras do estado.  João Mangabeira, 

por exemplo, controlava a zona cacaueira do estado, indo de Ilhéus até o sul da Bahia. 

Além disso, o interventor ainda afirma que os homens de prestígio real, a quem ele se 

aliou, trabalham muito mais em prol do partido para provarem que o domínio sempre 

foi deles, isso significa um controle ainda maior sobre o eleitorado e no combate aos 

adversários. No entanto, o mais importante de tudo isso é que ao aliar-se a pessoas sem 

nenhum tipo de expressão nacional – são todos profissionais liberais sem grandes vôos 

na carreira política – Juracy garante para ele a maior visibilidade política e, de certa 

forma, prende seus aliados ao partido, sem o qual não conseguiriam nada. É assim que o 

interventor consegue fileiras tão disciplinadas para o seu partido. E é por isso também 
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que Consuelo Novais Sampaio afirma que a autonomia concedida aos municípios não 

passou de letra morta. Foi um artifício usado pelo Executivo para recuperar as bases do 

poder que a revolução solapara. Da mesma forma, o poder dos coronéis era mais 

aparente do que real. Havia sido restringido e disciplinado pelo partido, cujo chefe 

maior era o interventor do estado. (SAMPAIO. 1992: 94). Sendo assim, não aconteciam 

mais as revoltas coronelistas que tanto tumultuaram a vida política baiana na Primeira 

República, provocando intervenções federais no estado. Nos anos 30, para ter contato 

com o poder central, só através de Juracy Magalhães. 

Voltando a análise da formação do partido, o PSD tinha um programa relativamente 

moderno e liberal, no qual estava presente a preocupação com a necessidade de 

expansão da educação primária e profissional, com a regularização da propriedade 

fundiária, com o desenvolvimento da agricultura, da indústria e do comércio. Falava 

também sobre os problemas da seca e do banditismo no sertão, só cedendo a pressões da 

Igreja no que dizia respeito à família, ao casamento, e à instrução religiosa. Os estatutos 

do partido asseguravam a autonomia administrativa municipal, sendo as comissões 

partidárias de cada localidade responsáveis pelas indicações de funcionários federais, 

estaduais e municipais, além de serem responsáveis pela indicação de dois terços dos 

candidatos dos partidos. 

Consuelo Novais Sampaio faz uma análise interessante sobre a cúpula pesedista 

baiana. Ela afirma:  

―um breve exame de composição do diretório central do 

PSD revela a acomodação da elite política bem como o 

amorfismo e artificialidade do novo partido. Com exceção de 

Átila Amaral que, como dito, era presidente do Clube 3 de 

Outubro, todos os membros do diretório haviam pertencido ao 

Partido Republicano da Bahia no poder, quando da vitória da 

revolução. Todos eram grandes proprietários de terra e, com 

exceção do comerciante Arnold Silva, que não teve educação 

formal, e do cônego Leôncio Galrão, eram profissionais 

liberais: oito bacharéis em Direito e dois médicos (Átila do 
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Amaral e Lauro Passos). A média de idade girava em torno de 

47 anos. Clemente Mariani, deputado estadual derrubado pela 

revolução, era o mais jovem, com 33 anos, e o mais velho, o 

septuagenário cônego Leôncio Galrão, cujo mimetismo político 

e influência eleitoral garantiram-lhe 44 anos de presença na 

política baiana – de 1893 até o golpe de estado de 1937. Átila 

do Amaral, Lauro Passos – cuja família gozava de grande 

influência em Cruz das Almas, região produtora de fumo – e 

(...) Nelson Xavier, eram neófitos na política, em contraste com 

o reto do partido, formado de homens experientes, forjados no 

jogo oligárquico. Contudo e por tudo, o partido que carecia de 

vigor capaz de superar as rivalidades pessoais, como aquelas 

que separavam Medeiros Neto de Negreiros Falcão; Leôncio 

Galrão de Marques dos Reis e Clemente Mariani de Alfredo 

Mascarenhas‖. (SAMPAIO. 1992: 95). 

 

Com base nessa análise percebe-se que o ponto de união entre esses homens era 

mesmo a lealdade ao interventor, não como figura política, mas como chefe do 

executivo e , consequentemente, detentor dos cargos e verbas que todos eles precisavam 

para continuar controlando seus domínios. Essa é a ―nova ‗velha ordem‘‖ anunciada por 

Eul- Soo Pang que, em seu livro Coronelismo e Oligarquias (1889-1943) afirma: 

 

 ―no cume da política estadual, um ‗forasteiro‘, como dizia 

Seabra para ridicularizar, substituiu os aristocráticos Calmon e 

Moniz e os políticos burgueses Mangabeira e Seabra, do setor 

urbano. Imediatamente abaixo, nos alicerces do sistema 

político, os coronéis não só sobreviveram à revolução de 

outubro de 1930, mas também mantiveram mais uma vez seu 

direito de dominar o sertão como oligarquias familiocráticas. O 

sistema de clientela política continuou, com clientes antigos e 

novos patrões. Os novos patrões eram Juracy Magalhães, Juarez 

Távora e Getúlio Vargas. A revolução não derrotou os coronéis: 

eles venceram‖. (PANG. 1979: 231). 
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4.3 A Oposição. 

 

 

 

Como dito anteriormente, os primeiros anos da oposição baiana foram bastante 

complicados, por conta das ausências, por morte ou exílio, dos seus membros 

proeminentes. Além disso, as disputas entre as diversas facções da oligarquia baiana 

dificultavam ainda mais as aproximações. Alguns jornais da capital, tais como o Diário 

da Bahia e o A Tarde, até finais de 1932, faziam campanha contra o que chamavam de a 

―invasão‖ do estado por forasteiros como Juracy Magalhães, do Ceará; João Facó, da 

Paraíba e Nelson Xavier, de Pernambuco; que estavam tomando conta da política 

estadual, no lugar dos ditos ―filhos da terra‖.  

A Liga de Ação Social e Política (LASP) foi o primeiro núcleo de oposição que se 

constituiu na Bahia. Formado durante o movimento em apoio a Revolução 

Constitucionalista de São Paulo, só foi oficializado como agremiação política no início 

de 1933. Surgindo no bojo das reorganizações partidárias que se intensificaram com a 

confirmação das eleições para a Assembléia Nacional Constituinte em 03 de maio de 

1933.  Os oposicionistas baianos em muito se identificavam com os rebeldes paulistas. 

Assim como São Paulo lutou pelo direito de possuir um interventor civil e do estado 

bandeirante, o grupo baiano lutava contra o ―interventor forasteiro‖, reafirmando o 

direito da Bahia de ter um governante baiano e civil. Juracy assim define os membros 

dessa agremiação: 

 ―(...). Crearam uma liga de ação social e política, 

constituída dos elementos novos do antigo P.R., sendo a 

maioria filhos e parentes dos antigos chefes, aliados as 

professores e alunos da Faculdade de Medicina, que tomaram 

atitude, na rebelião paulista, contra os nossos Governos... Para 



 99 

se avaliar a força desta organisação basta dizer que, em sua 

ultima sessão, foi gasta a metade do tempo na discussão se 

deviam ou não dissolver a liga...‖ 
71

. 

 

Juracy estava certo sobre a origem dos integrantes da LASP. Eles eram mesmo os 

membros mais jovens do antigo Partido Republicano da Bahia – a média de idade era de 

30 anos – e estavam de alguma forma relacionados com os antigos mandatários da 

política do estado. Nos quadros da LASP estavam nomes como Aloísio de Carvalho 

Filho, secretário particular do ex-governador Vital Soares; Inocêncio Calmon e José 

Wanderley de Araújo Pinho, filho e genro de Góes Calmon, respectivamente; Luis 

Viana Filho, filho do ex-governador Luis Viana; além de outros nomes de importância 

política. Segundo Sampaio, o que os integrantes da LASP buscavam era a renovação 

política, criando novas lideranças e novos caminhos para a estrutura político-partidária 

da Bahia. No entanto, como eram, na grande maioria, acadêmicos, estavam propensos a 

discussões teórica acaloradas – como comenta Juracy – sem finalidade prática. 

Foi J.J. Seabra que deu direcionamento político à LASP. Com seus 78 anos de 

idade, o velho oligarca fez a campanha para a Assembléia Constituinte de forma 

quixotesca e quase sozinho já que, entre o ex-governador e os jovens bacharéis, existia 

uma grande separação, principalmente porque os jovens políticos eram ―crias‖ dos 

últimos governadores do estado – Góes Calmon e Vital Soares – e, por conseqüência, 

inimigos do novo líder. Como afirma Sampaio: a volta do exílio de Otávio Mangabeira 

e Simões Filho deu um novo ânimo à debilitada oposição. Simões retornou, 

definitivamente, em dezembro de 1933, e Mangabeira quase um ano depois, em agosto 

de 1934. Mangabeira estava determinado a sacudir a oposição. Imediatamente assumiu 

a liderança e lutou para reparar as brechas que separavam os diversos grupos 

oposicionistas. Organizou a Concentração Autonomista que, como amplo guarda-chuva, 
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passou a abrigar elementos provindos dos grupo Calmon, Seabra, Mangabeira, Lago e 

os jovens que até então integravam a LASP. (SAMPAIO. 1992: 100). 

Após 10 de agosto de 1934, com o retorno de Otávio Mangabeira do exílio na 

Europa, a campanha oposicionista ganhou impulso na Bahia. Foram criadas várias 

comissões municipais por todo o interior e ―revisitando o estilo das campanhas civilistas 

de 1910 e 1919, ‗caravanas autonomistas‘ viajaram através do estado, instalando 

‗comissões para a libertação da Bahia‘. Em uníssono, exigiam a restauração da 

autonomia do estado, ‗usurpada por invasores militares‘‖. (SAMPAIO. 1992: 102). No 

entanto, apesar de toda a empolgação, com base nas cartas e telegramas enviados para o 

interventor do estado, a Concentração Autonomista não conseguiu um grande número 

de adeptos. Os telegramas enviados de Cachoeira, no Recôncavo; Amargosa, no centro 

e Bonfim, no Nordeste do estado; afirmam a mesma coisa. Diziam que a passagem da 

caravana autonomista não causou grandes transtornos
72

. 

 

 

 

4.4 O Código Eleitoral de 1932. 

 

 

 

O Código Eleitoral de 1932 trouxe inovações importantes para o processo eleitoral 

brasileiro. Essas novidades são fruto de lutas travadas desde a Primeira República. Entre 

as mudanças mais importantes estão o voto direto e secreto, a bandeira da Aliança 
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Liberal na campanha de 1930 e aspiração dos setores médios urbanos; o voto feminino 

– mesmo que não obrigatório –, resultado de lutas iniciadas desde o final da Primeira 

Guerra Mundial; a representação classista, de inspiração fascista e exigência do Clube 3 

de Outubro. Todavia, sua grande inovação, ressalta Sampaio, foi introduzir a Justiça 

Eleitoral no Brasil, composta do Tribunal Superior, na capital federal e dos Tribunais 

Regionais, nos estados. Com a criação da Justiça Eleitoral, eliminou do âmbito do 

Legislativa sua atribuição  de fiscalizar e reconhecer os candidatos eleitos, ou seja, 

caíam por terra ―‗reconhecimento de poderes‘ pelo critério político‖, e ―a degola de 

elementos da oposição, segundo prática na Primeira República‖. (SAMPAIO. 1992: 

128). No entanto, o novo corpo de leis foi precariamente implementado, e, a fraude e a 

corrupção continuaram a fazer parte do processo eleitoral brasileiro. 

 

 

 

 

4.5 As Eleições de 1933 e 1934. 

 

 

Na Bahia, os pleitos de 03 de maio de 1933, para a Assembléia Nacional 

Constituinte, e 14 de outubro de 1934, para a Assembléia Constituinte Estadual, nas 

quais eleger-se-iam o presidente da República e os governadores dos estados, 

respectivamente, foram dominados pelas disputas entre o PDS e a Concentração 

Autonomista. Existiam outros partido, já que, pela lei eleitoral de 1932, se cem eleitores 

se reunissem e indicassem candidatos, estava formado um partido político, mas suas 

votações foram inexpressivas, menos de 1% dos votos. Por esse motivo, analisaremos as 
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corridas eleitorais para as Assembléias Constituintes Federal e Estadual e a eleição para 

o governo do estado sob a perspectiva dos dois maiores partidos. Começaremos 

analisando os pontos em comum às dois pleitos, para depois aborda-lo de forma 

específica. 

Segundo Consuelo Novais Sampaio, apesar da incorporação da mulher e do voto 

obrigatório, não crescimento substancial no número de votantes. Nas eleições de 1933, 

que tinham como objetivo compor a banca do Congresso Constituinte Nacional, 

―alistaram-se na Bahia 91.118 eleitores, ou seja, 2,2% da população estadual‖. Já nas 

eleições de outubro de 1934, ―esse contingente mais que duplicou (185.483 eleitores), 

porém, somente 3,4% da população total, ou seja, 142.258 cidadãos compareceram às 

urnas‖. (SAMPAIO. 1992: 134). Vê-se, no Anexo III como foi baixo o alistamento na 

Bahia para as eleições de 1933. O problema da baixa participação popular não 

aconteceu exclusivamente na Bahia, foi um fato nacional. 

Ainda com base na análise de Sampaio, são três as razões para a baixa participação 

popular. Uma de ordem psicológica e duas de ordem material. A primeira ocorre por 

conta do banimento ou prisão dos chefes locais, principalmente no interior do estado, e 

esse afastamento forçado provoca a apatia popular, já que eram esses homens que, 

paternalisticamente, levavam seus comandados para as urnas. As outras duas razões 

dizem respeito a dificuldade nos procedimentos do alistamento eleitoral.   

Sampaio diz que, dado às precárias condições de desenvolvimento do meio rural 

baiano, o processo eleitoral afigurava-se complicado, moroso e dispendioso. As 

medidas de emergência de dezembro de 1932 (Decreto 22.168) dispensaram algumas 

formalidades legais, tais como a necessidade de impressões digitais do eleitor. Mas, 

mesmo assim, o processo continuou complicado. Antigamente, o cabo eleitoral ia à casa 

do eleitor fazer seu registro, se bem que, na maioria dos casos, a presença do eleitor 
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fosse perfeitamente dispensável – o coronel encarregava-se de fazer com que, de uma 

forma ou de outra, o seu nome constasse no livro de atas eleitorais, que ele mesmo 

providenciava. Objetivando combater a fraude, o novo Código Eleitoral determinou 

que, para se registrar, o cidadão qualificado deveria comparecer à sede municipal. 

(SAMPAIO. 1992:135). Essa determinação causava um problema muito grande já que, 

para conseguir pegar o título de eleitor, as pessoas da zona rural – que eram a maioria da 

população baiana – teriam que comparecer quatro ou mais vezes à cidade, percorrendo 

longas distâncias, o que significava perder dias de trabalho na terra por uma causa que 

não parecia relevante para eles. 

Para impedir que os seus eleitores não se qualificassem muitos políticos assumiam a 

responsabilidade de mantê-los, juntamente com suas famílias, na sede municipal até que 

estivesse com os títulos nas mãos, esse foi um dos fatores que encareceram o processo 

eleitoral. Um outro aspecto era a necessidade de fotos nos documentos, na década de 30, 

ser fotografado era um evento importante que, além de caro, necessitava de um traje 

apresentável, e, como eram os políticos que arcavam com tais gastos, qualificar eleitores 

tornou-se extremamente dispendioso. Como afirma Aprígio Duarte Filho, prefeito de 

Juazeiro. Em carta de 31 de fevereiro de 1933 ele afirma que ―com o serviço eleitoral já 

se foram cerca de dez contos de reis‖ 
73

, e ainda era o segundo mês do ano de 1933 . Por 

estas razões, mesmo com a atitude de um correligionário pesedista, que resolveu abrir 

um cartório eleitoral por conta própria em Ilhéus, não foi possível alistar um grande 

número de eleitores 
74

. 

Os juízes eleitorais também desempenharam grande papel nos alistamentos 

eleitorais em 1933 e 1934. O que significa que as pressões tanto do governo quanto da 

oposição para conseguir o apoio do judiciário foi intensificada. Muito são os relatos de 
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juízes que demonstram o favorecimento a um dos partidos, como na carta de Abílio 

Wolney, de 08 de julho de 1933, na qual ele afirma que:  

―Teríamos feito muito mais se Cotegipe tivesse juiz 

eleitoral e se o juiz de Barreiras não fosse partidário tão 

apaixonado da oposição, como é. (...) No alistamento retardava 

os alistandos nossos correligionários do interior do município 

dez até quinze dias obrigando-me a hospedal-os, e muitos nem 

assim puderam esperar dado o prejuízo nos seus serviços de 

campo. Passei alguns desconhecidos com facilidade mandando 

que se dissessem oposicionistas, de sorte que o meu juiz [grifo 

meu] teve a impressão de que havia triumphado e me deixou 

em paz até que tivemos o resultado da apuração; conhecido este 

voltou a agir com intensidade; (...). A Comarca de Barreiras 

pode fornecer um corpo eleitoral ao Partido superior a 3.000, 

para realizal-o basta que tenhamos juiz imparcial que não 

retarde os alistamentos. Por outro lado, a retirada deste deixará 

a oposição local sem orientador e alguns elementos se unirão 

conosco‖ 
75

. 

 

Consuelo Novais Sampaio conta que, em Vitória da Conquista o Cartório Eleitoral 

foi arrombado e roubado 800 títulos eleitorais, dos quais 600 pertenciam a eleitores 

ligados à oposição. O juiz encarregado de proceder ao registro eleitoral identificava-se 

com a oposição e, por isso, decidiu minar os esforços do governo no sentido de 

aumentar o contingente de eleitores no município: espalhou o boato de que o dia das 

eleições iria coincidir com o Carnaval e que, infelizmente, aquele que se alistasse não 

poderia brincar, pois teria que cumprir o dever cívico de votar. Como seria de esperar 

numa sociedade esmagadoramente analfabeta, a decepção e a indignação tomaram conta 

da população. O número de registros eleitorais caiu abaixo do previsto. (SAMPAIO. 

1992: 139). 

As coações também fizeram parte do cenário das eleições. Delegados e coletores de 

impostos eram os principais agentes coercitivos. Prendendo e cobrando dívidas de 

adversários, ou protegendo e liberando de pagar impostos aos aliados, esses dois 

funcionários públicos, assim como os juízes, agiram dos dois lados. 
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 ―A repressão policial podia ocorrer antes das eleições, 

como um aviso; no dia do pleito, como medida preventiva; ou 

posteriormente, como ação disciplinar. Em geral, o grau de 

violência e de arbitrariedade variava em relação direta à 

distância do centro do poder, na capital. Assim é que, nos 

municípios mais distantes, um eleitor em oposição à situação 

local podia ser posto facilmente nas grades, sem necessidade de 

maiores explicações. (...)‖. (SAMPAIO. 1992: 139). 

 

 

No entanto, esses não foram os únicos grupos de pressão. Em carta enviada a Juracy 

Magalhães por um correligionário de Itabuna, no dia 5 de setembro de 1934, há 

informações de como padres, durante as missas, estavam convencendo os fiéis a 

votarem com a oposição, ou seja, a Concentração Autonomista. E os jagunços também 

tomaram parte das ações coercitivas, como indica o telegrama enviado de Barreiras, no 

dia 01 de outubro de 1934, sobre um confronto entre oposicionista e jagunços de 

correligionários do interventor, pois estes não queriam deixar que a passeata 

autonomista acontecesse. Em carta de Pilão Arcado, de 05 de julho de 1934, um 

correligionário pesedista afirma que a culpa dos confrontos é dos opositores que ―(...) 

julgam que tolerância é covardia e procuram sempre a nos provocar, abusando da nossa 

educação e tolerância. (...)‖ 
76

. 

Outro fator importante que impediu o avanço da oposição no estado foi à censura a 

imprensa. Logo no início do seu governo, Juracy Magalhães agiu de forma bastante 

enérgica contra os jornais oposicionistas, principalmente na capital. O periódico O 

Imparcial foi empastelado em 1931, vários jornalistas foram chamados para depor na 

Delegacia Auxiliar, editores foram agredidos – Simões Filho, dono do A Tarde, foi 

espancado – jornalistas foram presos e muitos acabaram saindo com suas famílias da 

Bahia. Juracy tentou processar Moniz Sodré por um artigo do jornal Diário da Bahia, 

intitulado Silêncio Inexplicável de autoria do mesmo, publicado em 12 de janeiro de 
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1932, no qual Sodré faz insinuações contra a postura ética do interventor, no que diz 

respeito aos empréstimos feitos pelo estado durante a sua gestão
77

. Chega a enviar a 

denúncia ao Procurador da Justiça, mas, no dia 25 de janeiro de 1932, volta atrás e retira 

a acusação de difamação com base na Lei de Imprensa. O mesmo jornal foi fechado por 

duas vezes, durante o ano de 1932, mas, em 1933, volta a funcionar sobre o comando de 

João Pacheco de Oliveira, aliado do interventor. 

 ―Em maio de 1934, uma ordem do interventor suspendeu 

A Tarde de circulação por tempo indeterminado; em dezembro 

desse mesmo ano o jornalista Wenceslau Galo, seu redator, foi 

atacado em via pública por dois homens armados, tendo sido 

salvo por populares que investiram contra os agressores. O 

processo judicial correu moroso e, cerca de seis meses depois, 

nada havia sido averiguado‖. (SAMPAIO. 1992: 161). 

 

 

 Isso significa que a Revolução de 30 não trouxe a liberdade de imprensa como se 

esperava. ―Com o Congresso fechado e concentrado todos os poderes na mão de 

Vargas, a imprensa continuou submetida a restrições‖. (SAMPAIO. 1992: 161). A 

Revolução de 30 também não conseguiu acabar com a corrupção eleitoral, muito pelo 

contrário, estimulou-a.  

 

―Pretendendo corrigir as faltas do regime político, os 

revolucionários atacaram o cerne de todo o sistema, as células 

municipais, já debilitadas por uma crise econômica sem 

precedentes. Mas, incapaz de prover um modelo viável para 

substituir o vigente, recuaram no tempo, tentando unir os 

fragmentos que restaram do governo local‖. (SAMPAIO. 1992: 

141/142). 
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4.6 As Campanhas Eleitorais. 

 

 

 

Toda a campanha do PSD, durante as duas eleições, foi inteiramente baseada na 

figura de Juracy Magalhães e suas realizações como interventor do estado. Todos os 

aspectos considerados errados pela oposição, tanto em Juracy quanto no Governo 

Provisório, foram transformadas em qualidades. O capitão cearense foi chamado de ―um 

brasileiro irmão, porém filho de outro Estado da Federação Brasileira‖. Sua atuação 

frente ao governo do estado foi definida como uma administração que: 

“há cerca de três annos, sob a capa de um regimen 

discricionário, não se apegou ao autoritarismo nefasto das 

perniciosas dictaduras de conseqüências desastrosas. Nos tem 

governado, nos tem dirigido, nos tem administrado de maneira 

tal, que nos tem feito esquecer deveras do excepcional período 

dictatorial‖. 

 

 Ao fato de ser cearense, foi dito que ―nos tem governado, como se fora bahiano, 

fazendo paridade aos bahianos dignos e saudosos, que, no governo da Bahia, deixaram 

os seus nomes immortalisados nas páginas da história‖. Além de acentuar o respeito ao 

“Poder Judiciário, superior Poder de quaesquer organisações políticas‖. E ainda fez uso 

também do prestígio do interventor com o governo federal, afirmando que: 

―nos tem administrado zelando pelo nosso patrimônio 

material, moral e intelectual, revivendo para a Bahia as glorias 

de seu passado e tornando-a ponderável no conceito do 

Governo Central, que havia se esquecido de que a Bahia era, e 

é, um dos poderosos Estados da Federação Brasileira‖. 

 

 Por tudo isso afirmava-se que não haveria nada mais justo, do que o povo da Bahia 

ir às urnas para votar nos candidatos do PSD, sendo esse ―um dever de honra de todo 
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bahiano consciente‖ 
78

. Outro ponto muito explorado na campanha pesedista foi a 

comparação entre o governo de Juracy Magalhães com os governos passados. Esse 

ponto foi muito forte principalmente nas cidades do interior, pois, antes da interventoria 

do capitão cearense, poucas foram as ações governamentais nos pequenos municípios 

baianos. Por isso eram comuns que os panfletos tivessem frases reafirmando essa 

postura, tais como: 

 ―lembrai-vos que nenhum outro [governante] por aqui 

deixou o menor vestígio de sua passagem‖ ou ―Juracy 

Magalhães, este brasileiro ilustre, até hoje, único Governo do 

Estado que volveu as vistas para este Município, 

proporcionando-lhe, com sua intercessão, alguns 

melhoramentos de relevo incontestes‖ 
79

. 

 

Outro fator relevante ressaltado nas campanhas do PSD era a disciplina dos 

correligionários do partido. Várias cartas enviadas ao interventor por seus prepostos no 

interior dão prova do quão importante era a manutenção da disciplina partidária. 

Segundo Abílio Wolney, de Barreiras, em 15 de março de 1933: ―tratando-se de uma lei 

ainda não bem interpretada como vejo o nosso Código Eleitoral e Decretos 

Complementares, será indispensável que o Partido organise instruções bastante claras e 

distribua a fim de evitar embaraços‖ e que, ―devemos sufragar sem discrepância a chapa 

que o Partido escolher‖ 
80

. Sem dúvida, o controle exercido pelo PSD e por Juracy 

Magalhães sobre os aliados, principalmente no interior era muito forte. Como mostra o 

telegrama abaixo: 

 

<< Partido Social Democrático, pela vontade de seus 

directores municipaes e central, escolheu 22 nomes levar ás 

urnas pleito de 3 de Maio. Eu, que nenhuma interferência tive 

indicação dos candidatos, julgo ter direito de exigir 
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correligionários absoluta disciplina partidária, suffragando 

sem discrepancia chapa partido. [grifo meu] É possível alguns 

nomes indicados não apresentem vossas preferências, 

entretanto, devereis suffraga-los, porque é voto partidário e 

impessoal. [grifo meu] Talvez o Partido tenha commettido 

alguma injustiça, mas esta deve ser corrigida através trabalho 

seleccionador para futuro pleito, dentro do Partido. (...). 

Confio máximo esforço correligionário levar urnas 

totalidade eleitorado suffragar essa chapa de accordo 

indicações secretário do Partido. Saudações – Juracy 

Magalhães>> (SEABRA.1933: 192). 

 

 Para os dois pleitos, a agremiação decidiu que os votos deveriam ser de legenda, ou 

seja, os eleitores deveriam votar no partido e não nos candidatos e é da seguinte forma 

que o próprio Juracy anuncia, por telegrama essa decisão: 

 

―Prefeito – Nazareth. 

Attendendo necessidades ordem geral nossos eleitores 

devem votar apenas em chapa com legenda: Partido Social 

Democrático, sem mencionar qualquer nome o que equivale 

votar todos candidatos Partido sem nenhuma preferência 

primeiro turno. Assim sem competições entre candidatos 

dentro Partido e fortalecendo a disciplina pois o voto é dado ao 

Partido e não ao candidato [grifo meu]. Confio inteiramente 

illustre correligionário dará desde hoje providências 

comparecimento totalidade nosso eleitorado eleições dia três 

Maio onde juiz determinar fim sufragar nosso Partido devido 

orientação acima. Deposito suas mãos o êxito nossa primeira 

batalha eleitoral. Precisamos esmagar adversários com 

brilhante victória nosso Partido. Trabalhem ardorosamente. 

(a) Juracy Magalhães, Interventor.‖
81

 

 

Tudo indica que essas determinações eram seguidas a risca, como mostra a carta 

Francisco Rocha sobre Barreiras: ―as eleições de Barreiras, sabeis bem o resultado, onde 

foram absoluctamente mantidas as ordens do commando, para se votar, em legenda, e, 

se isso não fora, certo estava que seríamos derrotados alli, pois deveis saber, de que 

telegraphei dizendo ou votarem na legenda ou não me darem votos, pois eu não 
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acceitaria de outra forma‖ 
82

. O voto de legenda aumentava o controle de Juracy 

Magalhães sobre os correligionários, pois, dessa forma, a decisão final sobre os nomes 

que iriam ocupar as cadeiras nas assembléias constituintes federal e estadual, era a 

direção do PSD e, como o interventor era a maior autoridade da agremiação, era ele 

quem faria as indicações. Ou seja, seriam recompensados aqueles que melhores 

trabalhos fizessem em suas zonas eleitorais. E as falhas deveriam ser explicadas de 

forma convincente e de forma rápida, como fez Franklin Lins de Albuquerque, em 23 de 

julho de 1933. Ele se apressa em justificar a não realização da eleição em Brotas, 

culpando o juiz eleitoral e que ―o motivo de não ter havido eleição, não demonstra falta 

de prestígio, pois o Cel. Artur Ribeiro [responsável pelo lugar] inscreveu mais de 200 

eleitores e somente por outros motivos , deixou de haver eleição‖ 
83

. 

Intensificando suas viagens ao interior do estado, Juracy Magalhães, sempre 

acompanhado de toda a cúpula do PSD, durante as campanhas era visto em por todo o 

estado. Por essa razão, a oposição o acusou de influenciar os pleitos, como diz J.J. 

Seabra no livro Humilhação e Devastação da Bahia, diz:  

―creio que nada é mais preciso para demonstrar, de 

maneira convincente, a interferência directa do Interventor 

Federal da Bahia nas eleições constituintes, telegraphando elle 

mesmo, em pessoa, aos chefes do executivo local no interior 

para exigir dos <<seus>> <<correligionários>> a <<absoluta 

disciplina partidária>>, necessária para a victória integral da 

chapa do governo e <<esmagamento>> dos adversários! Se isso 

não é intervir no pleito, nunca no Brazil governo algum 

commetteu esse crime‖. (SEABRA. 1933: 192/193). 

 

 

Quanto a oposição, como dito anteriormente, na eleição de 1933, a campanha foi 

feita quase que exclusivamente por Seabra, não surtindo grande efeito. No entanto, a 

volta de Otávio Mangabeira em 10 de agosto de 1934, deu um novo ânimo às hostes 

oposicionistas. O ponto principal de toda a campanha Autonomista foi a libertação da 
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Bahia do poder forasteiro. Os panfletos distribuídos pelo estado exploraram bastante o 

fato de Juracy Magalhães não ser ―filho da terra‖, como eles afirmam. Num volante de 

Amargosa estava escrito:  

 

―Sois Bahiano?  

Alistae-vos para defender a autonomia da nossa terra, 

reduzida a terra de ninguém... [grifo meu] 

Somos 4 milhões de Bahianos... 

Não haverá entre elles algum capaz de governar a Bahia? 

Será necessário importar de outro Estado?
84

 

 

Um outro panfleto dizia:  

―Bahianos: reparae um pouco na situação a que a 

Ditadura vos arrastou. Emquanto o Rio Grande do Sul 

permanece nas mãos de um gaúcho; emquanto Minas continua 

governada por um mineiro; o Rio de Janeiro, por um 

fluminense, Pará, por um paraense; Alagoas, por um 

alagoano; Pernambuco, por um pernambucano; Sergipe, 

por sergipano; emquanto São Paulo está entregue a um 

paulista escolhido pela vontade indomável do povo 

bandeirante, – a Bahia, a nossa querida Bahia, célula da 

civilização brasileira, núcleo tradicional de liberalismo, vive 

cavalgada por um capitão cearense que tem a servi-lo, a 

auxiliá-lo a sustentá-lo officiaes da Parahyba, do Ceará, de 

Pernambuco e doutros Estados, não há exagero no quadro. A 

velha terra bahiana soffre o castigo da humilhação. A 

Ditadura calça-a aos pés, para melhor saciar a sede de ódio que 

lhe vota. Entregau-a á tropa, para reduzi-la a burgo pobre. 

Meditae, Bahianos: Examinae com interesse filial a vossa 

desdita! E, desde já, uni os vossos esforços no trabalho, que 

urge, de libertação do solo materno‖ 
85

. 

 

Outro ponto bastante explorado pela da campanha oposicionista foi a questão do 

orgulho sobre as antigas glórias da Bahia. Segundo o panfleto de Itaquara: 

 ―a Bahia de heróicas tradições e glorioso passado, ora 

reduzida á aviltante condição de presa de guerra, ergue-se 

altiva, como sempre, para reivindicar o direito que lhe assiste 

de se governar por si mesma e, um apello consciente e sincero 

dirige aos seus filhos para que nas urnas, em 14 do corrente, 

suffraguem destemerosamente os candidatos da 
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CONCENTRAÇÃO AUTONOMISTA, que elegerão para 

governador o grande e eminente bahiano Dr. OCTÁVIO 

MANGABEIRA‖ 
86

.  

 

E afirma que o estado se encontrava escravo, como no folheto de Amargosa, que 

diz: ―não acrediteis nas mentiras – faladas ou escriptas – que ‗elles‘ os ‗cearenses‘ vos 

queiram dizer hoje – véspera da assignatura da vossa carta de alforria [grifo meu]‖ 
87

. 

O valor dos impostos também foram utilizados contra o governo de Juracy 

Magalhães. Um folheto pergunta:  

―já vistes ou, por ventura, soubestes que outros governos 

tivessem creado um imposto tão angustioso como 100 rs. por 

kilo de carne verde? Por acaso, tendes sciencia de que algum 

governo tenha cobrado, também, 100 rs., por kilo de bacalhau? 

Por ventura, em outros governos, pagaste impostos de bebida, 

armas, e munições, á polícia? O imposto de (10$ ou 30$ se fora 

do prazo) de ‗captação‘, ‗por cabeça‘, por acaso pagaste em 

outro governo? E o imposto do vosso terreno, o imposto de 

registro, e o de indústria e profissões, acaso não tendes sabido 

quanto foram augmentados? A quem, portanto, devemos tudo 

isso?– Ao governo do Capitão Juracy‖ 
88

.  

 

Esses panfletos denunciavam também a prisão dos estudantes e professores da 

Faculdade de Medicina, ocorrida em 1932, e a deportação de baianos: 

 ―lembrai-vos de que o Capitão que deseja governar a 

nossa terra por oito annos mandou prender na Penitenciária do 

Estado 500 estudantes e Professores das nossas academias 

Superiores, no meio de criminosos communs, desfeitando 

Professores como Prado Valadares, Mario Leal, e outras 

glórias da Sciencia Médica Bahiana. Lembra-vos das 

deportações de Bahianos dignos por terem outros ideaes que 

não os do Interventor‖. 

 

 Outro item denunciado pela oposição era o jogo: ―lembrai-vos de que a actual 

situação dominante transformou todo o Estado em casa de Jogo, deixando longe de 
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vista Monte - Carlos, minando, desta forma, o patrimônio do pobre e viciando os fracos 

espíritos‖ 
89

. 

Aproveitando-se da participação das mulheres nas eleições, a Concentração 

Autonomista tentou atraí-las dizendo: 

 ―nesse dia a mulher amargoense gritará bem alto que não 

se alistou a convite de ninguém para exercer o direito sagrado 

do voto, mas por ordem dos seus sentimentos puros de 

patriotas para manter de pé a pureza cívica da Bahia de Ruy – o 

apóstolo – de Octávio Mangabeira – o exilado excelso – que 

nos conduzirá à victória do direito e da intelligencia‖. 

 

 

 E ainda tentam mexer com o orgulho feminino: ―não, mulher bahiana, os 

invasores não desdenharão dos vossos soffrimentos, porque sabereis ser o reflexo vivo 

da energia de Maria Quitéria, Joanna Angélica, Anna Nery e tantas outras brazileiras 

que illuminaram as páginas da nossa história‖ 
90

. 

Sobre os resultados dos pleitos, é importante dizer que, como na Primeira 

República, a máquina do governo contribuiu para eleger os candidatos dos partidos 

oficiais, não só na Bahia, como em todo o país. Assim, não foi surpresa a vitória com 

larga vantagem do PSD nas eleições para a Assembléia Nacional Constituinte, de 03 de 

maio de 1933. Na Bahia, numa bancada de 22 deputados, enquanto a oposição só 

conseguiu eleger dois candidatos, Aloísio de Carvalho Filho (presidente da LASP), e J.J 

Seabra, o PSD elegeu vinte representantes, fiéis seguidores do interventor. Foram eles: 

João Marques dos Reis; Francisco Prisco de Souza Paraíso; Clemente Mariani 

Bittencourt; Francisco Magalhães Neto; Arlindo Batista Leoni; Antonio Garcia de 

Medeiros Neto; Artur Neiva; Edgard Ribeiro Sanches; Alfredo Pereira Mascarenhas; 

Cônego Manuel Leôncio Galrão; Átila Barreira de Amaral; João Pacheco de Oliveira; 

Homero Pires; Manuel Novais, Gileno Amado; Artur Negreiros Falcão; Francisco 
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Rocha; Manuel Paulo Teles Matos Filho; Arnold Silva e Lauro de Almeida Passos. Mas 

a proporção de vinte para dois surpreendeu até o interventor, que diz em carta a Getúlio 

Vargas de 01 de junho de 1933: ―a vitória do Partido Social Democrático era por todos 

nós esperada, mas excedeu meu cálculo de 18 nossos para 4 deputados deles, porque á 

ultima hora, conseguimos que algumas oposições municipaes votassem conosco ou em 

chapas ecléticas, diminuindo assim, as possibilidades adversárias. (...)‖ 
91

. Ver, em 

Anexo IV, o resultado final das eleições de 1933 na Bahia. 

Em junho de 1933, após o resultado da eleição Juracy escreve a Vargas: 

 “a Bahia é hoje um dos maiores pontos de apoio da 

Revolução e de seu Governo. Espero que Vossa Excelência não 

esqueça as suas possibilidades de cooperação, dando-lhe um 

lugar de relevo na nova organisação constitucional do Brasil, a 

que fazem jus os serviços inestimáveis prestados á nossa causa 

e as suas velhas tradições na política brasileira‖ 
92

.  

 

 

E Juracy foi atendido, Marques dos Reis foi nomeado ministro de Viação e Obras 

Públicas no governo constitucional de Getúlio Vargas, e Medeiros Neto foi eleito o 

líder da maioria do Congresso Nacional.    

Mas, na eleição de 14 de outubro de 1934, a situação não foi tão favorável para 

Juracy. Muito tempo antes o próprio interventor antevira essa dificuldade. Ainda em 01 

de junho de 1933, escreve para Vargas dizendo:  

―Ultimamente, os nossos adversários aqui, sobretudo 

Seabra e Mangabeira, tem explorado de maneira incrível com 

os nomes de ministros do seu governo e meus amigos pessoais. 

Como já se esboçam os preparativos da nossa futura segunda 

pugna eleitoral, luta que será muito mais árdua do que do que a 

ultima que já vencemos, (...)‖ 
93

.  

 

 

Alguns meses após, envia outra carta para Vargas insistindo na mesma 

dificuldade: ―nossos adversários estão ativos e preparando a formação de um partido 
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oposicionista, que reunirá de um sexto a um quinto do eleitorado se conseguirem 

vencer todos os percalços de organizações heterogêneas dessa natureza. (...)‖ 
94

.  

A despeito de seu pessimismo, Juracy se surpreendeu com o resultados da eleição. 

Foi pior do que ele esperava, como diz em carta de 13 de novembro de 1934, a Getúlio 

Vargas:  

 

―Tendo informado a Vossa Excelência que esperava só 

fizesse a oposição aqui cinco deputados federais e dez 

estaduais e como as apurações me têm trazido algumas 

surpresas desagradáveis modificar meu prognóstico para sete e 

trêse deputados, respectivamente, para a Câmara Federal e 

Constituinte Estadoal. 

Confesso a Vossa Excelência que tais resultados muito 

me aborreceram. Foram uma confirmação das incoerências 

democráticas. 

Pleito livre e secreto, exercido por um eleitorado mais ou 

menos inculto, será sempre uma incógnita para o governo. 

Penso que o ocorrido na Bahia se reproduziu, mutatis 

mutandis, nos demais estados. 

Como demonstração da falta de espírito prático, do 

eleitor, no exercer o direito do voto, basta referir a Vossa 

Excelência que perdi as eleições em Alagoinhas e Bonfim, 

onde foram relevantes os serviços públicos prestados pelo meu 

governo, e tive votação quasi unânime em outros, nos quais 

minha ação administrativa poucos benefícios proporcionou ás 

populações locais. 

De outro lado, o Sul do Estado, Ilhéus á frente, redimido 

economicamente pela Revolução, através do Instituto do 

Cacau, assegurou ao governo uma maioria esmagadora. São 

incoerências políticas desafiando a perspicaz observação dos 

sociólogos... 

Apesar dos imprevistos e aborrecimentos a vitória do 

Partido Social Democrático foi incontestável. (...)‖ 
95

. 

 

Um aspecto importante sobre a eleição, de 1934, na Bahia, foi que, apesar da 

eleição ser para a Assembléia Constituinte Estadual, que teria como responsabilidade, 

além de elaborar a constituição estadual, eleger o governador do estado, tanto o PSD, 

quanto a Concentração Autonomista, fizeram as campanhas ao redor dos nomes dos 
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seus candidatos para chefe do executivo estadual. Ou seja, o partido situacionista fez 

sua campanha sobre a figura de Juracy Magalhães; quem votasse nos candidatos 

pessedistas estariam sufragando o interventor. O mesmo acontecendo com a chapa 

oposicionista, que baseou sua campanha sobre a figura de Otávio Mangabeira. Assim 

sendo, o interventor considera que sua vitória foi com se tivesse sido por eleição direta, 

como diz no livro Minhas Memórias Provisórias. (MAGALHÃES. 1982: 87). 

Dos 43 deputados estaduais, a bancada do PSD para a Constituinte Estadual era 

formada por 29 membros: Vicente Pacheco de Oliveira; Antonio Cordeiro de Miranda; 

Francisco José Fernandes; Valdomiro Lins Albuquerque; Manuel Matos Correia 

Menezes; Manuel Caetano Rocha Passos; José Freitas Jatobá; Elísio de Moura 

Medrado; Carlos Antunes Teixeira; Artur César Berenguer; Otávio Pedreira da Silva; 

Demerval de Oliveira Viana; Domingos Veloso; Aliomar Baleeiro; Valter Pimentel 

Bittencourt; Alfredo Gonçalves de Amorim; Crescêncio Guimarães Lacerda; 

Crescêncio Antunes da Silveira; Carlos Marques Monteiro; Ovídio Antunes Teixeira; 

Maria Luiza Bittencourt (primeira mulher a ocupar um lugar no legislativo baiano); 

João Costa Pinto Dantas Júnior; Nestor Aires da Silva; Mário de Castro Rabelo; 

Albérico Fraga; Oscar Tantú; Antônio Amaral Ferrão Muniz; Manuel Pinto de Aguiar; 

Elpídio Raimundo da Nova; Raimundo Rocha; Fábio A. Rodrigues Costa; Manuel 

Duarte Oliveira Júnior. E a bancada da oposição era formada por 13 membros: Nestor 

Duarte; Aníbal Muniz Silvany; Augusto Publio Pereira; Álvaro Martins Catarino; 

Edson Ribeiro; Jaime Junqueira Aires; Antonio Balbino C. Filho; Mário Peixoto; 

Rafael Jambeiro; João Mendes da Costa Filho. 

Com essa composição, a Assembléia Constituinte se reuniu no dia 23 de abril de 

1935, e, mesmo antes de começarem os trabalhos, elegeram Juracy Magalhães como 

governador do estado da Bahia. Como a oposição não concordou com tal medida, 
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acabou abandonando a sessão para não ter que se abster de votar. Sendo assim, os 29 

deputados pesedistas fizeram a votação que levou Juracy Magalhães à chefia do 

executivo baiano, do dia 23 de abril de 1935 até o dia 10 de novembro de 1937, 

quando, por conta do golpe do Estado Novo, foi derrubado. Só voltou ao cenário 

político baiano e brasileiro em 1945. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 

   

Logo após a Revolução de 1930 a Bahia atravessou uma fase de muita 

instabilidade política. Os poucos políticos que haviam participado da Aliança Liberal na 

Bahia, formada principalmente por seabristas – liderada por J.J. Seabra – tentaram 

controlar o estado. Num primeiro momento, com a nomeação de Leopoldo Amaral – 

engenheiro paraense – para o cargo de interventor federal na Bahia, em novembro de 

1930, pareceu que os seguidores do ex-governador conseguiriam reassumir o comando 

do estado. Mas as divergências internas e a falta de apoio ao interventor impediram a 

sua permanência no cargo, sendo deposto em janeiro de 1931. Com a deposição de 

Leopoldo Amaral, Artur Neiva, cientista baiano, assumiu a interventoria em fevereiro 

de 1931, mas também não conseguiu se manter no cargo por mais de cinco meses, 

pedindo demissão após uma tentativa de reforma municipal que tinha como objetivo 

aumentar o controle estatal sobre as cidades baianas, tirando o poder dos ―coronéis‖ 

sobre as municipalidades, mas que não levava em consideração a opinião dos munícipes 

e por isso foi mal sucedida. 

Após essas duas tentativas de interventores civis um tenente cearense é nomeado 

para assumir o cargo. Juracy Magalhães não possuía nenhuma ligação política com a 

Bahia e nem o apoio da elite política local, contava com alguns aliados de primeira 

hora, mas nenhum deles possuía grande influência política no estado. No entanto foi 

Juracy Magalhães que conseguiu se estabilizar no governo do estadual. O principal 

motivo para tal foi que o tenente cearense se mostrou um político pragmático, capaz de 

abrir mão de qualquer idealismo tenentista de renovação do quadro político em nome da 
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governabilidade. Por esse motivo, aliou-se com os ―coronéis‖, ―donos do poder‖ no 

interior do estado, uniu-se aos políticos decaídos que estavam dispostos a aceitar, sem 

questionamentos, a sua liderança e punindo de forma severa os que tentassem enfrenta-

lo. 

Juracy Magalhães mudou o centro de poder do estado da capital para o interior da 

Bahia. Foi de lá que arregimentou seus maiores aliados e era de lá que emanava seu 

grande controle do estado. Ao viajar pelas diversas partes do interior do estado, Juracy 

criou um vínculo que antes não existia entre um governador e a população do estado, 

criou o seu programa de rádio, no qual falava diretamente à sociedade baiana. Ao 

aceitar com aliados os coronéis e os prefeitos dos municípios do interior, Juracy se 

assegurou de arregimentar os mais fies correligionários: os coronéis por dependerem 

das prebendas do governo estadual para manter seus domínios nos sertões baianos; os 

prefeitos, por serem indicados pelo interventor, eram aliados ideais já que não possuíam 

força suficiente para enfrentar ou desobedecer ao tenente. A oposição estava 

desestruturada, conseguindo alguma unidade com o retorno dos políticos exilados em 

1934. No entanto, por conta da política estabelecida por Juracy Magalhães, pouco foi 

possível fazer para impedir as vitórias nos pleitos de 1933 e 1934 pelo Partido Social 

Democrático (PSD) – partido do interventor.  

É importante perceber que a vitória dos pleitos de 1933 e 1934 pelos partidos 

situacionistas aconteceram por todo o país, no entanto, a diferença entre os demais 

partidos e o PSD baiano foi a obediência dos partidários ao líder estadual, Juracy 

Magalhães. Juracy Magalhães modificou a política baiana de forma profunda. Nenhum 

político antes dele havia conseguido se tornar o centro de poder do estado de forma tão 

inconteste. Conseguindo isso por mudar o foco da política estadual. Nos governos 

anteriores a política se fazia em Salvador e era seguida pelo interior, mas com o tenente 
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cearense o foco muda, o interior começa a determinar seu próprio destino, para tal, a 

única exigência era a lealdade ao líder do PSD e do estado: Juracy Magalhães. E foi 

dessa forma que ele deixou de ser o ―forasteiro‖ para transformar-se numa das grandes 

lideranças que a Bahia já teve. 
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ANEXO I. 

PRIMEIRA LISTA DOS MILITARES BAIANOS ENVIADOS 

PARA LUTAR EM SÃO PAULO NO DIA 11 DE JULHO DE 

1932. 
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ANEXO II. 

MOÇÃO DE APOIO AO GOVERNO VARGAS APROVADA 

NO ENCERRAMENTO DO CONGRESSO DE FUNDAÇÃO 

DO PSD BAIANO EM 27 DE JANEIRO DE 1933.  

OBSEVAR A LONGA LISTA DE CORRELIGIONÁRIOS NA 

CONVENÇÃO. 
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ANEXO III. 

LISTA DE MUNICÍPIOS BAIANOS E O NÚMERO DE 

ALISTAMENTOS PARA A ELEIÇÃO DE 03 DE MAIO DE 

1933. 
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ANEXO IV. 

RESULTADO DAS ELEIÇÕES DE 03 DE 1933 NA BAHIA. 
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