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RESUMO 

 

 

Esta tese examina as mudanças e continuidades na política local no município de Paripiranga 

(BA). A base de dados foi constituída a partir de levantamento documental e estatístico, 

realização de entrevistas e observação participante. A pesquisa constatou que o poder de 

mando no município se modificou ao longo do tempo tendo em vista o progressivo 

arrefecimento da estrutura oligárquica e das relações de tipo tradicional. Com o processo de 

redemocratização e as mudanças políticas subsequentes as antigas facções se fragmentaram, 

novos personagens e novas formas de mediação política emergiram e passou a existir um 

maior equilíbrio entre instituições e elites políticas. No entanto, a cultura política ainda 

mantem muitas de suas antigas marcas, o que fica mais evidente nas eleições municipais, 

quando ainda ocorre o confronto entre dois polos políticos (o da oposição e o da situação) 

baseado em várias formas de aliciamento eleitoral como, por exemplo, a “compra de votos” e 

o emprego da violência física. Assim, a tese conclui que as transformações socioeconômicas e 

político-institucionais que ocorreram no Brasil e na Bahia nas últimas décadas têm provocado 

fissuras no mandonismo local e tornado a política mais complexa e multifacetada, mesmo nos 

pequenos municípios sertanejos. Todavia, nestes contextos, que têm histórico de dominação 

oligárquica e de predominância de relações sociais de tipo tradicional, essas transformações 

são ajustadas e ressignificadas, configurando um processo com mudanças e continuidades. 

Palavras-chave: Mandonismo local. Política local. Paripiranga. 
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ABSTRACT 

 

 
This thesis examines the changes and continuities in local politics in the city of Paripiranga 

(BA). The database was established from documentary and statistical survey, interviews and 

participant observation. The survey found that the power of command in the city has changed 

over time with a view to the progressive cooling of the oligarchic structure and the traditional 

type of relations. With the process of democratization and the subsequent political changes 

the old factions fragmented, new characters and new forms of political mediation emerged 

into existence a better balance between institutions and political elites. However, the political 

culture still maintains many of its old brands, which is more evident in the municipal 

elections, while still occurs the clash between two political poles (the opposition and the 

situation) based on various forms of election as grooming, for example, the "vote buying" and 

the use of physical violence. Thus, the thesis concludes that the socioeconomic and political-

institutional changes that occurred in Brazil and Bahia in recent decades have caused cracks 

in the local despotism and become more complex and multifaceted policy, even in small 

hinterland municipalities. However, in these contexts, which have a history of oligarchic 

domination and predominance of social relations of traditional type, these changes are 

adjusted and re-signified by setting up a process with changes and continuities. 

Keywords: Local despotism. Local politics. Paripiranga. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente tese tem por objeto as mudanças e continuidades na política local num 

pequeno município sertanejo da Bahia – Paripiranga. Portanto, o objetivo geral é explicar 

como o mandonismo local foi sendo ajustado ao longo do tempo, haja vista que o Brasil e a 

Bahia passaram por significativas mudanças socioeconômicas e político-institucionais nas 

últimas décadas, principalmente a partir da redemocratização dos anos 1980. 

O debate sobre o mandonismo local ganhou destaque na sociologia política brasileira 

com o surgimento de estudos sobre o coronelismo, tendo à frente Coronelismo, enxada e voto, 

de Victor Nunes Leal, publicado em 1949. Nesta obra, o autor esclarece que o mandonismo 

local, que havia marcado a vida política brasileira desde o início da colonização, 

reconfigurou-se e revitalizou-se na República Velha quando as eleições passaram a ter maior 

importância e os coronéis locais tornaram-se peças fundamentais da estrutura de poder. 

Assim, o controle político dos municípios era um meio para que os coronéis compensassem a 

crescente perda de poder econômico decorrente do fim da escravidão (LEAL, 2012).  

Para Ibarê Dantas, todavia, o coronelismo não estava associado exclusivamente ao 

voto, ainda que este tenha tido um papel importante em sua segunda fase (isto é, entre 1945 e 

1964). Interpretando o poder dos coronéis como resultado da conjugação de aspectos 

econômicos, ideológicos e políticos, o autor aponta o coronelismo como uma forma de 

dominação política e por isso ele não teria sua superação garantida por simples mudanças 

institucionais (DANTAS, 1987). Sendo assim, sob algumas circunstâncias, o coronelismo 

poderia prolongar-se por muito tempo como no caso do município de Itabaiana (SE) que foi 

campo de estudo deste autor. 

Maria Isaura Pereira de Queiroz foi uma das autoras que mais explorou o tema com 

trabalhos publicados entre os anos 1950 e 1970, inclusive, baseados em estudos 

desenvolvidos na região nordeste da Bahia1. Com uma abordagem que prioriza o aspecto 

social, esta autora aponta que o mandonismo local que teria suas raízes na “parentela” e nas 

relações de “reciprocidade” típicas do mundo rural brasileiro. 

Com efeito, Queiroz (1973b) assinala que as relações políticas obedecem a uma lógica 

em que o voto expressa uma “adesão” e não uma “opinião”. Todavia, para Maria Isaura isso 

                                                             
1  Nos anos 1960 Maria Isaura Pereira de Queiroz realizou pesquisas no município de Santa Brígida, então 

povoado de Jeremoabo, que fica há pouco mais de 100km de distância de Paripiranga. Destes estudos resultaram 

publicações como O Messianismo no Brasil e no mundo (1965) e Política, ascensão social e liderança num 

povoado baiano (1968). 
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não implica numa irracionalidade da política brasileira, mas numa racionalidade peculiar em 

que o eleitor usa o voto como um instrumento de barganha. Assim, mesmo estando atenta ao 

processo de mudança social em curso no Brasil desde os anos 1930, ela aponta a tendência de 

o mandonismo sobreviver nos municípios interioranos e nas periferias das grandes cidades 

onde as relações sociais de tipo rural ainda estão presentes (QUEIROZ, 1976). 

A partir dos anos 1990 surgiram estudos no âmbito da antropologia da política2 que 

têm levantado questões importantes acerca do “cotidiano da política” em regiões interioranas 

do nordeste no período recente. As principais constatações são de que nesses contextos 

predomina uma concepção de política restrita às eleições (o “tempo da política”) e uma visão 

do voto como “adesão” (PALMEIRA, 2006). Todavia, esses estudos também apontam que as 

mudanças socioeconômicas e político-institucionais das últimas décadas têm tensionado 

alguns aspectos da estrutura política nos pequenos municípios de modo que “o cabresto já não 

é mais tão curto” (BARREIRA, 2006).  

Entendo que essas abordagens, desenvolvidas em períodos e contextos diferenciados, 

indicam uma manutenção de aspectos da cultura política3 que parecem “sedimentados” apesar 

da crescente pressão que a esfera nacional exerce sobre as municipalidades4. Por conseguinte, 

é pertinente desenvolver pesquisas empíricas que examinem o período mais recente em que o 

país e alguns estados como a Bahia passaram por mudanças na composição de suas elites 

dirigentes (ascensão do PT à presidência da república em 2002 e ao governo do estado em 

2006) e nas agendas de governo (ênfase em políticas sociais e “participativas” que afetaram a 

vida dos municípios sertanejos).  

A presente tese se propõe a contribuir com essa tarefa a partir de uma pesquisa 

realizada num município sertanejo da Bahia que, por suas características singulares, me 

parece um bom caso a ser estudado. Fundada por sitiantes que se estabeleceram em seu 

território entre os séculos XVIII e XIX, Paripiranga tem uma população de menos de 30 mil 

habitantes5, sendo que 2/3 vive na zona rural e se ocupa da “agricultura familiar”. No entanto, 

                                                             
2 Refiro-me às publicações organizadas por Beatriz Heredia, Carla Teixeira e Irlys Barreira (Como se fazem 

eleições no Brasil, 2002), por Moacir Palmeira e Cesar Barreira (Política no Brasil, 2006) e por Moacir 

Palmeira e Beatriz Heredia (Política Ambigua, 2010 e Política, governo e participação popular, 2012). 
3 Utilizo o termo cultura política no sentido atribuído principalmente pela antropologia da política, isto é, como 

uma dimensão subjetiva que orienta atitudes, crenças e sentimentos dando assim um significado à política 

(KUSCHNIR & CARNEIRO, 1999).  
4 Para Dantas Neto (2010, p.4) o modelo federativo brasileiro é historicamente centralizador engendra uma 

dinâmica centrífuga que tem como “territórios últimos” os municípios. Com efeito, as mudanças no plano 

nacional tendem a alcançar os planos regional e local, embora passando pelos filtros de cada contexto ou 

configuração social. 
5 De acordo com o senso de 2010 a população do município era naquele ano de 27.776 habitantes. Já a 

estimativa da população para 2013 foi de 29.654 habitantes (Censo Populacional 2013).  
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a sede do município possui um comércio e uma rede de serviços dinâmicos destacando-se 

uma faculdade particular6, que atualmente perde apenas para a prefeitura como geradora de 

empregos formais. A política em Paripiranga tem passado por algumas mudanças, 

principalmente no período mais recente, quando o carlismo7 perdeu sua hegemonia estadual 

depois de mais de três décadas no poder.  

Todavia, a cultura política tem mudado muito pouco no município. Uma das questões 

que mais chamam atenção é o fato de que quando chega a eleição municipal a população do 

município se divide em dois grandes blocos antagônicos e participa intensamente da 

campanha. É como se a política exercesse uma espécie de “magnetismo” sobre as pessoas. 

Esse “magnetismo bipolar” – haja vista a divisão em dois blocos – é turbinado pela 

distribuição de dádivas, inclusive na forma de dinheiro, e produz um quadro de rivalidade e 

tensão que muitas vezes acaba desembocando em violência física. 

Nas últimas eleições municipais, que se realizaram em 2012, essa cultura política foi 

fortemente reverberada. A polarização entre um candidato da situação que buscava a reeleição 

e um candidato de oposição que tentava pela segunda vez seguida a conquista da prefeitura 

configurou um quadro de tensão como não se via desde os anos 1970. Com efeito, a violência 

física, tanto na forma de “pressão” ou “terror” quanto na forma de “agressões” a pessoas ou a 

seus bens, foi uma de suas principais marcas. Ademais, em maio de 2014 este candidato da 

oposição, o médico “Dr. Zé Carlos”, que concorreu à prefeitura pelo PT, foi assassinado, e na 

opinião de parte da população e de algumas autoridades8, tratou-se de um “crime político”. O 

assassinato ainda não foi esclarecido pelas autoridades e, por isso, a cidade vive atualmente 

um clima de grande tensão e apreensão.  

Diante deste cenário pode-se questionar: porque o voto ainda é objeto de barganha e 

porque a violência voltou a ser um elemento presente nas eleições municipais? Qual o peso do 

passado, da cultura política e do contexto social nesse processo? O que efetivamente mudou 

no mandonismo local ao longo do século XX quando o Brasil se tornou um país mais 

“moderno”, consolidou sua democracia e renovou a elite política no comando do poder 

                                                             
6 Trata-se da “Faculdade de Ciências Humanas e Sociais AGES” que atualmente tem mais de 5 mil alunos 

matriculados em mais de 15 cursos de graduação. Segundo dados disponíveis no site da própria instituição, a 

AGES emprega diretamente cerca de 510 funcionários. 
7 Carlismo é o termo usado para designar a política liderada por Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Segundo 

Dantas Neto (2006 e 2007), os elementos essenciais do carlismo são o conservadorismo político assentado em 

relações verticais, uma visão minimalista de democracia e uma obsessão pela unanimidade. Todavia, o autor 

também ressaltar a visão “modernizadora” da sociedade como outra faceta do carlismo (ibidem). 
8 É o caso, por exemplo, do promotor de justiça de Paripiranga, Gildásio Rizério de Amorim, que em entrevista 

ao jornal Cinforme (Caderno 1, pag. 7, edição 1621 de 05 a 11/05/2014) afirmou: “Ele tinha chances de sair 

vencedor nestas eleições [2016]. Creio ser esse o motivo de tamanha barbárie”. 
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central? Que efeito a introdução de novas instituições e novos atores provocou sobre o 

cotidiano da política local, particularmente no sertão do nordeste?  

Estas questões podem ser agrupadas no seguinte problema geral: como as 

transformações socioeconômicas e político-institucionais que o país e o estado sofreram nas 

últimas décadas afetaram o mandonismo local e o cotidiano da política nos pequenos 

municípios sertanejos da Bahia como Paripiranga?  

A tese defendida é que essas transformações têm provocado fissuras no mandonismo 

local e tornado a política mais complexa e multifacetada mesmo nos pequenos municípios 

sertanejos, embora as prefeituras tenham-se transformado em instrumentos de mando político 

e embora as práticas políticas baseadas na impessoalidade e na representação tenham 

dificuldade de se estabelecer – haja vista que nestes contextos as interações face a face e as 

relações de reciprocidade ainda tem um peso importante. Assim, as transformações que 

emergem de outras esferas são ajustadas e ressignificadas de acordo com a configuração local 

implicando num processo que acomoda tanto mudanças quanto continuidades.  

A tese foi formulada com base em um estudo de caso9, isto é, tratando de uma 

“configuração10” singular, o que implica em ressaltar suas características mais dinâmicas em 

face de processos mais complexos e globais. Por outro lado, tratou-se de uma pesquisa com 

um aspecto particular, pois sou nativo do município de Paripiranga e participo desde 2002 da 

política local de forma intensiva como militante do PT. Minha inserção militante coincide 

com meu ingresso na faculdade em 2001 quando intensifiquei meu contato com teorias 

                                                             
9 Segundo Howard Becker (1999) o estudo de caso permite que o pesquisador faça uma investigação minuciosa 

de uma realidade particular e assim teste suas hipóteses com mais precisão. Para Norbert Elias e John Scotson o 

estudo de caso pode funcionar como um “paradigma empírico”, isto é, pode constituir-se num “gabarito” capaz 

de “[...] permitir que o microcosmo de uma pequena comunidade esclareça o macrocosmo das sociedades em 

larga escala” (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.49). 
10 Em O Processo Civilizador ele explica: “O que temos em mente com o conceito de configuração pode ser 

convenientemente explicado com referência às danças de salão. Elas são na verdade, o exemplo mais simples 

que poderíamos escolher. Pensemos na mazurca, no minueto, na polonaise, no tango, ou no rock’n’roll. A 

imagem de configurações móveis de pessoas interdependentes na pista de dança talvez torne mais fácil imaginar 

Estados, cidades, famílias, e também sistemas capitalistas, comunistas e feudais como configurações. [...] 

Certamente podemos falar da dança em termos gerais, mas ninguém a imaginará como uma estrutura fora do 

indivíduo ou como uma mera abstração. As mesmas configurações podem certamente ser dançadas por 

diferentes pessoas, mas, sem uma pluralidade de indivíduos reciprocamente orientados e dependentes, não há 

dança (ELIAS, 1993, pp.249-250)”. O próprio Elias aplicou o conceito num estudo de caso desenvolvido em 

parceria com John L. Scotson numa pequena cidade inglesa. Em três anos de estudo, Elias e Scotson concluem 

que as tensões que caracterizam a vida social da cidade devem-se à divisão dos moradores entre aqueles 

considerados “estabelecidos”, porque já vivem no lugar há gerações, e os “outsiders”, isto é, os “forasteiros”, 

aqueles que passaram a viver na cidade há pouco tempo. Estes últimos têm dificuldades para frequentar os 

clubes, filiar-se a associações de moradores ou a sindicatos enquanto os primeiros ocupam todos os postos de 

comando importantes na pequena cidade (ELIAS & SCOTSON, 2000). Portanto, quando falo de “configuração” 

estou chamando atenção para os aspectos particulares de nosso objeto empírico e também para o que nele é 

dinâmico e mutável. 
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político-filosóficas esquerdistas e, sobretudo, quando conheci militantes petistas de outros 

municípios, inclusive pessoas próximas à atual deputada estadual pelo PT Fátima Nunes11.  

Já na eleição de 2002 participei de várias atividades locais e regionais relacionadas à 

campanha de Lula (presidente), de Jaques Wagner (governador da Bahia) e de Fátima Nunes 

(deputada estadual).  Em 2003 participei do Fórum Social Mundial em Porto Alegre e lá 

aprofundei meu conhecimento do PT que tinha forte presença naquela cidade. A partir desde 

período me empenhei juntamente com outros jovens do município à construção do PT no 

município organizando atividades de formação política e de mobilização social12, além das 

campanhas eleitorais. Nas eleições de 2004, 2008 e 2012 o PT teve candidatos a vereadores e 

candidato a prefeito e eu sempre fui um dos mais ativos militantes do partido, mesmo sem 

disputar um cargo eletivo. Ademais, foi na eleição de 2012 que tive minha experiência mais 

significativa, pois fui um dos coordenadores da campanha de Dr. Zé Carlos. 

Portanto, esta tese constitui também um “relato de experiência”, pois seu autor a 

desenvolveu no limite da fronteira entre a sociologia e a política, que já é por natureza tênue. 

Assim, se por um lado ela carrega o fardo de uma visão engajada13 que torna mais difícil a 

tarefa sociológica que Bourdieu (2004) chama de “objetivação do objeto”, por outro, ela é 

elaborada a partir de um ponto de vista que um pesquisador convencional não disfrutaria. Dito 

de outro modo, a tese resulta de uma análise de um objeto visto “de dentro”, por assim dizer, 

mas com um esforço metodológico voltado a garantir o maior rigor científico possível.  

Com efeito, nessa observação participante ou “participação observante”, o duplo papel 

de pesquisador/ator foi um desafio a ser encarado e também uma vantagem a ser explorada. 

Minha posição de ator restringiu ao máximo meu acesso ao cotidiano da candidatura 

situacionista visto que até o espaço geográfico da cidade fica dividido com pontos onde o uso 

é restrito a uma determinada facção14.  

                                                             
11 Maria de Fátima Nunes do Carmo (Fátima Nunes) é natural de Paripiranga e atualmente exerce seu quarto 

mandato como deputada estadual, mas sua carreira política começou nas comunidades de base da igreja católica 

e nos movimentos de luta pela terra em Cícero Dantas (município distante 64km de Paripiranga) para onde se 

mudou nos anos 1980.  Fátima Nunes ingressou no PSDB em 1990 quando disputou a eleição para deputada 

estadual chegando a assumir o mandato (1992-1993) e desde 1997 integra o PT. 
12 Uma das atividades mais importantes de mobilização mais importantes que participei intensamente em 

Paripiranga foi por ocasiões da campanha pela revogação da privatização da “Vale”, organizada por diversos 

movimentos sociais em todo o Brasil em 2007. Na ocasião percorremos as ruas da cidade com faixas e cartazes 

gerando espanto e críticas da população local que não estava acostumada com este tipo de coisa. 
13 Becker (1999) chama atenção para os riscos desse tipo de pesquisa ao falar dos “bias”, isto é, as “tendências” 

que acompanham o trabalho afastando-o da objetividade e da isenção. Neste caso, as “tendências” são ainda 

mais fortes e desafiadoras porque tratamos de um tema que envolve valores e paixões numa escala elevada, 

sobretudo quando fazemos parte de uma militância engajada e num espaço social microscópico. 
14 Palmeira e Heredia (2010) já observaram que a eleição muda a geografia local de modo que determinados 

lugares ganham destaque – a rua do comitê, por exemplo – e afirmam-se como pertencentes a uma facção ou 

agrupamento político. 
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Todavia, justamente por ser um ator, pude observar os “bastidores” da campanha do 

candidato oposicionista. O acompanhei em visitas a eleitores, nos encontros com apoiadores, 

em reuniões com autoridades locais, inclusive com a presença dos demais candidatos, e de 

outras esferas. Observei o dia a dia no comitê eleitoral, os comícios, carreatas e “arrastões”, a 

gravação do programa eleitoral para o rádio. Acompanhei, ainda, o planejamento e a execução 

de tarefas reservadas a poucas pessoas em uma campanha eleitoral, como recolher recursos 

financeiros, organizar o transporte de eleitores e até lidar com “seguranças”.  

Por conseguinte, nessa empreitada experimentei todas as tensões que uma eleição 

municipal enseja e vivi situações em que a própria vida esteve em risco15. Diante dos fatos 

vividos e registrados no caderno de campo passei a indagar sobre a força que a tradição e a 

cultura da região – que tem um passado marcado pelo coronelismo e pelo cangaço – exerce 

sobre o processo político local contemporâneo. Dito de outro modo, passei a refletir em que 

medida o recrudescimento da violência física e a distribuição de dádivas ecoam práticas 

predominantes no passado, ainda que adaptadas com o tempo. 

Soma-se a essa outras questões que, como nativo, eu já vinham indagando. Por 

exemplo, trabalhando numa agencia bancária local desde 2004 sempre me deparei com 

práticas típicas do mundo rural como o costume de se presentearem funcionários diante do 

papel que esse teve na obtenção de um empréstimo pelo cliente ou, simplesmente, por um 

atendimento dispensado com cortesia. Minha indagação é: em que medida esse costume 

indica a persistência do sistema de dádivas que Marcel Mauss (2003) identificou como marca 

de sociedades arcaicas e que Maria Isaura Pereira de Queiroz apontou como gênese da 

barganha do voto no Brasil na República Velha? 

Com efeito, tratava-se de fazer com que a pesquisa encontrasse conexões entre as 

práticas políticas observadas na atualidade e a tradição local, a configuração socioeconômica 

e cultural do município que se definiu ao longo de sua história. Assim, tratava-se também de 

buscar outros dados e outras fontes que se juntariam às anotações resultantes de minha 

observação direta. Enfim, me convenci de que se a sociologia se afastou da história pelo fato 

de ter por objeto principal sociedades onde a tradição perdeu importância, conforme observa 

Habermas (2009)16, no caso de um estudo em contextos como o de Paripiranga onde as 

                                                             
15 Refiro-me a uma confusão entre pessoas ligadas aos dois principais candidatos da disputa em que estive no 

meio do fogo cruzado e acabei tendo que prestar depoimento na delegacia. Esse episódio mostrou como minha 

atividade de pesquisa tornou-se mais complexa e até perigosa em virtude de ser também um ator político. Por 

outro lado, se não fosse um ator não teria presenciado um fato que foi tão importante para a reflexão da tese.  
16 De acordo com Habermas (2009), na sociologia o passado (as tradições, os costumes, a cultura, etc.) está 

sedimentado em estruturas ou sistemas sociais.  
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evidências empíricas mostram que a tradição ainda tem um peso significativo, o estudo da 

história pode ser importante para compreender o objeto em seu sentido dinâmico17. 

Inicialmente procurei levantar todos os livros escritos por autores locais que 

abordassem algum aspecto da história ou da cultura de Paripiranga. Reuni livros de história do 

município e de seus vizinhos, biografias, livros de cordel, estudos acadêmicos e um 

“memorial” do início do século XX encomendado pelo governo da Bahia em virtude das 

brigas de fronteiras18. No entanto, o fenômeno político quando não escapava totalmente às 

narrativas era apresentada de forma “romantizada” ou “consagradora” dos “vitoriosos”.  

Fiz, então, um levantamento de documentos históricos que permitiram montar o 

“quebra-cabeça” da trajetória política das facções locais que essa literatura só tocava 

superficialmente. O primeiro arquivo procurado foi o da Igreja Católica local onde encontrei o 

“Livro de Tombo” (LT) no qual foi possível levantar diversas informações como, por 

exemplo, fundação de povoados, realização de obras públicas e, inclusive, brigas políticas, 

muitas delas envolvendo os próprios párocos.  

Em seguida, fiz duas visitas ao Arquivo Público da Bahia (APEBA) em Salvador onde 

foi localizado um volume significativo de documentos de Paripiranga, como atas de eleições 

do Império e da República Velha, orçamentos municipais, entre outros. Alguns documentos 

foram encontrados junto ao “Espaço Cultural” da “faculdade AGES” (uma espécie de museu 

que guarda fotos, recortes de jornais e publicações antigas). Duas fontes disponíveis em meio 

digital foram também fundamentais para o estudo: o primeiro é o “Almanak Laymmert” que 

traz dados municipais nas edições de 1909 a 1931. O segundo são as “cartas do Barão de 

Jeremoabo19”, um acervo de correspondências trocadas entre lideranças políticas do sertão 

baiano no fim do século XIX.  

                                                             
17 Norberto Elias foi um dos autores que usou a história nesse sentido. Para ele: “não se pode explicar problemas 

do presente e as estruturas das sociedades humanas caso os consideremos no espectro de um horizonte estreito, 

isto é, simplesmente como dados estáticos” (ELIAS, 2001, p.146). Marcel Mauus também propõe ao sociólogo 

uma atitude semelhante ao do historiador na abordagem do “objeto”: “Os historiadores sentem e objetam com 

razão que os sociólogos fazem demasiadas abstrações e separam demais os diversos elementos das sociedades 

um dos outros. É preciso fazer como eles: observar o que é dado. Ora, o dado é Roma, é Atenas, é o francês de 

classe média, é o malenésio desta ou daquela ilha, e não a prece ou o direito em si” (MAUSS, 2013, p.311). No 

Brasil Maria Isaura Pereira de Queiroz é exemplo de socióloga que se utilizou da história como recurso de 

pesquisa. Em uma de suas obras a autora assinala: "a explicação estaria, sempre, na história, pois é na história 

que se inserem os fenômenos sociais globais; as explicações se encontram sempre nas configurações da 

totalidade, diversas conforme o momento histórico, e não em seus aspectos parciais" (QUEIROZ, 1978, p. 276). 
18 Trata-se de um minucioso estudo historiográfico que reúne documentação além de descrever as impressões do 

próprio autor, Braz Hermenegildo do Amaral, em suas visitas ao município entre 1913 e 1914 (AMARAL, Braz 

E. do. Limites do Estado da Bahia: 1º Volume – Bahia-Sergipe. Salvador: Imprensa Official do Estado, 1916). 
19 As cartas foram estudadas por Zenaide Carneiro (ver referências bibliográficas) no âmbito de sua tese de 

doutoramento na UNICAMP. No acervo constam 08 cartas escritas para o Barão entre 1890 e 1902 por “Victor 

Marcolino de Menezes”, chefe político de Paripiranga na época. 
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Outros documentos foram localizados a partir de contatos com moradores do 

município, sobretudo, com parentes de políticos. Destarte, um dos principais documentos 

levantados no município foram as edições esparsas dos periódicos locais “O Paladino”20 e “O 

Ideal” (1954-1963), além do periódico simãodiense “A Semana” (1946-1969). Nesses 

periódicos encontrei dados que permitiram reconstituir a trajetória política do município ao 

longo do século XX, com razoável grau de detalhes. Outra fonte documental importante foi 

constituída com os livros de atas da Câmara de Vereadores nas quais se pôde apurar os 

conflitos travados entre situação e oposição, particularmente, entre os anos 1950 e 1970. 

Levantei também dados nos cartórios da comarca de Paripiranga, sobretudo, no cartório 

eleitoral onde encontrei documentos relacionados às eleições e aos partidos políticos. 

Embora a presente pesquisa seja preponderantemente qualitativa, o levantamento 

estatístico teve um papel importante. Sendo assim, em primeiro lugar, reuni dados sobre 

características econômicas, populacionais e sociais junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e em outras instituições. Levantei em seguida junto ao Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) os dados de todas as eleições realizadas no município depois de 1946 e livros 

de atas de antigas agremiações políticas. Estes dados me ajudaram na esquematização do 

quadro político local e da relação de forças entre as facções ao longo do tempo. 

Por fim, recorri às entrevistas. As entrevistas foram estruturadas segundo objetivos 

específicos como elucidação de um período, um acontecimento ou um personagem. Em outras 

palavras, com as entrevistas pretendi aprofundar ou problematizar questões levantadas por 

outras fontes. Assim, por exemplo, se um personagem aparecia num livro como obscuro ou se 

um período político se mostrava sem conflitos eu procurava inquirir os entrevistados sobre 

eles buscando obter novos elementos para a reflexão. Buscava também obter diversas 

opiniões sobre um mesmo fato ou personagem para fugir da visão consagradora geralmente 

encontrada nos livros de história local. 

As entrevistas foram abertas de modo que eu me apresentava apenas com o gravador e 

uma folha de papel onde trazia uma ficha a ser preenchida com características essenciais do 

entrevistado21 e alguns pontos ou questões a serem abordadas. No decorrer da entrevista 

buscava registrar no papel os elementos que julgava serem fundamentais para a posterior 

interpretação da mesma como frases e expressões ou até hesitações e variações de entonação 

de voz por parte dos entrevistados. 

                                                             
20 O jornal O Paladino circulou na cidade entre 1919 e 1929 e novamente no ano de 1939. Fazendo busca em 

vários arquivos pessoais e públicos, consegui reunir um número razoável de exemplares do jornal. O anexo C 

traz um exemplar do jornal (edição de março de 1922). 
21 O quadro do anexo A reúne os principais dados das fichas. 
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Ao todo, foram realizadas quatorze entrevistas que, não obstante o papel singular de 

cada entrevistado na pesquisa, podem ser estratificadas em três blocos. O primeiro 

compreende entrevistas com quatro pessoas22 de idade avançada que tiveram alguma ligação 

com as lideranças políticas locais da República Velha e da Era Vargas. O segundo bloco de 

entrevistas envolveu seis pessoas ligadas ao processo político anterior à redemocratização, 

isto é, dois ex-vereadores23 que ocuparam papel de destaque, as viúvas das duas principais 

lideranças políticas de Paripiranga pós-195024 e dois outros personagens que exerceram 

papéis-chaves no processo político local nos anos 197025.  

O terceiro e último bloco de entrevistas compreendeu quatro pessoas envolvidas no 

período político recente. Nessas últimas entrevistas procurei levantar as impressões do 

processo político atual a partir de depoimentos de alguns de seus principais personagens como 

uma deputada estadual do PT que nasceu em Paripiranga e desde os anos 1990 atua no 

município, e um ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vice-prefeito e candidato 

a prefeito em duas eleições, primeiro pelo PFL e depois pelo PV. Os outros dois entrevistados 

foram o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paripiranga que também é 

militante político do PCdoB e, por último, um agricultor aposentado que é militante do PT e pai de 

um vereador eleito pelo partido em 201226. 

Depois de concluídas, as entrevistas foram transcritas e seu conteúdo organizado 

segundo tópicos e temas.  Assim, ao invés de manter a estrutura da entrevista segundo a 

sequência cronológica do diálogo, a transcrição foi ajustada de acordo com as demandas da 

tese, articulando questões e pontos em um quadro que possibilitava, inclusive, o cruzamento 

das informações levantadas. Assim, à medida que a tese era redigida recorria às entrevistas 

                                                             
22 Procurei cerca de 10 pessoas, mas a maioria não quis gravar depoimento porque se diziam “receosos” em 

tratar de política, mesmo que fosse de fatos longínquos. Todavia, conseguimos obter quatro depoimentos muito 

esclarecedores com um centenário e três octogenários, são eles: Francisco Sabino Soares (105 anos), José Teles 

de Andrade (89 anos), Valdir da Fraga Dias (89 anos) e João Santa Rosa de Carvalho (87 anos). Importante 

ressaltar que todos quatro tinham laços de amizade (os dois primeiros) ou de vínculo familiar (os dois últimos) 

com os principais personagens políticos que dominaram Paripiranga até os anos 1950. O anexo A reúne algumas 

informações básicas sobre estes entrevistados. 
23 Justino das Virgens Pimentel e Joaquim Cruz Siqueira. O primeiro iniciou sua participação política no PSD 

nos anos 1950 e terminou no PMDB nos anos 1980. O segundo começou na UDN nos anos 1950 e terminou no 

PTB nos anos 1990. 
24 Foram entrevistadas Rita Rabelo Santa Rosa e Wanilda Aquino Trindade, respectivamente viúvas de João 

Vitorino de Menezes (PSD-ARENA-PDS-PMDB) e Clarival Dantas e Trindade (UDN-ARENA-PDS-PFL), os 

dois principais personagens políticos do município entre os anos 1960 e 1980. 
25 Os entrevistados com este perfil foram Lauro Ferreira do Nascimento e Walker Rabelo Dias, ambos 

advogados e militantes de facções opostas. Lauro Ferreira do Nascimento foi advogado e assessor de João 

Vitorino de Menezes, prefeito por três mandatos, entre os anos 1950 e 1990. Walker Rabelo Dias foi candidato a 

prefeito nas eleições de 1966 e continuou militando na política local até o fim da década de 1980. 
26  A escolha do pai para a entrevista se deve ao fato de que ele já participava ativamente da política local antes 

do ingresso do filho na militância e, por isso, me permitiu abordar o processo atual de forma comparativa, por 

assim dizer. 
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buscando respostas para questões específicas como por exemplo, um acontecimento ou um 

personagem.  

A tese está estruturada em cinco capítulos, além desta introdução e das considerações 

finais. No primeiro capítulo trato dos aspectos teóricos da pesquisa com uma reflexão, ao 

mesmo tempo, conceitual e contextual, isto é, que trata dos conceitos e também busca definir 

o plano de fundo social e histórico do objeto. No segundo capítulo faço uma primeira 

investida sobre o campo empírico para elucidar as características históricas, socioeconômicas 

e culturais de Paripiranga. No terceiro capítulo me ocupo da trajetória política do município 

até os anos 1970 buscando enfatizar as transformações que o poder oligárquico sofreu naquele 

período e também a forma como a cultura política foi sendo cristalizada. No quarto capítulo, 

dedico-me a analisar o processo político das últimas décadas abordando as mudanças e 

continuidades na forma como se estrutura o poder e como a política é vivida no cotidiano do 

município, particularmente nas eleições. No quinto capítulo trago à tona as reflexões acerca 

das eleições municipais de 2012 que, conforme já dito, foi objeto de um acompanhamento 

sistemático e também de uma participação como ator. Nas considerações finais, traço um 

panorama geral das mudanças e continuidades do município para arrematar a tese. 
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CAPÚTULO I 

 

 

1. O MANODONISMO E A POLÍTICA LOCAL: PANORAMA HISTÓRICO E 

TEÓRICO      

 

 

O presente capítulo tem por objetivo levar à frente uma reflexão sobre o lugar do 

mandonismo local no sistema político brasileiro e sua evolução ao longo do tempo, bem como 

sobre a forma como a política é vivida em seu cotidiano nas cidades interioranas e a natureza 

das mudanças eventualmente ocorridas. Ademais, não se trata de um texto monolítico, mas de 

uma reflexão que articula algumas das principais abordagens27, inclusive de tradições e 

matrizes teóricas distintas. Com efeito, o texto que se segue busca estabelecer um diálogo 

com diversos autores trazendo-os para o centro da reflexão à medida que eles são úteis à 

minha argumentação. O capítulo se subdivide em três seções: na primeira, discutirei a 

evolução do mandonismo até os anos 1970; na segunda, discutirei as transformações no poder 

local ao longo das últimas décadas e; na terceira, enfocarei as questões teórico-conceituais. 

 

1.1. O lugar do município num Estado em construção  

 

1.1.1. Notas acerca da origem do mandonismo local 

 

Segundo Victor Nunes Leal o mandonismo local enraizou-se na política brasileira 

durante o processo de colonização. As condições sociais do país não permitiam que nenhum 

poder fosse exercido por “elementos de fora” como “juízes” e “ouvidores”, razão pela qual a 

coroa prescindiu do apoio dos senhores de terra (LEAL, 2012). Também para Maria Isaura 

Pereira de Queiroz o mandonismo local tem suas raízes no nosso modelo colonial que se 

baseou no latifúndio e na grande família patriarcal a ele associado. Nas palavras da autora: “A 

autonomia do latifúndio autossuficiente, juntamente com a liderança do chefe de família, 

desenvolveram o espírito local” (QUEIROZ, 1976, p.17). 

                                                             
27 Diferentemente de um mapeamento exaustivo de todas as publicações a respeito do tema, abordarei algumas 

das referências centrais como Maria Isaura Pereira de Queiroz, Victor Nunes Leal, Marcos Vinícios Vilaça, Eul-

Soo Pang e Ibarê Dantas, através dos quais pretendo discutir o mandonismo local. Incluirei também na discussão 

alguns elementos que marcam mudanças na política local nas últimas décadas e, assim, trarei outros autores e 

vertentes teóricas para o debate, como a “antropologia da política”. 



25 

 

Assim, ao longo de mais de 300 anos de colonização a coroa portuguesa viu-se 

desafiada a garantir o controle do imenso território brasileiro e os senhores de terra ou 

engenho constituíram-se, então, nas engrenagens de seu “sistema político”.  Com efeito, a 

vida interiorana sempre se resumia às fazendas ou aos engenhos e “[...] a cidade principal, 

sede da Câmara, era considerada apenas o lugar onde se ia votar e onde estava a igreja” 

(QUEIROZ, 1976, p.73). Assim, conforme lembra Prado Jr. (2006), diferentemente do caso 

europeu, no Brasil a administração municipal forma-se sobre base rural.  

Portanto, o sistema colonial legou ao Brasil um quadro socioeconômico e político 

adverso à construção de um Estado-nação28. Quando o Brasil se tornou politicamente 

independente de Portugal a única instituição que tinha presença em todo o território nacional 

era a Igreja Católica. Com efeito, ela constituía-se numa espécie de corpo burocrático do 

Estado. Como assinala José Murilo de Carvalho (1997, s,n): 

 

O Estado utilizava [...] os serviços da Igreja para executar suas tarefas: todos os 

registros de nascimento, de casamento, de morte eram feitos pelo clero e reconhecidos 

pelo Estado. Durante boa parte do período imperial, os padres tinham também papel 

importante nas eleições, que eram realizadas dentro das igrejas. Eles foram também 

encarregados de informar ao governo sobre a existência de terras públicas nos 

municípios, quando da aplicação da lei de terras de 1850. 

 

Portanto, a igreja católica também serviu de base institucional para a organização do 

país durante o regime monárquico. Já o poder político, era exercido a partir de uma estrutura 

oligárquica29 e de base local. É essa estrutura oligárquica de base local que alimenta o 

mandonismo que, segundo José Murilo de Carvalho, tem como uma de suas características o 

personalismo. Em suas palavras: 

 

O mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, é aquele que, 

em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a posse da terra, exerce 

sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao 

mercado e à sociedade política (CARVALHO, 1997, s.n.).  

 

 Concebendo o mandonismo como “uma característica da política tradicional”, este 

autor assinala que ele tem uma relação de antagonismo com a cidadania de modo que “a 

                                                             
28 Nas palavras de José Murilo de Carvalho (2012, pp.17-18): “Em três séculos de colonização (1500-1822), os 

portugueses tinham construído um enorme país dotado de unidade territorial, linguística, cultural e religiosa. Mas 

tinham também deixado uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia monocultora e 

latifundiária, um Estado absolutista”. 
29 Oligarquias são uma forma de poder político e econômico constituído a partir de famílias. Eul Soo Pang 

(1979) construiu um esquema tipológico das oligarquias distinguindo quatro variações: a familiocrática como 

sendo aquela a predominante no Brasil e sinônimo de clã que envolve o núcleo familiar e os parentes por 

afinidades; a tribal sendo aquelas formadas por “confederações” de clãs; a colegiada que é uma combinação das 

duas primeiras; e a personalista como sendo aquela sustentada pelo carisma de seu líder. 
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tendência é que [o mandonismo] desapareça completamente à medida que os direitos civis e 

políticos alcancem todos os cidadãos” (Ibidem).  

Com efeito, o mandonismo local está presente na vida política brasileira desde o início 

da colonização tendo sido reforçado no período monárquico quando foi criada a Guarda 

Nacional que oficializou a dominação oligárquica e personalista30. De acordo com Victor 

Nunes Leal (2012), o objetivo do governo brasileiro ao criar a Guarda Nacional em 1831 era 

similar ao da coroa portuguesa com as ordenanças31, ou seja, colocar o poder privado a 

serviço do poder público através de uma institucionalização que em última instância 

submeteria o primeiro ao segundo.  

A Guarda Nacional desde o início foi marcada por um alto grau de politização. Até 

1850 sua organização era dominada pelas próprias elites políticas locais que recrutavam seu 

oficialato através de eleições. A partir de 1850, quando o Império fortaleceu a centralização 

política do país, as eleições foram extintas e a investidura passou a ser por nomeação ou 

promoção do poder público. Como ressalta Victor Nunes Leal, neste período a Guarda 

Nacional perderia função administrativa, mas reforçaria seu papel propriamente político: 

“com as suas patentes, distribuídas somente a correligionários, preveniam-se rebeldias ou 

premiavam-se devoções. O prestígio do título passou a constituir-se sedução muitas vezes 

infalível na técnica de captação de chefes locais” (LEAL, 2012, p.203).  

Assim, a Guarda Nacional assumiu um papel fundamental na hierarquização social e 

na estruturação política das municipalidades. Em Coronelismo e oligarquias32, Eul-Soo Pang 

observa que os títulos se constituíram em um “barômetro” socioeconômico visto que servia de 

medidor do status33 de um indivíduo na comunidade à qual pertencia. Com efeito, em 

qualquer cidade interiorana “[...] o fazendeiro de gado mais poderoso era um coronel, o 

                                                             
30 Os membros da Guarda eram recrutados entre os cidadãos eleitores e seus filhos, com renda anual superior a 

200 mil réis nas grandes cidades, e 100 mil réis nas demais regiões. Esses indivíduos não exerciam 

profissionalmente a atividade militar, mas, depois de qualificados como guardas nacionais, passavam a fazer 

parte do serviço ordinário ou da reserva da instituição. Como uma instituição de caráter civil, a Guarda Nacional 

era subordinada aos Juízes de Paz, aos Juízes Criminais, aos presidentes de Província e ao Ministro da Justiça, 

sendo somente essas autoridades que podiam requisitar seus serviços (LEAL, 2012, QUEIROZ, 1976).  
31 As ordenanças constituíram o escalão territorial das forças militares de Portugal e de suas colônias, entre o 

século XVI e o princípio do século XIX. As ordenanças organizavam-se numa base territorial na qual a principal 

unidade era a capitania-mor. Cada capitania correspondia ao território de uma cidade, vila ou concelho, estando a 

cargo de um capitão-mor que era coadjuvado por um sargento-mor. Por sua vez, as capitanias agrupavam várias 

companhias de ordenanças.  
32 Publicado na década de 1970, o livro é resultado de uma profunda pesquisa voltada à análise da política na 

República Velha a partir do “caso baiano”. Em diálogo crítico com Victor Nunes Leal, Pang aprofunda o estudo 

do coronelismo com levantamento empírico rico sobre a política baiana no período.  
33 Estes títulos passaram a substituir ou a associarem-se a outras formas de tratamento mais tradicionais. Com 

efeito, conforme assinala Pang (1979, p.30), alguns preferiam ser chamadas de coronel, em vez de ‘senhor’, uma 

designação mais “mundana”, por assim dizer. Outros preferiam “Senhor coronel” e “Senhor doutor” para realçar 

a “superioridade”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eleitor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz_de_paz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Justi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_Portuguesas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A3o-mor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sargento-mor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_%28militar%29
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principal comerciante da cidade era tenente-coronel, o funcionário público era major, um 

dono de loja era capitão e o dono da hospedaria era tenente” (PANG, 1979, p.30). 

Todavia, tratava-se também do período em que a escravatura estava sendo abolida e a 

sociedade brasileira estava vivendo um primeiro ciclo de urbanização e industrialização. 

Portanto, o poder privado dos proprietários de terra ou engenhos estava em decadência, razão 

pela qual os potentados locais precisavam do poder político para manter seu poder de mando. 

É justamente a partir destas mudanças que Victor Nunes Leal identifica a chave explicativa 

para o nascimento do que viria a chamar de “sistema coronelista”. Diz ele: 

 

O desprestígio das ordenanças, nos últimos tempos do regime colonial (quando já 

estava fortalecida a autoridade régia), e, depois, a partir da segunda metade do século 

XIX, o descrédito da Guarda Nacional não são mais que reflexos do mesmo 

fenômeno: a progressiva decadência do poder privado, que, mediante um 

compromisso – já significativo do seu declínio –, encontrava naquelas organizações 

um meio institucional de expressão (LEAL, 2012, p.). 

 

Tinha-se, portanto, no final do século XIX um quadro em que o poder das oligarquias 

locais estava ameaçado e só o prestígio político adquirido poderia prolongá-lo. O nascimento 

do regime republicano foi, então, providencial para a manutenção do mandonismo local dos 

coronéis cujo poder econômico estava ameaçado por mudanças relacionadas com o fim da 

escravidão. 

 

1.1.2. A república e o “sistema coronelista” 

 

O coronelismo é resultado de um “compromisso” entre oligarquias locais e o poder 

central numa relação de reciprocidade que envolvia fidelidade por parte dos primeiros e 

concessão de privilégios por parte do segundo. Ele consiste numa “evolução” do mandonismo 

originado na colonização e fortalecido no período imperial com a criação da Guarda Nacional. 

Portanto, com a instauração do regime republicano o mandonismo local ganhou novas feições 

ao invés de declinar e, na opinião de alguns autores, a política brasileira até regrediu34.  

Ao fazer um balanço da República Velha, Maria Alice Rezende de Carvalho afirma 

que o sistema implantado em 1891 (em alusão à Constituição republicana) não foi capaz de 

promover rupturas com o sistema que substituíra. Para ela “[...] o marco liberal-democrático 

                                                             
34 Essa é a opinião, por exemplo, do sergipano Silvio Romero, que num discurso de 1906 exclamou: “[...] 

Chegamos, destarte, à suprema degradação de retrogradar, dando, de novo, um sentido histórico às oligarquias 

locais e outorgando-lhes nova função pública e social, que estão a exercer nos estados com o mais afoito 

desembaraço” (ROMERO, 2001, p.96). 
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da Constituição de 1891 assentava-se com dificuldade sobre a pesada estrutura histórico-

social do país” (CARVALHO, 2001, p.90). Em outras palavras, a Constituição era “anglo-

saxã” numa sociedade “ibérica”, isto é, era liberal-democrática num contexto político 

dominado por clãs (ibidem).  

Todavia, pode-se citar o desligamento entre Estado e igreja como uma das mudanças 

instituídas pela nascente república. O regime republicano deu início à instituição de uma 

burocracia desligada da igreja, razão pela qual, conforme assinala Sampaio (1975), algumas 

lideranças católicas esboçaram uma reação para manterem-se influentes criando um partido 

político cuja experiência, no entanto, foi demasiado efêmera35. Embora sem sucesso na 

iniciativa de construir um partido para defender os interesses da igreja, os padres em 

particular, continuaram como protagonistas políticos ao lado dos coronéis e em alguns casos 

como coronéis eles mesmos, a exemplo do Padre Cícero no Ceará36.  

Para conter a dinâmica centrífuga do localismo brasileiro, as oligarquias mais fortes do 

país que estavam estabelecidas principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais 

promoveram um pacto que ficou conhecido como a “política dos governadores”. Assim, a 

Primeira República não se constituía num sistema federativo autêntico nem num regime 

centralizador, mas num sistema de pirâmide assentado numa hierarquia entre os estados e 

entre as próprias oligarquias, conforme o alcance da influência que essas exerciam. Para 

operacionalizar este pacto, a distribuição de títulos da Guarda Nacional foi expandida37 e sua 

função política foi aprimorada.  

Os coronéis transformaram-se, então, em “chefes políticos locais”, passando a 

controlar os processos eleitorais e a nomeação e até o exercício de cargos públicos 

(CARVALHO, 2001, p.27). Todavia, o poder de mando dos coronéis não era absoluto, mas 

condicionado ao “compromisso” que tinham com os presidentes de províncias e o ministro da 
                                                             
35 O Partido Cathólico foi fundado em reação à separação entre Estado e Igreja pelo regime republicano. 

Segundo Sampaio (1975, p.30), a fundação do Partido Católico reuniu mais de 200 pessoas no Rio de Janeiro, 

então capital federal, em 28 de maio de 1890. No entanto, a reprovação do Papa Leão XIII e o repúdio de parte 

da elite republicana fez com que o partido fosse destituído com menos de um ano de vida e seus membros 

integrados ao Partido Nacional, depois Partido Nacional Democrata. 
36 Cícero Romão Batista (1844-1934), o Padre Cícero, é o exemplo mais conhecido de “padre coronel” ou 

“coronel-padre”, como prefere Pang (1979). Fazendeiro abastado da região do Cariri no Ceará, Padre Cícero 

tornou-se político ainda no império filiando-se ao Partido Conservador. Com a republica intensificou sua 

atividade política tornando-se o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte em 1911. No mesmo ano reuniu-se com 

mais 16 líderes políticos regionais formando um acordo de cooperação entre si e de apoio ao governo estadual. O 

episódio, apelidado de Pacto dos Coronéis, marcou um capitulo importante da história do coronelismo e lhe 

rendeu prestígio nacional. Foi eleito ainda deputado federal e vice-governador do Ceará, mas a partir de 1930 sua 

influencia diminuiu. Outro fato importante da vida de Padre Cícero diz respeito a sua relação com o cangaço. Em 

1926 ele se encontrou com o próprio Lampião (Virgulino Ferreira da Silva) e lhe concedeu o título de “capitão” 

para que o cangaceiro aceitasse lutar contra a Coluna Prestes. 
37 Segundo Pang (1979, p.30), em 1916 o Brasil contava com 231.044 oficiais distribuídos em 8.778 brigadas da 

Guarda Nacional. 
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justiça. Na verdade, os coronéis tinham ampla margem de manipulação sobre as autoridades 

públicas como, por exemplo, os delegados que, via de regra, eram seus afilhados políticos. 

Portanto, como lembra Victor Nunes Leal (2012, p.204), havia uma “ligação indissolúvel 

entre o ‘coronelismo’ e a organização policial”. 

Esse controle sobre a força policial era fundamental para o controle das eleições que 

foram expandidas já durante o Império. A força policial era fator crucial nas eleições e, 

portanto, seu controle pela Guarda local favorecia o partido dominante. Como observa Pang 

(1979, p.28): “Não só a concessão de títulos tornou-se uma preocupação partidária, mas 

também a designação de um posto de comando tornou-se um importante trunfo político do 

partido dominante”. Com efeito, Pang ressalta que a posse da terra, destacada por Victor 

Nunes Leal, deve ser relativizada quando se trata do florescimento do mandonismo em sua 

fase republicana. Este autor apresenta uma noção de coronelismo que leva em consideração 

um conjunto de fatores que vão além da posse da terra como “ocupação” e “função” do 

coronel no contexto em que está inserido38. Segundo ele, haveria uma tendência a prevalecer 

um “coronelismo democrático” no sertão onde as fazendas possibilitavam relações sociais 

mais horizontais e um “coronelismo autocrático” nas regiões costeiras onde as relações entre 

donos de terra (e de engenhos) e trabalhadores eram mais “fechadas” (PANG, 1979, p.49). 

Todavia, Pang observa que, no caso baiano, foi nos sertões das chapadas e do vale do São 

Francisco que o coronelismo “autocrático” prevaleceu39. 

                                                             
38 O autor propõe uma tipologia, tal qual utilizou em seu próprio estudo sobre a Bahia, que permite abordar 

analiticamente as várias particularidades regionais e históricas. Nesta perspectiva, são identificados seis tipos de 

coronéis, três relacionados à ocupação e outros três relacionados à função, podendo haver outros subtipos mistos. 

Quanto à ocupação tem-se: 1º) o coronel proprietário de terra: encontrado tanto no litoral quanto no sertão, 

sendo que enquanto os primeiros eram mais sujeitos ao Estado os segundos usavam da violência para solucionar 

conflitos; 2º) o coronel comerciante: também presentes no litoral e no sertão, não eram afeitos à violência; 3º) o 

coronel-padre: decorrente da influencia da instituição católica no interior do Brasil, muitos padres aventuraram-

se na trilha coronelística a exemplo do Padre Cícero de Juazeiro (CE). Quanto à função têm-se: 4º) o coronel-

guerreiro: era uma variante dos três tipos já mencionados e baseava seu mando na habilidade como líder tribal 

de uma região; 5º) o coronel-burocrata: esse era o tipo predominante no sul onde os PRs recrutavam políticos 

profissionais para agirem como cabos-eleitorais de uma região. Todavia, a partir de 1930, esse tipo de coronel é 

também encontrado na Bahia sob a liderança centrípeta de Juracy Magalhães. O sexto e último tipo é o coronel-

chefe do curral-eleitoral: próprios das cidades, estes coronéis serviam-se da máquina estatal, e não a violência, 

para a manutenção do poder numa cidade ou distrito (PANG, 1979). 
39 A região de Lavras Diamantina era uma das quatro regiões mais importantes da Bahia do ponto de vista 

político durante o Império e a Primeira República. Produtora de diamantes desde a segunda metade do século 

XIX, a região de Lavras prosperou econômica e politicamente tendo Lenções como uma espécie de capital 

regional. As facções políticas se formaram em torno de clãs de origem mineira, vindos para a Bahia para a 

exploração mineral. Os clãs mais importantes foram os Sá, liderados pelo Coronel Felisberto Augusto de Sá, que 

dominou Lenções até 1920, e os Matos, liderados primeiro por Clementino de Matos e depois por seu sobrinho 

Horácio de Matos, que tinham reduto em Capim Duro. Horácio de Matos foi o coronel mais poderoso da Bahia. 

Liderou seu clã em guerras locais até alcançar o domínio da região de Lavras por volta de 1920, época em que 

construiu um verdadeiro “estado coronelista” que envolvia 14 municípios, contava com um exército de centenas 

de jagunços e respondia diretamente ao presidente Epitácio Pessoa (PANG, 1979). 
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Os dois autores convergem ao apontar a expansão das eleições como principal motivo 

do fortalecimento do coronelismo neste período. Para eles a sorte dos coronéis locais 

dependia de seu desempenho eleitoral em eleições regionais e gerais. Isto é, para Leal (2012, 

p.233): “Despejando seus votos nos candidatos governistas nas eleições estaduais e federais, 

os dirigentes políticos do interior fazem-se credores de especial recompensa, que consiste em 

ficarem com as mãos livres para consolidarem sua dominação no município”. E para Pang 

(1979, p.47): “[...] o sucesso de um coronel como oligarca local depende basicamente de sua 

habilidade em trocar favores sociais, políticos e econômicos por votos”.  

Por sua vez, Ibarê Dantas contesta essa tese ao defender que o eleitorado rural era 

insignificante na Primeira República. Para ele, neste período o poder dos coronéis brotava de 

uma trama mais complexa em que as eleições tinham papel secundário, qual seja, o de 

ratificar o poder do coronel. Em suas palavras: “O juiz, o delegado, o professor, o exator, o 

médico (quando havia) e o vigário, todos são personagens a atuar subordinados aos seus 

intentos, todos trabalhando de alguma forma pela expressão reproduzida de sua dominação” 

(DANTAS, 1987, p.25). Por conseguinte, este autor considera que só em sua segunda fase 

(1945 a 1964) o coronelismo teve o controle do voto como uma questão fundamental. 

De fato as eleições na República Velha eram uma farsa40 servindo apenas para 

confirmar o poder de mando local. Todavia, é preciso observar que este ritual de ratificação 

do poder local representava para deputados, senadores, governadores e mesmo para o 

presidente da república a manutenção ou a perda do poder. Mesmo em momentos em que as 

eleições foram restritas como na Era Vargas e no Regime Militar, o controle das máquinas 

eleitorais era fundamental para medir a força do governo e, por isso, era indispensável contar 

com a fidelidade e o empenho dos coronéis.  

O contraste entre a centralização tributária e a autonomia política do sistema 

representativo reforçava o pacto entre oligarquias locais e estaduais. A dependência de 

recursos que as municipalidades tinham em relação aos governos centrais era razão suficiente 

para que os chefes políticos locais se empenhassem na conquista de votos para o governo. 

Portanto, a relação de reciprocidade que se estabeleceu na República Velha fez com que a 

política local ganhasse outra característica peculiar, isto é, o “governismo”. A esse respeito, 
                                                             
40 Conforme observa Pang (1979, p.34): “A luta pela vitória eleitoral começava com o registro de eleitores. A 

prática corrente era que cada município ou comarca [...] organizavam três comissões para promover as eleições: 

uma comissão de registro (junta de alistamento), uma comissão eleitoral executiva (junta ou mesa eleitoral), e 

uma comissão de apuração (junta de apuração). Em cada estado existiam pequenas variações quanto ao nome e à 

organização, porém, os mesmos três estágios, do registro até a apuração, eram iguais em todo o país. As três 

juntas eram formadas pelo juiz da comarca nomeado pelo governador (juiz de direito), um juiz municipal eleito 

pelos munícipes, e membros escolhidos entre o eleitorado local. Como sempre, os membros do conselho e os 

intendentes conseguiam fazer parte dessas juntas e ditavam o procedimento e o resultado das eleições”. 
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Victor Nunes Leal (2012, p.67) observa: “O maior mal que pode acontecer a um chefe 

político municipal é ter o governo do estado como adversário”.  

Contudo, esse governismo não pode ser visto como um caminho de mão única, uma 

vez que não eram só os chefes políticos locais que procuravam estar com o governo, mas este, 

via de regra, cooptava os chefes locais. Os governos estaduais evitavam envolver-se em 

discórdias circunscritas às municipalidades, mas quando do fim das lutas entre os coronéis 

dava a palma ao vencedor. Sendo assim: “As lutas travadas pelo domínio do município 

tinham como resultado o apoio do governo estadual ao vencedor e consequentemente a 

ocupação dos cargos públicos por seus amigos” (QUEIROZ, 1976, p.93).  

Maria Isaura chama atenção para o relativo poder de ação que detinham os que 

estavam na base da pirâmide hierárquica do sistema coronelista. Para ela, a população tinha 

um relativo poder nessa estrutura, pois o voto era instrumento de barganha por parte dos 

eleitores que estabeleciam relações de “reciprocidade” com os chefes políticos (aprofundarei 

este ponto na última seção). Essa estrutura política começaria a ser modificada a partir dos 

anos 1930, quando o país não só alternou sua elite política nacional, mas também começou a 

trilhar o caminho da “modernização”. 

 

1.1.3. A “modernização conservadora” e as transformações na política brasileira e baiana 

 

A Revolução de 1930 é considerada um divisor de águas na história brasileira que até 

então tinha como uma de suas marcas o continuísmo41. A modernização iniciada no período 

marcou uma ruptura este continuísmo, pois, como afirma José Murilo de Carvalho (2004), 

com a Revolução de 1930 as mudanças que vinham sendo esboçadas desde o fim do século 

XIX se aceleraram e tornaram-se irreversíveis. Resultante de uma ruptura com a dominação 

das velhas oligarquias agrárias de São Paulo e Minas Gerais – o que não impediu a 

acomodação destas no novo quadro econômico e político –, a Era Vargas foi marcada 

principalmente pela inclusão do Brasil no trilho do industrialismo.  

Foi, portanto, a industrialização que comandou a agenda nacional a partir da década de 

1930. A mudança no padrão econômico, por sua vez, impulsionou um conjunto de outras 

mudanças. Esse processo de “atualização histórica” – para usarmos uma expressão de Darcy 

                                                             
41 Segundo Faoro (2001, p.819): “De D. João I a Vargas, numa viagem de seis séculos, uma estrutura político-

social resistiu a todas as transformações fundamentais, aos desafios mais profundos, à travessia do oceano 

largo”. Para este autor, a experiência brasileira tinha uma característica que a diferenciava da europeia e norte-

americana, isto é: “Adotou do capitalismo a técnica, as máquinas, as empresas, sem aceitar-lhe a alma ansiosa de 

transmigrar (FAORO, 2001, p.822)”. 
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Ribeiro42 – iniciava pela economia, mas não se encerrava nela. A modernização econômica do 

país, que converteu a ex-colônia agrária numa nação industrializada, proletarizou o índio, o 

negro e depois o imigrante livre; fez emergir novos atores sociais e novas agendas políticas 

(RIBEIRO, 1990). Portanto, se a experiência brasileira demonstrava uma resistência da 

estrutura patriarcal diante de um capitalismo em constante expansão, a partir de 1930 o 

quadro passou a sofrer algumas mudanças.  

A expansão dos direitos sociais nos anos 1930 e 1940 é efeito desta nova dinâmica. 

Mas também neste aspecto reside outro problema: ao tempo que expandia os direitos sociais 

Vargas recrudescia nos direitos políticos (não obstante a modernização do sistema eleitoral43) 

e civis impedindo, assim, o florescimento de uma “sociedade democrática” (CARVALHO, 

2004 e 2012). Esta superposição dos direitos sociais aos demais direitos – numa experiência 

inversa à dos países europeus44 –, acabava por impedir uma ruptura completa com a ordem 

anterior. Com efeito, ao incorporar novos segmentos na estrutura social, concedendo-lhe 

alguns direitos e negando-lhes outros, a república mantinha sua composição oligárquica.  

Todavia, ao fortalecer o papel do Estado na sociedade a Revolução de 1930 acabou 

por provocar uma mudança fundamental no fluxo do processo político. Maria Isaura Pereira 

de Queiroz ressalta o “fortalecimento do poder central” como grande feito da Revolução de 

1930 e assinala: 

 

                                                             
42 Para Darcy Ribeiro (1990), a evolução econômica do país tem sido fruto de decisões de suas classes 

dominantes que, no entanto, acaba por incorporar os demais setores sociais proletarizando-os. Assim, a 

“atualização histórica” consiste na transformação da massa informe em massa proletária e a conversão do Brasil 

da casa grande e da senzala no país dos sobrados e mocambos, para fazer referência a Gilberto Freyre. Darcy 

Ribeiro propõe uma tipologia das classes alternativa ao esquema aristocracia/burguesia e burguesia/proletariado. 

Segundo ele: “O que existe (no Brasil) é um patronato representado por quem tem o seu ganho, o seu poder na 

atividade de exploração econômica”, diz o autor (RIBEIRO, 1990, p.34). O patronato pode ser um fazendeiro, 

um banqueiro, um comerciante ou um industrial, o que importa é sua posição dominadora no plano econômico 

dentro de cada configuração. Outro estamento de classe da formação brasileira do esquema de Darcy seria o 

patriciado. Diferente do patronato, que é definido pela posição econômica, o patriciado é definido pelo status do 

cargo que ocupa na burocracia estatal. Trata-se do bispo, do deputado, dos militares e de outras posições sociais 

de status elevado.  
43 Em 1932 foi instituído o Código Eleitoral que garantia pela primeira vez o direito de voto às mulheres ao 

estabelecer em seu Art. 2º que é eleitor todo cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. Com este código o 

voto passou também a ser secreto e as eleições controlados por um órgão externo, isto é, a Justiça Eleitoral. Sob 

a nova lei ocorreram eleições em todo o país em 1933 (eleições para a Constituinte de 1934) e em 1934 (eleições 

gerais destinadas à constituição do novo Parlamento, das Assembleias Constituintes dos estados e da Câmara 

Municipal do Distrito Federal). Em 1936 houve eleições municipais no país com as mesmas regras e só em 1937 

as eleições são suspensas por Vargas. Portanto, o período de 1932 a 1937 é considerado democrático. 
44 Estudando o caso inglês, T. H. Marshall construiu uma teoria do desenvolvimento da cidadania constituída a 

partir de um tripé de direitos consolidados cumulativamente como segue: “os direitos civis, no século XVIII; os 

políticos, no XIX; e os sociais no século XX” (MARSHALL, 1967, p. 65). Embora o autor alerte que estes 

períodos devem ser considerados com uma “razoável elasticidade” visto que há frequentemente um 

“solapamento” entre os dois últimos, seu esquema cristalizou-se como paradigma de estudo sobre o tema. 
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[...] temos a impressão que, a partir dessa data, embora não podendo prescindir ainda 

do apoio dos coronéis, não é mais o governo que acaba se acomodando com estes, 

mas são estes que, muitas vezes, se vêm coagidos a compor com o governo, o qual 

mostra ter assim adquirido consistência (QUEIROZ, 1976, pp.33-34). 

 

Com efeito, da Era Vargas até o início dos anos 1960 inaugurou-se no Brasil uma nova 

política que, embora não tenha superado completamente o histórico descolamento entre a elite 

política e a sociedade45, modificou suas relações em alguma medida. Conforme assinala 

Weffort (1978), se o coronelismo expressa um compromisso entre poder público e poder 

privado, o populismo – como ficou conhecida a política do período – é, no essencial, a 

“exaltação do poder público” visto que se baseia na ação do Estado através de seu líder em 

contato direto e individual com a massa. Por conseguinte, o autor conclui: “[...] a simples 

circunstância de que político algum pode esquivar-se totalmente às expectativas populares 

desvia de maneira radical aquele regime de Estado oligárquico anterior aos anos 1930” 

(WEFFORT, 1978, p.21).  

Nesta perspectiva, o populismo constituiria uma modalidade política que modifica 

relação entre líder e povo. Ele teria sido o fruto da ampliação da base eleitoral, que foi intensa 

neste período46, e a introdução do voto secreto que provocariam tensões mesmo no interior do 

Brasil, onde o coronelismo se mantinha de pé47. O voto secreto em particular possibilitou que 

os eleitores tivessem maior autonomia em relação aos chefes políticos locais. Por conseguinte, 

assim como o coronelismo, o populismo não é só um fenômeno político, mas uma modalidade 

de relação política ajustada a um determinado quadro social48. 

Todavia, a Era Vargas não conseguiu levar o desenvolvimento de forma igualitária a 

todo o território nacional. Na verdade, à medida que algumas regiões ganham impulso 

modernizante com instalação de indústrias, crescimento urbano e emergência de novas 

classes, outras regiões mantiveram sua estrutura socioeconômica e política.  Com efeito, como 

lembra Janotti (1981, p.80), “o poder local não se enfraquece com a mesma intensidade em 

                                                             
45 É de Raimundo Faoro a tese do “deslocamento” entre sociedade e Estado no Brasil, principalmente anterior 

aos anos 1930. Para ele: “Sobre a sociedade, acima das classes, o aparelhamento político – uma camada social 

comunitária embora nem sempre articulada, amorfa muitas vezes – impera, rege e governa, em nome próprio, 

num círculo impermeável de comando. Este comando muda e se renova, mas não representa a nação, senão que, 

forçado pela lei do tempo, substitui moços por velhos, aptos por inaptos, num processo que cunha e nobilita os 

recém-vindos, imprimindo-lhes os seus valores” (FAORO, 2001, p.824). O povo, por sua vez, “[...] oscila entre o 

parasitismo, a mobilização das passeatas sem participação política, e a nacionalização do poder” (p.837).   
46 Segundo Carvalho (2004) entre 1945 e 1960 o eleitorado passou de 5% para 18% da população brasileira. 
47 Marcos Vinícius Vilaça e Roberto Cavalcante Albuquerque (2003), por exemplo, observam em seus estudos 

de caso como a introdução do voto secreto causou dificuldades aos velhos coronéis pernambucanos que antes 

manipulavam as eleições com mais facilidades bastando para isso terem o controle da mesa eleitoral.  
48 Inclusive, para Carlos Sell (2013) desde a redemocratização duas “novas ondas” de populismo têm surgido no 

Brasil (assim como em outros países da América Latina): com Collor em 1989 e com Lula a partir de 2002.  
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todo o país” sendo que nas áreas de maior concentração urbana o coronelismo se estingue, 

mas em regiões de economia tradicional ele se mantem, mesmo que com nova roupagem49. 

O Nordeste é um caso paradigmático quando se trata do desenvolvimento 

socioeconômico do país. Vilaça e Albuquerque (2003, p.31) lembram que esta região foi 

palco de uma “modernidade incompleta, fragmentada, de precária sustentação econômica”. 

Por isso, estes autores concordam que o coronelismo viveu um revigoramento nas décadas de 

1950 e 1960, pois quando a modernização destrona os “velhos coronéis” em seu lugar coloca 

outros “mandões”, na maioria dos casos comerciantes ou bacharéis, e reserva àqueles um 

papel de destaque na transição:  

 

Alguns, mais fechados, resistem como podem, em suas cidadelas, à investida do 

caminhão, das estradas, dos governos e dos bacharéis, dos médicos e das escolas; 

revelam certa teimosia ou rigidez social [...]. Alguns outros, os mais permeáveis, 

prolongam-se vivos enquanto contaminam com a destruição e divulgam a sua ruina. 

Muito raros os que, lucidamente, se apercebem, não sem amargor ou ódio, da sua 

superação como líderes, e, resguardando ou mesmo ampliando para o comércio e a 

indústria o poder econômico, abdicam do poder político em benefício de filhos 

bacharéis ou letrados, mais receptivos, brandos, conciliadores e sem a arrogância 

superior dos velhos chefes (VILAÇA e ALBUQUERQUE, 2003, p.45). 
 

Portanto, as mudanças sociais e políticas que ocorreram entre os anos 1930 e 1950 

exigiram ajustes e até algumas inflexões no mandonismo local sem, no entanto, extingui-lo. A 

partir de 1964, quando se instaurou um regime militar no país, a política brasileira viveu uma 

nova inflexão e os mandões locais resgataram parte do prestígio perdido. 

O regime nascente com o golpe de 1964, ao derrubar a coalização que dirigiu o país a 

partir de 1945, buscou completar o processo modernizante iniciado nos anos 1930 sem o 

“entrave” das mediações políticas (VIANNA, 1997)50. Dito de outro modo, o regime militar 

criou as condições para a realização de reformas estruturantes que, por suas características 

políticas, convencionou-se chamar de modernização conservadora51. Nesse contexto, como 

                                                             
49 Uma estrutura política baseada em facções organizadas a partir de famílias economicamente dominantes 

continua a prevalecer no interior do Brasil depois do coronelismo e, em alguns casos como em regiões rurais, até 

os dias atuais. Por isso, para Janotti o coronelismo não deve ser pensado como um “fenômeno”, uma 

“excrescência” do sistema política proveniente de um choque entre o racional (Estado liberal) e o irracional 

(coronéis). Antes, o coronelismo deve ser encarado como a forma política realisticamente apropriada ao Brasil 

durante a Primeira República e a alguns municípios do interior até o presente (JANOTTI, 1981). 
50 Para Vianna (1997, p.20), o “golpe” abriu “a oportunidade para a reforma liberal do Estado e das suas relações 

com a sociedade, cumprindo-se uma americanização ‘por cima’ e o acerto de contas com a tradição ibérica”. 
51 Dantas Neto (2006) aponta a obra de Barrington Moore Jr., (As bases sociais da ditadura e da democracia, 

1975) como responsável pela elaboração deste conceito. Com base nessa obra, ele afirma que modernização 

conservadora significa “processo de mudança social politicamente orientado, conduzido por uma autoridade 

política que, compensando a fraqueza relativa de uma burguesia incapaz de hegemonia, reprime ou se antecipa à 

ação de grupos contestatórios, compatibilizando interesses e valores de elites modernizantes e de grupos sociais 

conservadores, deslocados da velha ordem” (DANTAS NETO, 2006, p.28). 
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lembra Andrade (2004), o município entrou na agenda do regime militar em resposta a três 

questões: a preocupação com o populismo, a modernização e a nova organização 

administrativa do poder52. Com efeito, o autor observa que: 

 

Feita as contas, o balanço da política municipal sob a égide do regime autoritário foi 

negativo. Houve melhoria financeira dos municípios, mas não a ponto de lhe garantir 

autonomia. Continuaram avassalados, como em outras eras, com o agravante de que 

agora viviam sob um regime repressivo e autoritário, no qual a participação era 

restrita, a manifestação proibida e a cidadania tutelada (ANDRADE, 2004, p.213). 

 

No aspecto político, as mudanças foram mais lentas. Num primeiro momento, os 

militares não alteraram a dinâmica eleitoral visto que se mantiveram as eleições para escolha 

de prefeitos e vereadores. Para os pequenos municípios do interior mantinha-se muitas vezes a 

disputa PSD vs. UDN na dinâmica das sublegendas da Arena53. Mas paulatinamente a política 

local sofreria mudanças com a cassação de lideranças que atendiam a redutos locais. Por outro 

lado, sem a realização de eleições para escolha de governadores e presidentes, a dinâmica 

política local também perde força em face do poder central. Referindo-se particularmente ao 

Nordeste, Moacir Palmeira anota que o movimento de 1964 significou um retrocesso em 

relação ao que o país vinha experimentando desde 1945. Em suas palavras: 

 

O movimento contra-revolucionário de abril de 1964 representa o recuo forçado à 

hegemonia de um tipo de estrutura política superada pelo próprio desenvolvimento do 

sistema. [...] o coronelismo reestrutura-se, fazendo com que as relações formalizadas, 

impessoais e democráticas, sejam substituídas, como padrão básico de relacionamento 

político, por outras de caráter personalista e autocrático (PALMEIRA, 2006b, p.61). 

 

Portanto, se do ponto de vista do desenvolvimento e da gestão do Estado o regime 

apostava numa via “modernizante”, do ponto de vista político desembocava no 

recrudescimento do velho modelo de compromisso oligárquico.  

                                                             
52 Permeando as três questões tem-se o papel da “tecnocracia” que se constituiu num ator político fundamental 

durante o regime. Entre as mudanças atribuídas à tecnocracia destaca-se a do regime de distribuição tributária 

que permitiu aos municípios terem sua participação elevada substantivamente. Todavia, o acesso aos recursos 

administrados pela tecnocracia não era fácil, sobretudo para os pequenos municípios do interior que não 

disponibilizam de recursos humanos capacitados para adequar-se à gramática da tecnocracia. Outro exemplo de 

mudança cujo alcance se restringia às cidades grandes e médias era na área da política urbana. A criação do 

Banco Nacional de Habitação – BNH, que buscava contar parte da pressão popular ao facilitar a obtenção da 

casa própria, foi importante para o Brasil, mas não alcançava os rincões do país (ANDRADE, 2004). 
53 Com a extinção dos partidos políticos pelo Ato Institucional nº 2 (1965), apenas dois partidos tiveram 

autorização para existir, a Aliança Renovadora Nacional-ARENA, de apoio ao governo, e o Movimento 

Democrático Brasileiro-MDB, de oposição. Para garantir a coexistência pacífica das facções que formaram a 

Arena (que antes estavam agrupadas tanto no PSD quanto na UDN), permitiu-se que lançassem mais de um 

candidato às eleições majoritárias usando-se o mecanismo das sublegendas: Arena-1 e à Arena-2. O mecanismo 

garantia vantagem ao governo em relação à oposição, visto que no confronto com o MDB os votos recebidos 

pelos candidatos da Arena eram somados. 
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A esse respeito a experiência baiana no período é paradigmática. A Bahia demorou a 

encontrar seu caminho modernizante e teve sua vida política sempre marcada pelo 

conservadorismo. Segundo Sampaio (1975), a adaptação do estado ao regime republicano 

orientou-se por uma “política de acomodação” que no limite significava andar a reboque dos 

fatos nacionais. Com elites locais fragmentadas e em permanente guerra fraticida, a Bahia se 

enfraqueceu no cenário nacional durante a República Velha – quando sofreu intervenções 

federais54 – e a Era Vargas. Os principais protagonistas políticos do período foram J. J. 

Seabra55 e depois Juracy Magalhães56, que tentaram submeter os coronéis do interior, 

controlando a indicação de “intendentes”57 (o primeiro) e reformulando a estrutura partidária 

(o segundo)58. Todavia, mesmo com o declínio de alguns dos mais poderosos coronéis a partir 

dos anos 193059, a velha política de acomodação mostrou-se uma das marcas no quadro 

baiano e só em meados dos anos 1950 o estado alinhou-se com a modernização nacional60. 

                                                             
54 Foram duas intervenções em menos de uma década. Na primeira, que ocorreu em 1912 e culminou no 

bombardeio de Salvador, foram derrotadas as velhas oligarquias agrupadas no Partido Republicano da Bahia 

(PRB). A segunda intervenção ocorreu em 1920 em virtude de uma sucessão de revoltas lideradas pelos coronéis 

contra o governo estadual desde 1919 e resultou num tratado de paz que garantiu larga autonomia aos coronéis. 
55 José Joaquim Seabra (1855-1942) foi um dos mais importantes líderes políticos da Bahia na Primeira 

República. Foi deputado constituinte 1890, fez oposição ao Governo Floriano e chegou a ser exilado na 

Amazônia e no Uruguai. Com a anistia de 1895 voltou ao Brasil e foi deputado federal por três mandatos 

ganhando protagonismo na política nacional ao lado do rival Ruy Barbosa. Foi ministro por duas vezes (da 

Justiça e Negócios Interiores entre 1902 e 1906 e de Viação e Obras Públicas entre 1910 e 1912) e governador 

também por duas vezes (1912-1916 e 1920-1924). Entre 1912 e 1916 foi governador seu aliado Antonio Moniz, 

portanto, o período do seabrismo na Bahia se estende por 12 anos. Em 1922, foi candidato a vice-presidente na 

chapa de Nilo Peçanha e depois da derrota para Arthur Bernardes exilou-se na Europa. Regressando ao Brasil, 

apoiou o golpe de Vargas, mas logo em seguida decepcionou-se com a nomeação de Juracy Magalhães e uniu-se 

a antigos adversários na oposição. 
56 Juracy Montenegro Magalhães foi um dos mais importantes políticos baianos entre os 1930 e 1960. Natural do 

Ceará, aos 25 anos de idade, já tenente do exército, aproximou-se do “tenentismo” e acabou participando 

ativamente da Revolução de 1930 que colocou Getúlio Vargas no comando do Brasil. Assumiu o cargo de 

interventor da Bahia em setembro de 1931 e nele permaneceu até setembro de 1937 quando rompe com Getúlio 

em virtude de divergencias políticas. Com a reabertura em 1945 tornou-se um dos políticos mais influentes e 

voltou a comandar o executivo estadual (1959-1963), agora como governador eleito. Foi ainda o primeiro 

presidente da Petrobrás (abril a setembro de 1954). No pós 1964, em virtude de sua proximidade com os 

militares, exerceu o importante cargo de imbaixador brasileiro nos Estados Unidos (1964-1967), mas se afasta da 

política no fim dos anos 1960 quando ACM já se tornara a liderança baiana mais importante. 
57 Segundo Pang (1979), com a proclamação da república foi instituído o poder executivo nos municípios 

brasileiros cuja nomenclatura e atribuições caberiam aos estados estabelecerem. A constituição baiana de 1891 

optou pelo termo “intendente” ao invés de prefeito, adotado por outros estados. 
58 Em 1933 Juracy Magalhães criou o “Partido Social Democrático” numa grande convenção que contou com a 

presença de 346 delegações representando todos os municípios do estado. A tática de Juracy era semelhante à 

que Seabra usara duas décadas antes, isto é, submeter os coronéis do sertão integrando-os na máquina partidária 

controlada pelo governo estadual. O PSD juracisista alcançara seu objetivo pelo menos até 1937 quando o golpe 

de Vargas suspende as conquistas democráticas da Constituição de 1934 (PANG, 1979; SAMPAIO, 1975) 
59 Horácio Matos, símbolo maior do poder coronelista na Bahia, foi assassinado em 16 de maio de 1931 em 

Salvador onde se encontrava preso por iniciativa do governo getulista. 
60 O ano de 1954 marcou a inflexão visto que uma “guinada política” articulada por Juracy Magalhães e o 

próprio Getúlio Vargas (adversários desde o golpe de 1937) alinhou a Bahia ao “desenvolvimentismo nacional” 

e provocou mudanças políticas. Como observa Paulo Fábio Dantas Neto (2006, p.107): “Em 1955, a onda 

econômica e administrativa da Revolução de 1930 chegaria à Bahia, requisitando de suas elites novo tipo de 

conciliação, para além dos costumeiros limites paroquiais”. 
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Foi com a ascensão do regime militar em 1964 que a Bahia, já sob a liderança de 

Antonio Carlos Magalhães (ACM)61, viveu seu processo de modernização. Sob os auspícios 

do novo regime, propício à autocracia, ACM, primeiro em Salvador (1966-1970) e depois 

como governador do estado (1971-1974 e 1978-1982), pavimentou o caminho para a 

construção de uma nova política na Bahia, que passou a ser conhecida como carlismo. No 

posto de governador, ACM comandou a construção de grandes obras públicas62 e um 

processo de industrialização que transformaram o panorama socioeconômico da Bahia, 

embora de forma concentrada na capital e em seu entorno. Do ponto de vista político, ACM 

fomentou a construção de um sistema autocrata e personalista. Com efeito:  

 

O script que o fazia descer aos municípios era o da unanimidade na política estadual, 

comandada pelo governador. A centralização do comando era a condição que lhe 

permitiu administrar o estado com sucesso, auferindo, com um mínimo de custo 

político, e em ritmo de insulamento burocrático, ao gosto do general Médici, a 

aclamação das elites e do povo pela obra modernizante e, com isso, apresentar-se em 

Brasília como eficaz quadro político da ‘Revolução’ (DANTAS NETO, 2006, p.373). 

 

Sufocadas as lideranças estaduais pré-64, particularmente Oliveira Brito63 que tinha 

fortes bases no interior, tornou-se liderança uníssona da elite política e passou a controlar os 

três poderes. No que se refere à relação com os municípios do interior o carlismo implicou 

numa submissão absoluta das elites locais, que aprofundou sua vocação ao governismo. 

Assim, agia como as velhas oligarquias, cooptando as elites locais das diversas facções e 

orientações políticas.  

Portanto, do Regime Militar a Bahia logrou a modernização que lhe incluiu na 

corrente do desenvolvimento nacionalmente iniciado em 1930, mas com o preço de um 

aprofundamento da desigualdade entre a capital e o interior, além de um esvaziamento do 

                                                             
61 A carreira política de ACM começa em 1954 quando é eleito deputado estadual. Em 1966, já sob a égide do 

novo regime, ele assume destaque na política baiana ao ser alçado ao posto de prefeito de Salvador. De 1967 a 

1970, o “prefeito do século” não só estreou como administrador como pavimentou seu caminho para a liderança 

estadual. Torna-se governador da Bahia pela primeira vez em 1971 e consolida uma hegemonia que duraria até o 

início dos anos 2000, não obstante a vitória da oposição no estado em 1986 (Waldir Pires, PMDB) (DANTAS 

NETO, 2006). 
62 As principais obras do período foram a Avenida Paralela e o Centro Administrativo da Bahia (CAB), ambas 

em Salvador. Com estas obras acelera-se um processo de urbanização da Bahia em que a capital passou de 847 

mil habitantes em 1965 para 1,36 milhão de habitantes em 1975 (REIS, 2010). 
63 Antônio Ferreira de Oliveira Brito (1908-1997) era natural de Ribeira do Pombal (Bahia) e atuou como juiz de 

direito em várias comarcas da região. Como político fez carreira no PSD sendo deputado estadual constituinte 

em 1947 e Secretário de Segurança Pública da Bahia no governo de Otávio Mangabeira (1947-1951). Exerceu 4 

mandatos de Deputado Federal e foi Ministro da Educação e de Minas e Energia entre 1962 e 1964. Com o golpe 

de 1964 se integrou à Arena e se elegeu deputado federal mais uma vez em 1966, entretanto, teve seus direitos 

políticos cassados pelo AI-5 em 1969. Voltaria ao cenário político em 1981 como presidente da Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco – CHESF (DANTAS NETO, 2006, p.501). 
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espaço público64. Tratou-se de um processo que, no dizer de Dantas Neto (2006), baseava-se 

numa mescla entre “modernidade” e “tradição”, isto é, modernização econômico-

administrativa e conservadorismo político. Assim, se de um lado o regime militar reavivou o 

mandonismo já que os velhos coronéis ressurgiram como novas elites partidárias, de outro, é a 

partir das mudanças econômicas expandidas por ele que a política baseada na família começa 

a perder suas bases.  

 

1.2. Poder e política na “Nova República” 

 

1.2.1. A reorganização do poder central/regional e seus reflexos nos municípios 

 

Mesmo sendo controlada por elementos remanescestes do regime autoritário, a 

redemocratização brasileira dos anos 1980 iniciou um processo sem precedentes de inovação 

política e de renovação das elites dirigentes. Assim, se o movimento das “Diretas Já” não 

alcançou seu resultado imediato, já que a escolha do presidente foi novamente de forma 

indireta em 1985, em 1986, quando se realizaram eleições para governadores, deputados e 

senadores, a oposição ao antigo regime obteve uma vitória esmagadora. O PMDB, então o 

principal partido oposicionista, elegeu 22 dos 23 governadores eleitos. Na câmara dos 

deputados a renovação foi igualmente profunda visto que o PMDB elegeu 260 deputados 

contra 118 do PFL65. Como lembra Kinzo (2001), foi neste ambiente político que a 

redemocratização entrou em sua terceira e decisiva fase.  

Mais uma vez o caso baiano pode ajudar a entender o processo político nacional. Na 

Bahia, a partir de 1986, os ventos da mudança começaram a soprar contra o carlismo, que até 

então gozava a hegemonia construída no período autoritário66. O PMDB elegeu o governador 

                                                             
 64 Como afirma Dantas Neto (2003, p.228): “[...] na Bahia do exitoso conservadorismo moderno objeções ao 

carlismo havia apenas em ambientes privados. O espaço público era surdo e quase mudo”. 
65 Fundado em 1984 como uma dissidência do PDS, o Partido da Frente Liberal – PFL se constituiria num dos 

principais partidos do início da Nova República alcançando seu auge nos governos de Fernando H. Cardoso. Na 

oposição desde 2003, quando do início do primeiro mandato de Lula, o PFL entrou em crise e viu várias de suas 

lideranças mais expressivas e de seus redutos mais significativos serem tomados pelo PT e seus aliados. A crise 

leva o partido a uma reformulação em 2007 quando, então, passa a ser chamado de Democratas (DEM). 
66 A única derrota de ACM neste período foi na sucessão de 1974. A eleição indireta foi vencida por Roberto 

Figueira Santos, o único de uma lista tríplice que não contava com o apoio de Antônio Carlos. Importante 

observar que Roberto Santos e ACM mantinham relações desde infância visto que Edigar Santos (pai de Roberto 

Santos) fora um dos amigos de Antônio Carlos. ACM tinha preferência por Cleriston Andrade, então prefeito de 

Salvador, para sua sucessão. A inclusão de Roberto Santos foi parte de uma estratégia de outras correntes 

arenistas na Bahia para conter a sede de poder de ACM. Todavia, o regime compensou a derrota de ACM 

concedendo-lhe o comando da Eletrobrás o que deu ao líder baiano uma expressão política nacional. Em 1978 

ACM retornaria ao comando do governo do estado. Nas eleições para prefeito em 1982 o PDS de ACM elege 

279 prefeitos enquanto o principal partido da oposição, o PMDB, elege apenas 40. Na assembleia legislativa a 
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do estado e obteve a maioria na Assembleia Legislativa67. Em 1992 o carlismo perdeu o 

controle de cidades importantes, como a própria capital, e passou a conviver com uma tensão 

política que ainda não conhecia68. 

Todavia, a ascendência do carlismo na esfera nacional na virada do século69 prolongou 

sua sobrevivência no plano regional até 2006 quando sofreu uma derrota para o PT. A 

inflexão ocorrida em 2006 teve como fator primordial a mudança no comando do poder 

central do país repetindo, assim, a fórmula que orientou as todas as mudanças na política 

baiana desde os anos 1930 (DANTAS NETO, 2007). O desgaste da política carlista foi 

aprofundado justamente pela ascensão de uma nova gramática política a partir de 2003 

quando se iniciou o primeiro governo do Partido dos Trabalhadores, no plano nacional70. Com 

efeito, mesmo que a relação do PT no governo com as chamadas “velhas oligarquias” tenha 

sido ambígua71, não há dúvida que sua ascensão em 2002 foi decisiva para a vitória estadual 

em 2006. 

                                                                                                                                                                                              
hegemonia carlista fora mantida com a eleição de 45 deputados contra 27 do PMDB. Para a bancada federal, o 

PDS obteve 23 vagas contra 14 do PMDB. 
67 O PMDB elegeu 39 deputados contra 25 do PFL e 3 do PTB. O PDT elegeu 2 e PCdoB e PT elegeram 1 cada. 
68 De acordo com Anete Ivo (2001), o fator político importante neste cenário é que ocorrem mudanças no que se 

refere às questões relacionadas ao desenvolvimento local e à democratização. O trabalho da autora é dedicado a 

uma análise da gestão da cidade de Salvador na década de 1990 focando no significado da administração da 

“Frente Pupular” (1993-1996) no contexto de uma tensão com o carlismo, hegemônico no plano estadual. Para 

Ivo (2001), a experiência da gestão de Lídice da Mata expôs os limites da governabilidade democrática na Bahia 

visto que embora implementando políticas de inclusão social e de participação popular a prefeita chegou ao fim 

do mandato com altos índices de rejeição. A explicação é que ao tempo que configurava um contraponto 

político-programático ao carlismo, a gestão era asfixiada por este. Determinado em recuperar o governo da 

capital (como de fato o fez em 1996), o grupo carlista faz um cerco no plano estadual e nacional à prefeitura 

fazendo-a padecer numa crise financeira. Doravante, a crise nas relações intergovernamentais decorrente da luta 

pela hegemonia no plano local engendra uma crise política que expõe os limites do carlismo em contexto 

democrático, bem como da democracia no contexto do carlismo, lembra Ivo (2001).  
69 Nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1994-1998 e 1999-2002), Antônio Carlos foi presidente do 

Senado (1997-1999 e 1999-2001) e seu filho Luiz Eduardo presidente da Câmara (1995-1997). Além disso, 

ACM indicou ministros e comandou estatais. 
70 Não só a perda do controle de espaços como ministérios e estatais com as quais agradava os aliados políticos, 

inclusive do interior, mas o carlismo passou a conviver com rivais empoderados pelos cargos conquistados no 

governo federal. Além disso, havia o desconforto de ser oposição de um projeto marcado por medidas populares 

num quadro em que o próprio presidente Lula jogou um papel fundamental no plano simbólico. A ação de Lula 

desde o início de seu governo foi o de fazer parecer destoante da realidade e anacrônico o discurso de seus rivais. 

Em todos os eventos em que podia falar para a população ele não abria mão de mencionar seus opositores como 

“inimigos do Bolsa Família”, por exemplo. Aliás, o antigo PFL foi um dos mais atingidos por esta estratégia 

sendo símbolo a derrota do então senador por Santa Catarina Jorge Bornhausen na eleição de 2006, um dos 

principais adversários de Lula e de seus programas no primeiro mandato.  
71 A rigor, as oligarquias estão desalojadas do poder central desde a redemocratização, mas com a ascensão de 

Lula as possibilidades para afirmarem-se como sócios minoritários do planalto foram anuladas para alguns 

setores mais radicalizados na oposição ao PT. Assim, por um lado a governabilidade do PT garantiu a 

sobrevivência de uma parte destas mesmas oligarquias como a de Sarney no Maranhão e a de Renan Calheiros 

em Alagoas, mas, por outro lado, esse processo significou a aceleração do aniquilamento de parte destas velhas 

oligarquias, sobretudo a que estava ligada ao antigo PFL. Tendo no nordeste sua base mais expressiva, foi nesta 

região que o partido mais se enfraqueceu com a perda de governos estaduais em 2006 (Bahia, Pernambuco, 

Sergipe) e de senadores em 2010 (Heráclito Fortes, senador pelo Piaui, e Marco Maciel, senador por 

Pernambuco, não conseguiram a reeleição. Na Bahia o grupo de ACM perdeu as duas vagas para PT e PSB). 
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 Cabe então analisar o efeito que estas mudanças nos planos nacional e estadual (este 

último no caso baiano) tiveram sobre o plano local. Pensando mais uma vez na Bahia, que é o 

horizonte dessa tese, pode-se dizer que um deslocamento na relação de forças, mostra-se com 

evidência. Como lembra Dantas Neto (2010), a Bahia marcha numa transição pós-carlista que 

vislumbra um quadro de maior pluralismo72 e onde as instituições partidárias equilibram o 

jogo com as elites locais. O resultado das eleições municipais de 2012 trouxe outros 

elementos para uma análise das mudanças em curso na política baiana. A eleição revelou um 

quadro de fragmentação política73 que em parte reflete as estratégias dos partidos e, noutra, às 

migrações partidárias das elites locais que, no dizer de Dantas Neto (2007, s.n.), “oscilam 

entre interesses estratégicos dos partidos governantes que ainda não conquistaram prefeituras 

suficientes e os das elites tradicionais, empenhadas em aderir”.  

Chama atenção a inversão da presença do PT e do carlismo (representado pelo DEM 

que constitui seu núcleo central) no cenário estadual. De acordo com os dados do TRE-BA, o 

PT passou de 19 prefeituras em 2004 para 93 em 2012. Já o DEM passou de 153 prefeituras 

em 2004 para 9 em 2012, embora tenha garantido uma vitória estratégica e simbólica na 

capital74. Ao afirmar o partido nuclear da oposição (o DEM) nos grandes centros urbanos 

(além de Salvador, o DEM venceu em Feira de Santana) e o principal partido governista (o 

PT) no interior, a eleição de 2012 promove na Bahia algo semelhante ao que já vinha 

ocorrendo no plano nacional onde o PT deslocou sua base para o Nordeste, antes concentrada 

nos grandes centros do Sudeste, conforme mostrado por Ricci (2010) e Singer (2012). 

Esse descolamento da base petista em ambos os casos expressa um movimento em 

curso desde o início dos anos 1990, em que o PT busca sair do espectro restrito do operariado 

para categorias mais amplas: primeiro os excluídos, depois o povo (BARREIRA, 2002). Por 

conseguinte, o processo avança quando o PT chega ao governo federal e adota uma 

plataforma “reformista” (SINGER, 2012) combinada com uma política “populista” (SELL, 

2013) que o aproxima ainda mais desses setores sociais.  

                                                             
72 Para este autor, a questão ainda não resolvida neste novo quadro refere-se à afirmação de uma nova elite 

política ou a afirmação de um pluralismo de elites. Em outro texto o mesmo autor apresenta com mais clareza o 

cenário político estadual, sobretudo, na perspectiva das disputas municipais. Segun do Dantas neto (2007), uma 

“tripolarização” configurou-se a partir do PT, PMDB e DEM que protagonizaram em 2008 uma política de 

alianças com vistas à manutenção da posição atual (PT e DEM) ou à conquista de uma posição destacada 

(PMDB). 
73 Cinco partidos elegeram grande número de prefeitos além do PT (que elegeu 93): quatro da base do 

governador Jaques Wagner (o recém-criado PSD elegeu 73 prefeitos, o PP elegeu 52, o PDT elegeu 43 e o PSB 

elegeu 28) e um da oposição (o PMDB elegeu 44 prefeitos). 
74 Em Salvador o vitorioso foi o então deputado federal pelo DEM ACM Neto, principal representante da facção 

antes encabeçada pelo avô Antônio Carlos Magalhães. 
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O processo político baiano afirma e reforça a tendência iniciada em 2003 no plano 

nacional, seja pela ênfase nos programas sociais seja pela performance pessoal do governador 

que faz frequentes participações em inaugurações nas cidades do interior onde reforça o 

contato com suas bases históricas e se aproxima das elites locais. Com efeito, o novo 

comando político da Bahia tem aprofundado a crise do carlismo ainda que isso não implique 

na consolidação de uma nova política (DANTAS NETO, 2007). Ademais, interessa aqui 

analisar como essas mudanças nos quadros nacional e regional afeta o quadro local. 

 

1.2.2. Poder local e gestão municipal 

 

O regime republicano no Brasil e seu sistema federalista têm tido dificuldade de 

constituir um poder local75 baseado numa articulação mais equilibrada de fatores endógenos 

(disputas e articulações entre os atores sociais locais) e exógenos (interconexões entre estes 

atores locais e atores ou fenômenos externos). Se de 1889 até 1930 o compromisso 

oligárquico selou a dependência municipal em relação ao estado, a  Era Vargas aprofundou a 

ausência de autonomia municipal via supressão das eleições. Mesmo a onda democratizante 

de 1946 não foi capaz de garantir autonomia aos municípios, embora tenha restituído as 

eleições e melhorado a situação financeira76. A “modernização conservadora” levada a cabo 

pelos militares no pós-64 teve o mérito de romper o isolamento local e possibilitar a 

emergência de novos padrões e procedimentos administrativos, mas não diminuiu a 

dependência do poder local sobre as esferas estadual e federal (KERBAUY Apud SILVA, 

2008). Por conseguinte, os fatores exógenos continuaram a ter maior peso que os endógenos 

na configuração do poder local.  

O processo de redemocratização dos anos 1980, por sua vez, gerou a expectativa de se 

produzir uma mudança mais efetiva do ponto de vista das aspirações municipalistas. A 

                                                             
75 Toma-se aqui o poder local na acepção de Fischer (1993), isto é, como um conjunto de redes sociais 

articuladas e superpostas, mediante relações tanto de cooperação quanto de conflito, em um espaço definido pela 

configuração destas mesmas relações. Nas palavras da autora: “[...] invariavelmente a análise do 'local' remete ao 

estudo do poder enquanto relações de forças, por meio das quais se processam as alianças e os confrontos entre 

atores sociais, bem como ao conceito de espaço delimitado e a formação de identidades e práticas políticas 

específicas (FISCHER, 1993, pp.10-11)”. Assim, poder local não se confunde com poder municipal nem se 

limita ao poder político e, portanto, deve ser analisado sob a ótica das relações sociais que tanto define seu 

escopo espacial quanto seu alcance estrutural. Ao tomar o poder local neste sentido, tem-se que ele se define e se 

movimenta nas relações que os agentes sociais (econômicos, culturais e, claro, políticos) locais estabelecem 

entre si e com os agentes de outras esferas. A noção de poder local busca captar as relações políticas que 

emergem da modernização e, portanto, ela procura atualizar a imagem do interior do Brasil que sempre foi 

associada ao coronelismo (SILVA, 2008). 
76 Como lembra Victor Nunes Leal (2002), a Constituição de 1946 equacionou melhor a questão econômica dos 

municípios ao instituir mecanismos de “participação” na arrecadação federal. Eexemplo são os 10% do Imposto 

de Renda arrecadado pela união no âmbito do município que começou a ser repassado às municipalidades. 
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constituição de 1988, ao tornar o município ente federado e garantir-lhe a execução de 

políticas públicas, efetivou parte destas demandas e promoveu uma maior descentralização 

administrativa no país. O quadro a seguir resume a evolução da participação municipal no 

bolo tributário brasileiro a partir da década de 1960. 

 

Quadro 1 – Distribuição do Bolo Tributário (%) 

Ano União Estado Município Total 

1960 59,4 34,0 6,6 100 

1980 69,02 22,2 8,6 100 

1988 62,03 26,9 10,8 100 

2000 57,3 25,9 16,9 100 

Fonte: elaborado com base em Andrade (2004) 

 

 

Observa-se que desde a redemocratização a participação dos municípios no bolo 

tributário aumentou, principalmente a partir da Constituição de 1988. No entanto, as 

mudanças introduzidas pela nova constituição não alteraram a dependência dos pequenos 

municípios em relação aos governos estaduais e, sobretudo, federal. Dados de 1999 do 

BNDES, publicados por Andrade (2004, p.215) mostram que nos municípios com população 

abaixo de 30 mil habitantes, as receitas próprias não ultrapassam 3% do total de receitas 

correntes. A mudança está no fato de que estes recursos não dependem da vontade política 

uma vez que são transferências previstas em lei. 

Outra mudança significativa está relacionada às atribuições visto que os municípios, 

mesmo os menores, passam a ser implementadores de políticas públicas e isso produz impacto 

sobre o comportamento da elite política. Para Andrade (2004), a criação do SUS, por 

exemplo, transferiu ao município a administração da saúde e isso provoca desgaste político, 

pois é o prefeito que passa a responder ao cidadão. Dito de outro modo, ao tornarem-se 

gestoras de políticas públicas as prefeituras passam a ser alvos da cobrança da população77. 

Além disso, outras mudanças como o fortalecimento do Ministério Público e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal78 têm provocado alterações políticas, inclusive no que diz respeito ao 

comportamento da sociedade, que passa a contar com mais instrumentos de controle e 

fiscalização.  

                                                             
77 É comum ouvir nos chamados “meios populares”, quando da prestação de um serviço de má qualidade ou 

simplesmente da inexistência de um serviço, que “o dinheiro vem” e “ninguém sabe o que tá sendo feito dele”. 
78 A Lei de Responsabilidade Fiscal foi introduzida em 2000 pela Lei Complementar nº 101 com o objetivo de 

impor um controle dos gastos do governo nos níveis federal, estadual e municipal. A LRF determina, entre 

outras coisas, que os gastos com a folha de pagamento não extrapole 60% das receitas no caso dos municípios. 
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A partir de 2003 houve um aumento da participação das municipalidades na gestão do 

Estado brasileiro. Como assinala Reis (2010), no governo Lula ampliaram-se as 

“transferências voluntárias”, isto é, os convênios celebrados com municípios79. Em parte, 

essas transferências se devem às mudanças em políticas públicas que conferem aos 

municípios papel fundamental na execução e gestão, como no caso da educação80. Por outro 

lado, os municípios pequenos do interior, particularmente do Nordeste, têm se beneficiado 

também de uma melhoria da situação econômica da população, via política de valorização do 

salário mínimo e através de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família81.  

Outras políticas voltadas a segmentos de baixa renda, como programas de eletrificação 

rural, de financiamento da agricultura familiar e de convivência com a seca, têm também 

alterado o modo de vida das comunidades rurais. Enfim, as mudanças institucionais e 

administrativas desencadeadas pela redemocratização e consolidadas na última década têm 

aumentado a autonomia das municipalidades em relação aos governos estaduais e nacional, 

bem como das populações interioranas em relação aos mandões locais. 

 

1.2.3. A “participação popular” e a ascensão de novos “sujeitos políticos” 

 

Uma das marcas do período pós-redemocratização tem sido a proliferação de 

mecanismos de negociação entre o Estado e a sociedade civil82, como conselhos e 

                                                             
79 Em 2009 a Confederação Nacional de municípios publicou um “estudo técnico” com o título Análise das 

transferências voluntárias (convênios) entre União e Municípios onde aponta a evolução do repasse de recursos 

nos últimos anos. O estudo aponta que “A partir de 2003, tanto a quantidade quanto os valores desses convênios 

vem aumentando sistematicamente, indicando um maior apoio do governo federal aos municípios”. Basta 

observador que durante o governo FHC foi conveniado um valor total de R$ 27,1 bilhões, enquanto que até 2008 

o governo Lula tinha conveniado R$ 34,2 bilhões. Fonte: www.cnm.org.br/. 
80 Neste aspecto, a maior mudança está associada à criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O Fundeb foi criado em 2006 em 

substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef), que vigorou de 1998 a 2006. Sua implantação começou em 1º de janeiro de 2007, sendo 

plenamente concluída em 2009. Com o Fundeb, o aporte de recursos do governo federal na educação básica 

aumentou de R$ 2 bilhões em 2007 para R$ 3,2 bilhões em 2008 e R$ 5,1 bilhões em 2009. 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb. 
81 De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, o Nordeste era 

responsável por 51% dos benefícios concedidos pelo Programa Bolsa Família em 2010. Na sequência vem o 

Sudeste (25%), Norte (11%), Sul (8%) e Centro-Oeste (5%). De acordo com o estudo, em todo país foram pagos 

benefícios a 13,3 milhões de famílias brasileiras, representando mais de R$ 1,6 bilhão. Fonte: 

http://www.ipea.gov.br/presenca/. 
82 O conceito de sociedade civil conforme utilizado nestes estudos tem origem em Habermas que define-a da 

seguinte maneira: “O seu núcleo institucional é formado por associações e organizações livres, não estatais e não 

econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais do 

mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e associações, os quais captam os 

ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e transmitem, a seguir, para a 

esfera pública política (HABERMAS, 2003, p.99)”. Habermas toma como ponto de partida para sua descrição da 

sociedade civil os trabalhos de J. Cohen e A. Arato. Estes dois autores, baseando-se na teoria do próprio 
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conferências, onde, inclusive, observa-se em alguns casos a ação efetiva da sociedade civil na 

gestão e execução de programas sociais83, ainda que seja controverso o resultado dessa 

atuação84.  

A participação popular consiste num fenômeno relacionado a um contexto de 

mudanças políticas que, conforme apontam Dagnino, Olvera e Panfische (2006), marcaram a 

América Latina nas últimas décadas. No Brasil a participação popular ganhou espaço na 

agenda política a partir da entrada em vigor da nova constituição (1988) quando surgiram no 

país as primeiras experiências participativas, principalmente no âmbito local. Assim, o 

participacionismo está associado a dois fatores correlacionados. Por um lado, a entrada em 

cena de novos atores, que, ao apostarem numa estratégia que combina reinvindicação e 

negociação de políticas de inclusão social e de garantia de direitos, acabaram por transformar 

a própria forma como o Estado formula e implementa políticas públicas85. Por outro, às 

vitórias eleitorais que partidos de esquerda86, tendo o PT na dianteira, obtiveram neste período 

e, inclusive, a partir de 2003 quando o partido assumiu a gestão central do Estado.  

                                                                                                                                                                                              
Habermas, elaboraram um “catálogo” dos atores da sociedade civil excluindo daí atores identificados com o 

Estado e com o mercado que desemboca numa concepção tripartite da sociedade. No Brasil o conceito de 

sociedade civil desta vertente foi amplamente divulgado com a publicação por Leonardo Avritzer do livro 

Sociedade civil e democratização (Belo Horizonte: Editora Del Rey, 1994). Em um dos ensaios que compõem 

a obra Avritzer relaciona três elementos que potencializaram a emergência do conceito nas ciências sociais e 

mesmo no debate público, a saber: a) a crise do paradigma marxista; b) crise do estado do bem-estar juntamente 

com o surgimento dos novos movimentos sociais e; c) os processos de redemocratização (AVRITZER, 1994). 
83 Um exemplo de política em que a sociedade civil cumpre papel de gestora e executora é o Programa Um 

Milhão de Cisternas (P1MC) desenvolvido pela Articulação do Semi-Árido (ASA) – organização não 

governamental com atuação no semi-árido nordestino – em parceria com o governo federal e outros parceiros. 

No P1MC a ASA seleciona as famílias a serem beneficiadas com a ajuda de parceiros locais (geralmente o 

Sindicato Rural, pastorais da igreja católica e associações comunitárias), promove um processo de formação e 

um treinamento dos profissionais que trabalham na construção das cisternas. Na execução da obra a comunidade 

é novamente mobilizada em mutirão. O P1MC surgiu em 2003 e já construiu mais de 300 mil cisternas 

(reservatórios de água de chuva construídos no chão), beneficiando mais de 1,5 milhões de pessoas.  
84 Neste ponto a polêmica gira em torno do efeito de se ter os “movimentos sociais” atrelados à máquina do 

Estado. Luiz Werneck Vianna (2007), por exemplo, vê como algo negativo ao afirmar que: “Com esse 

movimento, o Estado avoca a sociedade civil para si, inclusive movimentos sociais como os de gênero e os de 

etnias. Tudo que é vivo gira e gravita em torno dele. Boa parte das Organizações Não-Governamentais (ONGs) 

são dele dependentes e sequer lhe escapam os setores excluídos, difusamente distribuídos no território do país, os 

quais incorpora por meio de programas de assistência social, como o bolsa-família, com o que se mantém 

capilarmente articulado à sua sociedade”. Já para Moroni (2009), a incorporação dos movimentos sociais em 

espaços de negociação como as instituições participativas implica em reconhecê-los como sujeitos políticos. 
85 Neste aspecto o estudo de Eder Sader (2001) é considerado um clássico por ter abordado o papel dos “novos 

movimentos sociais” desde a década de 70. Sader teve o mérito de ter chamado a atenção para a emergência 

destes movimentos, inclusive os que atuam em pequenos espaços como bairros, como “sujeitos políticos”. O 

desenvolvimento do participacionismo nas décadas de 1980 e 1990 é considerado por alguns autores como 

institucionalização destes movimentos analisados por Sader (DAGNINO, 2004; GOHN, 2008). 
86 Como mostrei em outro trabalho, esse contexto marcado pelo espontaneísmo popular e pela expansão da 

participação foi canalizado pelas tendências políticas à esquerda. Com efeito, referenciados em experiências 

clássicas da tradição socialista e revolucionária, alguns governos dirigidos por prefeitos esquerdistas 

institucionalizam mecanismos de democracia direta pautados como estratégia de construção do “poder popular” 

(CARREGOSA, 2009). 
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É vasta a literatura sobre participação popular no Brasil87. De um modo geral, pode-se 

dizer que esse campo converge na opinião de que o participacionismo tem promovido uma 

mudança nas relações entre o Estado e a sociedade civil, visto que as políticas públicas 

passam a ser o resultado de uma negociação entre ambos. Nesta perspectiva, a construção de 

experiências participativas fomentaria “estruturas de oportunidades políticas88” para 

determinados atores sociais e engendraria na sociedade em geral a fecundação de uma cultura 

política cívica89. Com efeito, as instituições participativas funcionariam como “esferas 

públicas locais” capazes de inserir uma maior “racionalidade” no processo de tomada de 

decisão sobre questões de interesse geral (COSTA, 1997).  

No caso de contextos como o interior do Nordeste, estudos recentes90 têm 

demonstrado tensões resultantes destas “inovações institucionais” em face dos padrões 

tradicionais da política ainda predominantes na região, sobretudo nos municípios menores. 

Apontam-se a existência de um conjunto de “possibilidades” despertadas pela participação 

popular como: “redefinição das relações de poder nos municípios, o aparecimento de novas 

fontes de autoridade política, o surgimento de novos grupos ou de novas pessoas com 

aspirações políticas e a complexificação das relações de dominação” (HEREDIA, 

BARREIRA e PALMEIRA, 2012, p.13). Dito de outro modo, o surgimento de conselhos e 

outras instituições participativas têm gerado mudanças nas formas de mediação política 

porque se baseiam em negociações mais impessoais e mais abertas (PALMEIRA, 2012).  

                                                             
87 Segundo Dagnino e Tatagiba (2007) estes estudos não constituem um campo coeso e os enfoques teóricos e 

interpretativos tem variado ao longo do tempo. Numa primeira geração teriam predominado estudos 

“celebratórios” baseados em análises “maniqueístas”, baseados em modelos duais que opunham a “sociedade 

civil” (considerado o elo das virtudes republicanas) e o Estado (considerado o elo dos vícios políticos) 

(DAGNINO, OLVERA e PANFICHE, 2006). Uma segunda geração teria tentado escapar destas armadilhas 

desenvolvendo análises mais críticas e pautadas em metodologias que possibilitam escapar do normativismo. De 

acordo com Silva (2007), o uso da abordagem relacional-processual, que é inspirada nas sociologias de Bourdieu 

e Elias (entre outros), tem sido a maior inovação nos estudos recentes sobre participação e associativismo civil. 

Com a abordagem relacional-processual pretende-se superar as análises “essencialistas” e “substancialistas”. Por 

conseguinte, ocorre também um deslocamento do foco analítico que passa a dar maior atenção aos atores 

envolvidos e ao conjunto de fatores (estruturais e conjunturais) que condicionam a participação. 
88 A noção de “estrutura de oportunidades” teve origem na sociologia política norte-americana com autores como 

Charles Tilly e Sidney Tarrow. Para Tarrow (2009) oportunidades (e restrições políticas) são fatores do contexto 

social que funcionam como estimuladores ou desestimuladores para a ação coletiva. Por conseguinte, as ações 

decorrentes dos estímulos oferecidos pelas estruturas de oportunidades criam novas oportunidades, tanto para os 

primeiros insurgentes como para retardatários ou para opositores. Luchmann e Borba (2007) utilizaram esta 

noção em diálogo com Tarrow (2009) para abordar experiências de participação social no Brasil.  
89 Neste aspecto, a inspiração é a obra de Robert Putnam Comunidade e democracia (ver bibliografia) que 

analisa a eficácia de instituições em duas regiões da Itália, culturalmente diferentes. A obra foi tomada como 

referência por uma série de estudos voltados à análise das inovações institucionais introduzidas no Brasil a partir 

da redemocratização dos anos 1980. 
90 Trabalhos como os de Irlys Barreira (2012) e Moacir Palmeira (2012) têm se debruçado sobre experiências 

vivenciadas desde a década de 1980 em municípios do Ceará e de Pernambuco, respectivamente. Os textos são 

parte de um amplo projeto de pesquisa voltado à analise de experiências com foco no significado social e nos 

efeitos das experiências participativas sobre os contextos locais. 
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Por outro lado, ao introduzir novos personagens e novos métodos de mediação 

política, uma tensão se estabelece com chefes políticos tradicionais, principalmente os 

vereadores (PALMEIRA, 2012; BARREIRA, 2012). Nesta perspectiva, o participacionismo é 

apontado como uma “ruptura” com a política tradicional. Contudo, Odaci Coradini – que tem 

estudado o caso específico do Rio Grande de Sul, onde a gramática da participação popular 

parece ter sido assimilada até por atores políticos tidos como tradicionais – interpreta o 

participacionismo de outro ângulo. Para este autor, mais que alvejar soluções para problemas 

sociais: “[...] estes mecanismos de ‘participação’ se constituem antes em armas ou recursos de 

legitimação de posições políticas e, portanto, são parte dos confrontos entre segmentos de 

elites políticas em concorrência” (CORADINI, 2012, p.78).  

Cabe questionar aqui se essa legitimação não seria parte da renovação política de que a 

democracia brasileira tem se nutrido, particularmente no interior do Nordeste. O caso 

estudado por Moacir Palmeira, por exemplo, mostra como a implementação de uma política 

participativa em um pequeno município do sertão pernambucano configurou um confronto 

com os políticos tradicionais que sintomaticamente reagiam com desprezo91 à novidade. 

Semelhantemente, alguns estudos têm mostrado como a expansão do participacionismo no 

estado da Bahia92, inclusive em pequenas cidades do interior, expressa e aprofunda a crise do 

mandonismo carlista. A introdução de políticas participativas num cenário como o baiano 

teria produzido uma pressão sobre as formas tradicionais de negociação pública e acelerado 

uma “transição” de paradigmas, criando possibilidades de fissuras no mandonismo local 

(MOTA, 2007).  

Portanto, estas instituições – aí incluídas também as associações comunitárias e os 

conselhos municipais – constituem-se em meios para que atores antes alijados dos espaços de 

poder possam ter algum protagonismo político93. Assim, a participação popular tem sido um 

meio para a constituição de novos atores políticos ou a legitimação de atores não tradicionais, 

                                                             
91 “O ‘choque’ provocado pelos conceitos pode ser avaliado na brincadeira mal-humorada atribuída ao 

Deputado, chefe da facção rival ao prefeito, por um outro político do município: ‘Diz que o Deputado chegou na 

Vila das Queimadas e perguntou: ‘Como vão?’ Nós vai bem. Aqui já tem até conselho’. ‘Que conselho? 

Conselho só de mãe, e, às vezes, a gente nem obedece’” (PALMEIRA, 2012, p.206). 
92 Segundo Milani (2007) a Bahia tem acompanhado as tendências nacionais no que diz respeito à expansão da 

participação, embora em escala inferior à do Sul e Sudeste. Este autor estudou quatro experiências no estado 

entre as quais a experiência do “Congresso Popular” no pequeno município sertanejo de Pintadas. Já Aurea 

Mota, cujo trabalho foi publicado no mesmo livro em que foi publicado o trabalho de Carlos Milani – trata-se de 

uma coletânea organizada por Leonardo Avritzer e publicada pela editorada UFMG com o título “A participação 

social no Nordeste” –, estudou nove experiências em cidades baianas (Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Salvador, 

Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista). 
93 Além de garantir um papel de destaque a seus participantes no universo social em que estão inseridos, estas 

instituições “treinam” estes participantes para a incursão em outros espaços políticos.  Nestas experiências os 

participantes adquirem as disposições próprias ao espaço político ou aperfeiçoam o que aprenderam em 

experiências anteriores em ONGs e sindicatos, por exemplo (CARREGOSA, 2009). 
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inclusive nos pequenos municípios onde se proliferam militantes de partidos de esquerda, de 

ONGs e sindicatos. 

 

1.3. Configuração socioeconômica e política: mudanças e permanências 

 

1.3.1. Democracia e política local 

 

Ao analisar o impacto do novo contexto político-institucional pós-redemocratização 

sobre o cotidiano da política, alguns estudos, sobretudo no campo da antropologia da política, 

têm levantado questões fundamentais que retomam e atualizam a discussão lançada por Victor 

Nunes Leal, Maria Isaura Pereira de Queiroz e outros. Interessados em apreender o sentido 

atribuído à política pelas pequenas comunidades, estas pesquisas de um modo geral 

interpretam a política do interior como uma política dominada pela lógica da “temporalidade” 

e da “reciprocidade” ou simplesmente como uma política de “facções”. 

A questão da “temporalidade” é central, pois indica uma “visão de mundo” 

predominante nestes contextos. Como observam Palmeira e Heredia (2010b, p.8): 

 

Ao contrário de uma sociedade divididas em partes (instituições, instancias, esferas) 

ou dimensões, deparamo-nos com uma sociedade que comporta “tempos” (de plantar, 

de colher, de festas, da Quaresma, da política) que se contrapõe ou se opõem todos a 

um certo cotidiano. 

 

Portanto, o tempo da política, assim como o tempo de plantar e o tempo de colher, 

marca mudanças profundas no cotidiano da comunidade. Com efeito, além da delimitação 

cronológica da atuação dos políticos, o princípio temporal subverte o cotidiano de toda a 

comunidade e “atualizam” aspectos importantes da vida social94. Segundo Moacir Palmeira 

(2006), a noção de que existe um tempo para a política faz com que em períodos não 

eleitorais – portanto, períodos não políticos – só a atuação do governo, seja considerada 

“legítima”. Com efeito, a atuação de militantes políticos esquerdistas e dirigentes de 

movimentos sociais e sindicais95, geralmente vista com desconfiança pela população.  

                                                             
94 É neste sentido que a antropologia propõe “pensar os processos de escolha e representação enquanto 

elementos que criam e recriam, produzem e são produzidos pelos valores, crenças e relações sociais dos quais 

são parte integrante” (HEREDIA, TEIXEIRA e BARREIRA, 2006, p.13). 
95 No caso dos sindicatos rurais, Palmeira (2010) observa, todavia, que houve uma expansão de sua importância 

para os pequenos municípios desde os anos 1970. A partir da redemocratização teria ocorrido uma tendência de 

ingresso de dirigentes destes sindicatos na política o que exigiu uma espécie de “divisão de trabalho entre as 

tarefas sindicais e aquelas de caráter político” (p.159). Além de uma expressa proibição da atividade política nos 
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Nessa perspectiva, as eleições – particularmente as eleições municipais que, no dizer 

de Palmeira (2006), constituem uma espécie de matriz da agenda eleitoral – são momentos em 

que os alinhamentos sociais e políticos de uma comunidade se ajustam ou se redefinem 

mobilizando valores e interesses. Os comícios96 marcam o início do tempo da política 

constituindo-se, portanto, numa espécie de ritual de passagem. Como assinalam Palmeira e 

Heredia (2010b, p.65): “A partir de cada comício, esse produto de trocas entre os comícios 

que são as acusações e as promessas, mas não apenas eles, transformados em temas de 

conversa, embebem de política o cotidiano da comunidade”. 

Por conseguinte, a decisão sobre em quem votar implica para o eleitor em escolher de 

que lado está na composição social, e isso lhe obriga a levar em consideração qual lado lhe 

oferece melhores possibilidades de recompensas atuais ou futuras. Nas palavras de Palmeira 

(2006, p.144): “A confiança do eleitor num político (e, portanto, a possibilidade de adesão) 

passa por sua capacidade de prestar favores, de dar assistência, de beneficiar a comunidade, 

de cumprir as promessas feitas ou o que é compreendido como promessa”. Esta “lógica” da 

“reciprocidade” diz, portanto, que se paga com o voto o favor prestado pelo político 

(VILLELA e MARQUES, 2002).  

De acordo com Barreira (2006), a consolidação do sistema de “dádivas” tem relação, 

paradoxalmente, com os aperfeiçoamentos dos sistemas de votação e com a coibição da 

violência nos processos eleitorais. Nas palavras do autor: “Com a diminuição das 

possibilidades de fraudes eleitorais e das ameaças físicas, surgem, em contrapartida, as 

gratificações, as benesses e os benefícios” (BARREIRA, 2006, p.154). Portanto, ainda 

                                                                                                                                                                                              
sindicatos durante o regime militar, os sindicalistas se deparariam agora com uma concepção de política ainda 

predominante em comunidades tradicionais que separa a atividade sindical da atividade eleitoral. 
96 Os comícios são uma espécie de síntese da política local e, conforme lembram Palmeira e Heredia (2010b), 

são encarados como festa pela comunidade. Eles se destinam fundamentalmente a promoverem uma 

aproximação física entre os candidatos e seus eleitores. Com efeito, nos comícios o que menos importa são os 

discursos dos candidatos. Vale aqui lembrar Bourdieu quando diz que, por pertencer ao mundo dos políticos que 

é caracterizado por encenações teatrais de todo tipo, a “linguagem política” é desprezada pela população em 

geral. Por conseguinte: “Neste ponto, se instauram as relações entre os profissionais e os profanos, os 

significantes e os significados: os dominados que estão comprometidos com a consciência, ou seja, com a 

linguagem, encontram-se à mercê dos discursos que lhes são propostos, correndo o risco de sair da doxa para 

cair forçosamente na alodoxia, em todos os falsos reconhecimentos, aliás, favorecidos pelo discurso dominante 

[...]. A linguagem dominante destrói, desacreditando-o, o discurso político espontâneo dos dominados: deixa-

lhes apenas o silêncio ou a linguagem artificial, cuja lógica já não é a do uso popular, sem ser a do uso erudito – 

linguagem deteriorada em que as ‘palavras difíceis’ são utilizadas simplesmente para marcar a dignidade da 

intenção expressiva – e que, incapaz de transmitir algo verdadeiro, real ou ‘sentido’, desapossa seu utilizador da 

própria experiência que, segundo se presume, tal linguagem deveria exprimir. [...] (BOURDIEU, 2008, pp.430-

431)”. Com efeito: “[...] para escapar da ambivalência ou da indeterminação diante do discurso, resta apenas 

confiar-se ao que se sabe apreciar: o corpo de preferência às palavras, a substancia e não tanto a forma, e, em vez 

de conversa fiada, um rosto simpático (BOURDIEU, 2008, p.433)”. Nesta perspectiva, o que se conhecem como 

“personalismo” consiste no mecanismo pelo qual os partidos conseguem apresentar-se para os eleitores de forma 

mais compreensível e confiável. É o que ocorre particularmente nos comícios onde, mais do que a mensagem 

verbal transmitida, importa o desempenho do candidato na tarefa de “personificar” a facção. 
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segundo Barreira (2006), as dádivas eleitorais se expandiram num contexto em que “o 

cabresto já não é mais tão curto”, mas também quando se instaurou um “mercado eleitoral” 

cujo “código moral” diz que crime não é a compra de votos, mas a promessa não cumprida.  

Palmeira (2006) ressalta que esta “economia” não é operada entre indivíduos, mas por 

redes de compadrio ou pertencimento comunitário, que tendem a obstaculizar o chamado 

“voto consciente”. Assim, as dádivas eleitorais materializariam as mesmas relações de 

reciprocidade que desde o início da república caracterizam as relações políticas entre os 

coronéis e suas parentelas. Vilaça e Albuquerque (2003) apontam a prática da “barganha” 

como o resultado de um aprendizado adquirido ao longo do tempo em que o eleitor “começa a 

ser exigido, solicitado; descobre o poder de barganha que possui. Passa então, ele mesmo a 

pedir e exigir. [...] O voto começa a ser favor; de favor se torna objeto de negócio” (p.62). Por 

conseguinte: 

 

“O voto de cabresto passou, então a voto mercadoria. Votos são trocados por vestido, 

paletó, chapéu ou sandália. Ou pelo pirão do dia da eleição. Em fase mais recente, 

voto vale dinheiro. Origina-se, então, todo um complexo mecanismo de mercado, em 

torno da mercadoria voto, de que não se aumenta enorme especulação a determinar-

lhe o preço” (VILAÇA & ALBUQUERQUE, 2003, p.63). 

 

Assim, a barganha do voto teria se mantido no período recente e o dinheiro teria 

assumido o papel de principal dádiva. Com efeito, os antigos cabos eleitorais vão saindo de 

cena para dar lugar aos políticos profissionais ou a novas lideranças comunitárias que se 

formam em torno das facções políticas (BARREIRA, 2006; PALMEIRA, 2006). Assim, 

embora os operadores intermediários da política tenham se transformado, no topo do processo 

político local estão as facções, este tipo de configuração política tão associado ao período 

coronelista. 

As facções são agrupamentos políticos formados em torno de um líder (um chefe 

político) que exerce algum paternalismo na comunidade (PALMEIRA, 2006; PALMEIRA e 

HEREDIA, 2010b). Encontradas tanto em sociedades tradicionais quanto em sociedades 

modernas, as facções têm a flexibilidade organizacional e a versatilidade adequadas para uma 

política marcada pela sazonalidade e pela prática da barganha, seja na lógica do “voto de 

gratidão” seja na lógica do “voto mercadoria”. As facções se configuram relacionalmente, isto 

é, na dinâmica das polarizações políticas e sociais que produzem dentro de um determinado 

contexto cujo antagonismo fundamental é o que se dá entre “situação” e “oposição”. 

Nos períodos eleitorais todos os seguidores de uma facção exercem funções, mas nos 

períodos compreendidos entre eleições, as atividades restringem-se aos chefes ou àqueles que 
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ocupam postos no governo (quando situacionista). Contudo, Beatriz Heredia (2006) observa 

que as disputas dentro das facções são constantes, isto é, não obedecem à temporalidade 

externa a elas, o que implica pensar numa temporalidade e numa lógica política própria aos 

políticos.  

As facções são, portanto, um símbolo do continuísmo e da adaptabilidade que 

caracterizam a política local no interior do Brasil. Todavia, têm surgido também formas de 

militância97 social e político que torna o jogo político mais complexo (BARREIRA, 2006; 

PALMEIRA, 2006; PALMEIRA e BARREIRA, 2012). Assim, é possível levantar a hipótese 

de que está havendo uma renovação e uma diversificação dos atores políticos nutrindo-se 

tanto de fatores socioeconômicos quanto de fatores político-institucionais – embora isso não 

implique necessariamente numa transformação das práticas, pois para se consolidarem como 

elites políticas, os “novos atores” tendem a se ajustarem ao contexto social.  

 

1.3.2. O local, o rural e a política 

 

Nas seções e subseções acima, mostrei que o município foi o pilar da política 

brasileira durante a colônia, o império e a primeira república. Mostrei também que desde os 

anos 1930 o estado brasileiro vem passando por um processo de centralização e concentração 

de poder nas mãos do governo federal, relegando ao município um papel secundário. Por 

outro lado, essa centralização tornou a política mais dinâmica e instável de modo que 

qualquer mudança no comando do poder central tende a influenciar o comportamento político 

nas diversas esferas. Como observa Paulo Fábio Dantas Neto (2010), nesse contexto o 

município passou a ser uma espécie de trincheira das elites tradicionais, pois é aí que elas se 

resguardam da influência renovadora das elites políticas que ao longo das últimas décadas se 

revezaram no poder. Então, em que consiste a política local que se mostra tão adaptável às 

transformações globais do sistema político preservando características tidas como arcaicas e, 

ao mesmo tempo, incorporando novas?  

Deve-se buscar as respostas para estas questões explorando melhor as características 

sociológicas do universo social que constitui o município do interior e sua influência sobre as 

estruturas e as práticas políticas. Pode-se desdobrar a questão em dois aspectos sendo um 

quantitativo e outro qualitativo. Quanto ao aspecto quantitativo, é indiscutível que quando se 

                                                             
97 Outros estudos apontam que nas últimas décadas tem se expandido um militantismo turbinado pelo aumento 

da escolarização. Para Coradini (2006), ao “politizar” os recursos escolares os militastes tem potencializado a 

atuação em várias esferas e incidido no campo político tornando-o mais diversificado e complexo. Nas regiões 

rurais as lideranças sindicais e associativas tem também cumprido esse papel (PALMEIRA, 2006). 
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trata de universos sociais de pequena escala a forma como as relações políticas se 

desenvolvem são afetadas. Como lembra Elias (1994), a influência do indivíduo no sistema 

político é proporcional à escala da sociedade em questão, portanto, em espaços sociais (como 

municípios) ou instituições (como sindicatos) menores a política tende a aproximar-se do 

indivíduo arrebatando-o completamente; as diferenças entre representantes e representados 

arrefecem-se e as partes confrontantes se tornam hostis entre si. Com efeito, a impessoalidade 

que pressupõe a representação política é subvertida por relações face a face que, inclusive, 

tornam o jogo político mais suscetível a confrontos violentos entre as partes concorrentes.  

Sendo a escala a questão principal, essas características das disputas políticas dos 

pequenos municípios também se manifestam em disputas pelo comando de sindicatos e 

associações diversas em contextos mesmo de regiões metropolitanas. Ou seja, a baixa 

diferenciação social entre a população e a proximidade física entre os indivíduos, ambas 

relacionadas à escala social, implicam na forma como os confrontos políticos são travados 

nesses dois contextos. Todavia, diferentemente dos sindicatos, os municípios pequenos do 

interior acumulam uma segunda característica – esta qualitativa – que lhes conferem 

peculiaridades. Trata-se do fato de ainda possuírem em boa medida características de 

sociedades rurais.  

Sabe-se que o Brasil passou por um crescente processo de urbanização ao longo do 

século XX e que atualmente a taxa de urbanização do país é de 84,5%. Porém, como aponta 

Ricardo Abramovay (2009, p.14), cerca de um terço da população brasileira vive em regiões 

rurais e “nada indica que esta proporção tenda a cair de forma significativa num horizonte 

previsível”. Neste quadro se incluem municípios com menos de 50 mil habitantes que, 

segundo o IBGE, comportam cerca de 36% da população brasileira. Portanto, o rural ainda é 

uma característica sociológica importante no Brasil manifestando-se de forma mais 

contundente nestas regiões interioranas. 

Mas de que maneira a persistência do rural afeta a política nestes contextos e quais são 

as perspectivas de mudança? Para Maria Isaura Pereira de Queiroz, cujos trabalhos 

exploraram as relações entre os universos micro e macrossociológicos em contextos rurais e 

com foco na dinâmica da mudança social98, uma das características fundamentais da 

sociedade brasileira é, justamente, o papel que o rural sempre teve nela. Dominante na fase 

                                                             
98 Para André Botelho e Lucas Correia Carvalho (2011), pautada na “construção de um campo problemático 

sobre a mudança social”, a obra de Maria Isaura Pereira de Queiroz teria como característ ica fundamental a 

articulação entre as dimensões da estrutura e da ação, que é uma das grandes controvérsias das ciências sociais. 

Em suas pesquisas de campo a autora teria explicitado esta característica ao abordar temas micros (estudo de 

comunidades e de personagens como beatos) em articulação com a dimensão macrossociológica (a sociedade 

brasileira, o sistema político brasileiro, etc.). 
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colonial e até o primeiro quarto do século XX, o rural não foi eliminado completamente pela 

modernização que se seguiu sendo um elemento constitutivo do processo de “mudança 

social”99 (QUEIROZ, 1976 e 1978). 

Para Maria Isaura, a “parentela” é a principal marca do rural na sociedade brasileira. 

Constituída em seu núcleo pela grande família patriarcal e estendida através de redes de 

“compadrio”, a parentela encerra em si um tipo de relação social e uma forma de 

solidariedade. Em suas palavras:  

 

Tornar-se padrinho de alguém era ter direitos e deveres para com o afilhado e sua 

família. A tirania do grande proprietário podia se reduzir por esta espécie de 

parentesco religioso; pois, padrinho e madrinha eram responsáveis diante de Deus do 

bem-estar dos afilhados e família. Esta espécie de relação existia e existe ainda entre 

os pequenos lavradores vivendo em ‘comunidades indígenas’ ou em grupos de 

vizinhança. Assim, a solidariedade interna entre grandes proprietários e mão-de-obra, 

ou entre pequenos agricultores morando em grupos de vizinhança, era e é muito mais 

produto da afetividade do que da complementaridade de tarefas ou de qualquer outro 

fator mais racional (QUEIROZ, 1978, p.13). 

 

As relações afetivas assumem um papel importante nas relações sociais e dificultam o 

desenvolvimento de relações típicas de sociedades “modernas” como, por exemplo, as 

relações entre profissionais de diferentes níveis hierárquicos e mesmo entre patrão e 

empregado, principalmente em pequenas unidades produtivas onde predominam relações face 

a face.  Por isso, Queiroz (1973a) ressalta que no mundo rural brasileiro desenvolveram-se 

formas de solidariedade vertical (por exemplo, as relações de compadrio que ligam sitiantes 

pobres a fazendeiros abastados) em detrimento das horizontais (como em cooperativas e 

sindicatos).  

Isso, todavia, não quer dizer que as relações sociais predominantes no meio rural 

sejam irracionais, mas que portam uma racionalidade própria. Inspirando-se em Marcel 

Mauss, Maria Isaura defende que a racionalidade predominante no mundo rural é baseada nas 

relações de reciprocidades, típicas das sociedades tradicionais estudadas pelo autor francês. É 

                                                             
99 Maria Isaura distingue três “tipos” de sociedades: a tribal, a rural e a urbana. Na primeira predominariam as 

relações sociais face a face; na segunda as relações face a face ainda predominariam, mas diante de relações 

impessoais emergentes; nas sociedades urbanas as relações impessoais ou indiretas prevalecem sobre as demais 

(QUEIROZ, 1978, pp.47-48). Para a autora esses “tipos ideais” de sociedades sucederam-se na Europa numa 

dinâmica evolutiva diacrônica, mas no Brasil o rural e o urbano têm convivido e interagido entre si formando 

uma “sociedade global” com características singulares, isto é, diferente da Europa e da América do Norte. 

Conforme anota a própria Queiroz (1978), desde os anos 1940 o Brasil passou de uma sociedade em que o 

campo dominava a cidade em uma sociedade em que a cidade domina o campo e, assim, surgiram novas formas 

de relações e instituições sociais e políticas que tornaram mais plural a vida política brasileira. No entanto, a 

cultura rural continua a dar o tom da política nos pequenos municípios interioranos e nas periferias das grandes 

cidades formadas pelo êxodo de populações rurais e onde, para essa autora, o coronelismo reapareceu sob nova 

roupagem nos anos 1970. 
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assim que a autora explica o fato do voto expressar mais uma “adesão” ou uma “barganha” do 

que uma opinião100. Em suas palavras: "O voto é, pois, consciente, mas orientado de maneira 

diversa do que o voto de um cidadão de sociedade diferenciada e complexa; no primeiro caso, 

o voto é um bem de troca; no segundo caso, o voto é a afirmação pessoal de uma opinião" 

(QUEIROZ, 1973b, p. 119). 

Ao comparar estas observações de Maria Isaura Pereira de Queiroz, feitas entre os 

anos 1950 e 1970, com as observações feitas a partir dos anos 1990 por antropólogos, 

conclui-se que há um grande grau de continuidade na forma como a política é vivida nos 

contextos interioranos.  Nestes o mandonismo local sobrevive, embora tenha se transformado 

ao longo do tempo. Se antes era o domínio da terra e, consequentemente, de reservas 

eleitorais, que permitia a potentados locais exercerem o domínio da população para o qual se 

servia de suas extensas redes de parentela e compadrio, hoje o domínio de outros recursos 

podem garantir igualmente às elites locais o poder de mando sobre a população. A fonte de 

poder pode ser justamente a prefeitura que, como já mostramos, tem se fortalecido 

financeiramente e, assim, tem se tornado nos últimos tempos os principais geradores de 

empregos e prestadores de favor à população. 

Por outro lado, as mudanças no perfil da família e o surgimento de novas ocupações 

profissionais nas sedes municipais têm impactado as relações políticas. O crescente papel do 

dinheiro nas campanhas eleitorais como substituto das práticas de “dom” e “contradom” que 

orientavam a barganha do voto – mostrado por estudos empíricos citados acima –, expressa 

um processo de substituição das relações de reciprocidade por relações mercantis. Todavia, 

não se trata no caso brasileiro de um processo diacrônico como na abordagem de Marcel 

Mauss sobre as dádivas101 ou como na abordagem de Max Weber sobre as formas de 

dominação102, haja vista a continuidade de práticas tidas como tradicionais mesmo em 

contextos “modernos”. A esse respeito, Maria Isaura lembra que no Brasil o processo de 

                                                             
100  Isto é, o fato de a escolha eleitoral expressar uma percepção de ganho efetivo (ou a retribuição de um ganho 

já obtido) e não uma preferência político-ideológica. 
101 A abordagem de Marcel Mauss (2013) aponta para o avanço de um processo de substituição das práticas de 

reciprocidade predominantes em sociedades patriarcais tradicionais por práticas mercantis predominantes na 

ascendente sociedade industrial moderna. 
102 Em sua famosa distinção das formas de dominação Weber (2005) supõe uma passagem da forma tradicional 

para formas modernas de dominação numa perspectiva diacrônica. Para ele existem três tipos puros de 

dominação: legal, carismática e tradicional. A primeira (dominação legal) baseia-se em estatutos legais, isto é, no 

aparato burocrático da moderna empresa capitalista e no Estado moderno. A segunda (dominação tradicional), 

por sua vez, baseia-se na crença e, portanto, não depende de estatutos como a legal. Ela prevalece em contextos 

sociais onde a tradição prevalece. O terceiro tipo de dominação (dominação carismática) está associada ao papel 

do líder enquanto figura que dispõe de qualidades pessoais que despertam devoção dos liderados. Ela pode ser 

encontrada tanto em contextos marcados pela tradição quanto em contextos de maior modernização. 
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industrialização e urbanização não implicou no aniquilamento de relações sociais próprias de 

sociedades rurais. Em suas palavras: 

 

A industrialização rápida do Brasil não destruiu as relações sociais e econômicas que 

lhe são específicas, nem seus valores dominantes; ela reúne novos e antigos valores 

por um processo dialético que marca todos os “patamares em profundidade” da 

sociedade, já que podemos também detectá-lo tanto no próprio desenvolvimento 

industrial (aliança da indústria e das atividades agrárias, quando na Europa e nos 

Estados Unidos a separação é nítida; formação de um proletariado individualista e sem 

consciência de classe) como no íntimo da “personalidade”, da “mentalidade” dos 

indivíduos (QUEIROZ, 1978, p.84). 

 

Assim, a sociedade brasileira teria uma tendência a adaptar as mudanças oriundas da 

“modernização” a um quadro sociocultural de matriz rural. A autora lembra que Gilberto 

Freyre já apontava em Sobrados e Mocambos que a urbanização brasileira não extinguiu a 

cultura rural embora a família patriarcal tivesse que se adaptar ao novo meio para o qual se 

transplantara (QUEIROZ, 1978, p.293). A civilização brasileira formaria, então, um 

“conjunto novo”, diferente tanto do modelo europeu quanto do norte-americano, embora seu 

processo de formação tenha sido influenciado pelos dois (QUEIROZ, 1978).  

Não houve, portanto, uma simples passagem de um modelo social a outro, mas um 

processo de transformações com mudanças e permanências. Neste sentido, mudanças sociais 

como a chamada “crise da grande família patriarcal” como também o avanço das “relações de 

mercado” não subverteram o comportamento eleitoral das populações interioranas. Como 

mostrarei nos próximos capítulos, a política local continua a ser marcada por uma espécie 

“magnetismo bipolar” e pela lógica da “barganha”. De fato, têm ocorrido transformações na 

“sociedade global” cujo impacto na política ainda não se pode conhecer completamente. Uma 

das características visíveis desse “processo” é justamente a expansão das funções estatais que 

faz avançar o que Norbert Elias chamou de individuação103, isto é, o desligamento dos 

indivíduos de seus laços primários como da família e da comunidade local. 

                                                             
103 Norbert Elias identificava aí o cerne do processo de racionalização. Na perspectiva deste autor a 

racionalização é um componente do comportamento humano desenvolvido ao longo do processo civilizador 

desencadeado a partir do século XVI. Para ele, a racionalização é “uma manifestação da mudança em toda a 

personalidade, que emerge nesta época, e da crescente capacidade de previsão que a partir desse período é 

também exigido e instilado por um número crescente de funções sociais” (ELIAS, 1993, pp.229-230). Operando 

numa lógica unitária entre indivíduo e sociedade, Elias recusa as fórmulas duais de apreender a racionalização 

como em Weber e em Habermas, por exemplo, e aponta para uma noção de racionalização como atitude humana 

nas relações interpessoais. Por outro lado, Elias não vê a racionalização como um processo universal. Para ele 

existem várias racionalidades correspondentes aos diversos grupos sociais como a racionalidade cortesã (da 

aristocracia) e a racionalidade burguesa (ELIAS, 1993). Esta perspectiva, portanto, é mais plausível para 

compreender o funcionamento da política nos contextos tradicionais que a abordagem weberiana na qual se 

tende a enxergar a sujeição da população aos coronéis, por exemplo, como expressão de ignorância ou de 

irracionalidade. Contudo, como mostrou Maria Isaura Pereira de Queiroz (1976), estes grupos subalternos 
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Com o fortalecimento do Estado os potentados locais passam a ter um concorrente na 

tarefa de controlar a população. Com efeito, a figura onipotente do fazendeiro ou comerciante 

abastado como único detentor de meios de ajuda à população pobre ou como controlador 

absoluto do próprio processo eleitoral declinou. O Estado tem construído uma rede de 

proteção social que garante mais autonomia mesmo às populações interioranas como a 

aposentadoria rural e os programas de transferência de renda. Além disso, mudanças mais 

recentes como a crescente profissionalização do serviço público tornou o controle das eleições 

por parte dos chefes políticos algo mais complexo. A esse respeito, basta lembrar o que 

representa a instituição do concurso público que tirou dos chefes políticos locais um trunfo 

eleitoral fundamental, isto é, o controle do delegado de polícia. Configura-se, então, um 

quadro de maior equilíbrio entre elites políticas e instituições (DANTAS NETO, 2007). 

 

1.4. Síntese do capítulo 

 

Neste capítulo procurei revisitar o debate sobre a política local no Brasil enfocando 

quando possível o caso baiano. Com efeito, conforme enfatizado, mesmo perdendo seu papel 

no sistema político brasileiro ao longo do tempo, a política local constitui um traço marcante 

da vida política brasileiro, uma espécie de matriz da política em geral. Assim, é nela que as 

vicissitudes da política brasileira tendem a se manifestarem de forma mais impactante e 

explícita. Isso não significa que a política local ficou totalmente à margem das mudanças 

ocorridas no cenário nacional. Ao contrário, em virtude da lógica centrífuga que a política 

brasileira assumiu a política local tem sido cada vez mais afetada por oscilações no plano 

nacional e regional o que implica em constantes “adaptações”.  

Ademais, para fins analíticos e heurísticos posso dizer que o processo em curso é 

alimentado por mudanças socioeconômicas e também por mudanças político-institucionais. 

Do ponto de vista socioeconômico tem-se um processo de avanço das relações 

mercadológicas e individualizantes que se chocam com o “modelo tradicional” configurando 

um quadro de transição e instabilidade. Do ponto de vista político-institucional tem-se um 

                                                                                                                                                                                              
tinham sim discernimento e agiam com racionalidade à medida que calculavam sua margem de ação e as 

perspectivas de ganho que ela implicava. Pode-se citar o caso das dádivas que tem funcionado como mecanismo 

de mobilização eleitoral. Há uma racionalidade na perspectiva do eleitor que ao não se sentir representado pela 

classe política exige desta uma retribuição da ajuda dada no momento da eleição. O problema aqui é o regime 

representativo que no Brasil tem demorado a se afirmar em parte devido à tardia constituição classista da 

sociedade. Dito de outro modo, a ausência de um tecido social constituído por classes no sentido moderno 

provocou um estranhamento total entre o estrato político e a massa no nascimento da República. Destarte, a 

lógica das dádivas como moeda eleitoral tem seu destino relacionado à ascensão em cada contexto de estruturas 

capazes de promover formas classistas de consciência e representação política. 
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processo de avanço do modelo “liberal-democrático” que provoca tensões e impõe ajustes na 

política tradicional. No entanto, conforme assinalado na última subseção, as sociabilidades 

próprias do universo local impõem limites a estas mudanças e dão-lhe uma dinâmica própria. 

Tais questões servem de guias para a análise empírica que se seguirá nos próximos 

capítulos. É à tarefa de descobrir novas mudanças em curso e também continuidades que 

marcam a política no interior do Brasil que dedico esta tese e, portanto, é somente a partir da 

análise empírica que me atreverei a acrescentar algo ao debate aqui revisitado.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2. PARIPIRANGA: RAÍZES, CULTURA E CONFIGURAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

Neste capítulo farei uma primeira exploração sobre o campo empírico. O objetivo é 

descrever e analisar as características históricas, culturais e socioeconômicas de Paripiranga 

no sentido de elucidar o contexto sobre o qual se dão os fatos políticos que serão objeto dos 

próximos capítulos. O capítulo está dividido em duas seções: na primeira, falarei dos aspectos 

históricos e culturais; na segunda, focarei no desenvolvimento econômico e social do 

município, bem como no seu panorama atual. 

 

2.1. Origem e aspectos culturais do município 

 

2.1.1. Malhada Vermelha, Patrocínio do Coité, Paripiranga 

 

Embora a historiografia geral aponte a ocupação desta região ainda no século XVII104, 

para os historiadores locais105, o efetivo estabelecimento de colonos no território que hoje 

corresponde ao município de Paripiranga se iniciou no século XVIII106. De acordo com Silva 

(1982) o povoamento da área se fez em “regime de diáspora”, isto é, pela dispersão de gente 

vinda do sertão (da Bahia) e do agreste (de Sergipe). Os que vinham do sertão estavam à 

procura de terras mais frescas e os que vinham do agreste procuravam novas áreas para o 

                                                             
104 O historiador sergipano Felisbello Freire (2013), por exemplo, cita a doação de sesmarias entre 1602 e 1607 

na região que compreende a fronteira entre Sergipe e Bahia na altura do atual município de Paripiranga. 
105 Refiro-me a Cândido da Costa e Silva (1982), José de Carvalho Déda (2008), Francino Silveira Deda (que nas 

décadas de 1950 e 1960 publicou vários artigos no jornal local O Ideal sobre a história de Paripiranga), 

Erathóstenes Fraga Lima (2004), Joaquim Fraga Lima (1983), Roberto Santos de Santana (2008) e, 

principalmente, João de Mattos Freire de Carvalho (1905 e 1915). Outros contribuíram com questões pontuais 

como no caso das secas tão bens descritas na biografia do senhor João Henrique Novo (2006) e no caso de 

personagens específicos como o Padre João de Mattos Freire de Carvalho que foi objeto de monografia de 

Sandra Alves Correia (2005). Pode-se citar ainda Hermenegildo Braz do Amaral (1916) cuja publicação – 

incluída nas referências bibliográficas – é rica em documentos sobre o município até o início do século XX. 
106 O livro de João de Mattos Freire de Carvalho (1922) traz dois documentos importantes. O primeiro trata-se de 

um registro de sesmaria que compreende a região registrada em Alvará de 25 de outubro de 1713 em benefício 

de Manuel Alves da Silva. O segundo é o Alvará de compra de uma área na mesma localidade por Manoel de 

Carvalho Carregosa em 1751. Já Candido Silva (1982) traz um documento da paróquia de Itabaiana, datado de 

1757, que menciona a vinda de pessoas das matas do “Cuité” para batizados e casamentos na matriz. Já o jornal 

O Ideal, edição de 1º de agosto de 1954, traz um artigo assinado por João Batista de Souza que menciona o 

depoimento de uma senhora de 116 anos, datado do final do século XIX, que afirma ter estado entre as primeiras 

pessoas “brancas” que chegaram ao território do município por volta de 1795. Segundo o depoimento, a 

caravana de pessoas chegou ao território habitado por índios e aí construiu um “barracão” e logo em seguida 

começaram a expulsar os índios. 
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cultivo de cana ou a criação de gado. Desta forma, os colonos espalharam-se por todo o 

território ocupando-o de forma mais ou menos homogênea e dando-lhe características que se 

mantêm quase intactas: população de sitiantes107, vivendo em casas construídas à beira das 

estradas, às vezes, formando verdadeiras comunidades onde são erguidas capelas e 

organizadas feiras. 

Trata-se de uma região de transição entre a zona da mata e o sertão, por isso, uma 

paisagem mesclada pelas descrições de Os Sertões de Euclides da Cunha e de Nordeste108 de 

Gilberto Freyre. Isto é, nem tão seco como nas descrições de Euclides da Cunha e nem tão 

fresco como nas descrições de Gilberto Freire. Conhecida até o início do século XIX como 

“Matas de Simão Dias109”, a porção de terra onde se formou Paripiranga consistia nos limites 

entre os domínios dos Dantas de Itapicuru110 e do português Manoel de Carvalho 

Carregosa111, que se estendiam entre o Rio Real e o Rio Vaza-barris.   

A colonização já intensa, embora dispersa, teria se consolidado com a instalação no 

território de José Vitorino de Menezes, cunhado do capitão Manoel de Carvalho Carregosa. 

José Vitorino era procedente da cidade sergipana de Lagarto, onde seu cunhado estava 

estabelecido com engenho –Moendas –, e avançou pelas “Matas de Simão Dias” rumo ao 

                                                             
107 Conceito usado por Maria Isaura Pereira de Queiroz para designar os habitantes do meio rural brasileiro que 

representam uma camada social intermediária entre fazendeiros e trabalhadores sem terra. De acordo com a 

autora, os sitiantes se caracterizam por produzirem para sua própria subsistência o que os permite manterem 

técnicas rústicas e sistema policultural (QUEIROZ, 1973a). 
108 Nesta obra Gilberto Freyre assinala que existem pelo menos dois Nordestes: um agrário e um pastoril. Nas 

palavras do autor: “[...] esse Nordeste de figuras de homens e de bichos se alongando quase em figuras de El 

Greco é apenas um lado do Nordeste. O outro Nordeste. Mais velho que ele é o Nordeste de arvores gordas, de 

sombras profundas, de bois pachorrentos, de gente vagarosa e às vezes arredondada quase em sanchos-panças 

pelo mel de engenho, pelo peixe cozido com pirão, pelo trabalho parado e sempre o mesmo, pela opilação, pela 

aguardente, pela garapa de cana, pelo feijão de coco, pelos vermes, pela erisipela, pelo ócio, pelas doenças que 

fazem a pessoa inchar, pelo próprio mar de comer terra” (FREYRE, 2004, p.45). 
109 A designação de “Matas de Simão Dias” se deve ao pioneirismo de um vaqueiro chamado Simão Dias que 

teria instalado uma “vendola” nas imediações entre Paripiranga e a cidade vizinha do lado sergipano que tem o 

seu nome. O período de instalação da vendola, no entanto, é motivo de discórdia entre historiadores locais, 

sobretudo, o Pe. João de Mattos (1922), que defende a instalação do vaqueiro no fim do século XVII, e Carvalho 

Deda (2008), que acredita na presença do mesmo vaqueiro já no século XVII. 
110 Antigos procuradores da Casa da Torre de Garcia d’Ávila, os Dantas se fixaram na região nordeste da Bahia 

onde fundaram o engenho “Santo Antonio do Camuciatá” (em Itapicuru) e tornaram-se grandes proprietários de 

terra desde o início do século XVIII. O primeiro da família a se destacar na política foi João Dantas dos 

Imperiais de Itapicuru (1773-1832) que ocupou vários cargos locais. Seu filho João Dantas dos Reis (1802-1872) 

foi homem de grande prestígio na corte imperial – da qual recebeu importantes honrarias como a comenda da 

Ordem da Rosa e a cruz da cavalaria da Ordem de Cristo. O poder dos Dantas chegou ao seu apogeu com Cícero 

Dantas Martins (1838-1903) conhecido como “Barão de Jeremoabo”. No vasto patrimônio dos Dantas constava 

engenhos e fazendas que iam do recôncavo baiano às margens do São Francisco (CARVALHO JR., 2006). 
111 Manoel de Carvalho Carregosa (1719-1789) teria chegado ao Brasil, vindo de Portugal, por volta de 1750 e se 

fixado nesta região. No livro Anápolis, João de Mattos Freire de Carvalho precisa a chegada de Manoel de 

Carvalho Carregosa citando trecho de um documento oficial com o seguinte conteúdo: “Manuel de Carvalho 

Carregosa pelo Alvará de 27 de julho de 1751 obtem uma légua de largo e trez de comprido no riacho Timbó 

junto ao Lagarto em direção ao Sertão’” (CARVALHO, 1922, p.71). Seus filhos, netos e sobrinhos se 

espalharam pela propriedade onde ergueram engenhos e constituíram a base econômico-social que deu origem 

aos atuais municípios de Simão Dias (SE) e Paripiranga (BA). 
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sertão de terras mais abundantes. Teria ele se estabelecido no território de “Malhada 

Vermelha”, que possuía terras frescas e férteis, onde fez aliança com o coronel João Dantas 

dos Reis, então patriarca do clã Dantas de Itapicuru (SILVA, 1982).  

Senhores desta terra antes da chega do colono branco, os indígenas entraram em 

atrito112 com esses, até serem totalmente eliminados. Como observa C. Silva (1982): 

 

É bem provável que, na fase de ocupação do espaço pela pecuária, os Kiriri do Coité 

se tenham refugiado em seus brejos de altitude, ou melhor, no sítio onde hoje está 

concentrado seu núcleo urbano. Atestam as urnas funerárias (porrões de barro 

contendo ossos, colares de dentes e artefatos plumários), indiscutíveis vestígios de sua 

cultura, extraídos do ventre da terra ainda em 1972, por tratores que executavam 

trabalhos de terraplanagem em área do antigo engenho Coité. Daí são expulsos pela 

frente agrícola humanamente mais compacta que se desdobra como momento segundo 

e mais agressivo do povoamento, porque com propósitos mais definidos de se fixar. 

 

Eliminado o elemento autóctone, cabia aos novos donos do território garantir o 

controle sobre seus pares, o que fizeram sem perder tempo113. Em 1846 José Antônio de 

Menezes, filho de José Vitorino de Menezes, constrói uma capela114 e dá impulso à dinâmica 

social do distrito – por isso é considerado o fundador do município de Paripiranga. Segundo 

Cândido Silva (1982), para garantir a manutenção de sua liderança, José Antônio de Menezes, 

ao lado de seu primo Joaquim José de Carvalho115, construiu alianças locais ao fatiar o 

território logo que ergueu a capela. Surgiram novas residências e casas comerciais no entorno 

da capela e a localidade pôs-se a se desenvolver tendo como carros-chefes seus dois 

engenhos116.  

Por volta de 1869 a localidade ganhou sua primeira escola pública graças aos Menezes 

e seus aliados locais. Em documento encaminhado à Câmara de Jeremoabo, município ao qual 

o então distrito de “Malhada Vermelha” pertencia, os moradores de “Patrocínio do Coité” – 

                                                             
112 Amaral (1916, p. 396) traz um registro de queixa policial de índios relatando sucessivos atentados sofridos 

com disparo de arma de fogo em 1839. 
113 Em Amaral (1916) há documentos que mencionam José Joaquim de Menezes, filho de José Vitorino de 

Menezes, como Juiz de Paz do Coité em 1839 (p.396) e o próprio José Victorino de Menezes como 

“subdelegado do Distrito de Sabão e Cuité” em 1843 (p.400).  
114 Candido Silva (1982) cita uma carta do vigário de Lagarto, Caetano Dias da Silva, informando o presidente 

da província sobre a construção da capela em 22 de junho de 1846. 
115 Também parente de Manoel de Carvalho Carregosa, do Engenho Moendas, Joaquim José de Carvalho foi um 

dos homens mais poderosos da localidade no século XIX ocupando cargos de delegado e sbdelegado. Seus filhos 

seguiram seu caminho na política sendo um deles subdelegado da vila por muitos anos (José Joaquim de 

Carvalho) e outro (Joviniano Joaquim de Carvalho), depois de se formar em medicina, foi deputado estadual e 

federal em Sergipe. Seu genro José Antônio de Carvalho foi vereador em Cícero Dantas no primeiro Conselho 

instalado com a emancipação em 1875. Outro genro, Manoel de Matos Santa Rosa, seria uma das principais 

lideranças de Paripiranga no início do século XX chegando a ocupar o cargo de Intendente entre 1924 e 1925 

além de ter sido delegado municipal e presidente do conselho. 
116 O engenho Santa Cruz de José Antônio de Menezes e o engenho Coité de Joaquim José de Carvalho, ambos 

há menos de 3km da sede do distrito. 
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tendo à frente os irmãos Victor Marcolino de Menezes, Paulo Cardozo de Menezes Goes e 

Lourenço Justiniano de Menezes, além de Marcolino Santa Roza, Manoel Joaquim de 

Oliveira, Estanislau Joaquim de Carvalho, Maurício José e Inácio Correia de Andrade – 

argumentam que “a instrução pública é uma das necessidades mais palpitantes de que devem 

curar as autoridades constituídas” e, que sendo a mais próxima distante “15 léguas”, solicitam 

instalação de uma escola na comunidade para a qual disponibilizaram “uma casa pronta de 

todos os utensílios” (AMARAL, 1916, pp.404-408).  

Em 1871, a capela é elevada à categoria de “freguesia” pela Lei Provincial 1.168, de 

22 de maio daquele ano, com o nome de “Nossa Senhora do Patrocínio do Coité”. O pequeno 

arraial deixa então de chamar-se “Malhada Vermelha” e passa a chamar-se “Patrocínio do 

Coité” ou simplesmente “Cuité”. Em 1876 a Vila de Bom Conselho é emancipada de 

Jeremoabo e Patrocínio do Coité passou a integrar o novo município. Finalmente, em 1 º de 

maio de 1886 o território foi desmembrado do município de Bom Conselho e criado o 

município de Patrocínio do Coité, através da Lei Provincial 2.553, embora por motivos 

políticos (como será discutido no próximo capítulo) a instalação definitiva tenha só ocorrido 

quase dois anos depois (1º de fevereiro de 1888), quando também foi instalado o Conselho 

Municipal.  

Estava, assim, fundada a vila de Patrocínio do Coité, integrada ao estado da Bahia. O 

município só veio a chamar-se Paripiranga em 1931 por iniciativa de autoridades estaduais, 

que promoveram uma reorganização dos municípios no bojo da Revolução de 30117. Já em 

1943 foi criada a comarca de Paripiranga e o município consolidou sua autonomia. 

 

2.1.2. Entre Bahia e Sergipe 

 

 Portanto, o município de Paripiranga foi fundado por famílias sergipanas que 

avançavam em direção ao sertão em busca de terras e aqui se fixaram em virtude das 

características naturais encontradas: clima agradável, terras férteis e água. Quando a 

colonização se intensificou, entre o século XVIII e o século XIX, a região nordeste da Bahia 

estava sob a influência política da família Dantas. Com efeito, os colonos que chegavam para 
                                                             
117 O Interventor da Bahia Artur Neiva mudou o nome de Patrocínio do Coité para Paripiranga (Decreto Estadual 

7 341, de 30 de março de 1931) devido à existência no estado de outro município com o mesmo nome. Quem 

batizou de “Paripiranga” a então Patrocínio do Coité foi o engenheiro Teodoro Sampaio, designado por Arthur 

Neiva para resolver a questão das denominações de municípios. O nome Paripiranga surgiu da junção dos 

vocábulos tupis "pari" ("cercado de peixes") e de "pyranga" ("vermelho"), de onde viria também Ipiranga, o 

antigo nome do Rio Vaza-barris que banha o município. Ademais, a mudança já era defendida pelo Professor 

Abreu desde 1919 quando em artigo no “A Lucta” propõe o nome de “Crescência”, designação que na botânica 

corresponde à família da planta “coité”. 
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se estabelecer no local, precisavam construir alianças com os Dantas. Foi dessa aliança que 

surgiu também uma vinculação política com a Bahia, já que os Dantas eram influentes na 

política estadual e nacional.  

Geograficamente situado na faixa de fronteira entre Sergipe e Bahia – sendo 

reivindicado principalmente pelo lado sergipano118 –, o território que hoje compõe o 

município de Paripiranga foi oficialmente integrado ao lado baiano em 1813 quando um 

Alvará de D. João VI cria a freguesia de Bom Conselho (atual Cícero Dantas) compreendendo 

a povoação de “Malhada Vermelha”. Foi nesse ano que a localidade ganhou sua primeira 

autoridade representante da Bahia, como registrou Francino Silveira Déda:  

 
Em 1813, como ‘Matas de Simão Dias’ que éramos, do termo e julgado de Jeremoabo, 

passamos a ter um Vintenário, cuja posse se dera de 22/2/1813, conferida na ‘Ladeira 

Grande’, pelo Juiz Ordinário Tenente João Martins Cézar, ao nosso primeiro Juiz ou 

Vintenário, Auferes José Euzébio Correia, conforme carta de usança, que apresentou, 

assinada pelo Ouvidor Geral da Comarca da Bahia, Dr. José Raimundo de Passos de 

Porbom Barbosa. Possuíamos assim uma única autoridade, sem nenhum movimento 

social ou associativo. (“O Ideal”, edição nº 302 de 3 de maio de 1959). 
 

Portanto, a Bahia designou um juiz para a povoação de “Malhada Vermelha” e, assim, 

incorporou o território. Ademais, a ligação com a Bahia deu-se devido à aliança entre a 

oligarquia local – basicamente as famílias Menezes, do Major José Antônio de Menezes, e 

Carvalho do Capitão Joaquim José de Carvalho – e a oligarquia dos Dantas de Jeremoabo 

(principalmente com Cícero Dantas Martins que herdara e ampliara o poder e o prestígio de 

seu pai). No pedido de instalação da escola pública em 1869, por exemplo, os moradores 

locais se dirigiram à Câmara de Jeremoabo, que tinha à frente justamente o coronel João 

Dantas dos Reis.  

Quando o distrito de Bom Conselho foi emancipado em 1876, tendo à frente Cícero 

Dantas Martins, o “Barão de Jeremoabo”, o distrito de “Patrocínio do Coité” passou a integrá-

lo e, inclusive, fazendo parte de sua primeira administração119. Assim, sucederam-se vários 

episódios que fortaleceram os laços locais com a Bahia. Todavia, no início do século XX o 

governo de Sergipe começa a contestar o domínio e dá início a uma disputa que só cessaria 

nos anos 1930. O mapa abaixo indica a área objeto da contenda entre os dois estados:  

                                                             
118 Em História de Sergipe Felisbello Freire defende a tese de que o território de Paripiranga pertenceria, por 

direito, ao seu estado. Após citar uma série de documentos sobre sesmarias e estabelecimento de colonos na 

região, o autor conclui: “Logo, onde está edificada hoje a villa do Coité ou Malhada Vermelha, por onde a Bahia 

quer que passe a linha divisória, pertencia à doação de Simão Dias Fontes que, se estendia mais duas léguas para 

o occidente, e por conseguinte deve pertencer a Sergipe” (FREIRE, 2013, p.393). O texto original é do século 

XIX e por isso o autor se refere a Paripiranga  como “villa do Coité ou Malhada Vermelha”. 
119 O Conselho constituído na instalação do município de Bom Conselho em 1876 teve entre seus membros José 

Antonio de Carvalho, genro de Joaquim José de Carvalho do engenho Coité (em AMARAL, 1916, pp.408-410). 
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Mapa 1 – mapa sergipano de 1918 abrangendo a área onde localiza-se o município de Paripiranga  

(Patrocínio do Coité  à época) indicada como  “território contestado pela Bahia”. 

Fonte : Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

 

Os interesses sergipanos foram cultivados no município desde a virada do século, 

quando assumiu a paróquia local o Pe. João de Mattos Freire de Carvalho, que era procedente 

de uma oligarquia local estabelecida no município de Simão Dias (SE) e com muita influência 

no cenário político sergipano. João de Mattos Freire de Carvalho nasceu e viveu sua infância 

numa fazenda localizada nas imediações entre Simão Dias e Paripiranga.  Enviado a Roma 

por seus pais, formou-se em Direito Canônico e recebeu a ordenação de presbítero. De acordo 

com Sandra Correia (2005), ao retornar a sua terra natal, não teve meios para assumir sua 

paróquia devido a contendas políticas de sua família. Sendo assim, assumiu a paróquia de 



63 

 

“Patrocínio do Coité” como forma de está mais próximo de seus parentes, fixando uma 

segunda moradia120 na Fazenda Tavares, distante cerca de 2 km apenas da Matriz, embora 

ainda no território de Sergipe (ibidem).  

 Seu envolvimento nas questões de fronteira foi tornado público em 1904 quando fez 

uma “conferência” no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe que seria publicada no ano 

seguinte com o título “Sergipe e Bahia (Questões de Limites)”. Na conferência João de 

Mattos Freire de Carvalho explica que seu interesse pelo assunto começou quando ele teve 

acesso a um documento do governo baiano, datado de 1891, que “desqualificava” Sergipe. 

Segundo o padre, o território de Paripiranga fora “usurpado pela Bahia aos poucos” e seu 

próprio pai, que morava do lado sergipano da fronteira, era “assediado” por políticos locais 

para declarar-se do lado baiano. Indignado com os fatos, o padre teria feito viagem pelo sertão 

com binóculo, mapa e documentos históricos para certificar-se dos verdadeiros limites 

(CARVALHO, 1905).  

No mesmo ano que proferiu a conferência, o padre João de Mattos Freire de Carvalho 

fez circular um panfleto entre a população local defendendo a causa sergipana, o que deu 

início a uma série de intrigas com políticos. Conforme consta em Carvalho (2001, p.310), em 

1905 o padre recebeu em sua residência a visita de uma comitiva de políticos sergipanos que 

incluía o então senador “Olímpio Campos”. Tal visita deve ter animado o padre e estimulado 

a ira dos políticos locais.  

Mas a defesa da permanência no território baiano era para os políticos locais um meio 

de aproximação com os governantes estaduais demonstrando-lhes fidelidade. Por isso, entre 

os políticos não tinha quem fosse contra os interesses baianos. Um caso exemplar foi o Major 

Justino José das Virgens que era sergipano de nascimento, assim como padre João de Mattos, 

e, ao ocupar o cargo de intendente municipal, ficou do lado da Bahia. Num telegrama 

encaminhado ao governador J. J. Seabra, em 6 de janeiro de 1914, o intendente apela para o 

apoio do governo baiano em virtude de uma incursão militar sergipana:  

 

Resto município Coité imminencia recahir poder Sergipe que tem cincoenta praça 

Simão Dias, Sacco e Apertado de Pedras. Esperamos auxilio vosso benemérito 

Governo fim garantir vida, propriedade; povo coiteense disposto arrostar todas 

difficuldades manter integro território glorioso Estado (AMARAL, 1916, p.119). 
 

                                                             
120 O Padre Joaquim de Mattos também construiu uma residência próxima à Matriz – que ainda continua de pé se 

destacando das outras casas devido à sua arquitetura colonial de tipo rústico, embora, grandiosa nas dimensões –, 

mas sempre se refugiava em sua fazenda devido aos recorrentes atentados que sofria, conforme mostrarei a 

seguir. 
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A atitude do chefe político local certamente foi reprovada pelo Pe. João de Mattos que 

passou a considerá-lo um desafeto121. Por sua vez, o governo baiano não perdeu tempo em 

atender o fiel intendente e, como registrou Fraga Lima (1983, p.144), logo que as tropas 

sergipanas se retiraram cerca de “cinquenta praças” da polícia baiana chegaram ao município 

aquartelando-se “tendo em vista evitar nova incursão”. 

Diante da crise, foi criada uma comissão integrada por pessoas indicadas pelos 

governos dos dois estados e com o objetivo de chegar a uma solução. Do lado baiano, foi 

designado Braz do Amaral122 e, do lado sergipano, Gervasio Prata123. A comissão se reuniu 

várias vezes e fez visitas in loco nos limites entre Anápolis (Simão Dias) e Coité (Paripiranga) 

em 1913 e 1914. Em uma destas visitas da comissão, em que esteve presente o próprio 

General Siqueira, presidente do estado de Sergipe, o Pe. João de Mattos acompanhou os 

trabalhos e com mapa e bússola na mão tentou provar que as faixas de terras reclamadas por 

Sergipe pertenciam ao “Cuité”124. Todavia, este fato não diminuiu a desconfiança de Braz do 

Amaral, que em seus relatos ao governador J. J. Seabra sempre mencionava o empenho do 

pároco em prol dos interesses de Sergipe, seja “insuflando o povo”, seja “inflamando as 

autoridades sergipanas” (AMARAL, 1916, pp.141-142). No entanto, o padre era habilidoso o 

suficiente para lidar com as circunstâncias e já na conferência de 1904, mostrava-se tanto 

empolgado com a causa sergipana quanto pronto a aceitar uma possível derrota: 

 

E se somos todos amigos e irmãos debaixo de um só tecto – a bela Pátria Brasileira; 

continuando o Cuité a ocupar o mesmo recanto dessa caza pátria em que está, nem eu 

nem Sergipe nos enojaremos por isso; assim como sendo mudado para o nobre 

compartimento de Sergipe, então é que terá as honras e os commodos do filho pródigo 

ao reentrar no lar paterno e seus habitantes terão a satisfação de encontrar aquella paz 

e felicidade, aquelle desvelo e adiantamento que nunca lhes há de chegar da madastra 

e longínqua Bahia. A Sergipe! (CARVALHO, 1905, p.68). 

 

                                                             
121 Inclusive, quando em 1920 Justino recebeu a visita em sua residência do então Presidente do Estado de 

Sergipe, Cel. Dr. Pereira Lobo, o Pe. João de Mattos protestou afirmando que era acusado pelo Intendente de ser 

“o conspirador aqui contra a Bahia e a favor de Sergipe de onde sou filho” (LT 2, p.17v). O protesto de João de 

Mattos era contra a visita do mais alto representante da política sergipana a um conterrâneo que, diferente dele, 

renegara os interesses de seu estado de nascimento. 
122 Braz Hermenegildo do Amaral (1861-1949) foi médico, professor, político, geógrafo e historiador baiano. 

Destacou-se justamente como comissário baiano em várias questões de fronteiras da Bahia com Sergipe, Minas 

Gerais e outros estados. 
123 Gervásio de Carvalho Prata (1886-1968) foi um magistrado e intelectual sergipano. Filho de uma oligarquia 

originada na fronteira entre Sergipe e Bahia – isto é, na cidade sergipana de Simão Dias que é vizinha de 

Paripiranga – e pesquisador da história sergipana, Carvalho Prata foi escolhido pelo governo de seu estado para 

representa-lo na comissão instalada em 1913. 
124 Testemunho de Raul Edgard de Carvalho Passo, juiz da comarca de Bom Conselho (atual município de 

Cícero Dantas, Bahia) em ofício encaminhado ao Governador da Bahia, José Joaquim Seabra, no dia 28 de 

janeiro de 1914, para dar conta de suas atividades na Vila de Patrocínio do Coité para onde a sede da Comarca 

tinha sido transferida (AMARAL, 1916, pp.213-220). 
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É razoável aceitar que os argumentos do padre teriam encontrado muitos adeptos no 

município, pois de fato a Bahia não vinha cuidando muito bem desse seu território como 

atesta o próprio Braz do Amaral em relato a Seabra, ao visitar o município pela primeira vez 

para tratar justamente das questões de limites. Segundo ele, apesar de ter um solo produtivo, a 

Vila era “pobre” e “muito mal cuidada”. Acrescenta que este quadro gera um dilema para os 

moradores, que esperam da Bahia “ou o abandono definitivo ou um efetivo acolhimento” e 

em seguida conclui: “O Governo da Bahia carece olhar para a sua fronteira com Sergipe 

muito melhor do que tem feito até agora” (AMARAL, 1916, p.168).  

Ademais, a questão das fronteiras era complexa e mesmo o Pe. João de Mattos tinha 

atuação dúbia, pois ao tempo que militava pró Sergipe lutava também pela integridade do 

território da Vila, que era alvo de recorrentes embates com Simão Dias. Em 1904, chegou a 

enviar telegrama aos dirigentes estaduais da Bahia e de Sergipe informando sobre ameaças de 

uso da violência por parte de autoridades simão-dienses. O fato é que embora tivesse interesse 

em anexar Paripiranga ao estado de Sergipe, o padre não queria perder parte de seu território 

de influência para a paróquia vizinha125. No fim das contas, perderia a batalha Bahia/Sergipe, 

mas ganharia a batalha Paripiranga/Simão Dias, pois manteve as localidades de conflito sob o 

controle de sua paróquia. 

Mas a questão ainda demoraria décadas para encontrar uma solução política. Não 

havendo acordo, a comissão levou o caso para o “arbitramento” do vice-Presidente da 

República no Governo de Afonso Pena (1920-1922), o Dr. Francisco Álvaro Bueno de Paiva, 

ao qual cada parte encaminhou um “memorial” (PRATA, 1933). O “arbitramento” não foi 

efetivado e, de acordo com Fraga Lima (1983), no Governo Vargas foi colocada uma “pedra” 

sobre o tema para favorecer a Bahia que havia contribuído com as tropas federais no 

confronto com os “Constitucionalistas” de São Paulo em 1932. O mapa a seguir indica a 

localização de Paripiranga entre os territórios baiano e sergipano: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125 A maior parte dos conflitos com pároco de Simão Dias, o Pe. Filadelpho, ocorreu em virtude do distrito do 

Saco que ficava na fronteira com aquele município. Por causa desta contenda, o colega sergipano fez várias 

denúncias às autoridades eclesiásticas da Bahia e Sergipe ajudando os inimigos locais do Pe. João de Mattos. 
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Mapa 2 – localização de Paripiranga no limite entre Bahia e Sergipe. A distância entre Paripiranga e 

Salvador (capital baiana) é de 360km e entre Paripiranga e Aracaju (capital sergipana) é de 110km. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bahia_Municip_Paripiranga.svg 

 

 

Os dilemas de um município fronteiriço ainda hoje se fazem presentes em Paripiranga, 

principalmente porque ela está muito mais próxima da capital sergipana do que da capital 

baiana: 110km e 360km, respectivamente. Com efeito, as relações comerciais, o uso de 

serviços públicos como saúde e educação por parte da população paripiranguense é muito 

mais forte com Aracaju do que com Salvador. Ademais, há uma forte identidade cultural – 

principalmente no que se refere a sotaque, culinária etc. – de Paripiranga com Sergipe.  

 

2.1.3. Antônio Conselheiro, Lampião e a seca 

 

Não se pode compreender a cultura e a gente de Paripiranga sem que se leve em 

consideração três fenômenos que marcaram (e marcam) essa faixa do semiárido nordestino: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bahia_Municip_Paripiranga.svg
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Canudos, o cangaço e as secas. Dizem os historiadores locais que por este município esteve 

em peregrinação Antônio Vicente Mendes Maciel, o “Antônio Conselheiro”, por volta de 

1896. Sendo expulso da frente da Matriz pelo pároco, foi acolhido e alimentado pela esposa 

do “Major Justino”, a Sra. Verediana Francisca Vieira de Andrade (“Sinhá”). Em seguida 

Antônio Conselheiro foi acolhido por João Fraga Pimentel, no sítio “Lagoa Salgada” (LIMA, 

2004). Ali o beato fez suas pregações e depois de pernoitar, saiu em direção ao sertão sendo 

acompanhado por alguns novos seguidores da vila do Coité (DEDA, 2008).  

Portanto, entre os cerca de 25 mil habitantes que Canudos contava entre 1893 e 1897, 

alguns, certamente, eram provenientes das matas de Paripiranga. Porém, provavelmente não 

eram muitos tendo em vista que a vida dos moradores locais não era tão dura como a dos 

sertanejos das caatingas e, além disso, o catolicismo tradicional que aqui se configurou era 

incompatível com o misticismo do beato. Parte das tropas federais que combateram os 

seguidores de Antônio Conselheiro também passou por essa terra126. As marcas de Canudos já 

não se encontram presentes na memória dos paripiranguenses, mas certamente naquele 

turbulento fim de século, os moradores de “Patrocínio do Coité” assistiram a passagem das 

tropas federais com muito espanto.  

 O “Cangaço”, outro movimento nordestino derivado da situação política e 

socioeconômica do incipiente período republicano, por sua vez, marcou a vida dos moradores 

da localidade, fazendo-se presente na memória dos mais velhos até os dias atuais. Desde o 

início do século XX, tem-se notícias de “banditismo” no município. Em 1913, por exemplo, 

um homem conhecido por “João Capelão” assassinou uma criança, enterrando-a viva num 

povoado de Paripiranga, deixando a população perplexa e as autoridades em total tensão127. O 

caso foi um precedente do que aconteceria nos anos seguintes quando o cangaço surgiu na 

região. O Livro de Tombo da paróquia de “Nossa Senhora do Patrocínio”, isto é, da secretaria 

da igreja católica de Paripiranga, contém registro de 1937, assinado pelo pároco João de 

Mattos Freire de Carvalho, relacionado ao cangaço. No texto nota-se a preocupação do pároco 

com a segurança dos moradores da “Vila de Patrocínio do Coité”, sobretudo, “daqueles que 

                                                             
126 Tratou-se da 4ª Expedição comandada pelo Coronel Carlos Teles que seguiu para Canudos em maio de 1897, 

como atesta Carvalho Deda (2008) e o próprio Euclides da Cunha. De acordo com este último, a 4 de maio de 

1897 o Cel. Carlos Teles “modela” sua tropa em Simão Dias e depois segue para Canudos (CUNHA, 2002, 

pp.361-362). Ora, há 8 km de Simão Dias e no caminho entre esta e Canudos, Paripiranga certamente esteve no 

trajeto dos combatentes. 
127 O crime que ocorrera na fronteira entre a Bahia e Sergipe é considerado por Carvalho deda (2008) o estopim 

de uma disputa de limites, pois os dois estados processaram o assassino e o governo sergipano chegou a ocupar 

dois povoados com força policial. Em Amaral (1916, p.32-34) há troca de correspondência entre os 

governadores de Sergipe (Siqueira Menezes) e da Bahia (J. J. Seabra) tratando do caso comprovando, assim, que, 

de fato, ambos reivindicavam o processo. 
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habitavam as matas”, pois eram estes as presas mais fáceis para os bandos de cangaceiros (LT 

2, p.79).  

 De fato, o clima de pânico se instalou na localidade assim como em todo o sertão 

nordestino. Em seu livro, Erathostenes Fraga Lima (2004, p.64) narra a rotina dos habitantes 

de Paripiranga no período: 

 

O clima era de total insegurança. Normalmente meu avô, que tinha muitas filhas 

moças em casa (apenas as mais velhas eram casadas), mandava a família para a 

cidade, onde estariam mais seguras. Elas vinham da cidade pela manhã, passavam o 

dia no sítio e à tarde voltavam. Lá na Lagoa Salgada ficavam ele, minha avó e eu... 

Mas por precaução nós não dormíamos em casa. Antes do anoitecer nós tomávamos 

café e íamos com três redes para debaixo dos cajueiros, em meio aos cafezais. 
 

Não obstante as ameaças e avisos de invasão, o bando de Lampião não chegou a entrar 

na sede do município. De acordo com o pesquisador local Roberto Santos de Santana (2008), 

Lampião teria passado nas imediações de Patrocínio do Coité no ano de 1928, quando saiu de 

Bom Conselho em direção a Sergipe.  Outro historiador local, José de Carvalho Deda (2008), 

confirma a tese ao narrar um “alarde” em Simão Dias, do mesmo ano, devido à passagem de 

Lampião com seu bando nas imediações da cidade, vindo “das matas do Coité”. Mas foi 

Corisco, líder cangaceiro mais conhecido depois de Lampião, que passou em Paripiranga em 

1932 gerando pânico na comunidade. O especialista em cangaço Oleone Coelho Fontes narra 

o episódio da seguinte maneira:  

 

“No dia 15 de julho (32) o bando de Corisco penetra em Paripiranga cometendo 

saques e depredações. Além dos negociantes Antonio Hilário Santos, Sebastião 

Carregosa e a viúva Juventina Carregosa (a quem os bandidos submeteram a uma 

série de humilhações), vários agricultores também foram roubados ou espancados. A 

população de Paripiranga, todavia, resolve reagir aliando-se a 6 praças do 

destacamento e saem em perseguição aos assaltantes. Na residência de Maximiano 

Leal trava-se cerrado tiroteio, os bandidos são desalojados e foram deixando vários 

objetos que haviam sido surrupiados dos moradores. Dos escaramuças foi ferido José 

Severo e uma mocinha de 15 foi estuprada pelo bandido Gavião” (FONTES, 2010, 

pp.283-284).  

 

Fraga Lima (1986) acrescenta que na passagem de Corisco pela cidade houve um 

assassinato de um rapaz por parte do bando e, por isso, “Dadá” (mulher de Corisco) teria sido 

apresentada e julgada pelo juiz local. De fato, o episódio, que é lembrado por muitos decanos 

do município e que repercutiu em todo estado, causou pânico na população e deixou marcas 

que se estenderam ao longo do tempo.  

Nesse período, o cangaço se tornara um destino certo para quem cometia algum crime 

ou sofresse uma decepção que lhe desprendesse da comunidade. Em Paripiranga, entre as 
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décadas de 1920 e 1940, muitos homens se engajaram em diversos bandos que atuavam na 

região128. O caso mais marcante aconteceu em 1939 quando dois moradores do município 

assassinaram o juiz de direito para obterem o passaporte para o bando de “Corisco”. No livro 

Cangaceiros de Lampião – de A a Z, Bismarck Oliveira cita “Joaquim de Matos Santa Rosa” 

como um cidadão paripiranguense que desejava entrar no cangaço e descreve o desfecho da 

história:  

 
Com este aprendiz de cangaceiro aconteceu um fato interessante: No início de 39, 

juntamente com o primo, José de Carvalho Matos procurou Corisco e Labareda no 

intuito de convencê-los a aceita-los em seus bandos. Desconfiados, os cangaceiros 

exigiram dos mesmos uma prova de que realmente estavam interessados na vida 

criminosa e exigiram deles uma “prova” de sua disposição. Dias depois, quando 

assassinaram o Juiz de Paripiranga (BA), Dr. Manoel Vieira Júnior, e se dirigiam ao 

coito onde se encontravam os bandos de Corisco e Labareda, armados e vestidos a 

“caráter”, foram descobertos e presos, sendo imediatamente transferidos para 

Salvador, onde cumpriram penas. (OLIVEIRA, 2012, p.142).  
 

O episódio gerou grande repercussão no município e tornou-se um tabu para os 

paripiranguenses, que evitam falar do assunto com as novas gerações. Nas entrevistas 

realizadas, tentei abordar o fato, mas só o agricultor Jorge Jacinto de Santana mencionou o 

assunto, informando que Joaquim de Matos Santa Rosa era filho do coronel Manoel de Matos 

Santa Rosa, que foi intendente entre 1924 e 1925 (depoimento em 01/12/2012). 

Foi preocupado com esta presença do cangaço na região que, em meados dos anos 

1930, o então interventor da Bahia Juracy Magalhães teria mandado armas e munição129 aos 

cuidados do prefeito de Paripiranga (Ismael Trindade) para que este os distribuísse entre 

cidadãos que soubessem atirar e tivessem coragem de enfrentar cangaceiros. A partir de então, 

como testemunha Francisco Sabino Soares (23/02/2013), organizavam-se guarnições para 

vigílias noturnas da vila, reunindo dezenas de homens sob a liderança do delegado local que 

ganhou prestígio e chegou a ser prefeito nos anos 1940 (retomarei essa questão no próximo 

capítulo). Assim, quando o bando de Ângelo Roque (“Labareda”, no cangaço) se entregou ao 

delegado local em 1940130, a cidade caiu em festa e, por vários dias, centenas de curiosos 

                                                             
128 Os mais conhecidos são os cangaceiros “Balão”, que pertencia ao bando de “Zé Sereno”, “Saracura”, que 

pertencia ao bando de Ângelo Roque (Labareda, no cangaço), e “Vinte e Cinco” que pertenceu a vários bandos, 

inclusive o de Lampião. Este último morreu em junho de 2014 com 95 anos na cidade de Maceió (estado de 

Alagoas) onde morava com a família desde os anos 1970. Para mais informações, além da bibliografia já citada 

ver a página eletrônica http://lampiaoaceso.blogspot.com.br/search/label/Paripiranga. 
129 Todos os entrevistados com mais de 80 anos mencionam este fato. Francisco Sabino Soares chega a afirmar, 

inclusive, que teria recebido uma destas armas e participado das “vigílias” noturnas na cidade. 
130 O delegado Jerônimo Evangelista de Carvalho obteve a rendição dos cangaceiros porque tinha fazenda nas 

“caatingas” do Coité e mantinha relação amistosa com estes. Assim, como os cangaceiros não estavam mais 

dispostos a continuar se escondendo, teriam escolhido um lugar e uma autoridade apropriadas para a rendição. 
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revezavam-se nas janelas da casa onde os cangaceiros ficaram custodiados antes de serem 

levados para Salvador. A foto a seguir registra o momento em que o bando de cangaceiros se 

entregou às autoridades policiais em Paripiranga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – bando de cangaceiros presos em Paripiranga em 1940. O então delegado de Paripiranga, 

Jeronimo Evangelista de Carvalho, que aparece na foto (número 13), ganhou prestigio político e acabou 

se elegendo prefeito em 1950 pela UDN. 

Fonte: Arquivo pessoal de Thomaz Antonio Virgens Araujo. 

 

 

Com efeito, o cangaço possui fortes marcas em Paripiranga131 e constitui referência 

central da cultura popular. Conforme apurou a pesquisa, nesse período as rixas políticas foram 

colocadas em segundo plano em virtude da prioridade do combate ao cangaço. Todavia, tanto 

os cangaceiros quanto as pessoas que ousavam resistir a suas investidas no município 

tornaram-se símbolos de virilidade e até referencias sociais. É comum observar as pessoas 

invocarem a figura de Lampião quando diante de situações de fraqueza e injustiça como se 

                                                             
131 Símbolo concreto desta marca é um prédio (“sobrado”) localizado na zona rural do município (3km da sede) 

que teria sido erguido na década de 1930 como uma espécie de fortaleza para abrigar pessoas dispostas a 

enfrentar bandos de cangaceiros. 
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essa figura fosse portadora de uma ethos apropriado para o contexto local. Muitos associam 

atualmente crimes de vingança e outras formas de violência física praticados no município, 

inclusive em períodos eleitorais, a esse histórico vinculado ao cangaço. Reportagem do 

programa “Fantástico” da Rede Globo de Televisão, em 7 de fevereiro de 1999, que noticiava 

a primeira condenação de um réu acusado de homicídio no município em cinquenta anos, traz, 

por exemplo, depoimentos de autoridades falando de como se tende a “fazer justiça com as 

próprias mãos”, em virtude de um passado “comandado por coronéis e cangaceiros”.  

 É a saga das secas que mais marca a vida e os costumes do povo que habita os sertões 

nordestinos. As secas determinam movimentos migratórios por provocar verdadeiras 

diásporas dos sertanejos e, portanto, impactam na configuração populacional das cidades 

sertanejas. Em virtude das secas as paróquias organizam “Missões”132 e os políticos locais 

organizam suas pautas de reivindicações junto às autoridades estaduais e federais. Verdade 

seja dita, a seca por essas bandas não é tão agressiva quanto em áreas totalmente integradas ao 

semiárido. Devido a sua localização entre a zona da mata e o sertão, Paripiranga possui clima 

“agradável”133 e recebe chuvas regulares, tanto no verão (quando são abastecidos os 

reservatórios e garantida comida para os rebanhos) quanto no inverno (quando se planta e se 

cultiva produtos agrícolas)134. Todavia, quando as secas alcançam patamares elevados até 

regiões mais temperadas são afetadas. As grandes secas marcam épocas e constituíram-se em 

marcos dos grandes ciclos históricos.  

 Paripiranga (Patrocínio do Coité à época) experimentou duas grandes secas já no 

início do século XX. A primeira ocorreu por volta de 1900135 e ficou conhecida como a “seca 

do quebra cangote”, nome recebido dos moradores devido ao fato de que os fazendeiros mais 

abastados, sofrendo os efeitos dessa estiagem, tiveram que perder um pouco da prepotência. A 

outra veio logo em seguida, no ano de 1907 e perdurou até 1910. Essa ficou conhecida como 

seca do “bolachão”, pois o único alimento que se encontrava no período de vacas magras era 

uma bolacha de tamanho avantajado feita à base de farinha de mandioca (HENRIQUE 

NOVO, 2001). O Livro de Tombo 2 da paróquia traz registro (à página 32) da realização de 

                                                             
132 Grandes mobilizações religiosas que incluem atividades laboriosas organizadas em mutirão para garantir 

benfeitorias à comunidade, entre elas, açudes e poços artesianos, entre outros. 
133 O clima do município é quente e seco no verão, e frio e seco no inverno. A temperatura média gira em torno 

de 20°C, sendo que para o mês de julho e agosto já se registrou até 8°C (GUIA DO COMÉRCIO DE 

PARIPIRANGA – 2011-2012. – Aracaju: Info Graphics Gráfica e Editora, 2011). 
134 Importante observar que nesta região só se diferenciam duas estações: o verão, que vai de outubro a março, e 

o inverno, que vai de maio a setembro. 
135 Em carta datada de 12 de novembro de 98, Victor Marcolino de Menezes (líder político local) narra ao Barão 

de Jeremoabo (Cícero Dantas Martins): “Continua a seca nos flagelando de um modo nunca visto, e se Deus não 

se compadecer de nós não sei onde iremos parar” (CARNEIRO, 2005, pp.2291-2329). 
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missa e procissão em 1907 depois de dias de jejuns orientados pelo Pe. João de Matos em 

penitência pela seca que assolava o município.  

Em 1932 mais uma seca assola o município136 e, então, além de orações e penitencias, 

o pároco resolve se unir aos políticos para interceder junto ao governo federal no sentido de 

viabilizar a construção de um açude no município. Também no Livro de Tombo 2 (p.72) 

encontramos registro da década de 1930 em que o padre João de Mattos encaminha o seguinte 

telegrama a um ministro do governo do presidente Getúlio Vargas: 

 
Exmo. Ministro da Viação Doutor Marques dos Reis. Rio. Repetidas secas têm 

expatriado famílias inteiras deste município cujo despovoamento verificamos agora 

deficiência no alistamento eleitoral. Motivo seguro repatriá-los incentiva alistamento 

eleitoral, consiste conferência eleitoral número superior a setecentos próximas 

eleições, é certamente confiança, depositamos na construção do açúde premente 

aspiração de longa data desta Vila. Saudações. Assinam. Ismael Trindade, prefeito, 

João de Mattos Freire de Carvalho, pároco, Hermínio dos Reis e Silva. 

 

Percebe-se no telegrama, subscrito pelo pároco e pelo chefe do executivo municipal, 

que já naquele período havia uma forte migração de moradores desse município para outras 

regiões do país.  Não há dados sobre essas migrações, mas o texto não deixa dúvidas de suas 

proporções, tendo em vista o impacto sobre o eleitorado local. De fato, até os dias atuais a 

migração sazonal para o sudeste faz parte da rotina de um grande número de 

paripiranguenses, particularmente dos moradores das regiões mais secas e pobres do 

município. Viajam entre setembro e dezembro, quando termina a colheita da lavoura, passam 

uma “temporada” trabalhando – principalmente na construção civil ou no setor de serviço 

como garçons, porteiros, seguranças, entre outros – depois voltam para fazer novo plantio 

(entre abriu e junho).  

Historicamente, esse fenômeno tem afetado a política local porque o prolongamento 

das secas reforça os canais de clientelismo político e define a agenda administrativa do 

município. A esse respeito é sintomático que obras como construção de açudes137 

constituíssem o objetivo primordial das administrações locais, sendo um meio para 

aprofundar a dependência das municipalidades em relação aos chefes políticos regionais e 

nacionais (aprofundarei esse ponto no próximo capítulo). Conforme mostrado, o flagelo das 

secas também ajudou a reforçar o protagonismo político do Pe. Joao de Mattos. 

 

                                                             
136 Na edição de 31 de outubro de 1954 do jornal O Ideal, Francino Silveira Deda diz que a seca de 1932, 

conhecida como a seca do “bocapio”, foi devastadora e que Paripiranga foi “invadida” por pedintes e retirantes 

de outros municípios sertanejos. 
137 Em Paripiranga um açude capaz de abastecer toda a população em período de seca só veio a ser construído no 

final dos anos 1940 por iniciativa do governador Octávio Mangabeira. 
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2.1.4. A cultura entre o sagrado e o profano 

 

Desde o início da colonização Paripiranga teve na religiosidade católica uma de suas 

marcas características e um de seus principais instrumentos de coesão social. A centralidade 

da religião na vida social foi materializada na construção de um templo no alto de uma colina 

que se tornaria a partir de então o núcleo de uma dinâmica centrípeta que envolvia não só os 

moradores da incipiente urbe, mas também os moradores das “matas” espalhados num raio de 

mais de 30 km (na direção do sertão, já que o núcleo urbano nasceu próximo aos domínios da 

atual Simão Dias). A foto abaixo mostra a matriz imponente no alto da colina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – vista da igreja matriz de Paripiranga nos anos 1980. 

Fonte: Arquivo pessoal de Roberto Santos de Santana. 

 

 

Assim, isolados antes em seus minifúndios, os moradores da localidade podiam, agora, 

encontrar-se nas missas de domingo, nos casamentos, batizados e demais celebrações 

religiosas. Destarte, aqueles mais isolados nos extremos do território não foram esquecidos, 

pois aos poucos capelas foram erguidas formando um cinturão que dá contornos ao mapa 

territorial do município. 

Mesmo com a dificuldade de ter um padre permanentemente estabelecido em sua 

matriz, nas primeiras décadas do século XIX a vila recebia com frequência vigários de Simão 

Dias e Lagarto para celebrar casamentos e batizados. Além disso, as “missões” organizavam 

verdadeiros mutirões que revigorava a fé dos sertanejos dispersos ao tempo em que forjava o 

espírito comunitário. Não se tem dados sobre as primeiras missões, mas entre 1886 e 1928 a 
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paróquia recebeu 15 missões que mobilizaram a comunidade em torno de assuntos 

relacionados à fé e à questão social (SILVA, 1983). A presença constante dos missionários 

deve-se, portanto, a existência de elementos de “catolicismo popular” cujas principais marcas 

são as novenas e as “capelinhas” de beira de estrada138.  

Quando passou a ter seus padres fixos, o catolicismo se fortaleceu ainda mais e 

ganhou feições mais ibéricas, por assim dizer. O primeiro foi o padre Vicente Valentim da 

Cunha. O Padre Valentim nasceu em 1847 no recôncavo baiano (Bom Jardim) e chegou na 

“Freguesia de Patrocínio do Coité” em 1873. Desde o início engajou-se na política ao lado da 

facção “conservadora139”, e chegou a ser o primeiro intendente do município (entre 1891 e 

1894). Neste período construiu um novo cemitério, um açude e fez melhoramentos na igreja 

matriz, mas foi obrigado a deixar o município em virtude de brigas políticas e não voltaria 

mais a Paripiranga140 (tratarei deste fato com mais detalhes no próximo capítulo). 

O segundo pároco fixo do município foi o padre João de Mattos Freire de Carvalho – 

do qual já falamos acima – que assumiu a paróquia em 1899 e nela permaneceu até sua morte 

em 1946. Este foi um dos principais responsáveis pelo estilo de catolicismo que aqui 

predominou, isto é, um catolicismo com marcas ibéricas e medievais diferente do catolicismo 

miscigenado do litoral, segundo Cândido Silva (1982). O Pe. João de Mattos travou uma 

verdadeira guerra contra os “desvios morais”, a exemplo da prostituição, e os “desvios 

doutrinários”, a exemplo do protestantismo141. Foi também o Pe. João de Mattos o 

responsável por consagrar um calendário de festividades que viria a marcar profundamente a 

cultura do município, fazendo o ano ter um sentido providencial com início, meio e fim: 

semana santa (primeiro trimestre), festa de São João (junho), festa da padroeira (novembro) e 

natal (celebrado na Matriz e nas filiais).  

                                                             
138 A “novena” consiste em celebração organizada por leigos e com o envolvimento de toda a comunidade. Além 

das ladainhas e rosários rezados geralmente pelas mulheres, envolve música, comida e o “leilão”. A “capelinha” 

consiste em pequena capela que em seu interior expõe fotografias, imagens de santos católicos e outros símbolos 

que fazem de alguns destes locais verdadeiros centros de peregrinação. 
139 Neste período o “Partido Conservador” estava sob a liderança local de Victor Marcolino de Menezes e a 

liderança regional de Cícero Dantas Martins, o “Barão de Jeremoabo”.  O prestígio do padre junto à facção 

mostra-se na inauguração do Palacete do Barão de Jeremoabo em Itapicuru quando liderou as celebrações 

religiosas. O Palacete era um prédio monumental construído no meio do sertão – a Fazenda Santo Antonio do 

Camuciatá – simbolizando o poder do clã. Estiveram presente no evento comitivas de todos os municípios onde 

o Barão tinha influência, logo, tratou-se de um grande acontecimento político (CARNEIRO, 2005, pp.412-414). 
140 O Pe. Valentim passou por Itaporanga (SE) e depois firmou-se como pároco da vizinha Itabaiana (SE) onde 

permaneceu entre 1902 e 1012. Depois de enfrentar problemas com os políticos em Itabaiana, o Pe. Valentim 

retornou à Bahia (na cidade de Alagoinhas) onde exerceu funções pastorais até em 1919. De acordo com 

Vladimir Carvalho (2001), os principais conflitos em que o Pe. Valentim se envolveu foram referentes à sua 

ingerência em uma obra religiosa de iniciativa particular e à suposta incapacidade de conter uma penetração do 

protestantismo em Itabaiana por volta de 1903. 
141 Segundo Silva (1982, p.19), em 1930, por iniciativa do Pe. João de Mattos, foi erguida uma Capela em louvor 

a Santa Marta na comunidade Apertado de Pedras com o intuito de combater o avanço do protestantismo. 
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Todavia, à margem do catolicismo e aproveitando-se de sua mobilização, 

desenvolveu-se um conjunto de festividades com sentido profano. Eram as festas que se 

estendiam para além das calçadas da igreja, substituindo a liturgia pelo lúdico das 

brincadeiras, das danças e das comidas. O avanço dessas festividades disputava a centralidade 

do culto religioso a tal ponto que o Pe. João de Mattos transferiu por um ano as celebrações 

para a capela do povoado de Queimadas e justificou em carta ao bispo que seu objetivo foi 

desvincular o ato religioso do profano tendo em vista que o “aniversário de Nascimento de 

Jesus Cristo” é incompatível com as “desordens e sensualidades ocorridas em tais noites” 

(SILVA, 1982, pp.71-72). Coerente com seu catolicismo ortodoxo e preocupado com a 

formação moral de seu rebanho, o padre tinha suas razões de protestar.  

Destarte, a tensão entre o sagrado e o profano se aprofundou com o florescimento 

urbano do município. Já nos anos 1930, Paripiranga era considerada uma cidade “civilizada” 

por desfrutar de boa escola pública, jornal de circulação semanal, banda filarmônica142, 

cinema, iluminação elétrica etc. Todavia, a população das “matas” (zona rural) não desfrutava 

destes bens. No ceio da própria religiosidade católica esse contraste ocorreu promovendo uma 

diferenciação entre o “catolicismo da rua” e o “catolicismo da mata”: 

 

O núcleo urbano [...] fomenta a aparição de novos hábitos e costumes citadinos, via de 

regra inovadores para o sistema de vida tradicional, chocantes aos padrões religiosos 

já sedimentados. Na roça, ao contrário, o confinamento de sua gente conserva a 

herança oriunda da diáspora (SILVA, 1982, p.32). 

 

A despeito da formação do núcleo urbano, cujo papel central na formação da cidade 

não se discute, a dispersão dos habitantes por longas faixas do território está na base da 

formação da cultura dessa gente. Mas, conforme já dito, o desenvolvimento local trouxe 

consigo a escola pública, que se tornaria um polo de formação cultural concorrente da igreja 

católica143.  

De acordo com Lima (2004), o professor Marcionilo Prediliano de Vasconcelos foi o 

pioneiro da educação formal em Paripiranga, lecionando por mais de trinta anos, primeiro em 

sua residência e depois na escola pública instalada em 1869. Foi também uma das figuras 

públicas mais influentes do município entre o fim do século XIX e o início do século XX: 

intermediava negócios, arranjava casamentos e resolvia contendas evitando litígios judiciais. 

Com o professor Marcionilio, que permaneceu no município até falecer em 1942, Paripiranga 

                                                             
142 Jornais citam a Lyra Patrocínio e a Euterpe Coiteense entre os anos 1910 e 1930. 
143 Aliás, é curioso que a instalação da primeira escola pública coincida com a posse do primeiro pároco local. 

Assim, a partir dos anos 1870 a vila contava com um padre e um professor. 
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passou a ter um homem de letras, por assim dizer; um concorrente dos padres que antes 

exerciam uma espécie de monopólio intelectual.  

Foi com o professor Francisco de Paula Abreu que a educação ganhou impulso no 

município e a cultura secular passou a integrar a vida da população local. Professor Abreu, 

como era conhecido, era proveniente de Salvador e chegou na então vila do Coité no ano de 

1911 depois de passar por Mirandela (então distrito de Ribeira do Pombal). De vasta bagagem 

intelectual, o Professor Abreu era conhecedor de botânica, astronomia144, história, 

matemática, português, latim, francês e história Geral. Era leitor de várias publicações 

nacionais para as quais também escrevia com frequência, tais como: O Imparcial e A Tarde, 

ambos de Salvador, Chácaras de Jardins de São Paulo, Revista da Semana do Rio de Janeiro, 

Jornal do Comércio de Recife. 

O Professor Abreu propiciou uma formação básica de bastante qualidade para os 

jovens de Paripiranga. De acordo com Fraga Lima (1983, p.36): “Com Abreu o ensino 

primário tomou novos rumos: Português, Geografia, Aritmética, História do Brasil e Noções 

de História Natural eram as matérias do currículo”. Garantiu o contato com as letras e uma 

instrução geral para muitos filhos de pobres que de outra forma seriam analfabetos funcionais 

devido à precariedade do ensino público da época. Para os filhos das famílias mais abastadas, 

o professor Abreu significava a ponte para a faculdade de direito ou de medicina da Bahia 

para onde foram muitos145.  Com uma formação primária excepcional que além das 

disciplinas regulares incluía o ensino de francês e latim, os filhos da “elite local146” não 

encontravam grandes dificuldades nos exames admissionais dos colégios de Aracaju e 

Salvador (para onde iam os jovens provenientes das famílias com condição econômica). 

Aproveitando a passagem pelo município de intelectuais como Braz do Amaral147 e outros, o 

Professor Abreu organizava “bancas avaliadoras” a partir da qual dava carta de recomendação 

                                                             
144 Foi membro da Sociedade Francesa de Geografia devido a seus estudos de botânica e recebeu da Sociedade 

Astronômica Francesa o diploma de 86º Membro Honorário, além de ter mantido intensa correspondência com 

Flamarion, um dos pesquisadores franceses mais graduados nesta área (LIMA, 1983 e LIMA, 2004). 
145 Muitos paripiranguenses fizeram sucesso na medicina – como Joaquim Fraga Lima (filho do ex-Intendente 

Antonio Olavo Santos Lima) – e no direito – como Francisco Dias Trindade, João Dias Trindade, Ruy Dias 

Trindade (filhos do ex-Intendente Ismaael Quirino da Trindade) e João Santa Rosa de Carvalho (neto do Cel. 

Santa Rosa). Como mostrarei a seguir, alguns destes chegaram a altos postos da magistratura estadual e nacional, 

além de influírem na política local.    
146 Como se verificará no próximo capítulo, por seus bancos escolares passaram quase todas as lideranças 

políticas que protagonizaram as disputas a partir de 1945. Além da “elite política”, a “elite cultural” também 

passou por Abreu como os professores da educação fundamental e os editores de jornais locais como Sebastião 

Araújo e Francino Silveira Deda que fundaram e dirigiram “O Ideal” na década de 1950. 
147 É Fraga Lima (1983) quem testemunha a própria banca organizada pelo Professor Abreu com a presença de 

Braz do Amaral que estava na Vila para tratar das questões de fronteira em que fora escolhido representante da 

Bahia para tratar com autoridades sergipanas. 
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para seus alunos ingressarem nos colégios dos grandes centros (LIMA, 1983). Abaixo foto do 

professor Abreu com alunos em 1915: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 – o Professor Abreu e sua turma de alunos em 1915. Entre os alunos desta fotografia estão 

personagens importantes como José de Carvalho Deda (avo do ex-governador sergipano Marcelo Déda) 

e Jonathas Lima Menezes (líder político de Paripiranga entre os anos 1920 e 1950). 

Fonte: Arquivo pessoal de Roberto Santos de Santana.  

 

 

Engajado desde cedo na “causa pública”, o professor Abreu também não se furtou dos 

grandes temas de sua comunidade. Foi, ao lado do Pe. João de Mattos, um dos entusiastas da 

fundação do distrito de Adustina148 (hoje município desmembrado de Paripiranga) cabendo-

lhe a escolha do nome. Prestava serviços às autoridades do município que lhe procuravam 

para redigir ofícios a serem encaminhados às autoridades estaduais, bem como aos pobres que 

tinham problemas com a lei e não podiam pagar advogados. Para estes últimos, Professor 

Abreu muitas vezes pedia ajuda ao advogado soteropolitano Cosme de Farias149, o qual lhe 

atendia prontamente (depoimento de Valdir da Fraga Dias, 24/11/2012).  

Uma das maiores contribuições do Professor Abreu para o município diz respeito ao 

seu papel de protagonismo na fundação de dois jornais de circulação local. O primeiro 

chamava-se “O Paladino” e circulou no município nas décadas de 1910 e 1930. O segundo 

chamava-se “O Ideal” e circulou nas décadas de 1950 e 1960. Foi ainda um dos articulistas de 

“O Cotinguiba” (publicação mensal lançada em 1936 pelo comerciante Manoel Coelho Cruz 

                                                             
148 Adustina vem do latim, língua que o professor dominava, e significa “terra fértil” (SANTANA, 2008). 
149 Cosme de Farias (1875-1972) foi um “rábula” e político tornado célebre em Salvador pela defesa dos pobres 

no foro e pela luta contra o analfabetismo e em defesa da democracia. Ver: http://pt.wikipedia.org/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1875
http://pt.wikipedia.org/wiki/1972
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1bula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
file:///C:/Users/Toninho/AppData/Roaming/Microsoft/Word/analfabetismo
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em substituição ao “O Paladino” que ficou fora de circulação entre 1929 e 1939). Escreveu 

regularmente também para “A Lucta” de Simão Dias, publicação criada em 1919 e 

divulgadora do “Integralismo” em Simão Dias (SE). 

Em tempos de polarização ideológica como os anos 1920 e 1930, o Professor Abreu, 

na qualidade de combativo jornalista, chegou a ser acusado tanto de direitista quanto de 

esquerdista, embora rejeitasse os dois rótulos. Em um editorial de “O Paladino” (16/07/1939) 

afirma veementemente que repudia as “camisas simbólicas”, tanto a verde do “Sr. Plínio” 

como a vermelha do “Sr. Prestes”, bem como que é contrário ao “fascismo”, seja o de direita 

seja o de esquerda (sic). O texto celebra o retorno da publicação depois de 10 anos de 

“repouso” e afirma que “O Paladino” seguirá “com a moderação que lhe é peculiar” porque “a 

razão nem sempre pertence a quem fala mais alto”.  

No mesmo texto, há um desabafo devido a críticas recebidas pela publicação (não 

identifica o alvo das críticas) e um comentário sobre o Professor Abreu nos seguintes termos: 

“[...] obscuríssimo mestre-escola, professor de b a ba, movimentando-se numa órbita de acção 

das mais restrictivas, sem aspirações, ignorado até pelas altas authoridades de Ensino. Um 

resignado, mas que nem por isso, foge do dever”. Ciente de que não conseguiria convencer 

seus críticos, o desabafo conclui-se com um misto de desdém e resignação: “Está a causa 

entregue ao público e ponto final”.  

Não obstante a modéstia expressada, o Professor Abreu sem dúvidas foi fundamental 

na formação de uma “elite dirigente” e de uma “visão de mundo” em Paripiranga. Não 

cultivava a cultura aristocrática dos patrícios europeus (não obstante sua estima pela cultura 

francesa), mas os hábitos citadinos do incipiente ambiente urbano da capital baiana onde 

nasceu e viveu até a juventude. Se considerarmos que se tratava de homem negro e 

alcoólatra150, podemos imaginar que sua vida numa comunidade sertaneja na primeira metade 

do século XX produziu um choque cultural. Deu um impulso à cultura laica e secular com um 

“conservadorismo liberal” (conservador na política e liberal nos costumes). Ademais, suas 

virtudes intelectuais impediram que o preconceito ofuscasse sua contribuição decisiva para a 

formação dessa gente como pode ser concluído do seguinte depoimento: “Professor Abreu foi 

o grande benfeitor de Paripiranga [...]. A parte moral, política e intelectual de Paripiranga foi 

o Professor Abreu que fez” (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013). 

No dizer de Erathostenes Lima (2004), Professor Abreu “ombreava” com o padre 

“doutor” João de Mattos no que se refere ao saber intelectual formando ambos um patrimônio 

                                                             
150 Todos os entrevistados que conviveram com o Professor Francisco de Paula Abreu testemunham que ele 

bebia muito e costumava manter-se em estado permanente de embriaguez entre a quinta-feira e o domingo. 
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cultural desta terra. Tratavam-se de dois polos referenciais para os jovens de Paripiranga 

prevalecendo o Pe. João de Mattos para o povo da “mata”, assíduo ouvinte de suas homilias 

dominicais, e o Professor Abreu para os jovens da “rua” – incluindo aí a futura elite política 

do município151 –, frequentadores de seus bancos escolares e leitores de seus jornais.  

Mostrarei no próximo capítulo que o Pe. João de Mattos viveu em constante tensão 

com os coronéis e com a classe política em geral enquanto o Professor Abreu foi uma figura 

politicamente mais discreta, não obstante as polêmicas levantadas por sua atividade 

jornalística. Tratam-se, portanto, de dois expoentes da primeira parte do século XX cujo 

legado se fará perceber nas décadas posteriores, quando seus seguidores (no caso do padre) e 

seus alunos (no caso do professor) protagonizaram a vida social, cultural e política do 

município. 

O jornal O Ideal, fundado pelo Cel. Jonathas Lima Menezes (que foi aluno do 

Professor Abreu) em 1953, é um herdeiro deste legado intelectual do município. O semanário 

contou com o apoio na redação do Professor Abreu e seus discípulos, como Francino Silveira 

Deda e Sebastião Araújo Santana (ambos seus ex-alunos). Tinha oficina própria e circulava 

semanalmente, vinculando notícias nacionais, regionais e locais incluindo coluna social, 

história local e política (inclusive publicava balancetes e outras peças de prestação de contas 

da prefeitura). O Ideal rememorava, portanto, em novos tempos, os feitos de O Paladino e O 

Cotinguiba, que circularam entre as décadas de 1910 e 1930 em Paripiranga.  

Nos anos 1960, Paripiranga já não contava mais com o Pe. João de Mattos (falecido 

em 1946) nem com o Professor Abreu (falecido em 1959) e a sua vida cultural ganhou novos 

ingredientes como clube social e cinemas152, embora o catolicismo ainda se mantivesse 

expressivo com seus ritos e festas. O “Clube Vitória”, inaugurado em 1946153 foi um ícone 

deste período. Os jornais da época falam na realização de grandes carnavais pelo clube com 

blocos que saiam às ruas e esbanjavam irreverência154.  

                                                             
151 Dos nove prefeitos eleitos entre 1945 e 1982 em Paripiranga, sete deles estudaram com o Professor Abreu. Os 

únicos dois que não estudaram com o Professor Abreu foram Jerônimo Evangelista de Carvalho e Raimundo 

Sales e Silva, que eram naturais de outros municípios (Jeremoabo e Cícero Dantas, respectivamente) e chegaram 

a Paripiranga já adultos. 
152 Paripiranga contou ainda entre as décadas de 1950 e 1970 com cinemas. O “Cine Guarani” (anos 1950) e 

depois o “Cine Imperial” (anos 1960 e 1970), além de apresentarem as películas hollywoodianas e do cinema 

nacional, realizavam shows grandiosos com artistas nacionais (na década de 1960 Luiz Gonzaga, Virgínia Alves 

e outros artistas do mesmo porte se apresentaram no Cine Imperial e no Clube Vitória). 
153 Exatamente em 19 de maio, segundo o jornal A Semana, edição de 29/09/1946. 
154 O periódico simão-diense “A Semana”, de 2 de fevereiro de 1947, traz a seguinte manchete: “Carnaval em 

Paripiranga”. O texto dá destaque à irreverência e o despojamento da festa mencionando o  “delírio” de um bloco 

de “senhorinhas” cantando “doidamente” pelas ruas os versos: “Eu só queria ter um governo/Que desse ao povo 

dinheiro em cacho/E que surgisse um mundo novo/A terra em cima e o céu embaixo” 
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O clube deu impulso a vida social e cultural do município que passou a contar com um 

prédio amplo e instalações modernas onde todos os grandes eventos sociais da cidade eram 

realizados. Ademais, não obstante a predominância de um catolicismo de feições medievais 

enraizado numa sociedade eminentemente rural, conforme aponta Silva (1982), a cultura 

citadina como as festas profanas e os esportes – particularmente o futebol155 – florescem na 

cidade de Paripiranga. 

 

2.2. Economia e sociedade em Paripiranga 

 

2.2.1. Evolução socioeconômica do município  

 

Os engenhos foram os motores da economia e o símbolo do progresso nesta 

microrregião no século XIX156. Além do impulso econômico os engenhos eram as 

engrenagens da sociedade patriarcal e escravocrata daquele período. A existência de escravos 

era, portanto, comum na região como atestam documentos históricos157 e depoimentos 

colhidos. Em número pequeno, devido à escala da economia local, os negros foram 

incorporados à dinâmica social pós-escravidão, muitas vezes no mesmo local onde já 

trabalhavam.  

Um dos entrevistados na pesquisa é filho de escravos dos engenhos locais e narra da 

seguinte forma o que aconteceu no período: “Eu nasci no Baixão onde meu pai foi escravo. 

Trabalhei desde menino e os patrão eram muito bons comigo (sic). Só saí depois porque não 

me dava com o feitor” (Francisco Soares dos Santos, 22/07/2012). Carvalho Deda (2008) 

                                                             
155 O futebol ganhou importância social nas décadas de 1920 e 1930 quando contou com duas agremiações 

instituídas a partir das facções políticas reproduzindo, portanto, suas rivalidades. O Jornal “A Luta”, edição de 6 

de dezembro de 1936, noticia a fundação do Independente Esporte Club, sob a presidência do Sr. Manoel Coelho 

Cruz, dono do Armazém Cotiguiba. Já “O Paladino” de 16/07/1939 traz a informação de que a “Associação 

Sportiva de Paripiranga” dirigida por Bernardino Barbosa e Sebastião Araújo estava promovendo partidas 

amistosas com o time de Lagarto. Não foi possível descobrir se as duas associações foram rivais ou se 

simplesmente se sucederam, mas a partir dos anos 1950 foi o Independente que se manteve vivo, agora sob a 

liderança do folclórico “Zé Gaiola”. É possível supor que haviam também nestas associações vinculações 

políticas já que Bernardino Barbosa e Sebastião Araújo foram fundadores do PSD nos anos 1940 ao lado de 

Jonathas Lima e Zé gaiola, segundo Araújo Santana Júnior (s.d.), era apadrinhado por Ismael Trindade e 

seguidor da UDN. A partir dos anos 1940 o futebol ganhou maior independência da política e tornou-se hábito 

social comum aos jovens de todas as classes assumindo status de símbolo maior do orgulho dos 

paripiranguenses. 
156 De acordo com Candido Silva (1982), neste período as “Matas de Simão Dias” contavam com cinco 

engenhos: três do lado sergipano (Chora Menino, Mercador e Baixão) e dois do lado baiano, isto é, em 

Paripiranga (Santa Cruz e Coité). 
157 No inventário do Capitão Joaquim José de Carvalho, datado de 1875, constam nomes de 33 escravos 

pertencentes ao senhor do Engenho Coité. Nos “Livros de Notas de Paripiranga” (ver Bibliografia) constam 

registro de compras de escravos, bem como de “liberdade” (a partir de 1881 com a Lei do Ventre Livre). 
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registra que a escravidão por estas bandas não passou de um vulto e que a “cordialidade” era a 

marca dos donos de engenhos que libertaram sem resistências158 seus escravos. Com efeito, 

não é muito expressiva a quantidade de pessoas negras159 no município e sua influencia 

cultural, ainda que presente, não é tão forte como em outras regiões onde o catolicismo, por 

exemplo, tomou feições sincréticas e as festas populares incrementadas de elementos 

africanos.  

Com o declínio da economia açucareira no país os dois engenhos instalados no 

território de Paripiranga – o engenho Coité, de Joaquim José de Carvalho, e o engenho Santa 

Cruz, de Victor Marcolino de Menezes – entraram em declínio160 e foram definitivamente 

desativados entre o final do século XIX (o primeiro) e meados do século XX (o segundo). A 

escassez de terra e a decadência dos engenhos empurraram os moradores da localidade para as 

atividades agrícolas e comerciais ou para as duas simultaneamente. Com efeito, agricultura e 

comércio desenvolveram-se de forma interdependente, embora a primeira tenha prosperado 

mais que a segunda.  

Mesmo antes da construção dos engenhos Paripiranga já contava com uma agricultura 

de subsistência voltada para o cultivo de mandioca, feijão e milho – além de frutas tropicais 

como banana, laranja, manga e jaca – que garantiam a sobrevivência das famílias de sitiantes 

livres espalhadas pelo território e em pequenas porções de terra. Como atestou Braz do 

Amaral (1916, p.167) no início do século XX, “[...] no município de Coité famílias inteiras 

subsistem com quatro e cinco tarefas de terras. E isto por diversas gerações”. Esse modelo 

agrícola, que garantia relativa autonomia econômica e social das famílias em relação aos 

engenhos e seus senhores, manteve-se ao longo do tempo definindo uma característica 

peculiar da localidade.  

Assim, desenvolveu-se neste município um tipo de sociedade em que as poucas 

fazendas e engenhos ladeavam com pequenas propriedades161, onde trabalhadores livres 

viviam do cultivo da própria terra. Além da autonomia em relação aos grandes fazendeiros e 

                                                             
158 Carvalho Déda (2008) registra, inclusive, que o Sr. Paulo Cardoso de Menezes Góis, de Paripiranga, 

deslocou-se para Simão Dias a fim de pagar pela liberdade de um escravo pertencente a um fazendeiro do lugar. 
159 No Senso 2010 do IBGE se declararam negros 5% da população do município enquanto que o percentual 

baiano é de 17 e o brasileiro de 7,6. 
160 Embora a atividade canavieira e os engenhos estivessem em declínio, em 1931 a “rapadura” figurava entre os 

cinco principais produtos produzidos em Paripiranga. Ver Documentos do Município de Paripiranga (Antiga 

‘Patrocínio do Coité’). Secretaria do Interior e Justiça (Republicano). 1931-1934. APEBA. 
161 Por força da Lei de 18 de setembro de 1850, centenas de moradores da localidade registraram suas terras 

junto às capelas de Jeremoabo, Cícero Dantas e Paripiranga. A maior parte dos registros, transcritos em Amaral 

(1916, pp.427-494), são de propriedades de até 20 tarefas. Além do município já contar com esta característica 

no século XIX, segundo os moradores locais mais antigos, no decorrer do século XX o padre João de Mattos 

executou uma espécie de reforma agrária ao só realizar casamentos quando o noivo provava ter ao menos um 

pedaço de terra para sustentar sua família, o que obrigava os patriarcas a dividirem suas terras entre os filhos.  



82 

 

donos de engenho, esse modelo de estrutura fundiária teve um papel fundamental na 

construção de laços sociais entre as famílias dispersas nas matas em virtude da necessidade de 

cooperação em atividades como o beneficiamento da mandioca162. Assim, a mandioca teve 

um papel fundamental na colonização desta região, conforme observa o padre João de Mattos: 

 
Por sua fertilidade assombrosa na produção do pão brasileiro – a farinha de mandioca, 

que se conserva perfeita no solo fecundo dessas mattas até por espaço de dez anos; as 

populações dos sertões e do litoral ahi vinham, como ainda hoje, se abastecer desse 

gênero alimentício de primeira necessidade – “a farinha”. (CARVALHO, 1922, p.82). 

 

Portanto, a mandioca foi o primeiro vetor de “progresso” nestas terras, tendo depois de 

dividir espaço com a cana, quando da instalação dos engenhos. O café foi o sucedâneo da 

cana e, logo que os engenhos entraram em declínio, ganhou expressão, chegando ao seu 

apogeu na década de 1930163, quando era largamente cultivado nas férteis e frescas terras das 

“matas”. O algodão teve um papel econômico mais importante que o café, sendo cultivado 

nas terras quentes e planas do sertão, isto é, nas fazendas afastadas da sede. Seu apogeu foi no 

final dos anos 1930 quando chegou a contar com três fábricas164 de beneficiamento na cidade, 

cujos proprietários costumavam participar de eventos regionais165. A importância do algodão 

até os anos 1930 só foi superada pela batatinha (batata inglesa), nos anos 1960. Ademais, as 

culturas do algodão e do café fomentarem o florescimento do núcleo urbano do município e o 

surgimento de uma camada social econômica e politicamente dominante (aprofundaremos 

este ponto no próximo capítulo). 

                                                             
162 Arrisco-me a dizer que a mandioca é a cultura mais importante do município, pois além de seu cultivo ter 

atravessado dois séculos (permanecendo até os dias atuais) sua manufatura para a transformação em farinha (o 

produto final mais importante da cultura) promoveu dois efeitos importantes no município. O primeiro é 

socioeconômico, pois diz respeito ao fato de que a transformação da mandioca em farinha agrega valor ao 

produto e demanda uma organização especializada do trabalho encadeando, assim, um processo de geração de 

riqueza e integração social. O segundo é cultural e diz respeito ao papel da “casa de farinha” (espécie de fábrica 

onde se manufatura a mandioca) e das “farinhadas” (jornadas de trabalho nas casas de farinha que seguiam dia e 

noite sem parar). De fato, o trabalho na casa de farinha era predominantemente voluntário, com exceção de 

algumas funções mais complexas, e envolvia todas as pessoas da a comunidade que iam prestar seus serviços em 

solidariedade162 ao “dono” da farinhada (o cultivador de mandiocas que com a raiz colhida arrendava a casa de 

farinha para obter seu produto de consumo e venda, isto é, a farinha) e para sair do isolamento social. Estas 

farinhadas envolviam geralmente dezenas de famílias que ficavam dias e noites inteiras revezando-se entre 

trabalho e diversão com as estórias contadas pelos mais velhos e com as adivinhações. Era comum até 

“namoros” e “casamentos” surgirem destas “prosas” nas farinhadas. 
163 De acordo com matéria de “O Cotiguiba”, de 20 de julho de 1936, os principais produtos agrícolas do 

município nos anos 1930 eram, por ordem, o café, a farinha de mandioca e o algodão.  
164 A primeira foi do Sr. João Carregosa da Trindade, a segunda do Sr. Manoel Coelho Cruz e a terceira do Sr. 

Francisco Dias Sobrinho, que depois passou o controle para os genros (primeiro Jonathas Lima de Menezes e 

depois pertenceu Ismael Trindade). 
165 O jornal O Paladino, de 20 de novembro de 1939, noticia uma “Conferência de Algodão” em Simão Dias com 

as presenças de João Carregosa, Manoel Coelho Cruz e Ismael Trindade. 
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A partir dos anos 1940 a agricultura de Paripiranga e toda a economia local passam 

por grandes transformações com a introdução da cultura da batatinha. Cultivada inicialmente 

por um pequeno número de agricultores (do povoado “Roça Nova”), que trouxeram as 

primeiras mudas em 1942, a cultura logo se espalhou pelo município, adaptando-se facilmente 

ao clima e ao solo encontrados, tornando-se o principal produto da agricultura local nos anos 

1960166 e incluindo Paripiranga entre os maiores produtores do país. A batatinha deu 

dinamismo à economia local, tendo em vista ser produzida em escala e destinada à 

comercialização para grandes centros como Salvador, Rio e São Paulo. Segundo o Sr. João 

Henrique Novo, um pioneiro do cultivo da batatinha que registrou em cartório a história de 

sua vida e de sua comunidade: “Tão importante esta fase, que deu origem à festa para a 

escolha da Rainha da batatinha, em momentos majestosos no Grêmio Social e Esportivo 

Vitória, na cidade”167.  

O dinamismo e a prosperidade econômica promovida pelo cultivo da batatinha fez 

nascer uma Cooperativa Agrícola em Paripiranga, no ano de 1968. Inicialmente voltada para 

controlar a cadeia de produção e comercialização da batatinha, a cooperativa fez parcerias 

com centros comerciais importantes do sudeste brasileiro (principalmente na cidade paulista 

de Cotia) e integrou outras culturas como o milho e o feijão. A cooperativa mudou inclusive a 

paisagem urbana da cidade ao construir gigantescos galpões de armazenamento e de 

beneficiamento de produtos agrícolas. No início dos anos 1980 a batatinha entrou em 

decadência devido à ocorrência de pragas e problemas diversos, que fizeram a cooperativa 

entrar em crise. A batatinha deixou como herança o empreendedorismo de seus cultivadores e 

a modernização da agricultura168, seguida com a abóbora, o feijão e o milho. 

Paralelamente ao desenvolvimento da agricultura, Paripiranga teve outro vetor para 

sua economia no início da década de 1950. Trata-se da construção da estrada de ferro 

Salgado/Paulo Afonso. Num tempo em que ainda não se tinha a cultura do automóvel, as 

ferrovias eram as grandes obras estruturantes que ligavam os extremos do Brasil e levavam o 

progresso aos grotões já no século XIX. Desde 1881 políticos sergipanos falavam na 

construção de uma estrada de ferro que chegaria até Simão Dias, na fronteira com 

Paripiranga, mas o tema foi enterrado e só na constituinte de 1946 é que o debate foi 
                                                             
166 A edição de 3 de maio de 1961 de “O Ideal” noticia que os principais produtos da agricultura local nos anos 

1960 eram a batatinha e o café. 
167 Depoimento registrado em um texto que integra a bibliografia. Ver: HENRIQUE NOVO, João & LEAL, 

José. Roça Nova: ...uma nova vida foi gerada a partir da faixa de terra ocupada. – [S.l.: s.n.], 2001. 
168 Essa modernização significou, todavia, uma adesão à monocultura que tem provocado problemas recorrentes 

na agricultura do município. Como afirmou um entrevistado, a batatinha acabou com as matas, porque provocou 

desmatamento de terras intocadas e a derrubada de pomares de jaca, manga e laranja. Tudo era colocado abaixo 

pra dar lugar à batatinha (José Teles de Andrade, 19/01/2013). 
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retomado. O jornal simãodiense “A Semana” (edição de 9/03/47) traz estas informações e 

conclui: 

 
Agora, o Diário Oficial da República traz-nos uma esperançazinha: o Presidente da 

República acaba de SANCIONAR verba de Cr. $ 1.500.000,00 a ser aplicada em 1947 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas no início da ligação da Estrada de Ferro 

(...). Teremos desta vez a sonhada ‘Estrada de Ferro’ de Simão Dias ou ainda ficará 

ela para as ‘calendas gregas’? 

É bom não encomendar foguetes... 

 

Estava certo o autor do artigo jornalístico, pois a obra teve início, mas foi abandonada 

na segunda metade da década de 1950, quando a indústria automobilística se instalou no 

Brasil e mudou o foco governamental para as rodovias. Todavia, nos cerca de cinco anos que 

durou, a obra impulsionou a economia urbana dos municípios da região, inclusive de 

Paripiranga. Instalaram-se escritórios de construtoras169 na cidade, gerando emprego para 

jovens com formação. Centenas de pessoas foram recrutadas para o trabalho como 

operários170 nas escavações e gerou-se uma demanda de ferragens e mantimentos para os 

trabalhadores que impulsionou o comércio local. De acordo com o depoimento de Francisco 

Sabino Soares (04/11/2012), outro legado da estrada de ferro foram as indenizações recebidas 

por operários e proprietários de terras ocupadas. Destarte, as fendas e túneis escavados pelos 

“garimpeiros” ainda hoje se destacam na vegetação rasteira da região. 

O comércio e os serviços, por sua vez, acompanharam a tendência de desenvolvimento 

do município até os anos 1970. Segundo o jornal O Ideal (edição de 2 de maio de 1954), em 

1954 o município contava com 149 estabelecimentos comerciais, sendo 56 na sede e 93 

espalhadas pelos distritos e povoados. Além de varejistas que supriam a demanda local em 

quase todas as áreas desde o início do século. Nos anos 1950, Paripiranga contava com 

armazéns171 que vendiam em atacado para toda a região. O jornal não apresenta números 

sobre pessoal ocupado neste setor econômico, mas é possível supor que já havia neste período 

um contingente significativo de trabalhadores envolvidos em atividades não rurais. Além do 

comércio, em meados da década de 1960 Paripiranga tinha duas ageencias bancárias: uma do 

                                                             
169 A “Wolman Engenharia Ind. Com. Ltda” montou escritório no povoado “Pau Preto”, na zona rural de 

Paripiranga, por onde passaria a linha de ferro (SANTANA JR, s.d.). Segundo jornais da época, também a 

“Emprêza Construtora Mauritan Ltda” estava atuando na obra. 
170 O Ideal, edição de 2 de maio de 1954, fala em 2.000 operários envolvidos na obra que naquele ano 

encontrava-se avançada no trecho de Paripiranga. 
171 O Armazém Cotiguiba de Manoel Coelho Cruz (Seu Arnô) foi o maior expoente da prosperidade do comércio 

local no período. Atuava como atacadista regional atraindo tropeiros de toda a região. Inaugurado em 1916, o 

armazém tinha instalações modernas e era correspondente do Banco do Brasil oferecendo serviços bancários 

desde a década de 1920. Chegou a contar com um jornal próprio (O Cotiguiba) e um cinema (Cine Cotiguiba). A 

partir dos anos 1950 foi o empresário Elson Correia de Andrade que se destacou no comércio local com sua loja 

de ferragens e máquinas que abastecia toda região. 
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Banco de Produção e Comércio S/A e outra do Banco de Crédito Sergipense, ambos de 

propriedade do empresário e político sergipano Sebastião Celso de Carvalho172.  

Entre os anos 1950 e 1970 a feira livre de Paripiranga tinha expressão regional e 

garantia a renda de agricultores familiares que aqui traziam suas frutas frescas para vender173. 

Contudo, toda pujança da agricultura e do comércio não foram acompanhadas pelo setor 

industrial. Além de não atrair grandes plantas de manufatura, a agroindústria de 

beneficiamento não decolou. Os antigos “vapores”, destinados ao beneficiamento do algodão, 

aposentaram-se à medida que este declinou e os “moinhos” destinados ao beneficiamento do 

milho tiveram existência efêmera (apenas nos anos 1980). A indústria em Paripiranga 

resumiu-se a uma diversidade de pequenas oficinas onde se processa madeira ou ferro para 

produzir móveis ou materiais para a construção civil.  

Por outro lado, também ocorreram mudanças sociais importantes já na primeira 

metade do século XX. A população saltou de 16 mil nos anos 1920 para cerca de 26 mil em 

1950. Cresceu em proporção destacada a população urbana que era de 4% em 1920 (694 

habitantes) e já correspondia a 16% (4.230 habitantes) em 1950. Este crescimento do núcleo 

urbano fez com que surgissem novas profissões e camadas sociais que refletiram na própria 

composição das elites políticas (voltarei a esse ponto no próximo capítulo).   

Todavia, não se pode falar numa contradição entre campo e cidade, pois sempre houve 

uma forte ligação entre os sitiantes e a sede do município, principalmente porque era nela que 

eles vendiam o excedente de sua produção e se abasteciam de outros produtos encontrados no 

comércio local e na feira livre. Também na sede, frequenta-se a igreja em suas missas 

dominicais e obtém-se serviços religiosos como casamento e batizado. É ainda na sede que os 

jovens das regiões mais próximas da zona rural procuram as escolas.  

Ademais, a educação também passou por alguma evolução no período já que o número 

de pessoas alfabetizadas saltou de cerca de 1.850 em 1920 para mais de 6 mil174 em 1950. 

Houve ainda neste período um avanço nos transportes e na comunicação. Na década de1930 

                                                             
172 Sebastião Celso de Carvalho nasceu em Simão Dias (SE) em 24 de janeiro de 1923 numa das famílias mais 

tradicionais do município. Seguindo a influência do avô Joviniano de Carvalho, que exerceu vários mandatos de 

deputado federal, Celso de Carvalho entrou na política logo que regressou de Salvador onde se formou em 

direito pela Universidade Federal da Bahia. Foi prefeito de sua terra natal, deputado estadual, vice-governador e 

governador do estado de Sergipe. Encerrou sua carreira política como deputado federal entre 1983 e 1987. Como 

empresário destacou-se pela fundação do Banco de Produção e Comércio S/A e do Banco de Crédito Sergipense. 

Pesquisa realizada no sitio eletrônico da Câmara dos Deputados (fonte: wikipedia). 
173 Além da sede, Paripiranga conta com as feiras de distritos e povoados (Adustina, Saco, Lagoa Preta, Maritá, 

Apertado de Pedras). As feiras tinham importância não só do ponto de vista econômico, mas também social e 

cultural. Eram as feiras que possibilitavam o intercambio entre os moradores da zona rural e os da zona urbana e 

entre estes e moradores de municípios vizinhos. 
174 Dados de 1920 encontrados no livro de Candido Silvia (1982) e de 1955 encontrados no jornal O Ideal (2 de 

maio de 1954). 
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para se chegar à capital do estado ou a outro grande centro do país, viajava-se à cavalo até a 

estação férrea de Salgado (Sergipe) de onde se partia de trem para outros destinos, visto que o 

município só contava com 3 (três) caminhões de carga e 6 (seis) veículos de passeio175, 

obviamente pertencentes às famílias mais abastadas.  

Na década de 1950 Paripiranga já contava com rodovia que dava acesso a Cícero 

Dantas e desta a Salvador, bem como com empresa de ônibus176 que fazia transporte de 

passageiros em linha intermunicipal chegando até a capital. Foi só na década de 1980 que esta 

rodovia foi finalmente beneficiada com cobertura asfáltica (BA 220), mas a partir deste 

período a principal via de circulação de pessoas e mercadorias do município passou a ser a SE 

270 que parte da fronteira com Simão Dias (há menos de 2k da sede do município de 

Paripiranga), passando por Lagarto e Salgado, até desembocar na BR 101 que dá destino tanto 

a Aracaju quanto a Salvador. 

 

2.1.2. Paripiranga no limiar do século XXI 

 

Nas últimas décadas Paripiranga passou por um processo de mudanças sociais e 

econômicas importantes. Uma delas foi a perda de parte do território, e da população, com a 

emancipação do distrito de “Adustina” em 1989. Fundado no início do século XX por 

moradores das “matas de Paripiranga”, que estavam em busca de terras mais abundantes177, 

Adustina, antes “Queimadas”, transformou-se num importante gerador de riqueza para o 

município, destacando-se na produção de grãos desde os anos 1950.  Nos anos 1970 e 1980, 

Adustina já tinha uma participação importante na política de Paripiranga, elegendo vereadores 

e até vice-prefeito178, o que fez germinar a vontade de independência.  

Assim, Adustina consignou sua emancipação na alvorada da redemocratização179, 

causando um “prejuízo” político e econômico a Paripiranga. Político porque, conforme 

                                                             
175 Dados da “Comissão de reorganização Municipal” que fez levantamento em Paripiranga entre 1931 e 1933. 

In: Documentos do Município de Paripiranga (Antes ‘Patrocínio do Coité’), 1931-1934 (ver bibliografia). 
176 “Empreza Senhor do Bomfim” com sede no distrito de Adustina (ver jornal O Ideal, 2 de maio de 1954). 
177 Roberto Santos de Santana conta em seu livro sobre Adustina que o distrito de Queimadas era composto até o 

início do século XX por grandes fazendas pertencentes aos herdeiros de Cícero Dantas Martins, o “Barão de 

Jeremoabo”. Todavia, conta ele, haviam também aquelas terras “devolutas”, que não faziam parte das antigas 

“sesmarias” e que foram sendo ocupadas, a partir da segunda metade do século XIX, por colonos oriundos das 

“matas do Coité”: “Muita gente vinda principalmente das matas da Taquara, Roça de Dentro, Roça Nova, Lagoa 

Preta, faziam brotar nas Queimadas a fartura. Já no início se fazia exportar vários produtos agrícolas, recebendo 

menção especial o algodão” (SANTANA, 2008, pp.74-75). 
178 Ismael Grigório dos Reis, eleito vice-prefeito ao lado de José Menezes de Carvalho em 1982. 
179 Segundo o mesmo historiador, foi: “[...] entre 1985 e 1986, que filhos desta terra cogitaram a emancipação 

política do distrito de Adustina [...]. Foi Pedro da Chica um defensor incansável pela emancipação política, 
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veremos a seguir, com a emancipação Paripiranga perdeu um reduto de lideranças, 

particularmente da facção governista que tinha no distrito uma grande reserva eleitoral. 

Econômica, porque se tratava de um grande centro produtor de riqueza agrícola. Ademais, a 

população do município, que já passava de 30 mil nos anos 1980 recuou e atualmente está 

abaixo deste patamar180.  

Paripiranga ainda preserva a marca de sociedade rural. A taxa de urbanização do 

município é atualmente de 36%, enquanto a taxa nacional é de 84,4% e a taxa do estado da 

Bahia é de 72%. Todavia, o “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013” mostra a 

“evolução” desde indicador e ressalta que a taxa de urbanização passou de 21% em 1990 para 

29% em 2000 e para 36% em 2010. Esse crescimento, lento e tardio, da urbanização reflete o 

desenvolvimento econômico local, que não contou com nenhum grande empreendimento 

industrial gerador de postos de trabalho. São, antes, os agricultores ou aposentados que 

migram para a zona urbana fugindo da violência que tem crescido na zona rural nos últimos 

tempos, ou para facilitar o acesso de seus filhos à educação e a empregos urbanos. Ademais, 

os 64% que ainda vivem na zona rural não estão completamente dispersos no território e 

isolados entre si, mas aglomerados em dezenas de comunidades, povoados e até distrito181. 

Outras peculiaridades do município são reveladas pelos indicadores relacionados à 

educação e religião. A taxa de analfabetismo (acima de 15 anos), por exemplo, em 

Paripiranga é de 28% enquanto a taxa nacional é de 9,6% e da Bahia 16,7%, segundo o Censo 

de 2010. De acordo com o mesmo levantamento, o número de pessoas que se declaram 

católicos chega a 90%, enquanto no Brasil o índice é de 64% e, na Bahia, de 65%.  

Neste ponto, cabe lembrar que, conforme mostrei acima, a igreja católica teve um 

papel fundamental na constituição do município e na consolidação de suas fronteiras. Além 

disso, o ativismo político de alguns párocos foi fundamental para inibir o desenvolvimento do 

protestantismo no município, que só se expandiu nos últimos anos182. Por outro lado, a 

                                                                                                                                                                                              
levando a reinvindicação adustinense à Assembleia Legislativa do Estado, através do Deputado Marcelo Nilo 

que fez muito pela emancipação” (SANTANA, 2008, 78). 
180 O censo de 2010 do IBGE contabilizou uma população de 27.776 habitantes. Já a estimativa da população 

para 2013 foi de 29.654 habitantes segundo o Censo Populacional 2013. 
181 Paripiranga conta com o distrito de Conceição de Campinas, distante 18km da sede, que e é uma espécie de 

polo regional por conta de suas escolas, posto de saúde, igreja, feira, entre outros. Existem ainda três povoados 

médios (Lagoa Preta, Maritá e Apertado de Pedras) e diversas comunidades menores que aglomeram centenas de 

moradores e contam com igrejas e pequenas feiras. 
182 O Guia do Comércio de 2011-2012 relacionou 09 religiões evangélicas com cultos periódicos em Paripiranga: 

Templo de Missões Cristã, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Centro Espírita Amor e Redenção, Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Igreja Pentecostal Manancial, Congregação Cristã no 

Brasil, Igreja Batista, Igreja Universal do Reino de Deus. No entanto, localizei mais três templos de outras 

ramificações de religiões já estabelecidas no município: a Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal Deus é Amor 

e a Espírita. Assim, o município conta ao todo com 12 templos cristãos não-católicos na sede além de filiais em 
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manutenção de uma população majoritariamente rural e o perfil da sede do município que é 

demasiado compacta, isto é, sem grandes extensões periféricas afastadas, são fatores que 

dificultam a multiplicação de templos protestantes, que no Brasil têm sido um fenômeno 

ligado à expansão de periferias urbanas. 

Estes primeiros dados sugerem que se trata de um contexto social rústica e pouco 

dinâmica. No entanto, alguns indicadores sociais do município tem acompanhado a tendência 

de evolução que o Brasil apresentou nas últimas décadas. O “Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil 2013” mostra, por exemplo, que a evolução do IDH do município entre 

1990 e 2010 apresentou curva ascendente e paralela às médias nacional e estadual: 

 

Gráfico 1 – Evolução do IDH de Paripiranga 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

 

Observa-se que mesmo o município tendo um IDH abaixo das médias nacional e 

estadual, sua evolução acompanhou o mesmo ritmo destas. No ranking nacional, Paripiranga 

ocupa a 4.695ª posição entre 5.565 municípios e, no ranking estadual, Paripiranga ocupa a 

266ª posição entre 417 municípios. Um dado importante é que a evolução do município 

ocorreu em todos os componentes, isto é, educação183, longevidade e renda. O “Atlas” mostra 

                                                                                                                                                                                              
alguns povoados sendo o principal deles o de “Apertado de Pedras” (pequeno povoado onde se instalaram os 

primeiros “protestantes” de Paripiranga no início do século XX). No censo de 2010 do IBGE cerca de 5% da 

população do município declarou ser praticante de uma religião evangélica. 
183 No componente educação, considerando a população com mais de 18 anos, o “Atlas” revela que o percentual 

de analfabetos em Paripiranga, apesar de está acima da média nacional e estadual, diminuiu de 54% em 1990 

para 43,6 em 2000 e 36% em 2010. 
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também que entre 1990 e 2010 as taxas de fecundidade e mortalidade infantil caíram (42,5% e 

43%, respectivamente) enquanto a expectativa de vida aumentou (de 56,4 anos em 1990 para 

68 anos em 2010) mudando, assim, a pirâmide etária da população. Portanto, neste 

componente do IDH Paripiranga passou por uma evolução e atualmente sua população tem 

um perfil semelhante à das regiões mais desenvolvidas do Brasil.  

Por sua vez, a taxa de fecundidade do município, que é de 1.7, está dentro do patamar 

dos países mais desenvolvidos do mundo184. Este dado em particular, chama-nos a atenção, 

porque indica uma mudança num dos pilares da sociedade tradicional sobre a qual se 

estruturou o mandonismo local, isto é, a grande família patriarcal. Em outras palavras, este 

dado indica que uma mudança social importante está se processando no município, assim 

como em todo Brasil, e isso deve ser considerado na análise da política, porque se trata de 

uma transformação na estrutura do tecido social. Todavia, sabe-se que a grande família 

patriarcal não se resumia ao seu núcleo (pais-filhos), mas se estendia pela rede de parentela e 

pelos laços de compadrio que este núcleo constituía e não há sinal de que este modelo esteja 

em total colapso, principalmente entre as populações rurais. 

Por fim, o “Atlas” mostra que houve uma elevação de 51,2% na renda per capta do 

município entre 1990 e 2010. Já o percentual de “extremamente pobres” – pessoas com renda 

domiciliar per capta inferior a R$ 70,00, em valores de agosto de 2010 – caiu de 35% em 

1990 para 29% em 2010. Essa evolução, tanto na renda quanto na diminuição da extrema 

pobreza, significa que o município acompanha a tendência nacional de melhoria das 

condições de vida da população.  

Contudo, a desigualdade social aumentou, principalmente na última década – 

conforme a metodologia de Gini cuja escala de 0 a 1 mede o nível de desigualdade em que 

quanto mais perto de 0 menor a desigualdade e quanto mais perto de 1 maior a desigualdade. 

De acordo com este indicador, o Brasil é hoje o terceiro país mais desigual do mundo com 

índice de 0,56 e, enquanto o estado da Bahia está abaixo da média nacional com índice de 

0,534, Paripiranga está acima da média nacional com índice de 0,59. O “Atlas” aponta que em 

2010 os 20% mais pobres apropriavam-se de 1,41% da renda total (ante 3,81 em 1991) 

enquanto os 20% mais ricos apropriavam-se de 60,3% (ante 61,3 em 1991). 

Este aumento na desigualdade é um indício de que a estratificação social está se 

intensificando no município. O censo de 2010 indicava que apesar de 56% da população está 

ligada a “agricultura familiar”, 23,9% ocupa postos de trabalho no setor de serviços. Portanto, 

                                                             
184 O índice de fecundidade que demarca o patamar dos países desenvolvidos é de 02 filhos no máximo por casal. 
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um contingente muito significativo da população atualmente ocupa-se em atividades típicas 

do meio urbano. Além da prefeitura, que de longe continua a ser o maior empregador 

individual do município185, Paripiranga conta atualmente com duas agências bancárias, uma 

“casa lotérica”, uma agencia do INSS, uma comarca judiciária, com diversos órgãos 

correlacionados, escritórios de contabilidade e advocacia, clínicas médicas, laboratórios, entre 

outros. Todavia, a maior contribuição para o aumento de postos de trabalho no setor de 

serviços veio com a instalação de uma faculdade particular em 2001. A foto abaixo apresenta 

a visão aérea da faculdade e de parte da zona urbana do município de Paripiranga: 

A “faculdade Ages” constitui-se num complexo educacional de porte regional que tem 

mais de uma dezena de cursos ativos – entre os quais direito e engenharia civil – e mais de 7 

mil estudantes matriculados. Conforme publicado recentemente na imprensa186, a faculdade 

tem hoje 510 funcionários, o que a torna, individualmente, a maior geradora de empregos do 

município no setor privado. Outros tantos postos de trabalho são gerados nas constantes obras 

que a faculdade realiza em sua área de cerca de 50 mil metros quadrados. Aliás, o setor de 

construção civil e o mercado imobiliário tiveram grande impulso com a instalação da 

faculdade. 

Não obstante esse crescimento do setor de serviços, a taxa de formalização do 

emprego em Paripiranga é de apenas 14,9% (em 2010) o que mostra um cenário em que a 

esmagadora maioria da população economicamente ativa possui empregos precários. No 

entanto, entre as ocupações informais, é possível que também haja uma estratificação. A 

agricultura, por exemplo, mesmo sendo de base minifundiária, pode contar com produtores de 

diversos níveis em vista do acesso diferenciado ao crédito e à tecnologia que se tem 

intensificado nas últimas décadas.  Além disso, é muito comum agricultores locais também se 

aventurarem em novas fronteiras agrícolas da região187, em busca de terras abundantes e 

baratas, constituindo-se em agricultores de porte médio ou grande. 

Conforme já mostrado acima, a agricultura de Paripiranga vem se modernizando desde 

os anos 1960 quando o ciclo da batatinha viveu seu apogeu. Nos anos 1980, o crédito agrícola 

passou a dar impulso à agricultura, que já substituíra a batatinha pelo feijão e pelo milho. Nos 

anos 1990, o crédito agrícola se massificou com a criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf (em 1996). Nos anos 2000, o crédito teve 

                                                             
185 Não obtive dados precisos sobre a quantidade de funcionários da prefeitura, mas é possível dizer que este 

número está entre 500 e 1000, pois só a rede municipal de ensino conta com 352 professores (ver 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtrans/perfil/php/paripiranga_ba>). 
186 Jornal da Cidade, Aracaju, 23 de fev. 2014. Seção Municípios, p.2. 
187 Os municípios mais procurados por agricultores de Paripiranga para o cultivo de terras na forma de 

arrendamento são Pinhão e Carira em Sergipe e Pedro Alexandre e Fátima na Bahia. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtrans/perfil/php/paripiranga
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novo incremento e se diversificou188, mas a maior novidade foi a invasão das grandes 

multinacionais do agronegócio, através de representantes estabelecidos no município. 

Conforme mostrado por reportagem recente do programa “Globo Rural”, a tecnologia 

intensiva chegou ao município entre 2008 e 2009 e fez com que a produtividade média do 

milho no município alcançasse as sete toneladas por hectare, um patamar que coloca 

Paripiranga no topo do ranking nacional. 

Um efeito direto da chegada destas marcas multinacionais foi a adoção da 

monocultura como padrão produtivo. O milho se impôs como cultura hegemônica e quase 

eliminou outras culturas tradicionais da região como o feijão, a abóbora e a mandioca. Já em 

2006 o Censo Agropecuário mostrava que o milho ocupava 68% dos 7 mil estabelecimentos 

agrícolas do município. Atualmente este percentual passa dos 90% o que significa uma área 

de mais de 35 mil hectares de milho produzidos com alta tecnologia.  

Com efeito, a antiga policultura de camponeses sitiantes deu lugar a uma nova forma 

de produzir que é baseada na monocultura de alta tecnologia e totalmente integrada ao 

mercado. Do mesmo jeito, outros hábitos e costumes foram surgindo. Veículos automotores, 

antenas parabólicas e antenas receptoras de sinal de internet fazem parte da paisagem rural 

contemporânea de Paripiranga. O que se manteve quase intacta foi a estrutura fundiária, pois, 

segundo o Censo Agropecuário de 2006, a média é de apenas cinco hectares por 

estabelecimento no município.  

Portanto, esse “agricultor familiar” é a versão moderna do antigo camponês sitiante, 

por assim dizer. Ambos têm em comum a posse de pequenas glebas de terra que permitiram 

uma estabilização no local e baixo nível de migração. Todavia, muitos habitantes das regiões 

mais secas e de terras menos férteis do município continuam a procurar emprego na 

construção civil em grandes cidades do sudeste. Já muitos habitantes das regiões mais frescas 

e de terras mais férteis costumam conciliar a agricultura com outras atividades como, por 

exemplo, a construção civil. Ademais, trata-se de uma camada social heterogênea e sem fortes 

laços de solidariedade horizontal. A cooperativa agrícola fundada no período de apogeu da 

cultura da batatinha foi desativada nos anos 1980 e as associações que surgiram nos anos 

1990 não passaram de instrumentos formais para o acesso ao crédito (esse ponto será 

aprofundado no terceiro capítulo). 

Esse modelo agrícola – minifundiário, de alta produtividade e totalmente integrada ao 

mercado – faz com que a demanda por empregos urbanos e a própria pressão sobre a 

                                                             
188 O Pronaf passou a contar com linhas para investimento que ajudou na mecanização e outros programas para 

produtor médio foram sendo adotados pelo Banco do Brasil e Banco do Nordeste, que atendem o município. 
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prefeitura seja menor que em outros contextos. Todavia, a mecanização e a elevação do nível 

educacional têm empurrando cada vez mais os filhos de agricultores, que antes viajavam para 

as cidades grandes do sudeste, para a zona urbana em busca de empregos. Nos próximos anos 

essa busca por trabalho fora da agricultura deve-se intensificar, em vista da implantação de 

um empreendimento industrial de grande porte que se instalará no município. Trata-se de uma 

fábrica de cimento que estima gerar cerca de 2.300 empregos189. Com escritório já 

funcionando, a fábrica comprou vasta faixa de terras de pequenos agricultores e iniciou o 

processo de licenciamento ambiental com vistas a começar a operar a partir de 2016.  

O processo de “transição” que o município está vivendo tem gerado tensões quanto 

aos novos hábitos e comportamentos que emergem. Com efeito, parte da população reage com 

espanto ou com desdém aos “novos tempos”: “Antes Paripiranga era pobre e tinha tudo, hoje 

Paripiranga é rica e não tem nada”, disse-me um entrevistado (José Teles de Andrade, 

19/01/2013). Ele se referia ao fato de Paripiranga ter tido um “clube social” com uma sede 

que era “orgulho” dos paripiranguenses e depois de passar uma década abandonada foi 

demolida pela prefeitura.  

A perda destes símbolos de uma época não é facilmente assimilada, principalmente 

pelas gerações mais antigas, porque a ascensão de substitutos não se dá automaticamente. 

Exemplo disso são os periódicos locais que também marcaram época em Paripiranga e, 

embora tenham sumido nos anos 1960, só teve um substituto em 1996, quando a emissora de 

rádio começou a funcionar. Enfim, diante desse cenário de mudanças tão profundas a 

população tem reagido com melancolia, como pode ser notado nos versos de um poeta local:  

 

A cultura desta terra/ Deveria ser mostrada/ Dos seus vaqueiros de outrora/ Das tropas 

cruzando estrada/ A história de um povo/ Hoje se encontra apagada. 

Suas festas de natal/ Pela voz dos sanfoneiros/ Do cinema Imperial / Dos brazas no 

picadeiro/ Dos nossos carros de boi/ Nosso transporte primeiro. (...) 

Desperta Paripiranga/ Buscando os seus calendários/ Suas lendas seus talentos / Em 

dias de aniversários / Os livros de seus poetas / Esquecidos nos armários. (...) 

Um acervo cultural/ Memoriza uma cidade/ Um patrimônio do povo/ Que passa 

desigualdade/ Quem vira as costas pra ele/ Suja a sua identidade. 

Muitas cidades preservam/ Suas manifestações/ Do respeito social/ As futuras 

gerações/ A ética e cidadania/ Respeitando as tradições. (...). (ROSA, 2010, pp.2-9). 

 

A exemplo do depoimento acima, o “protesto” saudosista do artista popular contra a 

“destruição das tradições” ilustra o processo de transformações em curso na sociedade local 

que se integra cada vez mais à sociedade de mercado com todas suas consequências sociais e 

                                                             
189 Segundo o “Relatório de Impacto Ambiental – RIMA” divulgado recentemente pela Cimentos Bahia S.A., 

empresa que implantará o complexo mínero-industrial, serão 800 empregos na construção e 1500 quando do 

funcionamento da fábrica, sendo 300 diretos e 1.200 indiretos. 
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culturais. Dito de outro modo, a maior integração da sociedade local à sociedade global tem 

como efeito a perda de alguns dos elementos idiossincráticos do município, como pode ser 

concluído no seguinte trecho de um depoimento: “Paripiranga era pobre e tinha tudo, hoje é 

rica e não tem nada” (José Teles do Nascimento, 19/01/2013).  Todavia, não se trata de uma 

simples passagem de uma sociedade regida pela “tradição”, para uma sociedade regida pelo 

“contrato”, por assim dizer, mas de um processo social sinuoso 

 

2.4. Síntese do capítulo 

 

Apresentei, nesse capítulo, um panorama histórico, cultural, econômico e social do 

município de Paripiranga. Emancipado em 1986, trata-se de um município que experimentou 

todos os flagelos que o nordeste brasileiro sofreu nos últimos dois séculos, isto é, a guerra de 

Canudos, o cangaço e as secas, e estes flagelos causaram impacto sobre sua vida política. O 

poder oligárquico também marcou a formação deste município cujo território esteve no final 

do século XIX sob a influência do maior latifundiário do Nordeste – Cícero Dantas Martins, o 

“Barão de Jeremoabo”. Nos próximos capítulos mostrarei como as oligarquias foram se 

sucedendo e se enfraquecendo à medida que transformações socioeconômicas iam ocorrendo, 

bem como à medida que a própria economia local ia alternando seus ciclos. 

Trata-se de um município com algumas características singulares. Do ponto de vista 

econômico, a base é a agricultura, mas a boa distribuição fundiária e as condições climáticas 

possibilitaram às massas de sitiantes uma vida menos dura que a de outros povos sertanejos e, 

inclusive, uma maior autonomia em relação aos fazendeiros e donos de engenho. Do ponto de 

vista cultural, não obstante a presença da cultura laica propagada por professores e 

“jornalistas” e do secularismo que acompanha o processo de modernização, o 

conservadorismo próprio de um “catolicismo ibérico” preserva-se como referência para boa 

parte dos moradores do município. 

Ademais, Paripiranga vive atualmente um processo de modernização econômico-

social acentuado, embora ainda mantenha fortes traços de ruralidade. Isto é, o município 

encontra-se em meio a um processo social marcado por mudanças e permanências. Trata-se, 

por fim, de um típico caso em que o rural e o urbano interagem, ao invés de sucederem um ao 

outro, para citar Maria Isaura Pereira de Queiroz (1978). Nos próximos capítulos analisarei 

Paripiranga como uma configuração política à luz deste quadro social e histórico. 

 

 



94 

 

CAPÍTULO III 

 

 

3. OLIGARQUIAS E FACÇÕES: AS RAÍZES DO MANDONISMO LOCAL EM 

PARIPIRANGA  

 

Neste capítulo, proponho-me a reconstituir a trajetória política do município desde sua 

emancipação até os anos 1970, colocando em foco dois aspectos fundamentais, cada um 

discutido numa seção. Na primeira seção, tratarei da composição dos atores e personagens que 

marcaram a história política do município e; na segunda seção, falarei do cotidiano da política 

no município, destacando as lutas políticas locais, as formas como eram vividas as eleições e 

a administração pública municipal. 

 

3.1. Ascensão, concorrência e declínio oligárquico  

 

3.1.1. Os “fundadores” e os “conquistadores” de Paripiranga 

 

Conforme mostrei no capítulo anterior, em meados do século XIX o então arraial de 

“Malhada Vermelha” estava sob a influência regional do coronel João Dantas dos Reis, pai de 

Cícero Dantas Martins, o “Barão de Jeremoabo”. Seus prepostos locais eram o major José 

Antônio de Menezes (sobrinho de Manoel de Carvalho Carregosa do Engenho Moendas em 

Lagarto) e seu primo capitão Joaquim José de Carvalho. Com o tempo multiplicaram-se no 

distrito os fazendeiros, donos de engenhos e de comércio que alcançaram prestígio político e 

títulos, como o de “coronel”190. Cabia a esta elite local exercer as funções administrativas, 

legislativas e judiciais do município, além de garantir os votos para os “chefes políticos” 

regionais que, por sua vez, distribuíam os títulos e cargos191. Sob o signo do “Partido 

                                                             
190 Identificados popularmente por “Coronel” só se tem conhecimento de dois, Cel. Joaquim de Matos e Cel. 

Santa Rosa, mas com a ajuda de entrevistas, jornais da época e documentos oficiais constatei que Paripiranga 

teve pelo menos oito homens com o título de coronel: Victor Marcolino de Menezes (chamado de Capitão), 

Joaquim de Mattos Carregosa, Manoel de Matos Santa Rosa, Justino José das Virgens (chamado de Major), João 

Carregosa da Trindade, Francisco Dias Sobrinho, João Rabelo de Morais e Jonathas Lima Menezes. 
191 Encontrei em cartas de Victor Marcolino, então líder político máximo do município, ao Barão de Jeremoabo, 

pedido de nomeação de cargos da Guarda Nacional vagos a pessoas que são “amigas” e “dispostas a pagar” (ver 

citação de carta na página 97). Todavia, essa distribuição de cargos e títulos custava aos chefes locais uma total 

submissão aos chefes regionais. Em uma carta de 12 de novembro de 1898, Victor Marcolino de Menezes (então 

chefe político local) escreve a Cícero Dantas Martins (filho do Cel. João Dantas Reis): “tenho adorado a Vossa 

Excelência, quando o sol é nascente, do mesmo modo tenho adorado quando o sol é poente ou que está no 

ocaso” (CARNEIRO, 2005, pp.2316-2319). 
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Conservador” esta facção exerceu seu poder de mando por décadas seguidas a partir de seus 

engenhos e através dos cargos que controlavam. Num relato do juiz de direito de Jeremoabo, 

Dr. Caetano Vicente d’Almeida Júnior, datado de 20 de dezembro de 1860, sobre supostas 

prisões “ilegais” feitas em “Malhada Vermelha” pelo “subdelegado” Joaquim José de 

Carvalho com a conivência do Coronel João Dantas dos Reis, consta: 

 

[...] é preciso fazer ver a V. Exa. que existe neste Termo um partido capitaneado pelo 

coronel João Dantas dos Reis, que tem sabido ter às suas mãos todas as authoridades, 

quer policiais, quer judiciárias, e a quem portanto é fácil por em prática, por esses seus 

emissários, todos os  planos que lhe vem à mente, ainda os mais iníquos,  contanto que 

lhe sirvam para satisfazer paixões suas, ou dos seus alliados; e aquelle que, ou por 

seus princípios de moralidade, ouza oppor-se-lhe, ou aos seus por qualquer forma, tem 

de soffrer prompta e infalível perseguição (AMARAL, 1916, pp.400-402). 

 

Observa-se que o mando oligárquico neste período não tinha limites. Todavia, o 

domínio dos “conservadores” sofreu revezes em virtude das oscilações na conjuntura nacional 

e do surgimento de rivalidades locais. Sob a liderança local da família Rabelo de Morais192 e 

com o apoio regional de João dos Reis de Souza Dantas193, sobrinho do coronel João dos Reis 

Dantas, os “liberais” (Partido Liberal) venceram o pleito de 1884194. No ano seguinte 

novamente controlaram as eleições195 e se animaram para levar à frente um plano ambicioso, 

qual seja: emancipar o distrito para enfraquecer o poder do Barão de Jeremoabo e seus aliados 

locais que compartilhavam a administração de Bom Conselho, município ao qual o então 

distrito de “Patrocínio do Coité” estava integrado no período. 

                                                             
192 Segundo Roberto Santos de Santana (2008), os Rabello de Morais chegaram a Paripiranga vindos de Carira 

(Sergipe) no início do século XIX. Em Amaral (1916, p.418) encontra-se registro de Manoel Hipolyto Rabello 

de Morais (provável patriarca da família) como morador do povoado “Pau Preto”, distrito de “Patrocínio do 

Coité”, em 1857. A atuação política dos Rabello de Morais iniciou neste período como pode ser concluído da 

indicação de Manoel Hipolyto Rabello de Morais pelo juiz de direito de Jeremoabo, Dr. Caetano Vicente 

d’Almeida Júnior, para substituir o Capitão Joaquim José de Carvalho como subdelegado do distrito de 

Patrocínio do Coité em 1860 (em AMARAL, 1916, pp.400-402). Encontra-se também referência à família 

Rabello de Morais nas eleições de 1884 e 1885 (citadas à nota 38) como membros da “mesa diretora”. Já num 

“protesto” de 1886 (Ver “Livro de Notas de Paripiranga”, 1885-1887) aparecem Pedro Rabello de Morais (4º 

juiz de paz, substituto), Acylino Rabello de Morais, Vicente Rabello de Morais, Manoel Conceição Rabello de 

Morais, João Evaristo Rabello de Morais, Eleuttério Rabello de Morais, Alexandre Rabello de Morais, Joaquim 

Rabello de Morais, Francisco Antonio Rabello de Morais, João de Deus Rabello de Morais e Martinho Rabello 

de Morais. Em documento da “intendência” datado de 1900 (In AMARAL, 1916, p.419) aparece assinatura de 

Pedro Rabello de Morais como “tesoureiro”. Já nos idos de 1920 tem-se a figura do “Cel. João Rabello de 

Morais” como comandante da “2ª linha do exército” (Ver Almanaque Laymmert, 1921). 
193 Irmão de Manuel Pinto de Souza Dantas, o “Conselheiro Dantas” (líder baiano com prestígio na Côrte ao lado 

de Rui Barbosa), João dos Reis de Souza Dantas era primo de Cícero Dantas Martins, mas teve maior influencia 

política que o primo no final do Império e nos primeiros anos da República sendo o responsável pela liderança 

política dos “liberais” no nordeste da Bahia até 1897, quando faleceu (CARVALHO JR., 2006). 
194 Com grande abstenção dos conservadores, João dos Reis de Souza Dantas venceu o primo Cícero Dantas 

Martins, filho do Coronel João Dantas dos Reis, por 30 votos a 3, e conquistou uma vaga na última legislatura do 

Império (Ver “Livro de Notas de Paripiranga (1883-1885)”). 
195 No pleito de 1885 – conforme “Livro de Notas de Paripiranga (1883-1885)”, ver referências bibliográficas – 

os liberais novamente coordenaram a mesa eleitoral e os conservadores nem compareceram. 
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A emancipação foi decretada em 1° de maio de 1886 – quando o arraial de Patrocínio 

de Coité foi elevado à categoria de vila pela Lei Provincial 2.553 – e as eleições para o 

“conselho municipal” foram convocadas para o dia 1º de junho de 1886, porém, na ocasião 

houve intervenção policial do subdelegado José Joaquim de Carvalho (filho do Capitão 

Joaquim José de Carvalho) e o pleito não se realizou. Em resposta, as lideranças liberais 

enviaram um “protesto196” às autoridades da província, mas só em 1º de fevereiro de 1888 as 

eleições foram realizadas e o município definitivamente instalado. Os liberais assumiram o 

comando político-administrativo, liderados pelo tenente João Cardoso dos Santos (presidente 

do conselho) que era aliado da família Rabello de Morais.  

Portanto, a emancipação política do município resultou de uma disputa entre 

oligarquias locais e regionais e teve seu desfecho determinado por uma alternância de poder 

na esfera nacional entre conservadores e liberais. Tratava-se de uma conjuntura marcada por 

instabilidade no poder central decorrente das intrigas entre conservadores e liberais e os 

Dantas estavam divididos internamente entre duas facções que buscavam o domínio de cada 

distrito ou povoado da região. Ademais, a exemplo do caso nacional, também aqui o 

movimento não contou com participação popular. Foram atos decididos em gabinetes e 

voltados principalmente para atender interesses das oligarquias, como os Dantas.  

Com a Proclamação da República ocorreram mudanças na condução política do país e 

na organização administrativa das municipalidades. Assim, em Paripiranga os conservadores 

retomaram o poder com Victor Marcolino de Menezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4 – Victor Marcolino de Menezes, “Capitão Victor”, descendente dos fundadores de Paripiranga e chefe 

político local do Partido Conservador no final do século XIX. 

Fonte: CARNEIRO, 2005, p.1673. 

                                                             
196 Ver “Livro de Notas de Paripiranga” (1885-1887). 
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Em carta encaminhada a Cícero Dantas Martins, o novo mandatário da Vila – na 

condição de presidente de um “conselho provisório” – presta contas ao líder conservador da 

região e encaminha pedidos para a consolidação do poder de sua facção. Segue um trecho da 

referida correspondência: 

 

Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Barão de Geremoabo 

S Crus 8 de dezembro de 1890 

Prestei juramento da Intendência assim como os demais amigos porém só o fiz as 

nomeações feitas houve a falta de ter sido nomeado, um indivíduo para dous 

empregos, por quanto Vossa Excelência sabe que aqui na nossa terra todos querem ser, 

e quando não são ficam descontentes. Achei justo o que Vossa Excelência disse sobre 

a Coletoria para o Zeze em vista do que tenho procurado outro amigo, e nem um tenho 

encontrado que possa prestar a fiança, ainda vou ver se convenço a um amigo, e 

avisarei a Vossa Excelência já chegou a nosso amigo o Alferes Sepulveda. 

Veja se pode conseguir a nomeação de Joaquim de Mattos Conego para primeiro 

suplente de Delegado por que o nosso amigo Elpidio não aceita, assim como a 

nomeação do Joze Gregorio dos Reis para primeiro Suplente de Subdelegado. 

Aqui está o Doutor Souza Dias, e Doutor Promotor, e de ambos tenho gostado, e 

lamento não ser Vossa Excelência amigo de aquele, se bem que ele não seja seu 

desafeto segundo disse-me, e acrescentou mais que ainda espera prestar-lhe algum 

serviço. Lembrai-vos da fraqueza humana porque é próprio da natureza a incorrer em 

falta. O Doutor Paulo Fontes até a fazer desta não é chegado; é tão amolador quanto o 

meu irmão que tão bem é Paulo. 

Tenho feito uma figura na Câmara quando querem qual quer cousa é por escrito, 

apenas compreendo quando pedem a palavra pela reverência que fazem-me, que tal? 

bonita, figura de papelão, já estou velho, não sirvo mais para pilheria. Adeus disponha 

de Vossa Excelência seu amigo e fiel criado Victor Marcolino de Menezes.  

(CARNEIRO, 2005, pp.2308-2314). 

 

A carta ilustra como o nascimento da república não alterou a forma como as 

oligarquias locais e regionais intercambiavam entre si e teciam o poder de mando sobre as 

municipalidades. No entanto, nos anos seguintes ocorreram mudanças no cenário político 

estadual que liquidaram a força do Barão de Jeremoabo e de seus protegidos. O Barão 

ocupava o importante posto de presidente do senado estadual, cargo fundamental para a 

política devido ao papel exercido nas eleições, quando os conservadores, então organizadas 

no Partido Republicano Federalista e no controle do Estado através de José Gonçalves, são 

enfraquecidos com a dissidência de Luiz Viana.  

Conforme mostra Soo Pang (1979), a partir de 1894 viu-se a “tribalização” da política 

baiana e a instauração de uma anarquia institucional sem precedentes. É neste ano que o 

Barão de Jeremoabo, assim como outras lideranças conservadoras da Bahia, perde força no 

cenário político estadual (CARVALHO JR., 2006). Com efeito, a facção “liberal” se 

fortaleceu e conseguiu afastar o intendente em 1894. O episódio foi dramático e, ameaçado de 

expulsão, o padre empreendeu fuga, com a ajuda dos conservadores, para livrar-se da 
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humilhação197 (CORREIA, 2005; SILVA, 1982). Os liberais novamente conquistaram o 

poder e nele se mantiveram até o início do século XX198, quando novas mudanças no cenário 

nacional e regional possibilitaram a alternância local. 

 

3.1.2. Facções, famílias e liderança política até 1945 

 

Com a instauração da república, os antigos partidos “Conservador” e “Liberal” foram 

extintos e outros foram criados. Como as mudanças nas nomenclaturas e na própria 

composição dos partidos eram muito frequentes, as facções locais acabaram adotando 

“epítetos” que lhes identificavam continuamente. Os epítetos atotados foram os mesmos 

utilizados pela política sergipana na República Velha, isto é, peba e cabau199, sendo o 

primeiro para os liberais e o segundo para os conservadores.  

Foi neste período que as facções consolidaram uma composição que iria durar até o 

fim da República Velha e ter reflexos nas décadas seguintes. Houve, no entanto, uma 

mudança no comando, pois os personagens que dominaram as duas facções encontravam-se 

demasiado idosos (caso de Victor Marcolino que além de idoso encontrava-se já muito 

doente) ou simplesmente enfraquecidos politicamente (caso dos Rabello de Morais que não 

mais figuravam entre as mais prestigiadas famílias da Vila).  Os “cabaús” ficaram sob a 

liderança de Joaquim de Mattos Carregosa (Cel. Joaquim de Mattos), primo200 de Victor 

Marcolino, e os “pebas” ficaram sob a liderança de Justino José das Virgens. Estas duas 

facções alternaram-se no comando do município até os anos 1930 como pode ser visto no 

quadro 2: 

 

 

 

 

                                                             
197 De acordo com Fraga Lima (1983) e Lima (2004), os liberais teriam recomendado que o padre saísse da vila 

“de costas” no “lombo de um boi”. 
198 Em carta de 9/9/1900, Victor Marcolino de Menezes fala ao Barão de Jeremoabo sobre a política local 

afirmando que ainda está “fora do puder” (CARNEIRO, 2005, pp.2320-2322). Neste período o Intendente era o 

liberal Antonio Teles de Carvalho (Ver “Relação dos Intendentes do Estado da Bahia, 1899”). 
199 Segundo Vladimir Carvalho (2001), pebas e cabaus foram as duas “alas políticas” que dividiram Sergipe 

durante a República Velha. 
200 Em carta ao Barão de 8 de novembro de 1890, Victor Marcolino trata de cargos da Guarda Nacional e afirma: 

“Se o Alferes não puder vir absolutamente será nomeado meu primo Joaquim de Mattos Conegoza” 

(CARNEIRO, 2005, pp.2308-2315). De fato, a mãe de Joaquim de Matos Carregosa, Anna Francisca de 

Menezes, é que era prima em primeiro grau de Victor Marcolino de Menezes sendo, então, os dois personagens 

primos em segundo grau. 
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Quadro 2 – Intendentes Municipais (1903-1930) 

Período Intendente Partido/Facção201 Ocupação/Profissão 

1903-1905 Joaquim de Mattos Carregosa Cabaú Comerciante 

1905-1906 Justino José das Virgens Peba Comerciante e Fazendeiro 

1907-1909 Joaquim de Mattos Carregosa Cabaú Comerciante 

1909-1912 Antonio Olavo Santos Lima Cabaú Agricultor 

1912-1915 Justino José das Virgens Peba Comerciante Fazendeiro 

1915-1919 João Carregosa da Trindade Peba Comerciante e Industrial 

1920-1923 Joaquim de Mattos Carregosa Cabaú Comerciante 

1924-1925 Manoel de Matos Santa Rosa Cabaú Agricultor 

1926-1927 Deocleciano Fraga Dias Peba Comerciante 

1928-1930 Jonathas Lima de Menezes Peba Comerciante e Fazendeiro 

Fonte: Elaborado com dados diversos. 

 

 

O quadro 2 mostra como o período foi marcado pelo equilíbrio de forças entre as 

facções cuja prova é o constante revezamento no mais alto posto do poder local (a 

Intendência), o que refletia efetivamente a alternância do poder no plano estadual. O quadro 

também indica que a coesão da facção “cabaú” era maior devido aos vínculos familiares 

(indicado pelas cores) entre todas as lideranças e destes com as antigas lideranças 

“conservadoras”. Já os “pebas” foram liderados por duas famílias diferentes e nenhuma delas 

tinha vínculos familiares com as antigas lideranças “liberais”.  

A ascensão do Cel. Joaquim de Mattos à intendência em 1903 tem relação com o 

cenário estadual. Ocorre que, como mostram Pang (1979) e Sampaio (1975), no início do 

século a política baiana passa por novas mudanças e o Partido Republicano da Bahia, sob a 

liderança do governador Severino Vieira (1900-1904), cuidou para que a oligarquia originada 

no antigo Partido Conservador comandasse os municípios revogando mandatos e controlando 

eleições. Filho do Capitão José de Mattos Carregosa e de Anna Francisca de Menezes (ambos 

de famílias tradicionais), Joaquim de Mattos nasceu em 1862 no arraial de “Malhada 

Vermelha” e desde jovem dividiu seu tempo entre o comércio e a política. Iniciou na vida 

pública como membro do Conselho Municipal na administração do Pe. Vicente Valentim 

(1891-1894) e como 1º Suplente de Delegado (cargo adquirido pela intermediação de seu 

primo Victor Marcolino junto ao Barão de Jeremoabo em 1890).  

Sob a liderança de Joaquim de Mattos os “conservadores” (agora cabaús) recuperaram 

o poder que tinham antes de 1894, prolongando-o pela República Velha e o “período 

                                                             
201 Usa-se aqui esta dupla terminologia porque neste período muitos partidos surgiram e se revezaram na Bahia 

substituindo uns aos outros a partir do quadro deixado pelos antigos partidos (Conservador e Liberal), todavia, 

em Paripiranga os jornais da época só fazem menção às velhas agremiações. Assim, preferi acrescentar o termo 

facção associando-as aos nomes de Cel. Joaquim de Mattos Carregosa e Major Justino José das Virgens, 

respectivamente. 
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getulista”, não obstante os períodos de domínio dos pebas (1912 a 1919 e 1926 a 1933). Para 

conquistar aliados entre potenciais rivais e garantir a coesão da facção, o Coronel Joaquim de 

Mattos “arranjou” casamentos para suas quatro filhas junto às demais lideranças “cabaús”202.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 – Joaquim de Mattos Carregosa, principal liderança da facção “cabau” chegando a exercer vários 

mandatos como Intendente e presidente do conselho durante a República Velha e Era Vargas. 

Fonte: Arquivo pessoal de Antonio de Carvalho Santa Rosa Neto. 

 

Portanto, o Coronel Joaquim de Mattos foi um dos mais poderosos políticos deste 

período. Além dos mandatos como intendente, foi ainda vereador e presidente da Câmara por 

muitas legislaturas203, inclusive de forma ininterrupta entre 1924 e 1936, quando faleceu. Não 

ostentava batalhões de jagunços como os supercoronéis do sertão baiano, mas ele próprio 

“não se apartava de um rifle com o qual percorria as ruas da cidade equilibrando-se sobre 

salto que cunhava nos sapatos para compensar sua baixa estatura” (João Santa Rosa de 

Carvalho, 19/11/2012).  

                                                             
202 Josefa de Matos casou-se com José Fraga Lima (filho de Antonio Olavo Fraga Lima, que também foi também 

intendente), Maria de Matos casou-se com Antonio de Carvalho Santa Rosa (filho de Manoel de Matos Santa 

Rosa, que também foi intendente), Gervásia Matos casou-se com José Rabelo de Matos (braço direito do 

Ceoronel Joaquim de Mattos em suas lutas políticas) e Anália de Matos casou-se com Jerônimo Evangelista de 

Carvalho (delegado na era Vargas, fundador da UDN nos anos 1940 e prefeito por este partido entre 1951 e 

1954). Joaquim de Mattos teve ainda um filho homem, José Fraga Matos, mas, formado em odontologia, não 

quis seguir carreira política (depoimentos de Francisco Sabino Soares, 04/11/2012, e João Santa Rosa de 

Carvalho, 19/11/2012). 
203 Encontrei documentos como Orçamentos Municipais e Código de Posturas nos quais constam o nome de 

Joaquim de Mattos Carregosa como presidente do Conselho em 1926 e 1928. Já o jornal “O Cotinguiba”, edição 

de 20 de julho de 1936, atesta que em 1936 Joaquim de Matos era novamente o presidente da câmara municipal 

de vereadores. 
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Todavia, ao terminar seu primeiro mandato em 1905, Joaquim de Mattos não 

conseguiu fazer o sucessor e foi o Justino José das Virgens – o “Major Justino” –, dos 

“pebas”, que assumiu o comando do município. Em 1907 Joaquim de Mattos reassumiu o 

posto, no qual permaneceu até 1909. Neste ano, a sucessão também não foi fácil visto que 

dentro da própria facção havia disputas. Segundo Fraga Lima (1983), numa atitude de 

“habilidade política”, o juiz de direito da vila, “Dr. Coelho”, tomou o comando do partido da 

mão de Victor Marcolino que já estava muito idoso e doente. No entanto, o velho “Capitão 

Vitor” teria conseguido a indicação de seu sobrinho204 Antonio Olavo Santos Lima como 

candidato a intendente. Olavo, como era conhecido, era homem simples, dedicado à lavoura e 

ajudante do primo205 Joaquim de Mattos no comércio. Sua passagem pela intendência foi 

importante para consolidar a força da facção que, pela primeira vez, conseguia a sucessão.  

 Em meio a um quadro de crise institucional na Bahia (maior que o de 1894, visto que 

houve até intervenção federal), os “pebas” recuperaram o poder novamente em 1912 com o 

“Major Justino” que, integrado ao Partido Republicano Democrático (PRD)206 de Seabra, 

assumira a liderança da facção. De ascendência pernambucana, Justino José das Virgens 

nasceu em 1856 na cidade de Simão Dias (Sergipe) e foi profissional de carreira da Guarda 

Nacional alcançando os títulos de “major” (1893) e “coronel” (1911). Veio para Paripiranga 

devido a um casamento “arranjado207” com a afortunada viúva Verediana Francisca Vieira de 

Andrade. Tornou-se comerciante e fazendeiro abastado, além de exercer cargos públicos, 

como o de substituto do juiz seccional208. De Simão Dias trouxe experiência política, pois 

exercera cargo de vereador no último Conselho Municipal montado no período monárquico, 

conforme atesta Carvalho Deda (2008).  

Habilidoso, o Major Justino, como era conhecido, aproveitou as brigas de fronteiras 

entre Sergipe e Bahia que afloraram no período – conforme mostrei no capítulo anterior – 

para aproximar-se de J. J. Seabra, então governador da Bahia, mostrando fidelidade ao estado. 

                                                             
204 A mãe de Antonio Olavo era Francolina Francisca de Menezes, filha de José Antonio de Menezes. 
205 Fraga Lima (1983) afirma que os dois são primos, mas não esclarece por qual via. No entanto, sabe-se que 

são cunhados visto que casaram-se, respectivamente, com Ana Fraga Lima (Antonio Olavo) e Joana Fraga Matos 

(Joaquim de Mattos), filhos do agricultor Antonio da Fraga Pimentel. 
206 O PRD foi fundado em 15 de maço de 1910 sob a liderança de J. J. Seabra e com o apoio dos irmãos 

Mangabeira, Simões Filho, Antonio Moniz, entre outros. Uma das deliberações da Convenção de fundação do 

PRD foi que fossem criadas comissões em todos os municípios do estado (SAMPAIO, 1975). 
207 Consta que Verediana Francisca Vieira de Andrade casou-se ainda jovem com José Sudré dos Santos. No 

leito de morte, Sudré mandou chamar o amigo Marcionílio Prediliano de Vasconcellos (primeiro professor 

público de Malhada Vermelha), incumbindo-o de casar sua esposa Verediana, após sua morte, com o seu 

compadre Justino José das Virgens porque lhe confiava a guarda, o sustento de sua família e a administração do 

farto patrimônio. Informações prestadas por Marcos Aurélio Carregosa Lima (ver bibliografia). 
208 Cargo da Justiça Federal na República Velha. Justino ocupou o cargo até a década de 1920 (ver Almanaque 

Laymmert conforme bibliografia). 
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A defesa dos interesses baianos na questão de fronteira foi tão grande por parte do intendente 

que, anos depois, o Pe. João de Mattos iria referir-se a ele como o “mais intransigente e mais 

esforçado inimigo de Sergipe”209.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Justino José das Virgens, chefe político “peba”, intendente duas vezes durante a República 

Velha, com sua família nos anos 1920. Sua descendência protagoniza a política local até os dias atuais. 

Fonte: Arquivo pessoal de Marcos Aurélio Carregosa Lima. 

 

 

O período de mando do Major Justino foi um longo hiato dentro da hegemonia “cabaú”, 

visto que assumiu em 1912 e em 1915 conseguiu junto a Seabra a nomeação de seu parente210 

João Carregosa da Trindade que permaneceu no cargo até 1919. Proveniente da zona rural de 

Paripiranga, João Carregosa foi comerciante na vila, proprietário do “Armazém Carregosa”, 

industrial211 e fazendeiro. Com o título de “major”, João Carregosa foi nomeado intendente 

em 1º de outubro de 1915, quando J. J. Seabra consolidou sua mudança na legislação eleitoral 

baiana com o intuito de “submeter” os coronéis.  

Em 1920, num contexto de revolta dos coronéis do sertão que rendeu uma intervenção 

federal (SAMPAIO, 1975), os conservadores retomaram o poder com o Cel. Joaquim de 

Mattos. O período que segue de 1920 a 1926, que na Bahia compreendeu o apogeu do 

                                                             
209 No referido texto, o Pe. João de Mattos protesta contra a visita feita pelo governador de Sergipe, Dr. José 

Joaquim Pereira Lobo, ao Major Justino em janeiro de 1920 (LT 2, p.17v).  
210 João Carregosa casou-se com Josefa Sodré da Trindade, entiado do Major Justino, pois quando este casou 

com Verediana ela já tinha tido dois filhos com Sudré: Josefa Sodré dos Santos e José Sodré dos Santos. Este 

último também militou na política local a partir de 1930. Porém, foi seu filho legítimo José Justino das Virgens 

que mais se destacou na política local a partir da morte do pai como líder da UDN e como vereador. 
211 Conforme consta em várias edições do jornal “O Paladino”, possuía uma beneficiadora de algodão e 

comprava peles para revender à “Anglo Mexican e Petroleum COMLTD”. 
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coronelismo (PANG, 1979), marca o apogeu dos “cabaús” em Paripiranga. Joaquim de 

Mattos fica quatro anos seguidos ao ser reeleito em 1921 para o mandato que se encerraria em 

1923. Este período foi marcado por práticas típicas do coronelismo. Um registro de 1924 do 

Livro de Tombo 2 (p.29) com o título “Inabitável a Villa de Patrocínio do Cuité” resume o 

clima do período: 

 

Cumprindo o dever de registrar os fatos de maior evidencia para a história desta 

localidade, aqui deixo declarado o seguinte: Às 18 horas da tarde de 30 do corrente 

mês, na ladeira do Matozo, José Rabelo de Mattos, o sinhô da situação política, o 

protagonista de todas as arbitrariedades e violências especialmente contra o vigário 

(ver folhas retro) assaltou o oficial de justiça Jorge José do Nascimento em diligencia 

com trez soldados de polícia para a captura do criminoso [...]’João da Caza’, tomou 

deste oficial violentamente o mandato de prisão assinado pelo Juiz Municipal do 

Termo D. João Vieira Dias, em virtude da precatória que recebeu do Juiz do Distrito 

de Bom Conselho Dr. Manoel Ferreira Coelho; de posse do mandato, fez voltar para 

traz o referido oficial de justiça e os trez praças, declarando de público que ‘João da 

Caza’ é seu protegido e trabalhador e que mora na Villa e o garante por cima de tudo. 

Eis o fato expoente da situação política, moral e social de Patrocínio do Cuité. 

Patrocínio do Cuité 31 de julho de 1924. In fidem, P. João de Mattos F. de Carvalho. 

 

 Esse foi, portanto, o período de maior exacerbação do coronelismo em Paripiranga. 

Com o tempo, os confrontos violentos tornaram-se mais raros e as rivalidades passaram a ser 

mais sutis212. Tal clima não impedia, todavia, o convívio pacífico quando questões de 

interesse geral surgiam. Em 1923, por exemplo, foi realizada reunião213, no Conselho, sob o 

comando do intendente Coronel Joaquim de Mattos, mas com a participação de opositores 

como os João Carregosa da Trindade e Francisco Dias Sobrinho. Ademais, as disputas com o 

estado de Sergipe pelo território tinham ensinado a importância da união em torno de 

objetivos comuns, como a luta pela instalação da Comarca214.  

Os “cabaús” estendem sua passagem pelo comando ao elegerem como intendente em 

1924 o então presidente do Conselho Manoel de Matos Santa Rosa. O “Coronel Santa Rosa”, 

como era conhecido, nasceu em 1868 numa das famílias mais tradicionais215 do então distrito 

de Malhada Vermelha. Casou-se com Maria Soledade de Carvalho, filha caçula do Capitão 

Joaquim José de Carvalho e, portanto, uma das herdeiras do Engenho Coité. Segundo 

                                                             
212 De acordo com Valdir da Fraga Lima (24/11/2012), em virtude das rivalidades políticas organizou-se duas 

bandas filarmônicas e dois times de futebol, cada uma representando uma facção. Conforme já apontado, os 

casamentos eram “arranjados” no ceio da facção evitando-se que se cruzassem famílias rivais. Ademais, os 

casamentos eram instrumentos de aliança política entre parenteles de coronéis.  
213 O objeto da reunião, divulgada no jornal “O Paladino”, edição 269 de 31 de agosto de 1923, para 

conhecimento de toda a população, era a construção de um “cemitério civil”. 
214 Encontram-se telegramas assinado por líderes das duas facções em “O Paladino” (edição de 21/06/1925) e 

abaixo-assinado subscrito por vários cidadãos em Amaral (1916). 
215 Seu pai, Marcolino Santa Rosa, obteve patente de Tenente da Guarda Nacional em 1871, servindo no 

município de Jeremoabo, e era um dos principais aliados locais dos conservadores. 
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Carvalho Deda (2008), Manoel de Matos Santa Rosa era um agricultor arrojado, capaz de 

produzir uva no sertão e de tornar o café a principal cultura agrícola da região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 – Manoel de Matos Santa Rosa em retrato de família nos anos 1930. Neto de Joaquim José de 

Carvalho, poderoso dono de engenho em Paripiranga no século XIX, Cel. Santa Rosa foi um dos 

personagens mais importantes de Paripiranga entre os anos 1920 e 1950. 

Fonte: Arquivo pessoal de Antonio de Carvalho Santa Rosa Neto. 

 

 

Aliado incondicional do Cel. Joaquim de Mattos – de quem era parente por afinidade 

já que um de seus filhos casou-se com uma filha deste –, o Cel. Santa Rosa iniciou na política 

como delegado de polícia – o cargo mais importante, depois de Intendente –, e presidente do 

Conselho Municipal nas duas gestões consecutivas dos cabaús (1920-1924). Entre 1936 e 

1937 ocupou seu último cargo público como 1º secretário da Câmara de Vereadores de 

Paripiranga, então presidida por Cel. Joaquim de Mattos. Na década de 1940 voltou à política 

como líder da UDN e abriu caminho para seus descendentes que se mantiveram influentes na 

política local até o início do século XXI216. 

 Em 1926, o apogeu dos “cabaús” tem um fim com a escolha de Deocleciano Fraga 

Dias para intendente. Deocleciano nasceu na vila em 1898 e desde jovem seguiu os passos do 

pai Francisco Dias Sobrinho (Coronel Chico Nonô) no comércio e na política. Casou-se com 

uma filha de João Rabello de Morais (Coronel João Rabello), descendente dos antigos líderes 

liberais. Depois do período Vargas, Deocleciano iria filiar-se ao PSD pelo qual exerceu dois 

                                                             
216 Seu neto João Santa Rosa de Carvalho foi vereador pela UDN entre 1959 e 1962 (depois se afastou para 

dedicar-se à magistratura chegando a ocupar a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia). Outro neto, Mário 

Santa Rosa, foi vereador entre 1983 e 1992 sendo depois substituído por seus filhos (bisnetos do coronel) até 

2012 (Justino das Virgens Neto entre 1993 e 2004 e José Aloísio Virgens Santa Rosa entre 2005 e 2012). 
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mandatos de vereador (1947-1950 e 1951-1954). Em 1928 foi substituído por seu cunhado, 

Jonathas Lima Menezes.  

Filho de Virgílio Ferreira Lima, o “Coronel Joanathas Lima” nasceu em 1897 e passou 

a infância com seu avô Faustino Ferreira Lima. Comerciante na vila de “Patrocínio do Coité” 

e casado com a filha do Cel. Chico Nonô, o “Coronel Jonathas Lima” deu prosseguimento à 

tradição política de seus ascendentes217, começando como secretário do Conselho Municipal 

em 1924. Afastado da intendência em 1930 e com problemas econômicos, radicou-se na 

cidade paulista de Santos, mas regressou a Paripiranga poucos anos depois e retomou sua 

carreira política (este ponto será aprofundado a seguir). Nos últimos anos da República Velha, 

Paripiranga foi comandada pela facção “peba”, esta já sob a liderança do Coronel “Chico 

Nonô”, que nos anos anteriores tinha ficado sob a sombra do Major Justino218. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 8 – tradicional família do Coronel Chico Nonô. Seu filho Deocleciano (primeiro de pé à esquerda), foi 

intendente entre 1927 e 1928, seu genro Jonathas Lima (de pé ao centro) foi intendente entre 1928 e 1930 e 

prefeito de 1946 a 1950 e seu outro genro Ismael Trindade (sentado à esquerda) seria prefeito entre 1933 e 1945.  

Fonte: Arquivo pessoal de Mirian Rabelo Dias. 

 

                                                             
217 Faustino Ferreira Lima (avô) integrou o primeiro Conselho Municipal do período republicano e exerceu 

outros mandatos de vereador. Virgílio Ferreira Lima (pai) foi Juiz de Paz e exerceu vários mandatos de vereador. 
218 Francisco Dias Sobrinho foi presidente do “Conselho Municipal” durante a gestão de Justino das Virgens 

(1912-1915) e a de João Carregosa da Trindade (1915-1919). Seu filho (Deocleciano Fraga Dias) e depois seus 

genros (Jonathas Lima e Ismael Quirino da Trindade) comandaram o município por décadas.   
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A Era Vargas marcou um período de grandes transformações no país e em Paripiranga 

não foi diferente. Na Bahia, como mostrou Pang (1979), a “velha política” se reorganizou e 

foi o seabrista Leopoldo Amaral que assumiu o comando em 14 de novembro de 1930. Em 

Paripiranga era o Major Justino que tinha ligações com J. J. Seabra e, portanto, em 7 de 

dezembro do mesmo ano sua facção foi contemplada com a nomeação de seu genro Cel. João 

Carregosa como novo intendente do município.  

Mas a Revolução de 1930 provocou muitas mudanças institucionais, inclusive, na 

organização municipal. Foi no bojo destas mudanças que a então Patrocínio do Coité passa a 

chamar-se Paripiranga219 e incorpora em seu território, por alguns meses, o município de 

Cícero Dantas. Portanto, a segunda passagem do Cel. João Carregosa é marcada por 

mudanças administrativas, em que coube ao Intendente um papel secundário. Em 22 de julho 

de 1933, o Cel. João Carregosa foi substituído por Ismael Quirino da Trindade220. Não se 

tratou de uma ruptura com a ordem anterior, visto que Ismael era genro do Cel. Chico Nonô, 

também “peba”, mas a alternância teria desdobramentos e reflexos sobre a configuração 

política no médio e longo prazos.  

Em 1936, o mandato de Ismael foi ratificado por eleições diretas. No pleito realizado 

em 15 de janeiro, o prefeito se valeu do apoio da facção cabaú para vencer José Sodré dos 

Santos, enteado do Major Justino (que havia falecido em 1934). O episódio foi, portanto, uma 

vitória dos velhos coronéis “cabaús”, tendo em vista que, aproveitando-se das querelas 

familiares221 no seio da família do patriarca Chico Nonô, garantiram o controle do executivo, 

do legislativo222 e da força policial223.  

                                                             
219Como dito em outra nota a mudança foi feita pelo interventor Arthur Neiva. De acordo com o depoimento de 

Valdir da Fraga Lima (24/11/2012), os moradores dividiam-se entre Crescencia, sugerida pelo Professor Abreu, 

e Teolândia, defendida pelo Pe. João de Mattos. O decreto que muda o nome da cidade contém a expressão 

“attendendo ao apello do município de Patrocínio do Coité” (ver Documentos do Município de Paripiranga 

(Antigo Patrocínio do Coité), 1931-1934). 
220 Embora a coincidência do sobrenome, Ismael não era parente do Cel. João Carregosa. De acordo com Valdir 

da Fraga Dias (24/11/2012), Ismael era sergipano e chegou a Paripiranga com seu irmão Arthur já adulto. Casou 

com a filha do Cel. Chico Nonô, Maria Dias Trindade. Foi membro do conselho nos anos 1910. 
221 No seu depoimento, Valdir da Fraga Dias (24/11/2012) afirma que “Ismael foi nomeado porque era dos 

liberais e os conservadores queriam puxá-lo para o seu lado, aproveitando sua discórdia com a família”. Ismael 

tornou-se desafeto de Jonathas Lima, outro genro do Cel. Chico Nonô. 
222 Segundo edição de 20 de julho de 1936 de “O Cotinguiba”, a composição da Câmara eleita em 1936 era a 

seguinte: Joaquim de Mattos Carregosa (presidente), João Ferreira de Matos (vice-presidente), Manoel de Matos 

Santa Rosa (1º secretário), Antonio Custódio de Carvalho (2º secretário), João Domingues dos Santos, Vicente 

Bispo dos Santos, José Lino Ferreira e Odilon Ferreira Lima (tio de Jonathas Lima e presidente do “PSD 

juracisista”, conforme o jornal “A Luta”, edição 130, de 6 de dezembro de 1936, que traz documento com sua 

assinatura como “presidente” do “Diretório Social Democrático” em Paripiranga). 
223 Foi nomeado como delegado Jerônimo Evangelista de Carvalho, genro do coronel Joaquim de Mattos. 

Jerônimo nascera em Jeremoabo (26/01/1896) onde mantinha contato com a família Dantas (do “Barão de 

Jeremoabo”) e começou sua vida pública como 1º suplente de juiz municipal nos anos 1920. Nos anos 1920 foi 

delegado de polícia e ganhou prestigio ao comandar as patrulhas de vigília a cangaceiros. 
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Ismael Trindade permaneceu no comando da prefeitura até 1945 graças às relações 

estabelecidas com lideranças estaduais e regionais. Desde sua nomeação, tornou-se próximo 

de Juracy Magalhães e quando este se afastou, em 1937, o político João da Costa Pinto Dantas 

Junior224 passou a ser seu interlocutor junto aos novos interventores. Foi neste último período 

que conquistou a criação da Comarca de Paripiranga (1º de maio de 1944), uma antiga 

bandeira dos moradores do município desde 1914 (quando a Comarca de Bom Conselho se 

transferiu provisoriamente em virtude da ocupação policial de Sergipe).  

A criação da Comarca tinha um significado concreto e outro simbólico: do ponto de 

vista concreto, significou a dinamização da vida política e urbana da cidade que antes tinha 

suas questões judiciais resolvidas em Cícero Dantas e, na oportunidade, passava a contar com 

os serviços, convertendo-se num polo de atração de pessoas de todo o território, inclusive, do 

distrito de Adustina. Do ponto de vista simbólico, significava o reconhecimento da 

importância do município. A Comarca viria a somar-se à Câmara e à Prefeitura como palcos 

de atuação dos Trindade225 e de seus aliados nas décadas seguintes. 

O longo período Ismael na prefeitura, marcado pela ausência de eleições, foi 

responsável pelo apaziguamento das brigas políticas. Diminuiu o clima de animosidade que 

marcara o município nas décadas anteriores. Como aponta um octogenário morador do 

município, que era também sobrinho de Ismael Trindade: “depois que Seu Ismael assumiu 

acabaram as perseguições e as rechas; todo mundo frequentava a casa de todo mundo com 

exceção do próprio Ismael, do Coronel Santa Rosa e do Coronel Joaquim de Matos” (Valdir 

da Fraga Dias, 24/11/2012). Mesmo o Pe. João de Mattos, incansável em suas contendas, 

concedeu-lhe trégua, chegando a realizar parceria na execução de melhoramentos no 

cemitério. Além disso, embora não tenha feito um governo de grandes realizações, como viria 

a ser os de seus sucessores nas décadas seguintes, o período em que Ismael esteve à frente da 

política local funcionou como uma espécie de “quarentena” para as oligarquias que no curso 

                                                             
224 Nascido em Salvador, João da Costa Pinto Dantas Júnior era neto do Barão de Jeremoabo e por isso tinha 

ligações com a facção conservadora em Paripiranga. Foi secretário de estado no governo do interventor Pinto 

Aleixo (1942-1945). Em 1946 foi eleito Deputado Federal Constituinte e cumpriu outros mandatos legislativos 

até 1958. Depois ocupou cargos no executivo como secretário estadual (entre 1959 e 1963) e no conselho 

administrativo da Caixa Econômica Federal (1967-1968) (CARVALHO JR., 2006). 
225 Seu filho João foi promotor da comarca nos anos 1950 e seu filho Ruy, antes de ser juiz, advogou também na 

comarca. João Santa Rosa de Carvalho, neto do Cel. Santa Rosa, aliado de Ismael, foi juiz em Paripiranga entre 

1959 e 1962. Na política os Trindade foram protagonistas até o início do século XXI. Arthur Trindade (irmão de 

Ismael) foi vereador (1947-1950), Francisco e Antonio Trindade (filhos de Ismael) foram prefeito e vereador, 

respectivamente. Ruy Trindade (filho de Ismael) também exerceu grande influência política através da 

magistratura onde ocupou o cargo de presidente do TRE e do Tribunal de Justiça chegando, inclusive, a ser 

governador interino em 1994 (devido ao afastamento de ACM que iria disputar a eleição para o Senado). 

Clarival Trindade (filho de Arthur e sobrinho de Ismael) foi vereador e prefeito (dois mandatos em cada cargo). 

Wanilda Trindade, viúva de Clarival, foi vice-Prefeita entre 2001 e 2008. 
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de seus quase 13 anos de gestão tiveram que se remodelar e se renovar226. Com a morte de 

Joaquim de Mattos em 1936, Ismael assumiu a liderança da facção, coadjuvado pelo Coronel 

Santa Rosa e por Jerônimo Evangelista de Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 1 – Título Eleitoral do Cel. Joaquim de Mattos emitido em 1933. 

Fonte:  Arquivo pessoal de Maria Cenize Dias Rabelo. 

 

                                                             
226 Neste período faleceram as principais lideranças da era coronelista: Major Justino em 1934, Cel. Joaquim de 

Mattos em 1936. O Cel. Chico Nonô e o Cel. João Carregosa não teriam mais atuação política depois dos anos 

1930. Somente o Cel. Santa Rosa e o Cel. Jonathas Lima teriam lugar no novo quadro político pós-45. O 

primeiro como líder da UDN ao lado de Ismael Trindade e o segundo como líder do PSD e prefeito (1945-1950). 
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3.2.3. Declínio oligárquico e renovação de lideranças no pós-45  

 

O longo período do getulismo teve reflexo sobre a composição das facções depois de 

1945. Abrigados no PSD e na UDN as lideranças do período inauguraram uma nova etapa na 

política local. O PTB, que representava a ala sindical do getulismo, também foi organizado 

em Paripiranga nos anos 1950 sob a liderança de Gabriel Nascimento (genro do Cel. João 

Carregosa) e Josafá Silvestre227, porém, sem poder de quebrar a bipolarização228. Portanto, o 

processo pós-45 iniciara com um sistema igualmente bipolar e oligárquico. 

Na arrumação partidária um fato muito curioso ocorreu. Ismael Trindade, prefeito 

durante a maior parte da Era Vargas, aderiu à UDN, o partido fundado justamente para fazer 

oposição ao getulismo. Já Jonathas Lima, deposto da intendência pela Revolução de 30 aderiu 

ao partido de Getúlio, o PSD. Para entender tal questão é preciso lançar um olhar sobre os 

movimentos das lideranças estaduais e regionais que Ismael e Jonathas acompanhavam. 

Juracy Magalhães tinha sido interventor da Bahia nomeado por Vargas, mas devido a 

divergências acabou se afastando do governo e depois de 1945 ingressou na UDN. Em 

Paripiranga Ismael Trindade tinha forte ligação com ele desde 1933 e por isso também ficou 

na UDN. Além de Juracy, Ismael também contava com a liderança de João da Costa Pinto 

Dantas Júnior, outro político da UDN muito influente na região. Já no PSD figuravam dois 

políticos da região com forte ligação com Paripiranga: Cel. João Sá229 e Oliveira Brito. 

Ambos foram fundadores do PSD e deputados constituintes em 1947. Oliveira Brito foi quem 

acabou sendo a liderança dos pessedistas de Paripiranga haja vista que o Cel. João Sá já 

estava no fim de sua carreira política quando da abertura em 1945. 

A UDN teve à frente Ismael Trindade, Arthur Trindade (irmão e braço direito de 

Ismael), o Cel. Santa Rosa (antigo líder “cabaú” e Intendente nos anos 1920) e Jerônimo 

Evangelista de Carvalho (genro do Cel. Joaquim de Mattos e delegado durante o mandato de 

Ismael Trindade). Seu Diretório230 em 1947 trazia ainda os nomes de Justino José das Virgens 

(fazendeiro, filho do Major Justino), João Correia Pimentel (fazendeiro, genro do Major 

Justino), Pedro Rabelo de Matos (comerciante, prefeito pela UDN nos anos 1960), José Pinto 

                                                             
227 Em sua biografia, Sebastião Araújo de Santana Jr. (s.d., p.187) conta que o “taxista Jeca” (Josafá Silvestre) 

era militante do PTB e mantinha amizade com o deputado estadual Joel Presídio. 
228 O jornal “O Ideal” (edição de outubro de 1954) confirma esta afirmação ao mostrar que no alistamento 

eleitoral de 1954 o PSD alistara 582 eleitores, a UDN 521 e o PTB apenas 16. 
229 João Gonçalves de Sá (1882-1958) foi um político muito influente no nordeste da Bahia na primeira metade 

do século XX. Natural de Jeremoabo onde foi prefeito, exerceu dois mandatos de deputado estadual na 

República Velha (1915-1916 e 1927-1928) e um no período democrático (1947-1950). 
230 Conforme documento do acervo do Museu Histórico Político da Câmara Municipal de Vereadores. 
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Dias (lavrador), Salustiano Domingues de Santana (agricultor), Miguel Viana (comerciante), 

Ananias Oliveira Carvalho (ourives), entre outros.  

O PSD, por sua vez, foi organizado sob a liderança de Jonathas Lima Menezes e seu 

tio Odilon Ferreira Lima (que fora vereador e presidente do PSD juracisita nos anos 1930). 

Estiveram também à frente do PSD local Bernardino Barbosa (coletor fiscal), José Sodré dos 

Santos (coletor fiscal), Deocleciano Fraga Dias (comerciante e ex-intendente pela facção 

“peba” nos anos 1920), Adonias Carvalho (comerciante), Rosvaldo Carvalho (comerciante), 

Elson Correia de Andrade (comerciante), Sebastião Araújo (comerciante), entre outros. 

Importante observar que, embora em ambas as facções tenham predominando os 

comerciantes, na composição do PSD vê-se também a presença de funcionários públicos (José 

Sodré e Bernardino Barbosa) enquanto que na UDN são os fazendeiros (Cel. Santa Rosa e 

Jerônimo Evangelista) que predominam ao lado dos comerciantes. O principal efeito desta 

composição é que o PSD firmou sua hegemonia na sede e em distritos com forte intercambio 

com esta como Conceição de Campinas, enquanto que a UDN tornou-se majoritária na zona 

rural e no distrito de Adustina, que era o mais isolado. Portanto, as mudanças políticas 

introduzidas no período fizeram-se sentir na composição da elite política. O quadro a seguir 

destaca a profissão/ocupação dos prefeitos de Paripiranga de 1945 a 1982. 

 

Quadro 3 – Prefeitos (1945-1982) 

GESTÃO NOME DO PREFEITO PARTIDO OCUPAÇÃO 

1945-1947 Jonathas Lima Menezes PSD Comerciante/Fazendeiro 

1947-1948 Rosvaldo Carvalho PSD Comerciário 

1948-1950 Jonathas Lima Menezes PSD Comerciante/Fazendeiro 

1951-1954 Jerônimo Evangelista de Carvalho UDN Fazendeiro 

1955-1957 Francisco Dias Lima UDN Advogado 

1957-1958 Antonio Dias Lima UDN Dentista 

1959-1962 João Vitorino de Menezes PSD Alfaiate 

1963-1966 Pedro Rabelo de Matos UDN Comerciante 

1967-1970 João Vitorino de Menezes ARENA 2 Alfaiate 

1971-1972 Raimundo Sales e Silva ARENA 1 Funcionário Público 

1973-1976 João Vitorino de Menezes ARENA 1 Alfaiate 

1976-1982 Clarival Dantas e Trindade ARENA 2-PDS Comerciante 

Fonte: Elaborado com base em dados do TRE-BA e do Jornal O Ideal. 

  

Em contraste com o quadro 2 que apresentava os “intendentes”, o quadro 3 revela que 

neste novo período houve uma maior diversificação do perfil social dos dirigentes municipais, 
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mesmo que os comerciantes ainda continuassem como maioria. Observa-se uma ascensão de 

políticos dedicados a atividades típicas do mundo urbano moderno como as profissões liberais 

(advogado e dentista), “funcionário público” e “alfaiate”. Os fazendeiros são resíduos 

oligárquicos do período coronelista em decomposição e, por isso, não chegam aos anos 1960. 

Também as ligações familiares diminuíram paulatinamente, embora Ismael Trindade tenha 

conseguido emplacar dois filhos (Francisco e Antonio) e depois o sobrinho (Clarival) ao mais 

alto posto da política local. 

Jonathas Lima foi quem assumiu a prefeitura logo depois da destituição de Ismael 

Trindade do cargo em 1945, tendo em vista a experiência como intendente nos anos 1920 e as 

arrumações político-partidárias regionais231. Afastou-se para se candidatar na eleição de 1947, 

deixando interinamente no cargo seu correligionário Rosvaldo Carvalho232. Na primeira 

eleição do período que se sucede ao Estado Novo o PSD sairia vitorioso. Enfrentando 

Jerônimo Evangelista de Carvalho, que era genro do Cel. Joaquim de Mattos e tinha sido 

delegado durante o mandato de Ismael Trindade, Jonathas Lima tinha a seu favor o apelo da 

mudança (devido aos 13 anos de domínio da facção adversária) e o fato de que já estava à 

frente da prefeitura e tocando uma gestão dinâmica. Mesmo com estas vantagens, Jonathas 

Lima venceu as eleições de 21 de dezembro de 1947 com apenas 47 votos233 de vantagem 

sobre o adversário. 

Na Câmara, o PSD fez maioria elegendo 05 dos 08 vereadores, entre os quais estava 

Maria Aquino Cerqueira234, a primeira mulher para um cargo público eletivo em Paripiranga. 

Os outros quatro vereadores eleitos pelo PSD foram Rosvaldo Carvalho, Sebastião Araujo 

Santana, Agenor Ribeiro de Jesus e José Lino Ferreira. Pela UDN elegeram-se os vereadores 

Artur Quirino da Trindade (irmão de Ismael Trindade), Justino José das Virgens (filho do 

Major Justino) e Miguel Viana Santos. A instalação da Câmara ocorreu no dia 07 de janeiro 

de 1948. Em 11 de janeiro a Câmara deu posse a Jonathas Lima Menezes e iniciam-se os 

primeiros mandatos do nascente “regime democrático”. 

                                                             
231 A nomeação de Jonathas Lima ocorreu ainda durante a ditadura Vargas e se deveu às arrumações partidárias 

do período. Segundo Walker Rabelo Dias (21/02/2013), Jonathas Lima foi nomeado porque o então interventor 

Pedro Aleixo ficou no PSD e premiou alguns correligionários com nomeações para prefeito. 
232 Antes de Rosvaldo assumiu a prefeitura interinamente Jerônimo Evangelista de Carvalho, mas este renunciou 

dias depois para disputar a eleição contra Jonathas Lima. Rosvaldo Carvalho assumiu o cargo em 25/05/1947 e 

nele permaneceu até a posse de Jonathas Lima em 11/01/1948 (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013). 
233 O candidato do PSD obteve 1.561 votos e o da UDN obteve 1.514 votos. A foto 5 do anexo C traz o registro 

do Coronel Jonathas Lima em seu discurso de posse. 
234 Maria Aquino Cerqueira era esposa do comerciante Arnulfo Cerqueira Passos, homem culto e militante do 

PSD. Politizada desde a juventude quando acompanhava os assuntos nacionais e internacionais pelo rádio – 

inclusive, a segunda guerra mundial, sobre a qual escreveu crônicas –, Maria Aquino Cerqueira viria a ser uma 

vereadora atuante nos grandes temas locais. 
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Em 1950 a UDN conquistou a prefeitura com Jerônimo Evangelista de Carvalho que 

derrotou Rosvaldo Carvalho, prestigioso político do PSD235. A eleição foi difícil para a UDN 

que, além de está na oposição, perdera um de seus principais líderes, o “velho” Coronel Santa 

Rosa236, que fora intendente nos anos 1920. Findada a gestão de Jerônimo Evangelista de 

Carvalho, novo pleito promove a guerra entre as facções. Na eleição de 1954 as facções 

empenharam todas suas forças para manter (UDN) ou retomar (PSD) o poder. Jonathas Lima 

indicou seu filho, Faustino Dias Lima, como candidato do PSD e Ismael Trindade também 

indicou um filho, Francisco Dias Trindade, como candidato da UDN. A eleição de 1954 foi a 

mais equilibrada e a mais tensa do período democrático (45-64) em Paripiranga porque 

colocam frente a frente dois primos e herdeiros dos dois líderes políticos do período.  

Portanto, a transição oligárquica assumiu em Paripiranga uma forma peculiar, muito 

rara segundo Vilaça e Albuquerque (2003), isto é, a da substituição paulatina dos velhos 

coronéis por seus filhos bacharéis. No caso de Paripiranga, tratava-se de testar a capacidade 

de se promover uma renovação política sem grandes mudanças, isto é, mudar de geração 

mantendo, no entanto, o poder nas mãos das oligarquias remanescentes do coronelismo. Para 

Jonathas Lima de Menezes a dificuldade foi ainda maior, pois além de disputar pela oposição 

já não encontrava consenso na sua facção visto que o então jovem João Vitorino de Menezes 

colocara seu nome na convenção. O vencedor do pleito foi Francisco Dias Trindade. 

Em 1958, tendo em vista as dificuldades políticas que vinha enfrentando os Trindade à 

frente da prefeitura, a UDN optou pelo comerciante Pedro Rabelo de Matos. De acordo com 

Walker Rabelo Dias (21/02/2013), sobrinho de Ismael, a escolha não agradava o patriarca dos 

Trindade, nem seu filho, Antônio Trindade (então os principais líderes da UDN), mas era a 

única maneira de ser competitivo na eleição, pois Pedro Faustino, como era conhecido, tinha 

carisma e prestígio junto aos cabos eleitorais. Em termos políticos, a candidatura de Pedro 

Faustino representou uma renovação na facção udenista e a premiação dos setores emergentes 

da sociedade, já que o comerciante próspero tinha origem humilde na zona rural de 

Paripiranga. Todavia, o pleito não seria fácil, pois Pedro Faustino enfrentaria João Vitorino de 

Menezes, que viria a ser um dos maiores líderes políticos da história de Paripiranga. 

João Vitorino de Menezes nasceu em Paripiranga em 1905 e era neto do Capitão 

Victor Marcolino de Menezes, líder do antigo “partido conservador” no fim do século XIX. 

Porém, por ser filho de uma mulher simples, “Dona Eugênia”, não foi acolhido pela família 

                                                             
235 Rosvaldo Carvalho era presidente da Câmara e já havia assumido a prefeitura quando Jonathas Lima se 

afastou para concorrer em 1947. Pertencia à família do Cel. Jonathas Lima, pois era cunhado de Altamirando 

Menezes Lima irmão de Jonathas Lima. 
236 Manoel de Matos Santa Rosa faleceu em 31 de março de 1950, 6 meses antes da eleição. 
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tradicional de seu avô paterno e viveu a infância com dificuldades. Estudou com o Professor 

Abreu, mas não pôde dar continuidade aos estudos como muitos de seus contemporâneos da 

“elite local”. Em 1926, João Vitorino casou-se com uma sobrinha de seu pai (sua prima, 

portanto), Maria do Patrocínio Fraga de Menezes, e a tradicional família do Capitão Victor, 

mesmo sem ter apoiado o casamento, passou a aceitar-lhe. Trabalhou como lavrador e 

pedreiro, teve comércio em Simão Dias e depois foi alfaiate, instalando-se em Estância, 

Pedrinhas e Rio Real. Regressou a Paripiranga onde trabalhou ainda como alfaiate antes de 

ingressar na política. Sua estreia na vida pública foi como Juiz de Paz e ocorreu quando já 

tinha 42 anos (em 1947). Militando no PSD desde o final dos anos 1940, não contava muito 

com a simpatia de Jonathas Lima, mas outras lideranças do PSD lhe apoiavam como José 

Sodré e Bernardino Barbosa237, além do deputado Oliveira Brito que era seu parente238.   

Com as candidaturas de Pedro Faustino (UDN) e João Vitorino (PSD) operava-se uma 

renovação nas elites políticas locais. Portanto, a eleição de 1958 marcou o fim de um ciclo, 

isto é, da política oligárquica. Vitorioso nas urnas, João Vitorino estreitou relações com 

Oliveira Brito, através do qual viabilizou sua carreira política – além de apoio à candidatura o 

então líder pessedista de envergadura nacional esteve ao lado de Vitorino até o final da década 

de 1960 como uma espécie de protetor. Embora marcada por realizações importantes, não foi 

do ponto de vista administrativo que marcou o município, mas do ponto de vista político, pois 

protagonizou grandes embates, em que, na maioria das vezes, saía vitorioso239, além de ter 

construído uma hegemonia duradoura na política local (a hegemonia de João Vitorino durou 

até 1976 quando seu candidato, Raimundo Sales, foi derrotado por Clarival Trindade). 

Contudo, mesmo com o apoio do então ministro do Governo Goulart, Oliveira Brito, 

que visitou o município durante a campanha240, o PSD novamente não conseguiu fazer a 

sucessão na prefeitura (assim como com Jonathas Lima). A eleição de 1962 teve o confronto 

entre Milton Seixas (candidato do PSD) e Pedro Faustino, novamente indicado pela UDN. 

                                                             
237 Rita Rabelo Santa Rosa afirmou em seu depoimento (05/06/2012) que Jonathas Lima não “simpatizava” com 

João Vitorino, mas Bernardino Barbosa e José Sodré eram entusiastas do jovem por acharem que ele tinha “jeito 

pra política”. Já Sebastião Araújo de Santana Jr., em sua autobiografia, ao falar de José Sodré dos Santos afirma: 

“Assisti muitas reuniões onde Seu Sodré era quem as presidia, como representante político. Muitas destas 

reuniões eram para escolha dos postulantes a cargos públicos. Entre as mesmas foi a escolha do Sr. João Vitorino 

para Prefeito Municipal cujo voto de minerva foi dado pelo meu personagem (SANTANA, JR., s.d., p.127)”. 
238 De acordo com Rita Rabelo Santa Rosa (05/06/2012), Oliveira Brito tinha parentesco com o “Capitão Victor” 

(avô paterno de João Vitorino) e isso teria sido fundamental para que o então deputado federal desse total apoio a 

João Vitorino na eleição e na gestão. Segundo a entrevistada, Oliveira Brito sempre ressaltava a ligação familiar 

com o líder local chamando-o de “meu primo”. 
239 Venceu as três eleições que disputou para prefeito e elegeu seu sucessor em 1970. Não conseguiu eleger o 

sucessor em 1962 e em 1976. Em 1982, já idoso, experimentou sua única derrota, mas como disputava o cargo 

de vice-Prefeito conseguiu manter vivo o mito de nunca ter perdido. 
240 Edição de 29 de setembro de 1962 do jornal “A Semana” noticia a visita de Oliveira Brito a Paripiranga em 

campanha para a Câmara Federal e em apoio aos correligionários locais. 
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Numa disputa marcada pela troca de acusações de fraudes241, Pedro Faustino foi eleito com 

boa margem de votos e imprimiu mais uma derrota a Jonathas Lima, que bancara a 

candidatura de Milton Seixas, seu cunhado e aliado. A Vitória de Pedro Faustino foi 

importante para o próprio João Vitorino, que viu Jonathas Lima ser derrotado e, assim, 

assumiu a liderança da facção definitivamente. O velho coronel viria a recuperar sua 

influencia política, ainda que de forma secundária, no Regime Militar, quando ocupou o papel 

simbólico de presidente da Arena (cargo que assumiu em 1969 e nele permaneceu até 1978) e 

conseguiu indicar um filho como candidato a vice-prefeito em 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 9 – Símbolos da transição política do período, João Vitorino do PSD (à direita) transmite o poder 

para Pedro Faustino da UDN (à esquerda) em 1963 depois de ter ocupado o cargo entre 1959 e 1962. 

Fonte: Arquivo pessoal de Rita Rabelo Santa Rosa. 

 

 

João Vitorino de Menezes foi um dos políticos mais importantes da história de 

Paripiranga, sobretudo, entre os anos 1950 e 1970. Ascendente numa época de expansão de 

uma cultura urbana no município, que havia crescido a população da sede e desenvolvido as 

                                                             
241 Valdir da Fraga Dias (24/11/2012) argumenta que a UDN teria feito um acordo com o juiz da cidade e este 

deixou as urnas sobre a proteção de policiais que providenciariam a retirada de cédulas com votos direcionados 

ao candidato do PSD. O fato era que a apuração não ocorria quando do fechamento da votação, mas iniciava-se 

no dia seguinte e acredita-se que na pernoite as fraudes eram efetivadas. 
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atividades comerciais e de serviços – conforme mostrei no capítulo anterior –, João Vitorino 

foi o protótipo local do político populista. Representava um expoente destes setores 

emergentes e, por isso, tinha o aval da elite urbana, à qual dirigia com paternalismo, isto é, 

distribuindo cargos nas escolas e órgãos públicos estaduais. Não por acaso tinha sua base 

política na sede e no distrito de Conceição de Campinas, onde o comércio era fator de 

intercâmbio com a sede. Foi no corpo a corpo das campanhas eleitorais e no trato pessoal com 

eleitores que se diferenciou dos antigos chefes políticos (notadamente dos Trindade e de 

Jonathas Lima).  

Quando se elegeu para o segundo mandato – estando na oposição local e enfrentando 

os Trindade –, João Vitorino consolidou uma posição que pode ser resumida na afirmação de 

sua segunda esposa: “João Vitorino não tinha muita força não em Salvador, mas dominava o 

campo, tinha voto” (Rita Rabelo Santa Rosa, 05/06/2012). Todavia, é falsa a ideia de que João 

Vitorino não tinha força estadual. Se os Trindade tinham cada vez mais influencia estadual, 

Oliveira Brito garantia espaço para João Vitorino e a principal prova disso foi a “conquista da 

delegacia” em 1966242, que estava nas mãos de Clarival Trindade desde 1959 (portanto, há 

sete anos).  

O apogeu e o declínio de João Vitorino ocorreram entre os anos de 1966 (quando se 

elegeu pela segunda vez) e 1976 (quando seu candidato à sucessão perdeu para Clarival 

trindade). Clarival Dantas e Trindade, filho de Arthur Trindade, era sobrinho do antigo líder 

da UDN Ismael Trindade e primo de Antônio, Francisco, Ruy e João Trindade. Portanto, 

tratava-se de uma aposta do “clã” dos Trindade para voltar ao poder.  

Clarival (ou Vavá, como era conhecido) nasceu em 1926 (16 de fevereiro) e passara 

toda a vida no município auxiliando seu pai e seu tio nos negócios e na política. Em sua 

primeira disputa eleitoral chegou a suplente de vereador, em 1950, assumindo o cargo pelo 

afastamento de um edil. Em 1954 e em 1958, elegeu-se novamente vereador e consolidou sua 

carreira política. Em 1959, todavia, afastou-se da Câmara para assumir o cargo de delegado da 

cidade. A nomeação para delegado significou um upgrade na carreira política do jovem 

Clarival, pois dada a importância do cargo (o cargo mais importante do município no período, 

depois do de prefeito), a partir de então ficaria cada vez mais conhecido na cidade. No início 

                                                             
242 Conforme consta na literatura especializada (LEAL, 2012; PANG, 1978; QUEIROZ, 1976) o cargo de 

delegado de polícia era fundamental para a política, principalmente na eleição, e, por isso, a “conquista da 

delegacia” (essa era a forma como os nativos se referiam à conquista do direito de indicação do delegado) foi 

celebrada com entusiasmo pelos correligionários de João Vitorino. Wanilda de Aquino Trindade, viúva de 

Clarival Trindade, deposto do cargo, diz em seu depoimento (31/10/2012) que “o povo do PSD soltou fogos 

quando Vavá perdeu a delegacia”. 
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dos anos 1970 Clarival ganhou um prêmio na loteria243 e, então, juntamente com as condições 

econômicas, seu prestígio aumentou. 

Com a eleição de 1976, vencida por Clarival Trindade da antiga UDN, conclui-se um 

ciclo marcado pelo apogeu de João Vitorino de Menezes na política local e inicia-se outro 

marcado pela hegemonia de Clarival Trindade. Estava, portanto, feita a transição da velha 

oligarquia remanescente do coronelismo e do Estado Novo para novas elites políticas. 

Concluía-se o longo ciclo de hegemonia alternada dos rivais Jonathas e Ismael, iniciada ainda 

no final dos anos 1920. A partir de então as siglas PSD e UDN já se afirmavam como os 

signos das facções que iniciavam um período de competição eleitoral sem precedentes. 

Mesmo sob o guarda-chuva da Arena a partir dos anos 1960, estas facções travaram lutas sem 

tréguas. 

 

3.2. O cotidiano da política local até os anos 1970 

 

3.2.1. Entre padres e coronéis: a dinâmica política na República Velha 

 

É pacífico que no Brasil a política de expansão do Império contava com a colaboração 

da Igreja244. Para compensar a ausência de instituições estatais, membros do clero eram 

atirados sertão à dentro para consolidar a dominação social e cultural sobre os colonos já 

espalhados. Assim, como assinala Cândido Silva (1982, pp.27-28), “[...] a freguesia torna-se 

uma unidade base para o Estado, e o setor institucional da Igreja se vê representada na pessoa 

do pároco que se constitui em agente legitimador de sua organização social”. Portanto, para 

entender a dinâmica política dos primórdios de Paripiranga faz-se necessário lançar luz sobre 

as relações entre dois polos fundamentais: os padres, representantes da principal instituição 

deste período e autoridade de influencia inquestionável sobre a população, e os coronéis, 

representantes do poder econômico e do poder político incipiente. A relação entre estes dois 

polos, no entanto, sempre foi tensa desde o estabelecimento da família Menezes no início do 

século XIX. 

                                                             
243 A viúva de Clarival Trindade, Wanilda Aquino Trindade, que me concedeu uma entrevista e forneceu 

diversos documentos para a pesquisa, não quis falar sobre o assunto, mas é dado como certo no município que 

Clarival ganhou uma quantia significativa, capaz de melhorar sua vida que era de dificuldade. Todavia, é 

também consenso no município que Clarival nunca acumulou patrimônio e tudo que ganhou ao longo da vida ele 

gastou na política. 
244 Até as eleições em distritos e vilas eram realizadas nas igrejas, muitas vezes sob a direção do próprio pároco. 

As atas das eleições para deputados de 1884 (geral) e de 1885 (provincial) registram que na vila de “Patrocínio 

do Coité” elas foram realizadas na “Sacristia da Igreja”. 
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Conforme mostramos acima, dois padres atuaram em Paripiranga durante a República 

Velha: o Pe. Vicente Valentim da Cunha e o Pe. João de Matos Freire de Carvalho. Com a 

benção das lideranças “conservadoras”, o Padre Valentim foi o primeiro intendente do 

município, isto é, foi o primeiro a ocupar o topo do poder local quando da proclamação da 

república. Sua indicação para o cargo deveu-se à sua fidelidade aos conservadores que não 

tinham outro nome à sua altura no momento. Como atesta carta enviada para o Barão em 12 

de agosto de 1890 por Victor Marcolino de Menezes, chefe local dos conservadores: “Parece 

que o Vigário não tem competidor porque se não me engano o único que poderia apresentar-

se era eu o que não posso fazer devido a minha surdez e outras cousas245”. Além do cargo de 

intendente, o vigário também foi escolhido para “chefiar o Partido246” por ser, segundo Victor 

Marcolino, “o único que aqui tem que melhor possa ocupar o cargo”247. Todavia, o padre seria 

afastado do poder e “expulso” do município de forma humilhante. Esse episódio marcou o 

início de um longo período de embates entre padres e coronéis.  

Depois de alguns anos sem um pároco permanente a paróquia de Paripiranga foi 

assumida em 1899 pelo Pe. João de Mattos Freire de Carvalho. Este marcou suas quase cinco 

décadas à frente da paróquia por intrigas com políticos, embora não tenha se envolvido na 

vida administrativa do município ocupando cargos a exemplo de seu antecessor. Era um 

homem controverso248, capaz de atrair devoção e ódio, mas foi um dos principais personagens 

do município durante a primeira metade do século XX e teve uma participação fundamental 

nas questões de fronteiras, conforme mostramos no capítulo anterior. 

Aliás, tanto para Cândido Silva (1982) quanto para Sandra Correia (2005), seu 

envolvimento com as questões de limites estava na base de suas contendas com os políticos 

locais. Em 1904 foi acusado por políticos locais de ser o autor de um panfleto com título 

“Limites” e atribuído a “vários habitantes”, que defendia o domínio de Sergipe sobre a Vila. 

Irritados, o intendente e os vereadores mandaram correspondência oficial ao governador da 

Bahia, José Marcelino de Souza, jurando fidelidade e defendendo a manutenção do domínio 

baiano sobre o território. Ácido nas críticas, o Pe. João de Mattos tentou desqualificar o 

                                                             
245 Carta de 12 de agosto de 1890 (CARNEIRO, 2005, pp.2308-2315). 
246 Tratava-se do “Partido Cathólico”, uma agremiação regional fundada por lideranças conservadoras em 1890, 

mas logo abortado por intervenção do próprio papa (SAMPAIO, 1975). Depois os conservadores conseguiram 

êxitos provisórios nos primeiros anos da República com os seguintes partidos: Partido Republicano Federalista 

(1892-1894), Partido Republicano Constitucional (1894-1901) e Partido Republicano da Bahia (1901-1912). 
247 Carta ao Barão de Jeremoabo de 8 de dezembro de 1890. Nesta correspondência Victor Marcolino trata da 

sucessão municipal tentando tranquilizar o líder regional quanto à escolha do padre. Depois de exclarecer os 

motivos da escolha ele conclui: “E vamos bem com o Vigário” (CARNEIRO, 2005, pp.2308-2315).  
248 Assumia a paternidade de três filhos da mulher encarregada dos afazeres domésticos de sua casa, mas, 

segundo Silva (1982), não se furtava de combater os desvios morais da época, sobretudo, aqueles relacionados 

ao comportamento e à sexualidade. 
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protesto. Com estes fatos, portanto, começaram, as intrigas entre o Pe. João de Mattos e os 

chefes políticos locais, intrigas que durariam até meados dos anos 1920. 

O Pe. João de Mattos tinha suas razões para defender a anexação da Vila ao estado de 

Sergipe, pois neste, seus parentes249 tinham grande influência, o que lhe garantiria meios para 

enfrentar os coronéis. Portanto, a disputa entre Sergipe e Bahia pela posse de “Patrocínio do 

Coité” era também uma disputa pelo poder do mando local que punha em lados opostos os 

coronéis e o padre, algo semelhante às lutas envolvendo o Padre Cícero no sertão do Ceará. 

Ademais, o envolvimento em questões territoriais rendeu ao padre uma tensão permanente 

com lideranças políticas locais. Fez inimigos nas duas facções, mas soube jogar com os 

políticos aliando-se à oposição contra a situação independente de quem estava “por cima”. 

Isto é, ora seus inimigos são Justino José das Virgens250 (peba) e seu genro Justino Correia de 

Andrade ora é José Mattos Rabelo, genro de Joaquim de Mattos Carregosa (cabaú).  

As intrigas de João de Mattos com o Major Justino e seu genro estão relacionadas à 

fundação do distrito de Queimadas. O próprio padre relata (Livro de Tombo) que em 1905 

esteve em Queimadas a convite de Justino Correia de Andrade, morador da localidade, para 

ali receber e tomar posse de uma capela edificada por este. Todavia, por cinco anos o padre 

esperou pela escritura que nunca foi entregue e, por muitas vezes, não conseguiu realizar 

missa na capela, pois o dono não lhe entregava as chaves. O pároco decidiu, então, erguer 

nova capela e cemitério, com o apoio dos moradores, em setembro de 1910. Na nova capela a 

autoridade eclesiástica passou a cobrar rendas aos que ali comercializaram por ocasião das 

missas, embora não existisse uma feira, tendo em vista que o chefe político não a permitia.  

Daí em diante, acirraram-se as intrigas entre o Pe. João de Mattos e Justino Correia. 

Segundo o padre, Justino chegou a montar um plano com seu sogro Major Justino e o 

Delegado de Polícia de Paripiranga para arrasar o povoado, plano que teria sido abortado 

graças a providências tomadas por ele junto à autoridade eclesiástica da Bahia. Apoiado pelos 

opositores políticos do Major Justino (entre os quais figuram Capitão Victor, Cel. Joaquim de 

Mattos Carregosa e José Rabello de Mattos), o padre publica no Diário da Bahia, de 22 de 

outubro de 1914, denúncia dos supostos planos do Major Justino:  

 

Anápolis 19 – Diro – Bahia – Delegado de polícia desta vila Patrocínio do Coité foi 

com soldados municipais quinhentos cartuchos nossa capela Queimadas ameaçando 

arrasar tudo, impedir qualquer vendagem refresco indispensáveis multidão reunida 

para missa, batizados marcados ontem efetuar-se apesar diz garantir, vigário lá não foi 

                                                             
249 O Cel. Pedro Freire (seu primo) era o vice-presidente da província de Sergipe e viria a ser também presidente 

em 1914. Já o Dr. Joviniano de Carvalho (primo e cunhado) era Deputada Federal pelo Estado de Sergipe. 
250 O padre se refere a ele de forma pejorativa ou como da “família que me odeia e me persegue” (LT 1, p.6). 
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por conselho nosso e geral. Diante inqualificável violência liberdade de comercio, 

povo, liberdade culto, vigário está indignado sabia paróquia. Regamos conceder nosso 

benquisto vigário Dr. João Matos licença ausência tempo indeterminado dando 

substituto até que desapareça tão nefasta situação avisando expulsar nossos párocos. 

Impetramos habeas corpos. Feira culto religioso pacifico arraial Queimadas sete 

léguas distante (SANTANA, 2008, p.66).  

 

A tensão diminui quando o Major Justino foi substituído no mando local pelo Coronel 

Joaquim de Mattos, mas nos anos 1920 o mesmo distrito de Queimadas dará início a uma 

intriga, agora com José Rabello de Mattos, “Sinhô Rabello”, (genro do Coronel Joaquim de 

Mattos). Em telegrama encaminhado às autoridades eclesiásticas de Salvador, o padre relata o 

seguinte episódio: 

 

Anápolis 22 de julho de 1922. Exmo. Licio Fonseca. Secretário Eclesiástico da Bahia. 

Processar situacionistas locais impedem realização de atos religiosos Patrocínio do 

Cuité. População protesta medida absurda. Nomes paroquianos solicitam benéfica 

presença nosso geralmente benquisto Pároco Cônego João Matos refugiado Sergipe 

por ameaças dirigidas políticos localidade. João Carregosa – Industrial ex intendente, 

Antonio Olavo – Agricultor ex intendente, Aristides Lima – Comerciante. In fidem. 

João de Mattos Freire de Carvalho. (LT 2, p.25) 

 

A nova contenda tem inicio por volta de 1919 quando o pároco narra ao bispo da 

Bahia (LT 2, pp.15-16) que estava tendo problemas para cobrar “taxas” aos moradores e 

visitantes do distrito de Queimadas, entre eles, José Mattos Rabelo, o “Sinhô Rabelo”. O 

padre chegou a interceder a políticos de Simão Dias, parentes e amigos do Cel. Joaquim de 

Mattos, bem como ao professor Marcionilo Prediliano, para mediar o conflito, mas nada 

adiantou. As tentativas de agressões ocorrem, segundo registros do Livro de Tombo 2 (pp.18, 

21, 25, 26 e 28), por pelo menos 5 vezes, sendo que em 2 vezes com uso de arma de fogo 

disparada contra a residência do padre. Recorrendo à via judicial, o vigário demorou a ter 

êxito. Em 1921, ele fala que o juiz Paulino Gonçalves, ao buscar resolver o problema foi 

“coagido” por Sinhô Rabelo que usou a “força pública” para induzir os presentes na audiência 

a testemunharem ao seu favor, e diz que está documentado tudo para lutar judicialmente 

quando as circunstâncias permitirem, isto é: “logo que haja segurança e justiça para a Igreja e 

para todos nesta terra inteiramente conduzida pela situação política chefiada pelo Cel. 

Joaquim de Mattos (LT 2, p.18v)”. 

Um acordo judicial sobre as contendas envolvendo o “Sinhô Rabelo” e o Pe. João de 

Mattos, relativas ao distrito de Queimadas, só foi possível nos idos de 1921, em audiência 

acompanhada pelo Professor Abreu, pelo Cel. Santa Rosa e pelo Intendente da vila, Cel. 

Joaquim de Mattos (LT 2, p.22). Todavia, meses depois “Sinhô Rabelo” organizaria mais um 
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atentado contra o padre em sua residência, como atesta carta endereçada ao bispo da Bahia. 

Depois deste e de outros sucessivos atentados, o padre viu-se obrigado a refugiar-se na sua 

Fazenda Tavares “[...] onde construiu um oratório provisional para atender aos fiéis, 

solicitando licença à diocese de Sergipe (CORREIA, 2005, pp.59-60)”. Durante sua estadia na 

fazenda o padre foi avisado que as autoridades locais planejavam seu assassinato, motivo pelo 

qual pediu proteção ao bispo.  

Outras contendas ocorreram envolvendo o Pe. João de Mattos e a facção liderada pelo 

Cel. Joaquim de Mattos. Em 1920, por exemplo, o delegado e aliado número um do Cel. 

Joaquim de Matos, o Cel. Santa Rosa, pediu ao padre que cancelasse uma missa marcada para 

o povoado Saco devido à realização de uma eleição no mesmo dia. O padre, no entanto, 

negou-se a atender o pedido e manteve a missa, mas, por precaução, pediu ao bispo e a 

políticos sergipanos que garantissem sua segurança.  

As desavenças do padre com políticos locais foram se apaziguando a partir de 1925 

quando não há mais menções no Livro de Tombo a este tipo de questão. As questões de 

fronteiras foram sendo resolvidas definitivamente e seus desafetos locais foram perdendo 

força política. Na última menção que o padre faz a seus inimigos no Livro de Tombo ele 

regozija-se com a decadência política e pessoal destes apontando que um encontrava-se preso, 

outro em asilo, outro cego e paralítico e outro afastado da vila devido a sérios problemas 

financeiros (CORREIA, 2005). No entanto, o padre não menciona nomes, embora afirmasse 

que todos da Vila sabiam. 

O Pe. João de Mattos também acompanhava atentamente o desenrolar da política 

nacional e tratou de transmitir para o povo uma visão sobre a política, embora negasse apreço 

por esta. Encontramos no Livro de Tombo 2, entre os anos 1920 e 1930, registros de protestos 

do padre contra o “divórcio” e contra o “Estado laico”. Neste último caso, o padre se refere ao 

“Estado leigo” como sendo o responsável pelas degenerações morais que assolam a pátria e 

dão combustíveis às sucessivas revoluções que desestabilizam o país.  

Há também o registro de um telegrama mandado em 1934 para o Presidente da 

Câmara dos Deputados com a sugestão de se incluir na Constituição que estava em debate na 

casa o termo “Deus”. Um detalhe importante é que neste período a maioria dos textos 

registrados, sobretudo, as correspondências com autoridades, é subscrito também por 

autoridades locais como intendentes, delegados, professores etc. Isso demonstra que o período 

de atritos do padre com políticos locais teria cessado. A essa altura os “velhos coronéis” já 

tinham perdido um pouco do prestígio tendo em vista que no final dos anos 1920 e ao longo 

dos anos 1930 o poder local esteve nas mãos de políticos “mais moderados”. 
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Em 1934 o padre resolve se empenhar na luta para escavar um açude no município. O 

resultado é uma sucessão de pregações junto aos fiéis e correspondências com autoridades 

nacionais em que revela sua visão da política e da própria república, pelo menos de como 

funcionavam no Brasil daquele período. Sob o título “Voto remunerado”, o padre João de 

Mattos registra uma destas pregações no “Livro de Tombo”: 

 

A Quinze de Agosto preguei ao povo na Matriz ser o Título de Eleitor honra social, 

honra civil, e o voto ser mercadoria ou moeda política, que o Eleitorado só deve dar 

em troca de melhoramentos, serviços e garantias a seus direitos; e que sendo aqui a 

primeira necessidade o direito do povo a um açúde, a dezesseis de Setembro foi 

passado aqui Telegrama [...] (LT 2, p.72). 

 

Observa-se que o padre dirige-se aos fiéis para alertá-los do poder que passaram a ter 

com a entrada em vigor do Código Eleitoral de 1932 que instituiu o voto secreto e estendeu o 

direito de voto às mulheres. O telegrama ao qual o padre se refere foi endereçado às 

autoridades do governo federal que, prontamente, prometeram atender o pedido. No entanto, a 

promessa não foi cumprida e o padre registrou seu desencantamento precoce com a república 

(sob o título de “Açúde”): 

 

Este município esperou por um açúde desde quando prometido pelo Ministro da 

Fazenda o Brasileiro Dr. Marques dos Reis. Até hoje ele não deu cobro nem mais 

cogita o açúde, cuja promessa foi somente para maquear o eleitorado obtendo-lhe os 

votos na eleição que se realizou depois; como é praxe dos chefes tendo prometido 

antes da eleição e nada cumprir depois dela: éis a República (LT 2, p.77). 

 

 A descrença do padre em relação às instituições republicanas, além de encontrar 

fundamento na frustração de sua campanha pelo açude, certamente também tem a ver com sua 

formação conservadora e sua origem social oligárquica, já que nascera e passara a infância 

num engenho de propriedade de seu pai (aliás, Pe. João de Mattos jamais fugiu de sua origem, 

pois manteve as terras que herdou do pai como local de repouso ou de refúgio quando de suas 

intrigas, bem como para a exploração econômica da lenha e do gado).  

Por conseguinte, o que esse episódio mostra é como o padre se firmou como um ator 

político fundamental no município de Paripiranga. Seja no enfrentamento dos coronéis, em 

que muitas vezes era movido mais por desavenças pessoais do que por desacordo com 

desmandos políticos, seja no combate ideológico como em suas correspondências dirigidas ao 

congresso, seja na mobilização de eleitores em prol de demandas como no caso do açude, 

João de Mattos consolidou a tradição da participação de padres na política local com uma 
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marca peculiar. Ademais, até os dias atuais é possível ouvir pessoas idosas citarem o Pe. João 

de Mattos quando criticam a política ou os políticos de Paripiranga. 

 

3.2.2. As eleições municipais em Paripiranga  

 

Com a emancipação de Patrocínio do Coité e com o nascimento do regime republicano 

as eleições passaram a ter mais importância porque estavam em jogo postos importantes do 

mando local. Dito de outro modo, os títulos e cargos da Guarda Nacional não eram mais 

suficientes para garantir o poder de mando, mas sim a disputa de eleições para conquista de 

cargos administrativos e de reconhecimento junto às elites políticas estaduais. Na República 

Velha as eleições eram marcadas por fraudes e manipulações visto que tudo era decidido pela 

mesa apuradora formada por políticos e não por um órgão eleitoral autônomo.  Por isso 

mesmo chamavam-se de eleições “bico de pena” tendo em vista que era na caneta do mesário 

que tudo se decidia. Encontram-se referências a eleições locais em 1890 nas cartas de Victor 

Marcolino ao Barão de Jeremoabo onde se menciona o registro de apenas 118 eleitores e 

aparecem as preocupações com as possibilidades de fraudes251. Em 1903, os eleitores chegam 

a 521 e são divididos em duas seções sob o comando do presidente do Conselho252.  

A pesquisa não encontrou maiores informações sobre episódios envolvendo eleições 

durante a República Velha no município, embora o jornal O Paladino noticie alguns pleitos 

realizados na década de 1920253. Na eleição de 1936, a única eleição municipal realizada 

durante a Era Vargas e a primeira com voto secreto e com voto feminino, inaugurou-se a 

utilização de algumas artimanhas que seriam aperfeiçoadas nas eleições seguintes. Segundo 

Valdir da Fraga Dias (24/11/2012), que era sobrinho de Ismael e à época era ainda 

adolescente, os dois candidatos “mataram bois” e serviram verdadeiros banquetes aos 

                                                             
251 Na carta de 8 de dezembro de 1890, Victor Marcolino fala ao Barão que os olhos atentos da oposição exigem 

que sejam tomadas precauções como tirar cópias de atas e protege-las das “fraudes” (CARNEIRO, 2005, 

pp.2308-2315). 
252 “Atos do Presidente do Conselho Municipal (Patrocínio do Coité, 1903)”. 
253 Em 13 de novembro de 1921, por exemplo, foi realizada eleição para Intendente sendo vitorioso o Coronel 

Joaquim de Mattos (O Paladino, 08/01/1922). Já em 1922 houve eleição para presidente e vice-presidente da 

República e em Paripiranga menos de 300 eleitores votaram: para presidente Nylo Peçanha obteve 296 votos e 

Arthur Bernardes 2 votos; para vice-presidente J. J. Seabra obteve 295 votos e Urbano Santos 2 (O Paladino, 

19/02/1922). Encontra-se em diversas edições de O Paladino avisos do Presidente do Conselho Municipal 

relativo à organização de eleições, o que confirma a ingerência política sobre estas. Chama atenção que no pleito 

de 1922, para escolha de presidente e vice, a mesa receptora foi formada pelo juiz municipal e uma liderança de 

cada uma das facções: o Major Justino pelo peba e o Coronel Manoel de Matos Santa Rosa pelos cabaús. Já no 

jornal O Ideal, edição de 12 de setembro de 1954, Francino Silveira Deda fala das eleições realizadas durante a 

República velha quando o mesmo era escrivão no município e cita episódios típicos das eleições a “bico de 

pena”: “assinávamos nós mesmos abaixo das atas, os nomes dos eleitores qualificados, vivos ou mortos e assim 

estavam eleitos os candidatos recomendados”. 
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eleitores e cabos eleitorais em suas residências. A Constituição de 1946 estendeu o direito de 

voto a todos os cidadãos maiores de 18 anos, exceto os analfabetos. Estas mudanças na 

legislação associada à modernização em curso fizeram o eleitorado ampliar-se 

progressivamente entre nos anos seguintes. Com efeito, o número de votantes254 cresceu 

vertiginosamente no período como indica o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2 – Evolução do Número de Votantes (1947-1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com dados do TRE-BA. 

 

 

Em virtude da expansão do número de eleitores e a evolução nos mecanismos de 

exercício do voto, ocorreram mudanças significativas na condução das eleições. Numa edição 

de 31 de junho de 1960 do jornal O Ideal, Francino Silveira Deda (um discípulo do Professor 

Abreu) nos dá um sinal de como aquele quadro se apresentava para as elites locais. Sob o 

título “Remédio para calvície”, escreve o jornalista: 

 

[...] Estão chegando os momentos sensacionais dos comícios [...] figuras políticas, 

com autorização tácita, oriunda do entrelaçamento político-partidário, vem até nós, 

pintando das melhores cores e burilando com expressões escolhidas, o programa do 

candidato em foco [...]. Mas, o que se verifica depois, é sempre a desilusão. Tudo não 

passando de franco engodo e promessas vãs para ludibriar o povo. [...] Vamos 

recordar então que, na nossa antiga Vila de Patrocínio do Coité, nos tempos idos, o 

engodo era o mesmo, mas não tínhamos o trabalho estafante de organizar comícios, 

não nos dávamos aos choques ou sensações prejudiciais ao coração e do sistema 

nervoso, na arregimentação do eleitorado, sua assistência e seu agrupamento [...]. 
 

                                                             
254 Trata-se do número de votos válidos anunciados nos diplomas dos candidatos eleitos. Os dados da eleição de 

1962 não aparecem no gráfico porque não foram localizadas fontes confiáveis. 
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 Observa-se que, mesmo admitindo que o sistema anterior a 1945 era um “engodo”, o 

autor reporta-se a ele com saudosismo em virtude do “trabalho estafante” que o novo 

paradigma impõe aos políticos. Trata-se de uma precisa exposição do quadro político que se 

configurou no período “populista”, bem como da visão que determinados setores sociais 

tinham sobre ele. O “trabalho estafante” ao qual o autor se refere envolve muitas atividades 

que passaram a serem práticas correntes nos tempos de eleição e necessárias para a 

sobrevivência das facções. Em primeiro lugar eram as agremiações partidárias que se 

encarregavam de registrar os eleitores o que muitas vezes incluía despesas com documentos 

necessários à obtenção do título.  

Outra prática dispendiosa dizia respeito às dádivas eleitorais. De acordo com a maioria 

dos entrevistados, os “brindes” eram principalmente peças de vestuário, exigidas pelos 

eleitores sob o pretexto de que sem essas não teriam como comparecer à eleição. Por fim, 

havia a despesa do dia da eleição, pois cabia ao candidato ou ao chefe da facção fornecer a 

alimentação para seus eleitores255. Além das despesas com a aquisição destes bens, o 

“trabalho estafante” a que se refere o autor do artigo de O Ideal supõe o emprego de um 

contingente de pessoas envolvidas nas atividades políticas que acarretavam novas despesas. 

Um depoimento colhido confirma esta hipótese. Rita Santa Rosa Rabelo (05/06/2012), viúva 

de João Vitorino de Menezes, prefeito em três gestões, afirmou que já naquele período a 

política era muito cara. Para ela, os maiores gastos eram com os cabos eleitorais e com a 

doação de roupas aos eleitores. Com efeito, segundo a mesma entrevistada “a cada eleição [o 

marido] tinha que vender uma fazenda” (ibidem). 

Os “choques” e “problemas no coração” aos quais também se refere o artigo, diz 

respeito ao fato de que com o voto secreto as eleições não eram mais de cartas marcadas como 

nas eleições “bico de pena”. Campanhas equilibradas em termos de mobilização (tanto no 

alistamento quanto nos comícios) geravam suspense até a hora do anúncio do resultado. As 

contagens eram realizadas no dia seguinte à votação e os resultados parciais eram aguardados 

com ansiedade pelas duas facções. Para o povo, era um espetáculo, mas para os políticos era 

um martírio256. Ademais, eleições como a de 1954, cuja diferença foi ínfima257, deixavam os 

políticos tensos mesmo dias depois do encerramento do pleito. Ademais, a prática da fraude 
                                                             
255 De acordo com vários entrevistados, no dia da eleição “matava-se um boi” e distribuía entre os chefes 

políticos para que os eleitores se sentissem atraídos para comparecer à votação e, sobretudo, para ter o último 

contato com seu “chefe político”.  
256 Os entrevistados menos envolvidos no processo político afirmaram que a contagem de votos era uma festa 

para o povo, mas os chefes político só faltavam “se pegar”. 
257 Na apuração contabilizou-se 4.215 votos e a diferença entre os candidatos foi de apenas 15 votos (Francisco 

Trindade 2.082 votos e Faustino Lima 2.067) (“O Ideal”, 24 de outubro de 1954). Fala-se que o resultado foi 

contestado pelo PSD e houve recontagem de votos, porém o resultado não teria sido alterado. 
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eleitoral passou a ser frequente e usada das formas mais originais possíveis como, por 

exemplo, o uso de “batom” pelos escrutinadores para anular votos258. 

A mudança era significativa e o comportamento do povo deixava de ser previsível e 

manipulável como antes. O depoimento de um lavrador do período que viria ser um político 

importante com vários mandados de vereador resume a forma como a população se adaptava 

à nascente “democracia”: “Em casa era dez votos. Pai mandava cinco pra casa de Odilon, que 

acompanhava Jonas e cinco pra casa de Gera que era o candidato de Ismael. Quando eu entrei 

pra ser candidato aí todo mundo ficou com Ismael” (Joaquim Cruz Siqueira, 01/11/2012). 

As eleições de 1954 e as quatro eleições realizadas durante o regime militar (1966, 

1970, 1972 e 1976) marcaram a história política do município pela disputa equilibrada e pelo 

uso dos mais diversos artifícios pelos candidatos. Em 1954 a disputa foi entre os herdeiros dos 

líderes que governaram a cidade da Revolução de 1930 até 1950. Tal era a força das 

oligarquias locais no período que o município contou com as visitas dos candidatos a 

governadores Pedro Calmon (PSD) e Antônio Balbino (dissidente do PSD apoiado pela 

UDN). A passagem de Pedro Calmon por Paripiranga, que veio acompanhado do candidato a 

deputado federal Tarcílio Vieira de Melo e do candidato a deputado estadual Carvalho Sá259, 

foi motivo de entusiasmo para os pessedistas, mas não geraria um mesmo impacto que a do 

seu rival. Ocorre que Antônio Balbino veio acompanhado do prestigioso político Juracy 

Magalhães que mantinha relações com Ismael Trindade desde os anos 1930260. Ademais, a 

passagem de Juracy por Paripiranga foi tensa e marcou o clima da campanha. Transcrevo a 

seguir um trecho do depoimento de uma testemunha ocular: 

 

Quando Juracy tava falando, Seu Arnulfo, que era intusiasmado e muito amigo de 

Jonas [...], falou: ‘E os chicotes que ecoam no Terreiro de Jesus; que você mandou 

bater nos professores de medicina?’ [...] “Juracy não gostou daquilo, pensou e disse: 

‘Mandei mesmo porque aquilo era uma cachorrada, não respeitavam as autoridades, e 

se precisar faço ainda porque os cães ladram e a caravana passa’”. [...] “As pessoas 

então começaram a dizer: ‘Arnulfo você é doido é, o pessoal de Pedro Novais tá aí 

viu!’. (Valdir da Fraga Dias, 24/11/2012). 

 

Mais que um fato pitoresco, o episódio resume o clima político da eleição e, inclusive, 

da sintonia dos políticos locais com os acontecimentos da política estadual. O provocador, 

                                                             
258 Depoimento de Walker Rabelo Dias (21/02/2012). 
259 João Gonçalves de Carvalho Sá era natural de Jeremoabo e filho do Coronel João Sá, um dois mais poderosos 

líderes regionais do período. Advogado de profissão, Carvalho Sá foi suplente de deputado federal (1947-1950) e 

duas vezes consecutivas deputado estadual (1951-1955 e 1955-1959) pelo PSD. Terminou sua carreira política 

exercendo dois mandatos como prefeito de Jeremoabo (1964-1966 e 1976-1982). 
260 Além da boa relação que Ismael estabelecera com o então interventor da Bahia, Juracy Magalhães, nos anos 

1930, seu filho e candidato nesta eleição, Francisco Dias Trindade, fora contemporâneo de faculdade e amigo 

próximo de Juracy Magalhães Filho, o primogênito do líder udenista que viera a se suicidar. 
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assim como o entrevistado foram estudantes em Salvador nos anos 1930 e 1940 e tinham 

acompanhando os acontecimentos no período juracisista. Era esta elite que acompanhara a 

política baiana nas ruas de Salvador que agora se digladiava na disputa local. Outro 

entrevistado revelou que ao serem pressionados por autoridades locais para não fazerem mais 

comícios, a facção do PSD se deslocou para um território de fronteira, próximo ao povoado 

Conceição de Campinas, e realizou o comício do lado sergipano. “Se aproveitando do fato de 

estarem fora da jurisdição das autoridades que tinham desautorizado o comício, os 

participantes fizeram discursos inflamados e até ofensivos”, resume Walker Rabelo Dias 

(21/02/2013) que era primo dos dois candidatos que disputava a prefeitura. 

Este clima de tensão só foi apaziguado na reta final com a chegada de um contingente 

do exército no município261. Garantida a segurança, a eleição transcorreu com tranquilidade, 

embora o resultado tenha gerado inconformismo e acusações de fraudes por parte dos 

derrotados262.  

Um fato que chama a atenção é que, segundo a edição de 10 de outubro de 1954 do 

jornal O Ideal, os eleitores não seguiram suas afiliações partidárias e votaram por “afeição 

pessoal” aos candidatos. Todavia, na edição de 12 de dezembro de 1954 do mesmo jornal, o 

Professor Abreu fala do “mercado eleitoral” afirmando que este pleito foi marcado pela 

imposição do dinheiro como grande instrumento de barganha política sem, no entanto, se 

referir diretamente ao pleito local. Seu registro menciona as cifras gastas por deputados e 

senadores, mas não é difícil concluir que algo semelhante aconteceu também em Paripiranga 

visto que os concorrentes pertenciam às famílias mais ricas da cidade na época. 

A eleição de 1954 foi um divisor de águas na história dos primos rivais de modo que 

ambos tiveram suas vidas mudadas para sempre. O primeiro a ser afetado pelo resultado do 

pleito foi Faustino Lima que, derrotado, se afastou do município. Em um panfleto distribuído 

entre os correligionários, Faustino agradece o voto recebido e justifica seu afastamento de 

Paripiranga: 

 

 

 

 

 

                                                             
261 O jornal “O Ideal” de 26 de setembro de 1954 registra a chegada de 8 praças, um cabo e um sargento. 
262 De acordo com depoimento de Jorge Jacinto de Santana (01/12/2012), Bernardino Barbosa, dirigente do PSD, 

guardava títulos em casa para entregar a seus eleitores do dia da eleição. Porém, o namorado de sua filha, que era 

parente do candidato da UDN, percebeu uma mochila cheia dos títulos e “deu sumiço”.  
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Documento 2 – Panfleto do PSD de Paripiranga em 1954. 

Fonte: Arquivo pessoal de Marcelo Ricardo de Sales Rabelo. 

 

 

Faustino fixaria residência em Feira de Santana onde foi secretário municipal e depois 

ocupou vários cargos municipais e estaduais como o de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia (1986-2000). Só voltaria à política no início dos anos 1980 quando se elegeu 

Deputado Estadual pelo PDS (1983-1987) e chegou à presidência da Assembleia Legislativa 

(1985-1986). Ironicamente, o destino do vencedor foi semelhante. Por sua vez, Francisco 

Trindade só exerceria o cargo até o início de 1957263 quando se afastou para exercer cargo na 

prefeitura da capital Salvador264. Como não existia a figura do vice-prefeito, assumiu o 

presidente da Câmara de Vereadores, seu irmão Antônio Trindade. 

                                                             
263 Na ata da seção ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, de 03 de junho de 1957, Antonio Dias 

Trindade assina como “Presidente da Câmara e Prefeito em Exercício”. 
264 Assessor Jurídico da Secretaria de Viação e Obras Públicas da Prefeitura de Salvador, 1957/1959. Entre 1962 

e 1963, Francisco Dias Trindade exerceu o cargo de Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Com a 

posse de Lomanto Júnior em 1963, saiu do cargo, mas manteve-se instalado em Salvador agora como Assistente 
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Em 1962 houve novamente suspeitas de fraudes, mas esta eleição é considerada uma 

das mais tranquilas do período. O regime militar, entretanto, esquentou o clima político, 

particularmente em seus primeiros doze anos quando se realizaram quatro eleições municipais 

(1966, 1970, 1972 e 1976). De fato, o regime militar promoveu uma mudança significativa na 

política local, embora sem os mesmos efeitos gerados nos grandes centros onde políticos 

foram cassados e militantes perseguidos. O primeiro desafio foi fazer o ajuste ao novo marco 

político-institucional marcado pelo bipartidarismo. UDN e PSD acabaram integrando-se à 

Arena e tornaram as disputas ainda mais delicadas. Como disse em seu depoimento Lauro 

Ferreira do Nascimento, que à época era advogado e assessor político de Joao Vitorino: “As 

convenções eram o ápice de tudo265. Quem ficava com a ata não queria cumprir quando 

perdia” (26/07/2012). A acomodação partidária foi dramática para o PSD. João Vitorino 

estava na dúvida entre a Arena e o MDB, mas seu líder, Oliveira Brito, deu o seguinte 

conselho:  

 

Imagine que você está debaixo de uma chuva danada de modo que se continuar 

caminhando pra chegar em seu destino desejado vai se encharcar. Aí você vê uma 

marquise, o que é que você deve fazer? Passar a chuva debaixo da marquise e depois 

que o temporal for embora você vê o que faz com calma. (Lauro Ferreira Nascimento, 

26/07/2012). 
  

Ocorre que Oliveira Brito estava sob ameaça de perder os direitos políticos por ser 

uma das lideranças mais influentes do período populista e, assim, para sobreviver, tentou 

convencer os militares de que reconhecia como legítimo o novo regime. Todavia, sua 

estratégia não teve êxito e suas bases sofreram o gosto amargo do definhamento progressivo 

durante o Regime Militar. A Arena foi oficialmente instalada em Paripiranga no dia 2 de julho 

de 1966 e sua direção municipal eleita no dia 4 de julho, em reunião realizada no prédio do 

Fórum, sob a observação da Justiça Eleitoral. A nova agremiação ficou sob a presidência de 

Ismael Trindade e a vice-presidência de Jonathas Lima, o que era simbólico, já que ambos 

eram desafetos desde os anos 1930.  

                                                                                                                                                                                              
Jurídico da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, até 1965. Foi ainda Assistente Jurídico da Secretaria de 

Saúde Público e Assistente Social da Bahia em 1963 e Procurador do Estado da Bahia a partir de 1966. Depois 

Francisco seguiu a carreira de Juiz Federal assumindo como substituto da 2ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, a 

partir de 13/3/1967. Segundo Renivaldo Pimentel Lima (15/11/2013), a ascensão de Francisco Trindade se 

explica por sua amizade com a família de Juracy Magalhães, pois ele teria sido colega de um dos filhos do líder 

baiano na faculdade de direito da Bahia. 
265 Não se trata da convenção em si, mas do processo político em torno dela visto que na prática as convenções 

eram de fachada. Como testemunha Walker Rabelo Dias (21/02/2013), embora todos estivessem filiados ao 

mesmo partido as convenções eram separadas e não havia nenhum confronto direto. 
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Se a organização partidária foi inicialmente tranquila, o mesmo não se pode dizer da 

escolha de candidaturas ao pleito de 1966 e ao restante do processo eleitoral. O depoimento a 

seguir, de um dos candidatos a prefeito daquela eleição, merece ser citado na íntegra: 

 

Eu tava morando em Salvador quando veio a Revolução de 1964. [...] Vitorino tava 

respondendo um processo e era sujeito não ser candidato. Aí Oliveira Brito procurou 

Jonas Lima e disse: ‘Vamos contornar as coisas aqui’. Procuraram Ismael e Antonio 

Trindade e inventaram essa de unir as famílias. [...] Eu não queria de jeito nenhum ser 

candidato, mas com essa de unir as famílias acabei aceitando. No dia da convenção, 

Raimundo Sales, que era o estrategista de Vitorino, me procurou e disse: ‘Oi Jura, 

Oliveira Brito teve aqui e disse que Vitorino pode ser candidato e ele vai ser 

candidato’. Eu disse: rapaz eu aceitei ser candidato porque era candidato único, pra 

unir as famílias, isso que vocês tão fazendo é safadeza de vocês. O pessoal já tava no 

Fórum me esperando pra Convenção e eu tava em casa. Aí veio uma comissão com 

Pedro Faustino que era o prefeito dizendo que o povo me aguardava, mas eu disse que 

não ir ser mais candidato, primeiro porque não queria ficar contra minha família. Foi 

quando meus irmãos chegaram e disseram que não aceitavam a safadeza que o PSD 

tava fazendo e estavam todos comigo. Aí eu fui, mas fui candidato sem querer ser 

prefeito. (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013). 
 

Observa-se que a acomodação das facções no interior da Arena e a escolha dos 

candidatos para o primeiro pleito, durante o regime militar, foi articulada em manobra política 

das antigas lideranças estaduais-nacionais e locais, no intento de sobreviverem ao novo 

cenário. Em convenção separada, o PSD de Oliveira Brito acabou ficando com a sublegenda 2 

(Arena II), tendo como candidato a prefeito João Vitorino de Menezes, e contornou um 

impasse político já que sem a mudança de regime tal candidatura teria provavelmente tido 

maiores dificuldades jurídicas. Contudo, esse primeiro pleito do novo regime encontraria 

outros impasses diante do sistema jurídico em mutação, conforme conta um dos candidatos: 

 

Eu era diretor do colégio Cenecista e andaram fazendo um documento e recolhendo 

assinaturas para dizer que eu não podia ser candidato e ao mesmo tempo diretor. 

Quando isso chegou ao meu conhecimento eu mesmo fiz uma declaração assumindo 

que era diretor. [...] A questão foi levado ao juiz Valdélio e aí eu, conhecendo a 

legislação, disse a ele: Excelência ou o você impugna a minha candidatura ou então a 

de Vitorino, pois ele subscreveu esse documento. O juiz não resolveu nada [...]. Veio 

um corregedor e também não resolveu (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013). 
 

Não havendo qualquer resolução jurídica, o caso teve um desfecho inusitado: a sala do 

Fórum onde funcionava o cartório eleitoral foi incendiada e os papeis relacionados à questão 

incinerados. Embora integrantes das duas facções troquem acusações até a atualidade266, a 

                                                             
266 Uma das pessoas que militava a favor de João Vitorino e com quem conversei (mas que não quis gravar 

depoimento), afirmou que “a UDN foi a Salvador confiando em Ruy, mas este disse que o pleito tinha que ser 

dado entrada no município. Ao regressarem os dirigentes já tinham perdido o prazo e, descontentes, planejaram o 

incêndio que teria sido executado com perícia já que só documentos de interesse do adversário tinham sido 

prejudicados, a exemplo das urnas do Saco (povoado, atual Conceição de Campinas)” (aposentado, Paripiranga). 
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autoria do incêndio nunca foi esclarecida pelas autoridades, e o assunto tornou-se tabu. O fato 

é que o incêndio tornou a eleição ainda mais tensa e tumultuada267.  

Mas o incêndio não foi o único episódio marcante daquele pleito, pois um suposto 

atentado com arma de fogo contra João Vitorino agravou ainda mais o clima da campanha. O 

fato é que um chapéu perfurado por bala foi mostrado como prova do atentado, contudo, ainda 

no transcurso daquele pleito, a população começou a desconfiar que se tratava de uma 

estratégia do próprio João Vitorino que havia planejado o tiro com o objetivo de se vitimar e, 

ao mesmo tempo, estigmatizar o adversário. Na época o episódio repercutiu e chegou a gerar 

uma revolta contra a facção adversária, mas com o tempo o episódio se tornou “folclore”. Os 

entrevistados que eram ligados a João Vitorino evitam falar do caso, já o candidato derrotado 

desabafa: “como é possível uma bala atravessar o chapéu e não atingir a cabeça?”268  

O clima de tensão continuou até o dia do pleito e favoreceu um aumento na abstenção 

eleitoral. De fato, como mostra Dantas Neto (2006), a abstenção naquela eleição foi grande 

em toda Bahia, mas ainda assim o número de votantes continuou a crescer. Já em Paripiranga 

os dados mostram que houve uma diminuição no número de votantes em torno de 10% em 

relação à eleição de 1958 (portanto, oito anos antes) o que permite supor que a tensão que 

marcou o pleito teve aí papel central. Apurado o resultado da eleição, João Vitorino saíra 

vitoriosa269, mas os derrotados não ficaram satisfeitos devido aos acontecimentos da 

campanha e devido às fraudes, sempre presentes nas eleições do período. Assim, a tensão 

manteve-se até o dia da posse. De acordo com o advogado e principal assessor da facção 

vencedora: “Tinha um documento pedindo pra não dar posse a João Vitorino, mas fomos a 

Salvador e Luiz Viana manteve a decisão das urnas. Já era véspera da posse e no retorno o 

carro quebrou; passamos a noite na estrada. O povo aguardava com tensão, mas deu tudo 

certo” (Lauro Ferreira do Nascimento, 22/11/2012). 

Em 1970 a disputa foi morna para os padrões da época. A convenção para escolha dos 

candidatos ocorreu em 23 de agosto de 1970 em reunião dirigida pelo promotor da comarca, o 

                                                             
267 Um dos entrevistados atesta que o incêndio gerou problemas na votação: “Quando eu cheguei na seção que 

entreguei meu documento o mesário disse: ‘Você não vota não que seu nome não tá aqui’. Eu vi os tubos de 

papel queimado pela metade e não me conformei [...]. Encontrei com o juiz na rua falei e ele disse: ‘Se seu nome 

não aparecer você não vota’. Tomei um alcatrão com um amigo e retornei na seção. Falei grosso, eles olharam 

um pro outro e mandaram eu votar” (José Teles de Andrade, 19/01/2013). 
268 Segundo o mesmo, na época chegou a questionar o delegado quando este estava ouvindo testemunhas. “Eu 

entrei na delegacia [...] e falei: Doutor, o senhor estudou balística como eu estudei, então me diga como é 

possível uma bala atravessar o chapéu e não atingir a cabeça”. (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013). 
269 João Vitorino obteve 1.879 votos e venceu a eleição, mas ficou com minoria na Câmara (elegeu 6 dos 13 

vereadores) o que gerou grandes problemas no primeiro biênio da gestão. 
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Dr. Manoel Moreira Costa. O candidato situacionista escolhido foi Raimundo Sales e Silva270 

(sublegenda Arena 1) e o candidato oposicionista foi Clarival Dantas e Trindade (sublegenda 

Arena 2). A eleição de 1970 foi um desafio à liderança de João Vitorino, pois além de lutar 

pela transferência de voto teve que enfrentar um candidato que tinha a vantagem de pertencer 

aos Trindade. A campanha não foi tensa como a anterior nem como as seguintes. Conforme 

pude apurar na pesquisa, o fato de ser destinada a um mandato de dois anos desestimulou a 

agitação política e a campanha contou com poucos comícios.  

A eleição de 1970 marcou a renovação do clã Trindade, visto que fora um sobrinho de 

Ismael e não um filho que disputou o pleito. Significou também uma tentativa frustrada de dar 

um salto mais alto visto que Antônio Trindade disputou sem êxito a eleição para deputado 

estadual. O resultado confirmou o prestígio adquirido pelo então prefeito pela segunda vez, 

João Vitorino, que elegeu seu candidato por uma diferença de 140 votos271. 

Os dois anos da gestão de Raimundo Sales, embora produtivos do ponto de vista 

administrativo272, seriam marcados por dois fatos que tornariam a disputa de 1972 mais tensa. 

O primeiro foi a prisão do prefeito, ocorrida em 1971, em virtude de uma suposta posse ilegal 

de arma. Segundo Walker Rabelo Dias (21/02/2013) a prisão não teve conotação política, 

embora a facção tivesse tentado tirar proveito, quando da libertação do prefeito. Na sua 

opinião Raimundo Sales fora “bode expiatório”, usado para resolver uma contenda ocorrida 

em outro município273 e sem nenhuma relação com a política local.  

O segundo foi o racha dentro da facção situacionista, que levou três de seus mais 

graduados líderes a apoiarem o candidato oposicionista. O velho líder Jonathas Lima, 

acompanhado por Milton Seixas e Bernardino Barbosa, passou para a oposição, em virtude de 

descontentamento na indicação de cargo estadual274 no município. O racha deu um oxigênio 

                                                             
270 Raimundo Sales e Silva nasceu na cidade de Cícero Dantas (BA) em 24 de agosto de 1930. Veio para 

Paripiranga na década de 1960 como funcionário da antiga “exatoria estadual”. Popular devido ao gosto pelas 

“cantorias”, Raimundo Sales tornou-se um dos mais destacados cabos eleitorais da facção liderada por João 

Vitorino na década de 1960. 
271 Raimundo Sales obteve 2.514 votos e Clarival Trindade obteve 2.374 votos. 
272 Raimundo Sales construiu três obras importantes em sua gestão: um prédio onde passou a funcionar o 

açougue municipal, um colégio de ensino fundamental e um posto de saúde no principal distrito rural (Conceição 

de campinas). Um entrevistado chegou a afirmar que Raimundo Sales teria sido “o melhor prefeito que teve em 

Paripiranga” (José Teles de Andrade, 19/01/2013). Marcou também sua passagem pela administração pelo apoio 

à cultura popular e participar de “cantorias” onde ele próprio tocava violão. 
273 De acordo com o entrevistado, uma querela entre um militar de alta patente e o prefeito de Paulo Afonso 

(BA) fez com que o primeiro em diligência prendesse o político por posse de armas. Para não deixar transparecer 

que a prisão tinha sido motivada por questões pessoais, o militar mandou que também prendessem Raimundo 

Sales, que também tinha armas em casa (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013). 
274 Tratava-se do cargo de “delegado” das escolas, que estava sendo ocupado por Vandete Cerqueira, mas era 

pleiteada por Nilda Barbosa. Nilda era filha de Bernardino Barbosa, líder do PSD, e Jonathas Lima apoiava o 

pedido do amigo, mas João Vitorino preferiu manter Vandete no cargo (Rita Rabelo Santa Rosa, 19/01/2013). 
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adicional aos oponentes, que empataram a disputa na convenção275. Todavia, nas urnas, João 

Vitorino obteve uma vitória consagradora: uma vantagem de 225 votos276 sobre o adversário, 

muito expressiva para os padrões locais. Na eleição de 1972 houve, portanto, o único 

confronto direto entre os dois maiores líderes políticos de Paripiranga na segunda parte do 

século XX. O experiente João Vitorino enfrentou e venceu o cada vez mais forte Clarival 

Trindade numa eleição tensa. O fato abaixo registra o encontro dos dois líderes em reunião 

com autoridades judiciárias no fórum de Paripiranga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 10 – Reunião no fórum de Paripiranga para tratar de questões eleitorais. No canto esquerdo, de pé, 

o Prefeito João Vitorino de Menezes, e no canto direito, sentado, seu rival Clarival Trindade. 

Fonte: Arquivo pessoal de Mirian Rabelo Dias. 

 

 

Em 1976, todavia, a disputa entre as facções tomou outro rumo. Embora os 

situacionistas tenham vencido a convenção, nas urnas Clarival Trindade derrotou Raimundo 

Sales por 81 votos de vantagem (Clarival Trindade obteve 4.009 votos e Raimundo Sales 

3.927 votos). Clarival, que tinha a seu favor o acúmulo de três disputas consecutivas, contou 

com o apoio da população que, segundo alguns entrevistados, realizava leilões e outras formas 

de arrecadação277 para contribuir com a campanha. Justino das Virgens Pimentel, à época 

vereador ligado ao prefeito João Vitorino, reconhece: “o povo queria Vavá [Clarival 

Trindade] mesmo, faziam bolsas nas matas e arrumavam dinheiro pra ele gastar” 

                                                             
275 Na convenção ocorrida em 25 de agosto de 1972, dirigida por Jonathas Lima, João Vitorino e Clarival 

Trindade obtiveram 15 votos cada um. 
276 João Vitorino obteve 3.544 votos enquanto Clarival Trindade obteve 3.319 votos. 
277 Wanilda Aquino Trindade (31/10/2012) afirmou que um médico amigo da família que trabalhava num 

hospital de Aracaju trazia caixas cheias de medicamentos para o candidato Clarival Trindade distribuir entre os 

eleitores.  
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(22/11/2012). Mas, sobretudo, contou com o apoio do governo estadual. Ocorre que quando 

Oliveira Brito teve seus direitos políticos cassados pelo AI-5, em 1969, seu grupo na Bahia 

foi aos poucos tragado pelo emergente carlismo. Vitorino aproximou-se de ACM com quem 

já tinha contato desde a gestão deste na prefeitura de Salvador (1967-1970), mas no momento 

decisivo da sucessão de 1976 era Roberto Santos que estava à frente do executivo estadual.  

Além das disputas nas urnas e associado a elas, haviam as disputas pelas indicações de 

cargos estaduais, a exemplo de delegado de polícia. Foi inclusive este ponto que se tornou 

decisivo na derrota da facção liderada por João Vitorino em 1966. Havia uma expectativa de 

que o governador apoiasse o candidato do prefeito em virtude das duas facções serem 

“governistas”, mas Roberto Santos entendia que João Vitorino era a liderança de ACM (Rita 

Rabelo Santa Rosa, 19/01/2013). O então assessor de João Vitorino confirma os fatos e 

lamenta: “Quem tirou a política de João Vitorino foi Roberto Santos. Tirou todos os cargos e 

deu a Vavá. Ele era de cá, mas depois mudou” (Lauro Ferreira Nascimento, 26/07/2012). 

A aproximação de Clarival Trindade com Roberto Santos ocorreu dois anos antes da 

eleição municipal. Segundo Walker Rabelo Dias (21/02/2013), que foi um dos articuladores, a 

aproximação se deu em 1974, quando Roberto Santos, já indicado ao governo, traça seu 

roteiro próprio nas eleições legislativas. Em Paripiranga, o deputado278 ligado a Roberto 

Santos estava sendo preterido pelo prefeito João Vitorino e, portanto, Walker Rabelo, que se 

tornara próximo do sogro do governador, tratou com este da aproximação entre o futuro 

governador da Bahia e o futuro prefeito de Paripiranga. De acordo com o mesmo depoimento, 

Clarival Trindade não queria aproximação com Roberto Santos, em consideração a ACM, 

mas este tinha desfavorecido Clarival na distribuição de cargos e isso favoreceu o 

convencimento. A articulação foi posta em prática da seguinte maneira: 

 

Eu tinha combinado com o sogro de Roberto Santos pra quando os dois se 

encontrassem dá um jeito deles conversarem. Ia ter uma reunião em Feira de Santana 

e eu disse a Vavá: Oi Vavá o homem disse que é pra você ir. Vavá ficou no vai não 

vai, mas acabou indo e lá quando se encontrou com Roberto Santos conversaram e 

deu tudo certo (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013). 
 

No dia da eleição, o apoio do governador fez a diferença. Foi enviado um reforço para 

o policiamento, a fim de controlar a linha de frente da campanha situacionista e, na prática, 

para favorecer o candidato oposicionista. Como disse um entrevistado, candidato a vereador 

em 1976: “Apanhamos duas vezes de João Vitorino, mas em 1976 foi diferente. Veio um tal 

                                                             
278 Segundo Walker Rabelo Dias (21/02/2013), Roberto Santos indicara ao prefeito João Vitorino o “Capitão 

Firmo” como candidato a deputado estadual. 
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de ‘Cabo Gilberto’ que botava os carros com os eleitores tudo pra parar na casa de Vavá e 

ainda orientava os cabos eleitorais” (Joaquim Cruz Siqueira, 01/11/2012).  

 

3.2.3. A administração municipal e os embates políticos 

 

A administração pública municipal teve início em 1891 quando a nascente república 

instituiu o poder executivo das municipalidades e lhe atribuiu tarefas. Em 03 de junho de 

1891 o intendente Vicente Valentim sanciona o “orçamento da intendência” e o primeiro 

“código de posturas” do município, aprovados pelo Conselho279. Quanto às obras, Carvalho 

(2001, p.387, notas) cita o “Tanque da Missão” (reservatório de água que abasteceu a sede 

por décadas), o cemitério e fez reforma na Igreja Matriz do município. 

Conforme pude apurar na pesquisa, as administrações seguintes não conseguiram 

grandes feitos, o que em parte se deve à fragilidade financeira das municipalidades no 

período. Prova disso é o fato do intendente Antônio Olavo (1909-1912) ter construído a sede 

da intendência (em 1911) com recursos tomados por empréstimo ao Pe. João de Mattos 

(LIMA, 1983). Todavia, João Carregosa da Trindade (1915-1919) assumiu o município 

depois que a Bahia tinha voltado suas atenções para ele em virtude das disputas de fronteiras 

e, portanto, fez um governo de mais realizações, entre as quais se destacam a modernização 

da iluminação pública280 da vila, a construção de um mercado de carne verde (o “barracão”) e 

um chafariz público281.  

Na terceira administração do Cel. Joaquim de Matos (1922-1924) a construção do 

“Theatro Ypiranga”, primeira casa de cultura do município, foi o destaque. Seu sucessor, o 

Coronel Santa Rosa, lutou junto ao governo estadual de Góis Calmon para melhorar as 

estradas da região visando facilitar o escoamento do algodão e do café produzidos na vila. 

Beneficiado por um clima de maior tranquilidade no cenário político baiano decorrente do 

“acordo político de 1927”282, Deocleciano Fraga Dias (1926-1928) fez uma gestão focada no 

incentivo à cultura trazendo atrações artísticas para a vila. Jonathas Lima de Menezes (1928-

                                                             
279 O Conselho era composto de 6 vereadores: Faustino José de Mattos, José Maria Santa Rosa, Faustino Ferreira 

Lima, Manoel Evaristo de Carvalho, Joaquim de Mattos Carregosa e José Gonçalves de C. Major. In: 

“Orçamento da Intendência de Patrocínio do Coité, 1891”. 
280 Adquiriu as primeiras lâmpadas a querosene com camisa incandescente em substituição aos antigos lampiões 

presos a postes de madeira. Informações prestadas por Marcos Aurélio Carregosa Lima (ver bibliografia). 
281 Construído com recursos da União, tinha 120 metros de tubos e obtinha boa vazão de água sendo suficiente 

para abastecer a população. (In: “Documentos do Município de Paripiranga, 1931-1934”). 
282 Sob o comando do governador Gois Calmon, realizou-se uma Convenção Municipalista entre os dias 14 e 16 

de janeiro de 1927 com a participação de representantes de todos os 151 municípios baianos. O resultado do 

evento foi a fundação do segundo PRB (Partido Republicano da Bahia) que dirigiu o estado de forma monolítica 

até 1930 (SAMPAIO, 1975, pp.143-159). 
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1930), por sua vez, “renovou” o sistema de iluminação pública283 e instituiu um o “Código de 

Posturas” do município.  

A segunda administração de João Carregosa foi marcada pela reorganização 

municipal, que mudou o nome do município. Na administração de Ismael houve grande 

dificuldade financeira e a prioridade foi o combate ao cangaço. Com a redemocratização em 

1945 houve um fortalecimento das finanças municipais e uma maior atenção do poder central 

em relação às municipalidades. Com efeito, foi sob ainda sob o domínio oligárquico que se 

verificaram as primeiras evoluções administrativas em Paripiranga.  

Como bem observam Vilaça e Albuquerque (2003), entre os anos 1940 e 1950 os 

coronéis viram-se obrigados a portarem-se como “veículos da modernização” promovendo 

transformações estruturais que viriam a acelerar seu ocaso. O coronel Jonathas Lima é 

exemplo deste paradoxo: logo jovem migrou da atividade agropastoril de seu avô e de seu pai 

para as atividades industrial e comercial. Como prefeito (1945-1947 e 1948-1950), Jonathas 

Lima acompanhou a evolução político-administrativa do país e deixou marcas em sua gestão. 

Segundo um dos entrevistados, que inclusive trabalhava para o prefeito no período, a 

administração chacoalhou o município inteiro: “Veio um engenheiro da Bahia e marcou o 

município todo pra fazer obra. Teve o hospital, que virou colégio depois, o mercado e o 

açude” (Francisco Sabino Soares, 04/11/2012). Outro entrevistado afirma de forma 

categórica: “Tudo aqui, a maioria das coisas quem construiu foi Jonas” (Valdir da Fraga Dias, 

24/11/2012).  

 Matéria do jornal O Ideal, edição de 2 de maio de 1954, traz um inventário das 

realizações da gestão de Jonathas Lima. Os destaques são: prédio do “Clube Vitória”, Usina 

de Geração de Energia Elétrica, açougues da sede, Conceição de Campinas, Lagoa Preta e 

Adustina, prédios escolares na sede (“Paulo Abreu” e “Cenecista”284) e nos povoados, 

melhoramentos na Igreja Matriz, o prédio da agência dos Correios e Telégrafos, da Agência 

de Estatística, o abrigo “Lauro de Freitas”, jardim público e “obelisco” na Praça da Bandeira e 

o açude “Cutia”.  

O açude foi, sem sombra de dúvidas, a maior realização da gestão tendo em vista sua 

importância para o município. Tratava-se de uma antiga demanda dos paripiranguenses (como 

observado no capítulo anterior) e da maior prioridade de prefeito Jonathas Lima, conforme 

                                                             
283 Tratava-se de uma usina pertencente ao próprio intendente e arrendada à intendência. Situada no centro da 

cidade e instalada num complexo de casarões imponentes, a usina dividia espaço com uma beneficiadora de 

algodão que completava a renda do empreendedor Intendente (Valdir da Fraga Dias, 24/11/2012). 
284 O prédio onde funcionou o colégio CNEC fora construído para abrigar um hospital, mas o mesmo teria sido 

condenado por supostos erros na construção e passou a abrigar a escola. 
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palavras pronunciadas por ele mesmo em discurso285 durante a inauguração da “usina de 

geração de energia” em 1946. A importância da obra é atestada por mais um trecho da fala de 

um de nossos entrevistados para o qual: “O açude foi uma obra braba, melhorou a vida do 

povo, pois antes quando tinha seca tinha que pegar água na barragem do Mercador” 

(Francisco Sabino Soares, 04/11/2012). 

Essas realizações são resultado da nova realidade financeira do município que, a partir 

de 1946, passou a receber o “fundo de participação”. Doravante, conforme admite a própria 

reportagem de O Ideal, boa parte destas obras foi realizada com recursos federais e estaduais. 

Embora não se tenha encontrado informações mais precisas sobre esse ponto, é possível supor 

que Oliveira Brito, a essa altura já tinha bom transito estadual onde fora Secretário de 

Segurança Pública do governo Mangabeira, era sua ponte com o governo do estado. No plano 

federal, segundo um dos entrevistados, Jonathas Lima tinha o apoio do deputado Vieira de 

Melo286, com quem teria articulado muitos dos investimentos que o município iria receber, 

segundo o depoimento de Valdir da Fraga Dias (24/11/2012). Ademais, desde quando fora 

intendente na década de 1920, Jonathas Lima viajou muito pleiteando pessoalmente 

investimento junto aos governos estadual e federal. Como afirma um funcionário do prefeito 

no período:  

 

O véio Jonas de presidente a governador ele tava no meio deles, uma festa uma coisa 

qualquer... a mala dele não desarrumava não. Ele viajava e quando chegava D. Júlia 

desarrumava, lavava, gomava e botava no mesmo lugar porque quando ele recebia um 

telegrama era só pegar na alça da mala e sair sem dizer pra onde (José Teles do 

Nascimento, 19/01/2013)287. 

 

Com efeito, a administração de Jonathas Lima Menezes teve para o município de 

Paripiranga um significado marcante. Executou um “plano de modernização” baseado num 

conjunto de obras estruturantes e de embelezamento do núcleo urbano que, no dizer do 

mesmo entrevistado citado acima, equivalia localmente ao que, anos depois, a gestão de 

Antonio Carlos Magalhães na prefeitura de Salvador (1967-1970) significaria para a capital 

                                                             
285 Voz de Paripiranga, 11/08/1946. 
286 Tarcílio Vieira de Melo, natural de Barreiras, foi deputado federal constituinte em 1945 pelo PSD baiano. Em 

1954 elegeu-se novamente deputado federal pelo PSD e ganhou grande visibilidade nacional ao polemizar com o 

líder da UDN Carlos Lacerda. 
287 Além dos investimentos, estas viagens (e outras que fez antes e depois de passar pela prefeitura) teriam 

rendido contatos com autoridades nacionais como os presidentes Vargas e Juscelino Kubitschek. Jonathas Lima 

esteve com Vargas no Rio em 1945 e quando o presidente veio à região para inaugurar uma obra em 1952 

(Grande Hotel, Cipó, Bahia) ao avistar Jonathas Lima na multidão convidou-o a subir ao palanque. Com 

Juscelino a aproximação ainda era maior e quando o presidente lançou a pedra fundamental de Brasília, lá estava 

Jonathas Lima do seu lado (José Teles de Andrade, 19/01/2013). 
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baiana. Isto é, foi uma modernização que alterou toda a estrutura da cidade transformando sua 

planta e preparando-a para as mudanças econômicas e sociais em curso. 

A despeito de seus costumes aristocráticos e de seu perfil de homem “fechado288”, o 

“coronel” adaptou-se aos novos tempos e introduziu um novo estilo na política local. No 

discurso já referido, acima o prefeito destaca seu “espírito público”, exalta a população como 

comunidade de “cidadãos iguais” e aponta o progresso como mote de seu governo: 

 

[...] o que fiz e o que faço à frente do nosso querido Município, nada mais é do que 

corresponder a eterna confiança dos meus concidadãos. [...] sabe o povo desta terra 

que não poupo esforço, que não fujo as responsabilidades e que cada vez mais 

procurarei elevar nossa terra, tornando-a digna de figurar entre as primeiras e 

tornando-a por isto mesmo conhecida além de nossa simples região. 

Agradecendo portanto esta significativa manifestação, que atravessou todos os 

recônditos mais sensíveis da minha alma, chegando até meu coração, tenho apenas a 

dizer-vos que esta imerecida homenagem me serve de estimulo para cada vez mais 

procurar servir a minha terra e corresponder a vossa estima e consideração. (Voz de 

Paripiranga, 11/08/1946). 
 

Tratava-se da festa de inauguração da usina de geração de energia elétrica, mas o 

evento foi canalizado para a exaltação da figura do prefeito. Este foi o primeiro grande ato 

público ocorrido no município desde os anos 1920 e foi ele que deu o tom do que seriam os 

anos seguintes, principalmente nas eleições. A foto abaixo registra o momento do discurso:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto 11 – Cel Jonathas Lima de Menezes, primeiro prefeito eleito depois da redemocratização de 1945. 

Fonte: Arquivo do Museu Histórico-Político da Câmara de Vereadores de Paripiranga. 

 

                                                             
288 José Teles de Andrade (19/01/2013), que trabalhou 15 anos com Jonathas Lima, afirma que “o velho era de 

lua, um dia tava bom outro dia tava ruim. Quando ele não tava pra conversa era melhor não se aproximar que ele 

era bruto”. Quanto aos costumes aristocráticos refiro-me à maneira de se vestir, ao zelo pela boa mesa e pela 

vida boêmia nas capitais que acompanhou o velho coronel até o fim da vida. 
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As administrações seguintes não foram tão marcantes quanto a de Jonathas Lima que 

só seria superada pela de Clarival Trindade (1977-1982). Entre 1951 e 1954 governou o 

município Jerônimo Evangelista de Carvalho da UDN. Jerônimo era considerado um homem 

de “bom senso” e, na administração, tratou de dar continuidade ao projeto modernizante 

iniciado por Jonathas Lima (João Santa Rosa de Carvalho, 19/11/2012). A edição de 2 de 

maio de 1954 do jornal O Ideal traz um balanço das ações de sua gestão e relaciona suas 

principais realizações: matadouro municipal (sede), mercado público do distrito de Adustina, 

calçamentos e esgotos na sede. Todavia, a maior realização de sua gestão foi a fundação de 

um novo distrito nas cercanias de sua fazenda (povoado “Maritá”), que permitiu reunir em um 

núcleo dezenas de famílias dispersas por um vasto território onde eram presas fáceis de 

cangaceiros. A iniciativa permitia-lhe ter um reduto eleitoral mais fácil de ser mobilizado em 

tempos de eleições. Nas palavras de um cabo eleitoral do período pode-se entender a como a 

política funcionava: “O Maritá era eu que resolvia tudo. O povo brigava e depois tanto o que 

apanhava como o que batia me procurava. Eu resolvia como achava melhor e os dois saiam 

satisfeitos” (Joaquim Cruz Siqueira, 01/11/2012). 

Nas gestões dos filhos de Ismael (Francisco Trindade, 1955-1956, e Antônio Trindade, 

1957-1958), a administração municipal não obteve grandes evoluções. Sem o apoio do 

governo estadual, Francisco e Antônio veem-se com dificuldades. Na oposição o PSD fazia 

duras críticas à gestão através do jornal O Ideal. Duas edições de 1957 dão ideia de quão 

hostil eram as relações situação/oposição no período. Na edição nº 198 de 31 de março 

(coluna Ecos e Comentários, assinada por “Frank”), o jornal relaciona pontos de suposta 

negligência da administração em relação à manutenção de equipamentos públicos como 

praças, estradas e até poços artesianos, e depois conclui com crítica e ironia: “A Prefeitura não 

publica os balancetes pela imprensa para conhecimento do público, como fazem todos os 

municípios. Governar assim em regime de ditadura é uma beleza!” A edição seguinte (número 

199, de 7 de abril do mesmo ano), na mesma coluna e com a mesma assinatura, continua a 

crítica: 

 

Dizem [...] que o Prefeito e os poucos amigos que tem, espalham que são 

peitudos pois têm dito por telegrama muitos desaforos ao governador, 

afirmando os mesmos que esperam a oportunidade para melhor desforrarem o 

erro cometido de lhe terem dado os seus votos. 

... que o Prefeito trabalha bem em política, pois brigou com o governador, 

com o ex-Juiz de Direito e com o Delegado Especial, só falta brigar com o 

pároco da freguesia, assim mesmo... 

... que os amigos que o elegeram são desatendidos nas coisas mínimas e têm 

medo até de pedir alguma coisa, ou reclamarem da administração. Clamam os 

impostos elevados, queixam-se da falta de atenção, mas tudo isso às 
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escondidas. O Prefeito não erra porque tem anel no dedo, se quem pode errar 

é o ignorante... 

... que todos os papeis dos seus adversários encaminhados ao Prefeito 

dormem o sono dos inocentes e quando acordam estão com despachos 

interessantes, dá gosto se ler. É uma beleza governar como ditador. Onde está 

a democracia tão alardeada por estes senhores? 

 

O trecho citado na íntegra não deixa dúvida de que um clima de animosidade se 

estabelecera entre situação e oposição, acirrando a tensão entre as duas facções lideradas pelas 

oligarquias. Além das supostas falhas na administração e dos descontentamentos dos 

eleitores, a oposição capitalizava politicamente o desentendimento entre o prefeito e o 

governador. Com efeito, a crise nas relações entre Prefeitura e Governo Estadual serviu para 

“lavar a alma” da oposição, que em 1954 amargara Juracy e Balbino apoiando o candidato da 

UDN no palanque municipal. A briga entre as duas autoridades era o que faltava para a 

oposição, apoiada por Oliveira Brito, preparar seu retorno ao poder. 

A passagem dos Trindade pela prefeitura foi, portanto, traumática. Armada com seu 

jornal, a oposição cuidou de desgastar a imagem política dos situacionistas, inclusive 

rotulando-os como “ditadores”, de “arrogantes” ou “truculentos”. Tal “campanha” gerou 

prejuízo aos Trindade, que até os dias atuais são lembrados mais pelo estilo político do que 

pelas realizações. Conforme aponta um entrevistado: “Os Trindades eram muito fechados, por 

isso não foram bons políticos” (Lauro Nascimento, 26/07/2012). Em 1958, os Trindade não 

apresentaram uma alternativa do seio da família para a disputa da prefeitura e a UDN teve que 

fazer uma opção “renovadora” (voltariam com toda força na década de 1970 com Clarival 

Dantas e Trindade, sobrinho de Ismael). O nome foi Pedro Rabelo de Matos, “Pedro 

Faustino”, que seria prefeito entre 1963-1966. A administração de Pedro Faustino não é 

considerada uma gestão de grandes inovações, mas foi nela que a energia elétrica da 

Companhia Hidrelétrica de Paulo Afonso – CHESF foi instalada no município, uma 

importante conquista, cuja inauguração, em 1965, contou com a presença do governador 

Lomanto Jr. 

Passados os dois mandatos consecutivos da UDN (com Jerônimo Evangelista de 

Carvalho, Francisco Dias Trindade e Antônio Dias Trindade), Paripiranga teve novamente um 

período de efervescência político-administrativa com as administrações de João Vitorino de 

Menezes (1959-1962, 1967-1970 e 1973-1976). Vitorioso em 1958, João Vitorino teve o 

apoio fundamental de Oliveira Brito que, seja como deputado federal seja como ministro de 

João Goulart (educação entre 1961 e 1962 e minas e energia entre 1963 e 1964), em sua 

administração. 
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Foto 12 – Oliveira Brito (ao centro com as mãos para trás) em visita a Paripiranga em 1960 para entrega 

de veículo “assistência” ao prefeito João Vitorino (do seu lado direito). 

Fonte: Arquivo pessoal de Roberto Santos de Santana. 

 

No entanto, a primeira experiência de João Vitorino à frente prefeitura não foi fácil. 

Contando apenas com metade dos vereadores, o prefeito teve dificuldades de aprovar 

projetos. Acompanhando os artigos do jornal O Ideal se tem uma noção dos embates daquele 

período. Em um artigo (edição de 16 de outubro de 1960) comemora-se o “entendimento” dos 

vereadores na composição da mesa diretora da Câmara que pôs fim a “meses” de paralisação 

dos trabalhos. Na sequencia o autor289 afirma estar confiante que a câmara iria desenvolver 

seus trabalhos com “eficiência”, mas dois meses depois, volta a lamentar a “falta de 

compromisso” dos vereadores do município de Paripiranga e implora para que: 

 

[...] não se reproduzam os lamentáveis desentendimentos que o povo vem 

presenciando no Legislativo Municipal em consequência da falta de espírito público 

de alguns vereadores, que preferem entravar a administração municipal a servir ao 

povo que os escolheu para representa-lo. (O IDEAL, 04 de dezembro de 1960). 

 

Sua segunda administração foi marcada também por grandes dificuldades. O primeiro 

problema a enfrentar deveu-se ao fato de não ter obtido a maioria na Câmara que seria 

presidida no primeiro biênio por Justino José das Virgens, um dos mais experientes políticos 

locais remanescentes da antiga UDN. A desvantagem no legislativo rendeu-lhe, de fato, 

grandes dificuldades administrativas. Edição de 4 de janeiro de 1969 do jornal A Semana traz 

uma nota do prefeito sobre promulgação de Lei Orçamentária para o exercício de 1969, 

                                                             
289 Sebastião Araújo Santana, Coluna “Crônica da Semana”. 
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elaborada contingencialmente, em virtude de boicote dos vereadores ao projeto original 

encaminhado à Câmara meses antes.  

Do mesmo jeito, registros dos anais da Câmara de Vereadores comprovam que este 

período foi de grandes embates entre situação e oposição. Discursos trocando acusações e 

protestos eram protagonizados de um lado pelos situacionistas João Pimentel e (seu irmão) 

Justino das Virgens Pimentel e, de outro lado, pelos oposicionistas Justino José das Virgens e 

José Ferreira de Matos (filho do ex-prefeito udenista Pedro Faustino).  Este último chegou a 

protocolar requerimento (seção de 29/09/1968), sugerindo a convocação do prefeito para 

prestar esclarecimentos no plenário da Câmara, mas não conseguiu êxito. 

Já os situacionistas protestaram (seção de 18/10/1968) contra denúncias “infundadas” 

que Justino José das Virgens teria publicado nos jornais de Salvador contra o prefeito, o 

promotor e o juiz da cidade. Muitas seções extraordinárias foram realizadas, mas o processo 

legislativo continuou travado, até que um oposicionista “muda de lado”. Antônio Marcionilo, 

vereador do distrito de Adustina, adere290 ao prefeito votando em projeto do executivo, o que 

gerou protesto de José Ferreira de Matos (ata de 27/09/1968). Com maioria constituída, o 

prefeito ameniza a situação, a partir de 1969, e elege o novo presidente, Benedito Virgens291, 

para o biênio 1969-1970. 

Os três governos de João Vitorino não atingiram o sucesso do de seu antecessor e 

correligionário Jonathas Lima Menezes, que modernizou a cidade nos anos 1940. Além das 

dificuldades de aprovar projetos na Câmara, e da perda de apoio no nível estadual e federal, 

João Vitorino priorizou obras menos marcantes como pavimentação de estradas, construção 

de redes de saneamento, pavimentação de ruas e construção de escolas na zona rural. Com 

efeito, do ponto de vista administrativo, João Vitorino figura como um hiato entre Jonathas 

Lima (anos 1940) e Clarival Trindade (anos 1970 e 1980).  

A partir dos anos 1970 os problemas políticos se somaram aos problemas 

administrativos da segunda gestão e da curta gestão de Raimundo Sales. Como acontece em 

todas as esferas, ao se manter por longos períodos no governo, as facções tendem a 

apoderarem-se de cargos públicos para presentear seus seguidores, muitas vezes manipulando 

                                                             
290 De acordo com um vereador situacionista da época, Justino das Virgens Pimentel (22/11/2012), a adesão de 

Antônio Marcionilio se deveu à promessa de João Vitorino de que o projeto em questão, que era de aquisição de 

um veículo para a Prefeitura, iria beneficiá-lo como liderança da distante Adustina. 
291 Benedito Demétrio da Fraga Virgens era primo de Justino José das Virgens (ambos netos do líder peba Major 

Justino) e elegeu-se vereador em 1966 com 256 votos pela facção liderada por João Vitorino (sublegenda Arena 

2). Exerceu seu único mandato eletivo de 1967 a 1970, sendo o presidente da Câmara no segundo biênio do 

mandato (1969-1970). 



142 

 

concursos292. Contudo, muitas vezes, as escolhas derivadas deste “aparelhamento” produzem 

divergências e cisões no interior de um agrupamento.  

Foi o que aconteceu em Paripiranga em 1971, quando Jonathas Lima, acompanhado 

por Milton Seixas e Bernardino Barbosa, rompe com João Vitorino, em virtude de 

divergência na indicação de um cargo na educação293, e encerra a coesão dentro da facção. A 

rigor, esta coesão nunca existira efetivamente, pois, como vimos na seção anterior, a 

“passagem do bastão” de Jonathas Lima pra João Vitorino não foi tranquila, mas marcada por 

disputas internas. As rivalidades entre Jonathas Lima e João Vitorino só foram acalmadas em 

1976, quando a composição da chapa da facção contemplava o preferido do “novo líder” 

(Raimundo Sales) e o filho do “velho líder” (Robério Dias Lima).  

Passada a eleição e a posse era hora de ir à luta. A primeira gestão de Clarival 

Trindade teve início em 1977. A posse, ocorrida em 2 de fevereiro, foi um evento marcado 

por grande participação popular. O entusiasmo dos correligionários era grande, pois, depois 

de três tentativas, Clarival Trindade se elegera fazendo renascer a liderança dos Trindades e 

interrompendo a hegemonia de João Vitorino. Clarival sabia que não poderia perder aquela 

chance, pois se a vitória alcançada com muita dificuldade não fosse aproveitada certamente 

perderia a próxima eleição. O primeiro passo foi buscar o apoio do governo que lhe ajudara a 

chegar à prefeitura.  

A tarefa não foi difícil visto que o governador tinha em sua equipe pessoas com quem 

Clarival Trindade tinha aproximação, entre elas o Secretária do Interior e de Justiça Tourinho 

Dantas294 e o Coronel da Polícia Militar Clovis Santos Matos, que era natural de Paripiranga e 

era influente em Salvador. Além disso, seu primo Ruy Trindade, em ascensão na magistratura, 

também lhe ajudava nas articulações com a burocracia estadual295. O fato foi que já em 

setembro de 1977 o governador Roberto Santos visitava Paripiranga para assentar a pedra 

                                                             
292 De acordo com Maria de Fátima Nunes do Carmo (02/02/2013), houve um concurso em 1971 e ela, mesmo 

sendo a mais preparada, não obteve aprovação. Ao procurar o organizador do concurso ouviu deste que ela 

deveria conversar com o prefeito (Raimundo Sales) ou com João Vitorino (chefe da facção). Mesmo sendo sua 

família seguidora da facção governista, ela não seguiu a orientação e preferiu sair de Paripiranga. Anos depois, 

em visita ao município, ela teria conversado com o organizador do concurso e este lhe confessou que foi 

recomendada sua “reprovação” visto que ela trabalhava numa loja pertencente a um líder oposicionista. 
293 Segundo Rita Rabelo Santa Rosa (19/01/2013), o cargo em questão era o de “diretor municipal de educação” 

que foi criado pelo governo do estado para supervisionar toda rede de ensino no município. As pleiteantes eram 

filhas de dois aliados de primeira ordem de João Vitorino: Vandete, filha de Arnulfo Cerqueira, e Nilda, filha de 

Bernardino Barbosa. 
294 Neto de Cícero Dantas Martins (Barão de Jeremoabo), João Carlos Tourinho Dantas nasceu em Salvador 

(1922), formou-se em direito e foi deputado estadual (UDN, 1951-1955, reeleito, UDN 1955-1959 e 1959-1963) 

e federal (UDN, 1963-1967; reeleito pela Arena, 1967-1971 e 1971-1975), além de exercer cargos na 

administração pública. Em 1975 foi nomeado pelo governador Roberto Santos Secretário do Interior e da Justiça.  
295 Nas palavras de um vereador da época: “Vavá só ia pra Salvador com Ruy, foi ele quem conseguiu as obras 

que Vavá fez” (Joaquim Cruz Siqueira, 01/11/2012). 
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fundamental de uma importante obra, isto é, um colégio de primeiro e segundo grau que 

receberia seu nome. A foto abaixo registra o momento em que a comitiva do governador e do 

prefeito segue passeia pelas ruas de Paripiranga: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 13 – Governador Roberto Santos e sua comitiva são recebidos pelo Prefeito Clarival Trindade em 

1977 depois de firmarem uma parceria na eleição do ano anterior. 

Fonte: Arquivo pessoal de Wanilda Aquino Trindade. 

 

 

A visita do governador à cidade foi um evento de grande repercussão296 e um impulso 

para a administração de Clarival que se fortalecia com a parceria. Destarte, como afirmou um 

de seus apoiadores no período, Clarival foi um dos prefeitos mais prestigiados pelo governo 

de Roberto Santos (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013).  

Não há dados precisos para que se avalie o quanto daquela administração foi realizado 

com recursos do orçamento municipal e o quanto foi fruto de investimento estadual, pois as 

informações adquiridas297 relacionam todas as realizações sem discriminar. Segue a relação 

das principais realizações (a sequencia foi estabelecida de acordo com a importância da obra 

conforme nosso julgamento): “Ginásio Estadual Governador Roberto Santos”, “Escolinha 

Infantil D. Maria Amélia Santos”, hospital municipal, maternidade, prédio da prefeitura, 

prédio da câmara de vereadores, terminal rodoviário, sede da Polícia Militar, sede do Detran – 

                                                             
296 Segundo consta de um dos depoimentos colhidos, a repercussão política local, no entanto, foi atrapalhada por 

um pequeno incidente. Ocorre que nas celebrações foram usados fogos de artifício e um deles, desgovernado, 

atingiu a primeira dama do estado causando alvoroço e mal estar entre anfitriões e visitantes ilustres (Lauro 

Ferreira Nascimento, 26/07/2012). 
297 Particularmente num cordel de autoria de Eronildes de Oliveira Rosa, conhecido como Palmeirinha da Bahia. 

O cordel “A História de Paripiranga depois de 77 na Gestão do Prefeito Clarival Dantas e Trindade (Vavá)” foi 

publicado nos anos 1980. 
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Departamento Estadual de Transito, agência do Banco do Brasil, estádio de futebol, quadras 

esportivas, pavimentação de ruas e estradas, postos de saúde no interior, dezenas de escolas, 

etc. Os povoados ganharam atenção especial ao receberem pavimentação, posto de saúde, 

posto telefônico, cemitério e instalações para as feiras. 

 Basta, portanto, focar em algumas das principais obras para compreender sua 

importância para a modernização do município. Importante lembrar que desde a década de 

1940, quando Jonathas Lima realizara uma administração com muitas obras, o município não 

tinha um impulso modernizante tão forte. Mais uma vez, Paripiranga transformar-se-ia, 

modificando sua planta urbana e adaptando-se às demandas dos novos tempos. A cidade virou 

um canteiro de obras e pouco tempo depois estava de “cara nova”.  

Além dos equipamentos modernos que davam ar de grandeza (o prédio da Prefeitura, 

por exemplo, localização no alto de uma colina destaca-se na paisagem do município) e 

garantia mais serviços para a população (a exemplo do novo colégio e do hospital), outros 

como o terminal rodoviário estimularam o crescimento do perímetro urbano. Resume as 

realizações da gestão de Clarival Trindade o seguinte verso de um “cordel”: “Filhos de 

Paripiranga/Que saíram na mocidade/Chegam na Rodoviária/Pra falar a verdade/Pensam até 

que estão perdidos/Desconhecendo a cidade” (ROSA, s.d., p.8). 

 Mudanças promovidas no fim dos anos 1970 na programação das eleições garantiram 

a Clarival a extensão de seu mandato por mais dois anos e, portanto, ele permanecera no 

cargo até 1982. Neste último ano Clarival viu seu trabalho reconhecido fora do município, 

pois, em maio, ele recebera do jornal Correio de Recife o título de Prefeito Expressão 

Nacional, prêmio recebido em reconhecimento às suas realizações à frente da prefeitura. Ao 

comentar o prêmio, a viúva do ex-prefeito afirma que os seis anos de Clarival na prefeitura de 

Paripiranga equivalem aos cinco anos de JK na presidência do país, ou seja, quando terminou 

a gestão a realidade era outra, e até a sede do governo tinha mudado de endereço.  

 Além do êxito administrativo, Clarival aperfeiçoava sua habilidade política. Sem os 

dotes carismáticos de seu rival João Vitorino, o líder da “modernização conservadora” em 

Paripiranga viu-se desafiado a saber atuar nos bastidores e no trato pessoal com os eleitores. 

Foi agindo em outras esferas, sobretudo nos sete anos que foi delegado, que Clarival aprendeu 

a fazer política, embora as opiniões sobre ele sejam controversas298. O depoimento de um 

agricultor que à época não era eleitor de Clarival menciona detalhes de uma operação nos 

                                                             
298 Para alguns Clarival Trindade era “um bandido, por qualquer coisa ele atirava em um” (aposentado, 

Paripiranga). Para outros, porém, ele era um homem de grande astúcia política: “Vavá era sabido demais... ele 

mandava prender o sujeito e depois ele mesmo mandava soltar e conquistava a família inteira do eleitor” 

(comerciante, Paripiranga/BA). 
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bastidores em que o líder político demonstrou habilidade. Tratava-se de uma contenda entre 

vizinhos por causa de uma estrada que passava em propriedade particular e as partes 

intercederam junto ao prefeito Vitorino. Como o prefeito estava protegendo um dos lados, o 

outro procurou Clarival, contou a história e este disse: 

 

‘O negócio é vocês virem pra cá. Vão levando que na hora certa a gente entra na 

justiça’. A gente entrava na casa dele escondido e um dia ele escreveu uma carta e 

mandou Zé Pretinho entregar ao juiz Zé Hamilton. [...] O juiz não fazia política, ele 

queria era as coisas certas [...], aí quando leu a carta disse: ´isso tá acontecendo?’ 

Depois mandou chamar delegado e oficial de justiça e resolveu a questão. (Jorge 

Jacinto de Santana, 01/12/2012). 

 

O fato narrado mostra como Clarival soube lidar com os tropeços da facção rival, bem 

como soube jogar com as novas peças do jogo político a exemplo do juiz que não tinha um 

perfil de envolvimento político. Ele não se expunha diretamente e nem agia sob holofotes. 

Preferia a ação cirúrgica e bem montada para atingir o objetivo desejado, mesmo que isso 

exigisse paciência. Neste episódio, Clarival ainda estava na oposição, mas quando assumiu o 

governo e passou a contar com mais recursos de poder agiu ainda com mais perícia. Como se 

verá no próximo capítulo, uma de suas mais habilidosas manobras se deu na abertura 

partidária dos anos 1980, quando soube fisgar a preferência do carlismo, embora tivesse sido 

aliado de Roberto Santos, desafeto de ACM.  

 Destarte, seja pelo que fazia no varejo político seja pelas articulações que tratou de 

costurar no nível estadual, a modernização que Clarival promoveu em Paripiranga fez-se 

acompanhar de um “conservadorismo” político. Não poderia ser diferente, tendo em vista o 

plano de fundo estadual/nacional e sua própria origem e trajetória: oriundo de uma oligarquia 

e forjado politicamente como delegado de polícia, não se poderia esperar outro perfil de 

Clarival. Ademais, do mesmo jeito que aconteceu no plano nacional (primeiro com Getúlio e 

depois com os Militares) e no plano estadual (primeiro com Juracy/Mangabeira/Balbino e 

depois com Luiz Viana/ACM/Roberto Santos), também em Paripiranga as transformações 

mais profundas ocorreram no escopo de uma “modernização conservadora”. 

 

3.3. Síntese do capítulo 

 

Neste capítulo, analisei as origens do mandonismo local e sua evolução em Paripiranga 

até os anos 1970. Mostrei que o município tem uma história marcada em seu início por fortes 

disputas oligárquicas. No final do Império e nos primeiros anos da República, era frequente o 
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uso de violência física por motivos políticos, bem como as perseguições e até os atentados a 

desafetos, como os padres, e os agregados dos chefes políticos rivais299. Os embates entre os 

padres e os coronéis constitui uma forte marca da política local e retrata um quadro definido 

pelo enfraquecimento do papel da igreja e o concomitante fortalecimento das instituições 

laicas como o poder público local. 

A partir da Era Vargas observou-se um processo de “enquadramento” dos coronéis pelo 

Estado que desenvolveu instituições como a Justiça Eleitoral (esta já nos anos 1930) e no 

limiar da redemocratização de 1945 tem-se um poder oligárquico já moribundo. Com efeito, 

na segunda metade dos anos 1950 os políticos remanescentes do período coronelista e do 

getulista passaram a liderança para uma geração nova e só voltariam à cena política como 

coadjuvantes no período militar.  

Uma característica que se manteve forte em todos os períodos analisados é a 

dependência das elites locais em relação aos chefes políticos regionais e nacionais, os quais 

manipulavam cargos fundamentais para o controle das eleições como o de delegado de 

polícia. Assim, o duelo entre as facções locais constituía-se em peça de um tabuleiro maior 

cujos jogadores foram sucessivamente Juracy Magalhães (anos 1940 e 1950), Oliveira Brito 

(anos 1950 e 1960) e principalmente Antônio Carlos Magalhães e Roberto Santos que 

governaram a Bahia no período militar. 

Cristalizou-se neste período uma cultura política baseada na ideia de que o voto é um 

objeto de barganha. Numa sociedade bipolarizada entre duas facções, as eleições municipais 

tornaram-se momentos de grande tensão social de modo que a violência física e as diversas 

formas de fraudes tornaram-se elementos corriqueiros da disputa eleitoral e, portanto, 

componentes da cultura política local. Por outro lado, a administração pública ganhou 

importância crescente com o progressivo fortalecimento financeiro municipal de modo que o 

domínio da máquina pública local foi tornando-se um meio fundamental para a manutenção 

do mando político. Enfim, trata-se de uma trajetória marcada por mudanças e continuidades. 

 

 

 

 

 

                                                             
299 Um artigo do jornal “O Ideal” (edição nº 284 de 21/12/1958), assinado por Francino Silveira Deda, narra uma 

contenda entre o “Capitão Vitor” e o “Capitão Piróca” em 1900. O Capitão Piroca mandou jagunços seus 

espancarem um trabalhador do Engenho Santa Cruz, do Capitão Vitor, tornando-se inimigo deste. Segundo o 

jornal, a surra foi uma provocação derivada de rivalidade política entre os dos capitães. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. A POLÍTICA EM PARIPIRANGA A PARTIR DOS ANOS 1980: AJUSTES NO 

MANDONISMO LOCAL 

 

 Neste capítulo analisarei o desenrolar do jogo político local, em face das mudanças 

socioeconômicas e político-institucionais que ocorreram no Brasil e na Bahia desde os anos 

1980 com um olhar tanto nos atores quanto nas práticas políticas. A primeira seção focará a 

mudança nos partidos e no poder político nos cenários nacional e regional e seus reflexos na 

configuração da política local. Já na segunda seção, trataremos das mudanças (e também das 

continuidades) nas práticas políticas, nas práticas administrativas, na realização das eleições 

municipais, enfim, na cultura política do município ou na forma como a política é vivida na 

prática. Neste capítulo também será dada atenção à minha própria participação política. 

 

4.1. As mudanças no cenário político-institucional e seus desdobramentos locais  

 

4.1.1. Acomodação partidária e configuração das facções 

 

Com o início da abertura política e a ascensão de ACM no plano estadual e nacional, a 

disputa política local centrou-se na primazia da representação carlista. O prefeito Clarival 

Trindade soube usar a força do cargo a seu favor. Habilidoso, Clarival afastou-se de Roberto 

Santos, quando este saiu do governo e se aproximou de ACM que assumiu o posto em 1979. 

Todavia, o processo de aproximação com ACM e afastamento de Roberto Santos não foi sem 

hesitações conforme conta um aliado de Clarival no período: 

 

Vavá não queria não porque era fiel a Roberto Santos. Aí eu disse olhe rapaz ele vai 

esperar a gente domingo em Salvador. Se você não for eu vou, sabe porque Vavá (?), 

porque eu sou funcionário e Antônio Carlos Magalhães é um homem vingativo. Foi 

assim que foi costurada a reviravolta. [...] Quando foi na sexta-feira de noite ele 

chegou lá em casa: nós vamos (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013). 
 

Portanto, Clarival ainda hesitou em aproximar-se de ACM, mas as circunstâncias 

políticas na Bahia foram decisivas para sua adesão ao grupo carlista. Entre 1980 e 1982, 

quando ACM era governador e Clarival Trindade era prefeito, os dois aproximaram-se, mas, 
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segundo Wanilda Aquino Trindade, viúva de Clarival Trindade, “a amizade veio quando 

Antônio Carlos foi ministro” (31/10/2012), isto é, a partir de 1985. 

Por sua vez, João Vitorino também engajou-se na nova sigla governista, o PDS300, 

para garantir seu lugar junto a ACM. A foto abaixo registra o encontro do líder oposicionista 

municipal com os líderes governistas estaduais em um evento político regional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 – João Vitorino ao lado de Antonio Carlos Magalhães em convenção regional do PDS no ano 

de 1980.  

Fonte: Arquivo pessoal de Rita Rabelo Santa Rosa. 

 

 

Na eleição de 1982 as duas facções ainda estavam sob o mesmo guarda-chuva político 

partidário – o PDS de ACM – assim como por quase quinze anos estiveram na Arena. O que 

mudou no pleito foi o papel dos dois líderes políticos. Clarival Trindade era o prefeito do 

município e já consolidara uma força política sem precedentes, além de contar com outras 

duas vantagens sobre João Vitorino: era mais jovem (19 anos, exatamente) e tinha um primo, 

Ruy Dias Trindade301, que gozava de grande prestígio junto a ACM. Todavia, o candidato 

escolhido para sua sucessão não era de seu agrado.  

                                                             
300 O Partido Democrático Social foi criado em 1980, quando da abolição do bipartidarismo, por políticos que 

antes integravam a Arena. Em 1985 o PDS enfraqueceu-se quando parte de suas lideranças decidiram fundar o 

PFL e em 1993 foi extinto por uma fusão com o PDC dando origem ao PPR, atual PP. 
301 Ruy Dias Trindade foi presidente do TRE-BA entre 1984 e 1988. Ele se afastou da presidência no início de 

1988, antes do período eleitoral, mas continuou tendo influência suficiente para orientar seus aliados em 

Paripiranga. 



149 

 

Tratava-se de José Menezes de Carvalho, secretário da administração e parente de 

Clarival302. Segundo Walker Rabelo Dias (21/02/2013), que foi um dos articuladores da 

candidatura, o objetivo de Clarival era indicar um de seus primos legítimos João Pereira ou 

Antônio Tindade, mas “as lideranças conseguiram impor o nome de José Menezes”. Em seu 

depoimento, Joaquim Cruz Siqueira (24/11/2012) confirma a tese, ao afirmar que José 

Menezes “foi escolhido na convenção, contra a vontade de Vavá e graças ao apoio do pessoal 

de Adustina”. Adustina era o distrito mais importante do município e aquele pleito seria o 

último antes, da emancipação em 1988. Por sua importância, aquele distrito indicou o vice na 

chapa situacionista, Ismael Grigório dos Reis. Por isso, mesmo como liderança inconteste, 

Clarival perdeu a batalha interna pela indicação de seu sucessor. 

Para João Vitorino, a eleição de 1982 foi ainda mais traumática. Enfraquecido pelos 

seis anos afastado do poder, João Vitorino não quis disputar o pleito. A despeito de estar na 

oposição e de já não gozar de muita saúde, o principal motivo de seu desinteresse em 

concorrer foi a situação financeira, que não era tão boa.  Segundo Rita Rabelo Santa Rosa 

(05/06/2012), quando decidiu não ser candidato em 1982, João Vitorino costumava justificar: 

“não vou ser político de cuia na mão”. Todavia, João Vitorino acabou candidatando-se a vice-

prefeito na chapa encabeçada por Renato do Rosário Cruz. 

Recém chegando do sudeste do país, Renato Cruz era um homem empreendedor e 

logo adquiriu prestígio na comunidade local com seu comércio de cereais e fertilizantes303. 

Inicialmente ligado a Clarival Trindade, conforme atesta a viúva304 do então prefeito, Renato 

Cruz acabou candidatando-se a prefeito pela oposição. Com recursos financeiros e prestígio 

pessoal, Renato acabou sendo acolhido pelos aliados de João Vitorino. No entanto, os 

desentendimentos começaram já na campanha, e no dia da eleição o candidato a prefeito e o 

vice já não eram mais cúmplices políticos.  

Outro fato importante na eleição de 1982, que além de vereador e prefeito foi também 

de governador, senador e deputado, foi a candidatura a deputado estadual de um 

paripiranguense. Tratou-se de Faustino Dias Lima, o filho de Jonathas Lima de Menezes que, 

depois de perder a eleição de 1954 para o primo Francisco Dias Trindade, radicou-se em Feira 

de Santana. Na foto abaixo, Faustino pousa ao lado de seus apoiadores locais:  
                                                             
302 José Menezes de Carvalho era filho de Francisco Dias Trindade, fruto de uma relação que este teve quando 

ainda era estudante. Todavia, a maior parte da família dos Trindade não mantinham boa relação com José 

Menezes. De acordo com Joaquim Cruz Siqueira (01/11/2012), “Vavá só convidou Zé pra ser secretário porque 

Dr. João Trindade pediu e porque Zé era muito inteligente”. 
303 “Renato Cruz vendia adubo a essa região toda. [...] Aí ele ficou muito rico. Você ligava a televisão e via ele 

rodando na cadeira do escritório” (Jorge Jacinto de Santana, 01/12/2012). 
304 “Quando Renato chegou de São Paulo era com Vavá, mas depois se afastou” (Wanilda Aquino Trindade, 

31/10/2012). 
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Foto 15 – chapa oposicionista na eleição de 1982.  

Fonte: Arquivo pessoal de Marcelo Ricardo de Sales Rabelo. 

 

 

Faustino alcançou 42% dos votos válidos para deputado estadual em Paripiranga 

(4.062 votos). Nos anos seguintes Faustino fortaleceu-se no cenário político baiano chegando 

a ser presidente da Assembleia Legislativa no biênio 1986-1988. Tornou-se, então, um 

contraponto ao primo Ruy Dias Trindade que fortalecido no judiciário colaborava localmente 

com a política de Clarival Trindade. A disputa pela prefeitura de Paripiranga em 1982, no 

entanto, foi vencida por José Menezes de Carvalho com folga, 5.961 a 4.206 votos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 – prefeito José Menezes em sua posse em 1982 com Clarival Trindade (de perfil à direita). 

Fonte: Arquivo pessoal de Rita Rabelo Santa Rosa. 
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Depois da eleição de 1982, a disputa pela primazia do carlismo fica ainda mais 

desfavorável para João Vitorino que alimentou esperança de contar com a preferência, pois 

como vimos no capítulo anterior, tinham relações com ACM há mais de uma década. 

Acreditava que sua fidelidade seria retribuída, pois “[...] deixou de ficar com Roberto Santos 

pra ficar com Antônio Carlos” (Rita Rabelo Santa Rosa, 05/06/2012). Todavia, as coisas 

estavam mudando, e o líder baiano já olhava com bons olhos pra Clarival Trindade, que era o 

prefeito. João Vitorino sentiu-se, então, traído por ACM como afirma sua esposa, Rita Rabelo 

Santa Rosa (19/01/2013): “Antônio Carlos foi que procurou João e João ficou com ele, mas 

quando Antônio Carlos ganhou virou as costas pra João”. O fato é que, como mostra Dantas 

Neto (2006), o carlismo caracterizou-se, justamente, por não se envolver em querelas locais e 

por dar sempre preferência a quem estava no poder.  

Perdido o PDS, um tempo de incerteza acompanhou a facção liderada ainda pelo 

veterano João Vitorino. De acordo com um então assessor importante de João Vitorino, Lauro 

Nascimento (26/07/2012): “[...] era uma confusão, um dia tava num partido outro dia já era 

em outro”. Mas a decepção com ACM e a tendência de vitória de Waldir Pires em 1986 

criaram novas perspectivas. Embora nas últimas décadas tivesse orbitado em torno do 

carlismo, João Vitorino conhecia Waldir desde os anos 1960. Inclusive, na eleição de 1962 

em que Waldir disputou e perdeu para Lomanto Jr., o então prefeito João Vitorino deu-lhe 

apoio em Paripiranga. Além disso, Ruy Barcelar, que havia sido o deputado federal de João 

Vitorino quando disputou o pleito pelo PDS em 1982, agora estava com Waldir, compondo a 

chapa majoritária como candidato a senador. 

Começaram então as movimentações para fundar o PMDB. Segundo o sindicalista e 

militante político José Ildon Rodrigues, que foi um dos participantes desta movimentação: 

“[...] as reuniões eram sigilosas por causa da repressão que ainda era muito forte. A gente ia 

pro sítio de Dr. Lauro em Simão Dias de noite pra se reunir” (18/06/2012). As filiações 

começaram a ser oficializadas em fevereiro de 1986 e meses depois João Vitorino e seus 

liderados estavam engajados na campanha com comitê eleitoral aberto para Waldir Pires 

(governador), Ruy Bacelar (senador), Jutahy Magalhães (senador), João Carlos Bacelar 

(deputado estadual) e Filadelfo Pinto Meireles Neto (deputado estadual). A foto a seguir 

mostra João Vitorino em seu comitê peemedebista de 1986: 
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Foto 17 – João Vitorino em seu comitê eleitoral de 1986.  

Fonte: Arquivo pessoal de Rita Rabelo Santa Rosa. 

 

 

No entanto, Renato Cruz também montou seu próprio comitê para apoiar Joaci 

Fonseca de Góis (deputado federal) e José Galdino de Aragão Leite (deputado estadual). 

Obstinado em assumir a liderança local do PMDB, Renato organizou um ato político com a 

presença do candidato a vice-governador Nilo Coelho e a cobertura ao vivo de uma emissora 

de rádio de Simão Dias305. Nas urnas a disputa entre as alas do PMDB seria favorável a João 

Vitorino. Deputado Federal: 1.378 para João Bacelar (João Vitorino) e 1.013 para Joaci 

Fonseca (Renato Cruz); Deputado Estadual: 1.154 para João Bacelar (João Vitorino) e 1.019 

para Galdino Leite (Renato Cruz). 

O polo situacionista também saiu dividido visto que o prefeito José Menezes apoiou o 

candidato a deputado estadual José Ronaldo de Carvalho, que era natural de Paripiranga e 

também radicado em Feira de Santana, a exemplo de Faustino Dias Lima. Já Clarival 

Trindade apoiou o candidato a deputado estadual Carlos Roberto da Cunha. O resultado da 

votação para cargos proporcionais não deixou dúvidas que era Clarival o principal líder da 

facção. Seu candidato a deputado estadual (Carlos Roberto da Cunha) obteve 4.007 votos 

enquanto o candidato apoiado pelo prefeito (José Ronaldo) obteve 1.417. Para deputado 

federal a votação foi concentrada em Luiz Eduardo Magalhães (4.438 votos). 

Assim como na Bahia, em Paripiranga a eleição de 1986 foi um fato político 

importante, porque marcou uma ruptura da facção oposicionista com o carlismo. Mas a 

                                                             
305 Em sua autobiografia, Sebastião Araújo de Santana Júnior, que foi o radialista responsável pela transmissão, 

conta que a transmissão gerou entusiasmo aos seguidores de Renato Cruz e repúdio dos militantes governistas 

que, inclusive, tentaram agredir a equipe (SANTANA JÚNIOR, s.d., p.77). 
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principal marca deste pleito foi a da fissura nas facções. No embate entre os dois polos 

políticos locais os carlistas saíram vencedores. Além da vantagem no somatório dos votos 

proporcionais, na disputa para governador Josaphat Marinho (PFL) obteve 6.903 enquanto 

Waldir Pires (PMDB) obteve 4.237 votos306. Com a vitória de Waldir, mesmo vencido 

localmente, João Vitorino teve chance de construir uma forte e “autêntica” oposição em torno 

do PMDB, mas o projeto não vingou, em virtude da disputa pelo comando do partido entre as 

duas lideranças (João Vitorino e Renato Cruz).  

De 1986 a 1988 João Vitorino e Renato Cruz concorreram pelo comando do PMDB. 

Em 1987 chegaram a selar acordo para as nomeações de cargos estaduais no município307, 

mas a disputa pelo comando da oposição perdurou e passou a ser uma disputa entre as 

lideranças regionais do PMDB. Segundo Renivaldo Pimentel Lima (15/11/2013), que era 

advogado de Renato Cruz à época, “[...] a briga passou a ser entre Ruy Bacelar (pró João 

Vitorino) e Galdino Leite (pró Renato Cruz)”.  O fato é que, segundo conta o advogado, 

Renato Cruz acabou se organizando melhor e manteve a seu favor a maior parte dos filiados, 

enquanto João Vitorino “tinha mais eleitor”. Na convenção para escolher a direção partidária 

(27 de março de 1988), mesmo com a presença de representante da justiça e advogados, 

houve muita tensão: “O povo de João Vitorino cercou a casa onde estava ocorrendo a 

convenção e foi preciso Renato ligar pro pessoal de Simão Dias vim dar uma força pra agente 

sair com segurança” (Renivaldo Pimentel Lima, 15/11/2013).  

 Perdida a convenção, João Vitorino acionou a justiça com um “mandato de 

segurança” e conseguiu de João Bacelar a nomeação como presidente de uma “comissão 

provisória” com poderes para dirigir o partido, enquanto a convenção estivesse indefinida. 

Ocorre que quando a convenção para decidir sobre coligação e candidaturas para a eleição de 

1988 foi convocada, a justiça validou a eleição da diretoria e novo impasse surgiu. A 

convenção foi realizada sob a coordenação de João Vitorino e oficializou a coligação entre o 

PMDB e o PDC com a chapa encabeçada por Manoel Messias Santos (genro de João 

Vitorino), candidato a prefeito, e Pedro Leal dos Santos (“Pedrinho do Saco”), candidato a 

vice-prefeito. No entanto, Renato Cruz acionou a justiça eleitoral com um pedido de 

impugnação da convenção e foi atendido.  

                                                             
306 O eleitorado era de 14.473 e 93,5% compareceu. Portanto, foi o maior nível de participação, absoluta e 

proporcional, de até então no município. 
307 De acordo com o que pude apurar, o acordo foi firmado em 1 de abril de 1987 e subscrito por Manoel 

Messias Santos, Renato do Rosário Cruz, Galdino Leite e Filadelfo Neto. Pelo acordo, os cargos de delegado e 

comandante de política seriam nomeados por consenso dos dois e os demais cargos divididos igualmente. 
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Assim, em 1988 o PMDB minguou em meio a uma disputa interna e Clarival 

Trindade, que inclusive já havia atraído personagens fundamentais da facção adversária308, 

pôde retornar ao comando da prefeitura. Porém, o processo não foi simples. Como Clarival 

apoiou José Menezes em 1982 contra sua vontade, em 1988 não foi fácil obter o apoio do 

prefeito. No fim de sua gestão José Menezes foi motivado por seus seguidores a fundar outra 

sigla para prevenir uma possível perda de espaço no PFL, recém fundado por Clarival. 

Fundou então o PTB e dividiu a facção.  

Uma das lideranças que acompanharam o prefeito nesta empreitada afirma que José 

Menezes “pegou o PTB” com medo de não ser indicado por Clarival em 1992 e completa: “Se 

Zé não pega o PTB nunca mais tinha sido candidato” (Joaquim Cruz Siqueira, 01/11/2012). 

Aliados de Clarival contestam e contam uma versão diferente como sua então esposa Wanilda 

Aquino Trindade (31/10/2012): “Na gestão Zé negava tudo aos eleitores de Vavá. Vavá fez 

tudo por ele e depois ele se tornou o pior inimigo de Vavá”. A condição para apoiar Clarival e 

adiar o rompimento foi a indicação de Antônio Rabelo da Silva (“Antonio Bitu”) como 

candidato a vice-prefeito. Selado o acordo e enfrentando uma oposição sem um candidato 

competitivo309, Clarival Trindade venceu com facilidade, mesmo com um alto índice de votos 

brancos e nulos310. As intrigas começaram antes mesmo da posse, pois, segundo Renivaldo 

Pimentel Lima (15/11/2013), em virtude do afastamento de Clarival Trindade para tratamento 

médico, os aliados de José Menezes teriam tentado empossar o vice, embora sem êxito.   

Em 1990, Clarival chegava ao seu apogeu ao liderar a vitória do carlismo em 

Paripiranga311, justamente contra seu ex-aliado Roberto Santos.  Aliás, a então esposa de João 

Vitorino ironiza o episódio: “Roberto Santos tomou prejuízo aqui porque ficou com Vavá na 

Arena, mas quando Antônio Carlos fundou o PDS Vavá acompanhou” (Rita Rabelo Santa 

Rosa, 05/06/2012). A foto a seguir registra o comício carlista em 1990 em Paripiranga: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
308 “Josa de Gó” e “Nam”, dois dos cabos eleitorais dos mais importantes para a ação política de João Vitorino 

aderiram a Clarival Trindade e o apoiaram em 1988. 
309 O único opositor, José Hugo Ferreira Pinto (PDT), obtivera apenas 1.167 votos. 
310 Foram 3.895 votos brancos e 937 votos nulos. Juntos, brancos e nulos representaram 35% do total de votos. 
311 Para governador, ACM obteve 4.437 votos e Roberto Santos obteve 3.066. Para deputado federal Luiz 

Eduardo obteve 2.228 votos e o candidato apoiado por João Vitorino, Nestor Duarte, obteve 960 votos. 
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Foto 18 – Comício de ACM em Paripiranga em 1990. No palanque estão presentes o prefeito José 

Menezes (do lado esquerdo de ACM) e Clarival Trindade (próximo ao microfone). 

Fonte: Arquivo pessoal de Wanilda Aquino Trindade. 

 

 

De fato, esta eleição revelou alguns dos “vai e vem” da política, pois desta vez o 

Roberto Santos teve o apoio local de João Vitorino, o mesmo que ele ajudou a derrotar nos 

anos 1970 dando apoio a Clarival Trindade. Da mesma maneira, Clovis Santos Matos, que 

fora decisivo no apoio de Roberto Santos a Clarival, disputou a eleição para deputado estadual 

pelo PMDB e também não contou com o apoio local de Clarival.  

O ano 1990 marca, então, o desfecho dos primeiros embates políticos iniciados com a 

redemocratização e a definição de um quadro marcado pela hegemonia de Clarival Trindade, 

apoiado pelo carlismo, e o esfacelamento da antiga facção liderada por João Vitorino. 

Ademais, tratou-se de um período de transição em que as facções se fragmentaram dando 

origens a novas facções e agrupamentos políticos conforme mostra a tabela abaixo: 

 

Quadro 4 – Partidos Fundados na Década de 1980 

Partido Fundação Liderança Posição Estadual 

PDS Setembro/1980 Clarival Trindade /João Vitorino Carlismo 

PMDB Fevereiro/1986 João Vitorino /Renato Cruz Oposição 

PFL Junho/1986 Clarival Trindade Carlismo 

PDC Março/1988 Manoel Messias Santos/João Vitorino Oposição 

PDT Março/1988 José Hugo Ferreira Conceição Pinto Oposição 

PTB Abril/1988 José Menezes de Carvalho Carlismo 

Fonte: elaborado com base em dados do TRE-BA. 

 

A tabela revela que houve uma acomodação das lideranças políticas locais no novo 

quadro partidário, mas esta acomodação desestabilizou a facção liderada por João Vitorino 
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que foi preterido pelo carlismo. Além disso, houve no período uma fissura nas duas facções 

que passaram a contar com disputas no seu interior. 

A fissura nas velhas facções e os problemas de saúde nas velhas lideranças 

ocasionaram reviravoltas em 1992. Clarival Trindade, já enfraquecido pela doença, mais uma 

vez não conseguiu emplacar o candidato de sua preferência. Havia uma divergência entre 

Clarival, que queria indicar o secretário da administração e seu primo, Ruy Trindade, que 

tinha preferência pelo presidente da Câmara Renivaldo Pimentel Lima. Em meio ao impasse 

surgiu uma terceira via, o vereador José Vieira Sobrinho (Zé de Nezinho) que soube construir 

sua candidatura em meio ao impasse, conforme explica Renivaldo Pimentel Lima 

(15/11/2013): “Jorge financiava Zé de Nezinho para fazer política e ser seu vice, mas Zé de 

Nezinho botou o povo na rua e forçou Vavá a indicar ele”. Wanilda Aquino Trindade 

(31/10/2012), confirma o fato e afirma que Clarival sofreu muita pressão e acabou cedendo 

contra sua vontade”. Renivaldo acabou sendo o vice na chapa situacionista. 

Do lado da oposição a decisão da candidatura foi ainda mais inusitada. Mesmo sem o 

consenso no interior da facção, João Vitorino decidiu apoiar José Menezes de Carvalho, que 

já estava completamente afastado de Clarival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 19 – Deputado José Ronaldo (PFL) discursa na casa do ex-prefeito José Menezes que, depois de 

romper com Clarival Trindade, recebia apoio de João Vitorino (à esquerda de perfil) na eleição de 1992.   

Fonte: Arquivo pessoal de Rita Rabelo Santa Rosa. 
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O velho líder João Vitorino e alguns de seus seguidores mais próximos, como Lauro 

Ferreira do Nascimento, acreditavam que esta manobra ousada salvaria a facção de um 

vexame eleitoral e possibilitaria uma vitória sobre Clarival Trindade. O pleito foi vencido por 

José Vieira Sobrinho, mas João Vitorino não chegou a assistir a derrota do novo aliado, pois 

falecera em 08 de agosto de 1992. Menos de um ano depois Clarival sofreu um derrame e em 

20 de agosto de 1994 também faleceu. Com a morte de Clarival e com os problemas na 

administração do prefeito José Vieira Sobrinho, a facção situacionista entra numa crise sem 

precedentes. Todavia, na eleição de 1994 são os situacionistas que saem vitoriosos: na disputa 

para governador Paulo Ganem Souto (PFL) obteve 5.336 votos enquanto João Durval 

Carneiro (PMN), que foi apoiado pela oposição, obteve 3.584 votos.  

A vitória situacionista, mesmo em meio a um crescente descontentamento com a 

administração tem várias explicações. Em primeiro lugar, a transição na facção oposicionista, 

que não contava mais com João Vitorino, enfraqueceu-a na disputa. Além disso, houve um 

empenho total do PFL nesta eleição, conforme conta Renivaldo Pimentel Lima (11/05/2013): 

“Havia muita influência de Faustino com João Durval e uma tendência realmente de João 

Durval ter a maioria, mas aí eu botei toda a energia, queimei todos os cartuchos pra segurar”. 

Por fim, havia um entusiasmo governista em virtude da força nacional do carlismo no período 

e da passagem de um paripiranguense pelo posto de governador meses antes da eleição312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20 – Ruy Dias Trindade (de perfil ao centro) festejando em Paripiranga sua passagem pelo mais 

alto posto do poder estadual.   

Fonte: Arquivo pessoal de Marcelo Ricardo de Sales Rabelo. 

 

                                                             
312 Com os afastamentos do governador, do vice e do presidente da assembleia, que disputariam a eleição de 

1994, o então presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Ruy Dias Trindade, paripiranguense e primo de 

Clarival Trindade, acabou assumindo o governo do estado por um mês (entre abril e maio). 
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 Em 1996, a crise na administração tinha chegado ao limite, com atraso de salários, 

demissões em massa e greves dos professores. José Menezes de Carvalho venceu com 

facilidade313 o candidato situacionista Renivaldo Pimentel Lima, que, segundo ele mesmo, 

assumiu a candidatura depois da desistência de Wanilda Aquino Trindade, viúva de Clarival e 

preferida de ACM. Todavia, José Menezes não representava nem a facção na qual se formara 

nem a que lhe dera apoio em 1992314. Depois de sua segunda passagem pela administração 

municipal, foi derrotado duas vezes por Carlos Alberto Andrade de Oliveira (2000 e 2004).  

 Filho do ex-vereador Humberto Marques de Oliveira (um aliado de Clarival Trindade 

nos anos 1980 e início dos anos 1990), Carlos Alberto ou “Carlinhos”, como é mais 

conhecido, surgiu como candidato alternativo ao candidato natural Renivaldo Pimentel Lima 

que depois da derrota de 1996 chegou desgastado na disputa de 2000. Outros nomes foram 

sondados pelos oposicionistas neste pleito315, mas foi o jovem e carismático Carlinhos que 

acabou encabeçando a chapa tendo como candidata a vice-prefeita a viúva de Clarival 

Trindade, Wanilda Aquino Trindade.   

Com a vitória de “Carlinhos” em 2000 e novamente em 2004 fecha-se um ciclo na 

política local e precipita-se uma nova transição. Em 2008 Carlinhos indica para sua sucessão 

o secretário de administração, George Roberto Ribeiro Nascimento, um jovem até então sem 

qualquer experiência e expressão política. George concorreu em 2008 pelo DEM, disputando 

com três adversários: José Carlos Bezerra de Carvalho (PSDB), Gilmar Maranduba Costa 

Conceição (PMDB) e Sérgio Freire Celestino (PT). À frente da prefeitura, George afasta-se 

progressivamente do ex-prefeito participando, inclusive, de seu impedimento316, e alinha-se à 

nova política estadual, filiando-se ao PSD do vice-governador317. Em 2012, foi reeleito 

vencendo novamente José Carlos Bezerra Carvalho que desta vez concorreu pelo PT (nas 

próximas seções aprofundarei as questões deste período mais recente). 

 

                                                             
313 José Menezes de Carvalho obteve 8.645 votos e Renivaldo Pimentel Lima obteve 3.329 votos.  
314 Manoel Messias Santos, genro de João Vitorino, concorreu pelo PMDB, mas só obteve 294 votos. 
315 Entre estes estavam Raimundo de Sales e Silva, que tinha sido um dos maiores aliados de João Vitorino nos 

anos 1970 chegando a exercer um mandato como prefeito (1970-1972), mas que depois de perder a eleição de 

1976 para Clarival Trindade se afastou do município e de sua vida política. Com a negativa de Raimundo Sales, 

seu filho, Marcelo Ricardo de Sales Rabelo, assumiu a função e chegou a registrar candidatura a prefeito pelo 

PSDB, mas, diante da consolidação da candidatura de Carlinhos no PFL, renunciou para apoiá-lo. 
316 Na seção da Câmara que reprovou as contas do ex-prefeito Carlos Alberto Andrade de Oliveira e tornou-o 

inelegível por 8 anos, os vereadores do DEM ligados ao prefeito George Nascimento votaram pela reprovação 

das contas. 
317 O Partido Social Democrático (PSD) foi fundado em 2010 por dissidentes do DEM e de outras siglas 

oposicionistas no plano nacional. Na Bahia o partido ficou sob a liderança do vice-governador Otto Alencar que 

usou o prestigio adquirido junto a políticos interioranos nos tempos em que foi aliado de ACM para fortalecer a 

base governista no estado. 
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4.1.2. Entre o carlismo e o pós-carlismo: o PT e o petismo em Paripiranga 

 

Conforme foi mostrado acima, a redemocratização coincidiu com a hegemonia do 

carlismo no plano estadual e também no plano local. Não conseguindo iniciar um novo ciclo 

político, o governo de Waldir Pires constituiu-se num hiato, pois, vitorioso em 1990, o 

carlismo tornar-se-ia força inconteste, até a virada do século, quando surge uma nova força 

política nacional-estadual, o PT. Esse quadro teria grandes reflexos em Paripiranga como a 

organização do PT e o fortalecimento do petismo. 

A primeira tentativa de organizar o PT em Paripiranga ocorreu na virada da década de 

1980 para a década de 1990, no afã da primeira campanha presidencial de Lula. A iniciativa 

foi de um ex-padre da paróquia local318 juntamente funcionários da antiga EMATERBA319 e 

de algumas dezenas de cidadãos do município320. O diretório foi registrado em abril de 1990 e 

o partido começou a se organizar para participar das eleições municipais de 1992, mas o 

projeto não vingou.  

O PT ficou “inativo” até 1997, quando Maria de Fátima Nunes dos Anjos (Fátima 

Nunes), que já tinha exercido um mandato de deputada estadual pelo PSDB, ingressa no 

partido e retoma sua organização em Paripiranga. De 1997 a 2001 o PT teve uma atuação 

discreta, mas a partir de 2001 o partido foi oxigenado com o ingresso de novos militantes 

entre os quais Sérgio Freire Celestino, que depois de passar alguns anos em São Paulo onde 

conheceu o PT, retornou a Paripiranga com o objetivo de organizar o Partido. Além de Sérgio, 

ingressaram no PT, nesse período, dezenas de outros militantes, a maioria jovens da zona 

rural do município, lideranças comunitárias, pessoas ligadas à igreja católica e estudantes da 

faculdade local, entre eles o autor desta tese. 

Com a conquista do governo federal em 2002 e do governo da Bahia em 2006, o PT 

passa a ocupar um lugar de destaque no cenário local. Na esteira dos programas sociais do 

“governo Lula” e depois do “governo Wagner” a militância petista assumiu o papel de 

mediadora de benefícios sociais – energia elétrica, cisternas, casas populares, entre outros – e 

foi ganhando visibilidade pública e crescente prestígio político. Com efeito, a partir de 2002 

Paripiranga passou a contar com novos atores políticos que, fortalecidos pelo novo cenário 
                                                             
318 Natural de Jeremoabo/BA (nascido aí em 1946), José Renato Dantas Varjão assumiu a paróquia de 

Paripiranga em meados da década de 1970 e permaneceu até 1988 quando afastou-se do sacerdócio para casar. 
319 A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia (Emater-BA) era uma empresa destinada a 

garantir assistência técnica gratuita aos agricultores. Em 1991 a Ematerba foi fundida com a Empresa de 

Pesquisa Agropecuária da Bahia (Epaba) dando origem a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A 

(EBDA). Os principais técnicos da EMATERBA que participaram da formação do PT em 1990 foram Rafael 

Soares dos Santos (vice-presidente) e Airton Carlos Poderoso (secretario). 
320 No registro do Diretório Municipal em 1990 consta que o PT contava com 181 filiados em sua fundação. 



160 

 

nacional/estadual, constituíam-se numa cunha entre os dois polos tradicionais, ainda que não 

fossem capazes de alterar a configuração local no plano imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21 – inauguração do Comitê do PT em julho de 2002 com a presença da candidata a deputada 

estadual Fátima Nunes e o candidato a governador Jaques Wagner. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

 No entanto, internamente, o partido passava a conviver com grandes tensões, em 

virtude da formação de duas alas: uma mais “pragmática” liderada por Sérgio e outras, mais 

“ideológica”, liderada por mim. Essa tensão ganhou eco no espectro ideológico do próprio 

PT, de modo que a ala liderada por Sérgio passou a assumir-se como uma tendência, a 

“Articulação321”, e a ala liderada por mim também passou a assumir-se como uma tendência, 

a Democracia Socialista (DS)322.  

Portanto, entre 2004 e 2010 houve uma bipolaridade no PT entre estas duas alas que, 

inclusive, passaram a apoiar deputados diferentes323. No comando do partido, que passou a ter 

diretório em 2005, a Articulação controlava a maioria, mas a DS controlavam cerca de um 

                                                             
321 Tendência majoritária no PT que abriga a ala sindical e as lideranças mais conhecidas como o próprio ex-

presidente Lula. Depois da crise de 2005, quando várias lideranças da tendência como o ex-ministro da Casa 

Civil José Dirceu foram envolvidas no chamado esquema do “Mensalão”, a Articulação entrou em crise e passou 

a chamar-se Construindo Um Novo Brasil (CNB). 
322 Originada no trotskismo, a DS é uma das mais expressivas tendências da chamada esquerda petista sendo 

mais forte no Rio Grande do Sul onde conta com lideranças como Miguel Rosseto que foi ministro do 

Desenvolvimento Agrário nos governos Lula e Dilma. Na crise de 2005 a DS perdeu várias de suas lideranças, 

como a então senadora Eloisa Helena (AL), que saíram para fundar o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).   
323 A Articulação continuou votando em Fátima Nunes para deputada estadual e a DS votou em 2006 e 2010 na 

candidata a deputada estadual Neusa Cadore que era ligada à DS e ao deputada federal Walter Pinheiro. 
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terço do mesmo. Apesar destas tensões o PT conseguiu organizar chapa com candidatos a 

vereadores e candidato a prefeito nas eleições de 2004 e 2008. Nos dois pleitos o candidato a 

prefeito foi Sérgio Freire, líder da Articulação.  

A partir de 2009 o PT entrou numa nova fase em Paripiranga. O médico e principal 

líder oposicionista do momento, Dr. Zé Carlos, que em 2008 concorreu à prefeitura pelo 

PSDB, ingressa no partido com a esperança de que a sigla governista lhe daria melhores 

condições de êxito em 2012. O novo quando impactou a dinâmica interna do PT. Inicialmente 

a filiação de Dr. Zé Carlos ao PT foi vista com desconfiança pelos integrantes da tendência 

DS haja vista que este, além de empresário, era oriundo do PSDB e mostrava ter uma visão 

“tradicional” da política. Todavia, os integrantes desta tendência petista preferiram não 

oferecer barreiras à filiação e procuraram se afirmarem no novo quadro324.  

Mas foi com Sergio Freire que Dr. Zé Carlos teve suas maiores dificuldades internas. 

Mesmo sabendo que perderia para este o posto de candidato a prefeito do partido, Sergio se 

entusiasmou com ingresso de Dr. Zé Carlos no PT com vistas às eleições de 2010. Todavia, 

durante a campanha de 2010 os dois ex-candidatos e novos aliados começaram a se 

desentenderam e se criticarem publicamente. A situação foi se tornando insustentável e Sergio 

acabou pedindo o afastamento do PT e se juntando ao grupo governista que o presenteou com 

o cargo de agricultura e meio ambiente do município.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 22 – inauguração de obras pelo Governador Jaques Wagner em 2010. Já no PT, Dr. Zé Carlos 

(terceiro da esquerda para a direita) pousa ao lado do governador (ao centro no microfone) e de Sergio 

Freire (segundo à esquerda, entre a dep. Fátima Nunes, primeira à esquerda, e o próxio Dr. Zé Carlos). 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

                                                             
324 Inclusive um de seus integrantes mais expressivos, que já havia disputado duas eleições para o cargo de 

vereador sem êxito e, como mostrarei a seguir, acabou se elegendo em 2012. 
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O ingresso de uma liderança política do porte de Dr. Zé Carlos, que havia perdido a 

disputa pela prefeitura em 2008 por uma diferença de 4% dos votos325, impactou o PT dando a 

seus militantes um papel de protagonismo político destacado. Assim, o estigma de partido 

pequeno, “radical” e assolado por disputas internas, foi dando lugar à imagem de partido do 

presidente e partido do “Doutor” (em alusão a Lula e ao médico Dr. Zé Carlos, 

respectivamente). Por conseguinte, a votação do PT nas eleições gerais aumentou fortemente 

na eleição de 2010. A rigor, desde 1989 tem ocorrido um crescimento na votação do PT no 

município, todavia, foi a partir de 2002 que houve uma maior aceitação do partido no 

eleitorado local. Esta ascensão encadeou-se como um processo em etapas, que se inicia pelo 

plano nacional, alcança o plano estadual e, depois, o municipal. Portanto, a votação para 

presidente foi o primeiro elo da corrente, por assim dizer, e teve um crescimento exponencial, 

conforme indica o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3 – Votos  para Presidente em Paripiranga (1989-2010)326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com dados do TRE-BA. 

 

 

 Observa-se que a curva ascendente desde 1989 (muito embora com uma pequena 

queda em 1998 em relação a 1994) cruza com a do carlismo327 em 2006, quando o PT já 

controlava o governo federal. Esse dado mostra que o eleitor de Paripiranga passou a votar no 

                                                             
325 Na eleição de 2008 o vencedor, George Nascimento, alcançou 43% dos votos e Dr. Zé Carlos ficou em 

segundo lugar com 39% dos votos. 
326 Considerada a votação no primeiro turno de cada eleição. 
327 Considerei a votação dos candidatos a presidente apoiados por ACM desde 1989, isto é, Fernando Collor em 

1989, Fernando Henrique em 1994 e em 1998, José Serra em 2002 e 2010 e Geraldo Alckmin em 2006. Em 

2002 ACM, na última hora, acabou recomendando o voto em Ciro Gomes (PPS), que em Paripiranga obteve 

2.616 votos, por isso a votação do candidato do PSDB, José Serra, foi abaixo da média das demais eleições. 
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PT depois deste tornar-se governo, mostrando, assim, um conservadorismo típico dos 

eleitores interioranos. Além disso, o ingresso de uma liderança com grande prestígio fez com 

que o PT desse um salto em 2010. 

Quando passou a ser governo, o PT substituiu sua imagem “radical” que causava medo 

no eleitor interiorano, por uma imagem de “partido dos pobres” simbolizada principalmente 

no “Bolsa Família” que, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, beneficia 

cerca de 5 mil famílias em Paripiranga328. Tem-se, então, uma convergência de dois fatores 

decisivos, isto é, a imagem do partido associada ao governo com seus programas sociais e a 

liderança política local. Com efeito, a consolidação desse cenário deu ao PT a possibilidade 

de atrair o eleitor para seu projeto regional. O gráfico a seguir mostra comparativamente as 

trajetórias de voto do PT e do carlismo nas eleições para governador: 

 

Gráfico 4 – Votos para Governador em Paripiranga (1998-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com dados do TRE-BA. 

 

 

Segundo elo da corrente, a disputa pelo governo estadual teve uma inclinação 

favorável ao PT em Paripiranga desde 2002. Até 2002 as eleições gerais eram capitaneadas 

por candidatos a deputados com base municipal: Oliveira Brito nos anos 1960, Faustino Lima 

nos anos 1980, José Ronaldo e Fátima Nunes nos anos 1990. A partir de 2002, começa a 

haver uma mobilização militante em torno das eleições presidenciais e de governador, 

                                                             
328 Dados de janeiro de 2013 indicam 4.832 como o número de famílias beneficiadas pelo BF no município com 

valores médio de R$ 158,23. O montante transferido pelo programa para Paripiranga neste ano foi de R$ 

764.556. In: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php 
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capitaneadas pelo PT e pelo PCdoB em virtude do envolvimento de lideranças locais em 

políticas públicas federais e estaduais.  

No afã deste fortalecimento da “militância esquerdista” no município e da própria 

imagem positiva do governo Lula, a votação para os candidatos deste bloco político foi se 

ampliando. Um dos exemplos desta trajetória é a deputada estadual Fátima Nunes que é 

natural de Paripiranga e filiada ao PT desde 1997. Fátima Nunes, como é conhecida, 

candidatou-se a deputada estadual pela primeira vez em 1990 pelo PSDB e já nesta eleição 

alcançou uma votação expressiva em Paripiranga superando, inclusive, seus conterrâneos que 

concorreram ao mesmo cargo329. Fátima Nunes ficou na suplência e acabou exercendo dois 

anos de mandato (1993-1994). Voltou a concorrer ao cargo de deputada estadual já pelo PT 

em 1998. O gráfico a seguir ilustra a evolução da votação dela no município desde 1998: 

 

Gráfico 5 – Evolução da Votação da Deputada Fátima Nunes (1998-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com dados do TRE-BA. 

 

 

De acordo com o gráfico, a votação de Fátima Nunes tem crescido vertiginosamente 

no período, principalmente a partir de 2002, o que comprova seu ganho com o novo quadro 

nacional (a partir de 2003) e estadual (a partir de 2007). No ano de 1998 a votação da 

deputada foi de menos de 300 votos, muito inferior à de 1990 quando obteve 814 votos em 

Paripiranga. Segundo a própria deputada, essa queda em sua votação deveu-se à migração 

                                                             
329 Na eleição de 1990, além de Fátima Nunes, os paripiranguenses Clovis Santos Matos e José Ronaldo de 

Carvalho também concorrendo ao cargo de deputada estadual. Neste pleito, Fátima Nunes obteve 814 votos 

enquanto “Zé Ronaldo” obteve 740 votos e Clovis Santos Matos obteve 519 votos. 
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para o PT que ocorreu em 1997 e às mudanças no perfil local da igreja católica330, da qual 

tinha tido muito apoio em 1990. Na opinião de Fátima Nunes, no final dos anos 1990 o 

cenário local era bastante desfavorável para ela e para o PT: “[...] o setor conservador331 de 

Paripiranga é muito forte e os meios que poderiam nos ajudar praticamente não existe: a igreja 

tá pra trás demais, então, que força você encontra pra fazer a coisa avançar?” (Maria de 

Fátima Nunes do Carmo, 02/02/2013).  

Por outro lado, na opinião da deputada, a própria estrutura social do município era 

desfavorável à tática política dela e do PT: “[...] as condições de vida das pessoas daqui 

naturalmente são mais cômodas... lá no sertão de Canudos e Uauá as pessoas são tão pobres 

que tem que se agarrar umas às outras” (Maria de Fátima Nunes do Carmo, 02/02/2013). 

Todavia, desde 2002, a situação tem mudado muito, como mostram os dados da tabela acima. 

Essa mudança deve-se, justamente, à nova posição do PT no cenário nacional e às 

possibilidades que isso gerou para suas lideranças locais e regionais. A esse respeito, assinala 

Fátima Nunes (02/02/2013): “O Luz Pra Todos foi nossa grande arma. Você lembra quanta 

propaganda nós fizemos com esse Luz Pra Todos?”. E acrescenta: “Teve também o Fome 

Zero que a gente mobilizava, se reunia, brigava e mostrava a cara... então as pessoas 

começaram a enxergar a gente e acabou aquele medo do PT que existia antes” (ibidem). 

Com efeito, não só a deputada, mas o próprio PT local foi impulsionado pela nova 

conjuntura. Conforme já explicado, mesmo afogado em disputas internas, o PT consegue 

organizar chapa própria para a disputa local nas eleições de 2004 e 2008. Nos dois pleitos, o 

candidato a prefeito foi Sérgio Freire Celestino. Já em 2012 o candidato do PT foi o médico 

José Carlos Bezerra de Carvalho que em 2008 disputara o cargo de prefeito municipal pelo 

PSDB. Os dados eleitorais demonstram uma evolução na votação do PT em Paripiranga 

também na disputa pelo comando da prefeitura: 

 

 

 

                                                             
330 A mudança na igreja que a deputada se refere se deve, sobretudo, à saída da paróquia do Padre João Félix 

Neto que chegou ao município em 1988 (02 de junho) e era entusiasta do trabalho de base, principalmente com 

comunidades rurais. O Padre Félix, como era conhecido, deixou a paróquia em 1997 e em seu lugar assumiu 

Gilmar Maranduba Costa Conceição que tinha um perfil diferente do antecessor e provocou um arrefecimento do 

trabalho de base e dos vários movimentos pastorais da igreja. 
331 Sobre esse “conservadorismo” a deputada narra a importância que teve para ela um encontro com lideranças 

políticas locais em 1996: “Foi aí que eu lavei minha alma. Quando chegou a minha vez eu disse: olha, a minha 

alegria hoje é imensa porque eu que fui proibida nesta terra de estudar, de trabalhar, ou seja, de contribuir com a 

cidadania desta cidade, hoje estou sendo convidada para discutir os destinos e claro que com os votos que tive e 

como liderança estadual eu não posso ficar de fora” (Maria de Fátima Nunes do Carmo, 02/02/2013). 
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Gráfico 6 – Votos para Prefeito (2004-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com dados do TRE-BA. 

 

 

Terceiro elo da corrente, a disputa pela prefeitura verificou uma evolução ainda maior 

da votação do PT e, embora não tenha vencido a última eleição, o partido assumiu a liderança 

da oposição constituindo-se no principal rival do agrupamento situacionista. Observa-se que 

no caso da eleição municipal a votação do candidato vencedor se manteve estável e até 

cresceu na última eleição, mas isso não significa uma manutenção do prestígio carlista no 

âmbito local já que, como mostramos acima, o prefeito rompeu com o DEM em 2010 para 

aderir à base governista e, assim, neutralizar o crescimento da oposição liderada pelo PT de 

Dr. Zé Carlos332.  

Quanto à votação do candidato a prefeito do PT, os números de 2012 também 

expressam a mudança de nome na disputa já que foi o médico José Carlos Bezerra Carvalho e 

não Sérgio Freire Celestino. É evidente que a posição social do novo candidato (médico e 

empresário) que, inclusive, já havia sido o candidato mais forte da oposição em 2008, garantiu 

um avanço acima do que o PT obteria caso repetisse o mesmo candidato. Todavia, a própria 

                                                             
332 A estratégia do prefeito foi igual à das velhas elites tradicionais que eram governistas e adesistas. Esta 

estratégia, todavia, encontrou ampara na estratégia política do bloco governista no plano estadual que ao atrair o 

ex-carlista Otto Alencar para a base alvejava consolidar uma maioria na Assembleia Legislativa e aumentar o 

número de prefeitos apoiadores. Ademais, esse adesismo causou prejuízo à estratégia de Dr. Zé Carlos e do PT 

que não puderam contar com o apoio ostensivo do governo estadual na batalha local. Isso ficou claro quando o 

governador Jaques Wagner visitou o município em 2010 e Dr. Zé Carlos teve que dividir o palanque com o 

prefeito George Nascimento e acabou com um papel coadjuvante, pois as autoridades trocaram elogios 

contrariando o público cuja maioria era de simpatizantes petistas ou oposicionistas locais de um modo geral.  
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migração partidário de Dr. Zé Carlos indica a importância que o PT assumiu no contexto local 

enquanto interlocutor dos governos federal e estadual.  

Ademais a votação que o PT obteve para vereador nas últimas eleições também indica 

a evolução do partido na política local. O total de votos obtidos para vereador saltou de 618 

em 2004 para 1.077 em 2008 e 2.419 em 2012. A evolução na votação de José Wilson de 

Santana, que disputou as três eleições consecutivas (2004, 2008 e 2012) com o apoio da DS e 

tornou-se em 2012 o primeiro vereador do PT em Paripiranga, é representativa desta 

ascensão. Wilson passou de 69 votos em 2004 para 546 em 2008 e 1.002 em 2012. 

 A despeito de ter sido beneficiado pelo “palanque” de 2012, quando teve um 

candidato a prefeito competitivo e um arco de alianças mais forte que nos demais pleitos333, a 

trajetória de Wilson, assim como a de Fátima Nunes, é indicativa da ascensão do PT em 

virtude do cenário político nacional-estadual. Ingressou no partido em 2004 e entre 2005 e 

2006 atuou como militante da pastoral rural, além de desenvolver ações de mobilização e 

cadastramento de comunidades rurais no programa “Lua Para Todos”. A partir de 2007, como 

“secretário parlamentar” do deputado federal Walter Pinheiro (PT), intensificou sua atuação 

social, principalmente através de um programa estadual de construção de casas populares. 

Com efeito, sua votação foi expressiva em 2008 e até maior de dois dos vereadores eleitos, 

mas não se elegeu por conta da legenda334. Portanto, em 2012 Wilson já era um ator político 

importante e sua votação expressiva (quase o dobro de 2008) indica, sobretudo, a eficácia 

política de seu trabalho social. 

Desta maneira, a conquista do governo federal pelo PT em 2002 desencadeou um 

processo de mudança na preferencia eleitoral do município. Esse novo cenário constituiu-se 

numa estrutura de oportunidades para a afirmação de novas lideranças e assim acelerou a 

renovação das elites políticas locais. Por outro lado, esta mudança na conjuntura nacional e 

estadual aprofundou a fragmentação político-partidária iniciada nos anos 1980. Com efeito, 

Paripiranga começa o século XXI com um quadro político-partidário muito diferente do que 

foi herdado dos anos 1970. A tabela a seguir apresenta a representação definida na eleição de 

2012: 

 

 

                                                             
333 Em 2004 o PT concorreu sozinho. Em 2008 teve o apoio do PCdoB (que indicou o candidato a vice-prefeito). 

Em 2012 o PT liderou uma coligação com mais seis partidos: PMDB, PSDB, PTB, PCdoB, PPS e PSC. 
334 De acordo com a legislação eleitoral em virgor, a definição dos candidatos eleitos para o legislativo depende 

não só da votação individual do candidato, mas do somatório de votos de todos os candidatos e legendas de uma 

coligação. 
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Quadro 6 – Partidos e Representação Política em 2012 

Fundação Partido Situação 

Partidária 

Prefeitura Vereador Dep. 

Estadual 

Dep. Federal 

1986 PMDB Diretório Oposição 2 1 1 

1986 DEM Diretório Situação - - - 

1988 PDT Com. Provisória Situação - - 1 

1988 PTB Com. Provisória Oposição 1 - - 

1990 PSDB Diretório Oposição 1 -  

1990 PT Diretório Oposição 1 2 2 

1995 PR Com. Provisória Situação 1 - - 

1999 PCdoB Diretório Oposição - 2 2 

2003 PP Diretório Situação 1 1 1 

2003 PSC Com. Provisória Oposição - - - 

2007 PPS Diretório Oposição - - - 

2011 PHS Com. Provisória Situação - - - 

2011 PV Com. Provisória Oposição - - - 

2011 PSB Com. Provisória Situação - 1 - 

2011 PSDC Com. Provisória Situação - - - 

2011 PRTB Com. Provisória Situação - - - 

2011 PSL Com. Provisória Situação - - - 

2011 PPL Com. Provisória Situação 1 - - 

2011 PRB Com. Provisória Oposição - - - 

2011 PSD Com. Provisória Situação 3 - - 

Fonte: Elaborado com dados do TRE-BA. 

 

 

A tabela mostra um quadro de fragmentação partidária que é sintoma do 

esfacelamento das antigas facções que entraram em crise com a morte de seus líderes (João 

Vitorino e Clarival Trindade), mas, sobretudo, destas mudanças na conjuntura nacional-

estadual. Há, portanto, uma convergência de fatores locais (mudança geracional) com fatores 

nacionais (novo quadro institucional) e mesmo regionais (queda do carlismo) que juntos 

provocaram uma reconfiguração política marcada pela fragmentação que, no entanto, não 

impedem a manutenção da dinâmica bipolar das disputas locais.  

A exceção foi 2008, que comportou uma disputa mais equilibrada entre os quatro 

candidatos que registraram candidaturas, o que se explica pela transição no comando das 

facções, particularmente na oposição335. Todavia, em 2012, embora novamente quatro 

candidaturas majoritárias fossem registradas, conforme mostrarei no próximo capítulo, a 

polarização ocorreu desde o início. 

 

                                                             
335 José Menezes de Carvalho, que havia disputado quatro eleições seguidas (1992, 1996, 2000 e 2004), não era 

mais candidato e seu eleitorado se dividiu entre as candidaturas do PSDB, PMDB e PT. Embora a maioria 

acabasse ficando com o primeiro, que contou com o apoio discreto de José Menezes e cuja campanha mostrou 

maior capilaridade, os demais candidatos tiveram terreno aberto para buscarem votos. Cabe observar ainda que o 

candidato do PMDB era padre e o do PT um militante com atuação em programas sociais o que permitiu a 

ambos a obtenção de algum sucesso na campanha.  



169 

 

4.1.3. Burocracia, carisma e crise de liderança 

 

 Com as mortes de João Vitorino e Clarival Trindade Paripiranga viu-se diante de uma 

transição política. Os personagens que assumem papel de protagonismo na política local 

acionam outros recursos para a intervenção política, marcando uma mudança no perfil da 

liderança. Com efeito, ao contrário de João Vitorino e Clarival Trindade, que eram “políticos 

profissionais”, mas que preservavam aspectos de “tradição”, os novos chefes políticos, 

destacadamente os prefeitos, se caracterizam como políticos profissionais que exercem a 

liderança com base no cargo que ocupam dispensando muitas vezes elementos como carisma 

e prestigio pessoal336. A tabela a seguir apresenta o perfil dos prefeitos do período: 

 

Quadro 5 – Perfil dos Prefeitos (anos 1990) 

GESTÃO PREFEITO PARTIDO PROFISSÃO PERFIL POLÍTICO 

1993-1996 José Vieira Sobrinho PFL Comerciante/Vereador Carismático-

assistencialista 

1997-2000 José Menezes de Carvalho PTB Comerciário/secretário 

municipal 

Burocrático-gerencial 

2001-2004 e 

2005-2008 

Carlos Alberto Andrade de 

Oliveira 

PFL Secretário municipal Carismático-

assistencialista 

2009-2012 e 

2012-2016 

George Roberto Ribeiro 

Nascimento 

PFL/PSD Comerciário/Secretário 

municipal 

Burocrático-gerencial 

Fonte: Elaborado com dados do TRE-BA. 

 

 

O primeiro dado que chama a atenção na tabela é a profissão ou atividade dos políticos 

antes de se tornarem prefeitos. Todos já tinham alguma passagem pela vida pública, sendo um 

vereador e, os demais, secretários municipais. Portanto, observa-se que a passagem pelo mais 

alto posto da administração municipal depois do de prefeito, isto é, o de secretário de 

administração, passou a ser fundamental para a ascensão política, assim como o fora o cargo 

de delegado até os anos 1970. José Menezes foi o precedente desta tendência e, já no início 

dos anos 1980, conseguiu a preferência no interior da facção graças ao papel que exercera na 

administração de Clarival Trindade entre 1977 e 1982.  

                                                             
336 Em seu estudo da comunidade de Santa Brígida, Maria Isaura Pereira de Queiroz (1973b) identifica o 

prestigio pessoal como principal base da liderança. Ela identifica três líderes na comunidade e os distingue da 

seguinte maneira: Uma se caracteriza pelo grande prestigio pessoal alcançado como fazendeiro e comerciante 

que presta favores à comunidade como “vender fiado”. Sua liderança é fundamentada neste prestigio pessoal que 

se converte em “carisma”. A outra liderança não disfruta de prestígio social, mas exerce uma representação do 

chefe político regional. Sua liderança é, portanto, fundamentada na intermediação que exerce entre os eleitores e 

o chefe político. Há ainda o beato Pedro Batista que exerce uma liderança baseada no prestígio pessoal 

relacionado não só aos favores prestados, mas a seus “poderes sobrenaturais”. 
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No caso de Carlos Alberto, a passagem pela secretaria de administração (entre 1995 e 

1996) não foi tão marcante, mas foi fundamental para sua iniciação política. Já no caso de 

George Nascimento, a passagem pela secretaria foi tão importante quanto para José Menezes 

sendo que no seu caso foi o prefeito que o escolheu e não os “cabos eleitorais”. George 

nasceu em 1979 em Paripiranga e antes de ocupar cargos de destaque na prefeitura, trabalhou 

como assistente num escritório de advocacia, como comerciário, instrutor de informática e 

auxiliar administrativo da prefeitura. Tornando-se o “homem de confiança” do prefeito, 

George foi escolhido por este como o candidato à sucessão em 2008. Portanto, em sua estreia 

na política contou com a “máquina” da prefeitura e o prestígio do prefeito que em 2008 estava 

no auge de sua popularidade337.  

À frente da prefeitura, George fez um governo diferente do antecessor no que diz 

respeito ao relacionamento com a população: não atendia as pessoas em sua residência e nem 

fazia “assistencialismo”. Embora seu estilo tenha gerado queixas na população, ao final de sua 

primeira gestão George tinha uma boa aprovação338. O fato é que ao tempo em que não 

repetia o estilo do antecessor, George criava um estilo próprio baseado, sobretudo, no mote da 

“gestão” e da “honestidade”. Cultivava também a fama de “homem de família” e “jovem” 

sempre se apresentando em eventos religiosos e esportivos. Todavia, trata-se de um tipo 

“burocrata-gerencial”, diferente do antecessor (um “carismático-assistencialista”), cuja 

principal fonte de poder é o cargo que exerce, isto é, o de prefeito. 

  A tabela mostra também que ocorreu uma disputa e uma alternância entre políticos de 

perfil “carismático-assistencialista” e “burocrático-gerencial”. Os binômios associam perfil 

político ao recurso mais utilizado. Assim, o perfil burocrático se apoia nas virtudes 

“gerenciais” e o perfil carismático se apoio no “assistencialismo”. O caso de Carlos Alberto, 

prefeito entre 2000 e 2008, é típico desta associação do carisma à prática assistencialista. 

Desenvolvendo pessoalmente um trabalho de encaminhamento de pessoas para os hospitais e 

clínicas de Aracaju, Carlos Alberto adquiriu prestigio político e fama de “homem do povo”339, 

um contraponto direto ao perfil formal e sisudo do prefeito José Menezes de Carvalho. 

                                                             
337 Em 2004 Carlos Alberto venceu a eleição com uma expressiva vantagem em relação ao principal adversário. 

Ao obter mais de 9 mil votos contra pouco mais de 6 mil de José Menezes, Carlos Alberto alcançou um êxito 

político ainda maior que Clarival Trindade nos pleitos que disputou. Portanto, o prefeito era o principal “cabo 

eleitoral” do município em 2008. 
338 De acordo com pesquisa realizada em junho de 2012, cerca de 59% da população avaliava a administração de 

George Nascimento com ótima (17%) ou boa (41,9%) (PARIPIRANGA: AVALIAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO 

E QUADRO POLÍTICO-ELEITORAL. Pesquisa de Opinião. 16 a 17 de jun. 2012. Sociólogo: Agenor 

Gasparetto; Direção: Carla Mauricio Gasparetto. Itabuna, 19 de jun. de 2012). 
339 O carisma de Carlos Alberto, que era trata pelo diminutivo “Carlinhos”, era baseado nas relações face a face, 

no contato que buscava estabelecer com cada eleitor individualmente. 
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Importante observar que a disputa entre políticos de perfis diferenciados foi uma 

batalha à parte ocorrida no interior das facções como nos casos das eleições de 1992 e 2000. 

Conforme já dito, em 1992 José Vieira Sobrinho venceu a batalha interna no PFL contra dois 

adversários de perfil burocrático-gerencial: o então secretário de administração Jorge Luiz 

Rabelo de Morais e o advogado e presidente da Câmara de Vereadores Renivaldo Pimentel 

Lima. Em 2000, Carlos Alberto venceu a batalha interna contra Renivaldo Pimentel Lima que 

queria disputar mais uma vez a eleição, mas acabou sendo pressionado a renunciar.  

Derrotado no interior do PFL nos pleitos de 1992 e 2000, Renivaldo Pimentel Lima 

acredita que foi preterido pelo partido justamente por seu perfil “técnico”. Segundo contou em 

seu depoimento (15/11/2013): “[...] aqui é assim, quem pensa não presta pro grupo, tem que 

ser uma pessoa que tem que ser manipulado. Esse mesmo grupo que não me queria levou Zé 

de Nezinho [em 1992] e depois Carlinhos [em 2000]”. E acrescenta: “Eu entrei em política 

por causa da Lei Orgânica. Ruy Trindade chegou pra mim, junto com Vavá, e disse: olha vem 

uma Lei Orgânica aí e a gente precisa de uma pessoa pra fazer”. Portanto, sua formação 

garantiu-lhe a presidência do legislativo municipal (entre 1989 e 1992), mas impediu-lhe de 

galgar voos mais altos como o comando da prefeitura para o qual só teve a chance de 

concorrer em 1996, num cenário adverso e quando seus vícios de profissão ainda falavam 

mais alto que a cartilha política: “Eu joguei as coisas muito juridicamente nas minhas eleições 

e muito pouco de povo” (Renivaldo Pimentel Lima, 15/11/2013). 

Certamente, essa mudança no perfil dos prefeitos eleitos (e também nos derrotados) do 

período também se deve às mudanças sociais que favoreceram à perda de importância de 

elementos de tradição como ascendência familiar, classe social e outros. Por outro lado, esta 

mudança também está associada às mudanças institucionais do período, que tiveram como um 

de seus aspectos, o fortalecimento das administrações municipais e mesmo das câmaras de 

vereadores. Como observa Renivaldo Pimentel Lima (15/11/2013) “[...] desde as 

administrações de Vavá (1977-1982 e 1989-1992) houve um aumento de poder no secretário 

geral e, a partir de 1997, o cargo de secretário passou a equivaler ao de primeiro ministro”. 

Ele cita os casos de José Wilson dos Santos, proprietário da faculdade AGES, na 

administração de José Menezes (1997-2000) e do próprio George Nascimento na segunda 

administração de Carlos Alberto (2005-2008). 

Ademais, a mudança no perfil das lideranças políticas, em particular dos prefeitos que 

são as lideranças mais importantes, tem gerado um desligamento destes com a população. 

Dito de outro modo, o novo tipo de liderança se caracteriza pelo controle de uma máquina e 

não pelo relacionamento direto com a população. Mesmo entre aqueles que se enquadram no 
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perfil “carismático” se observa que a ligação com a população se estabelece através de uma 

ação assistencial diferentemente dos antigos líderes que estavam ligados aos seus liderados 

por redes de compadrio e outros laços simbólicos e orgânicos em que pesavam um 

reconhecimento mútuo. 

Trata-se de uma situação em que as relações de reciprocidade que antes consumavam 

ligações duradouras entre lideranças e liderados vão dando lugar a relações mais efêmeras e 

passageiras que ligam candidatos e eleitores estritamente no âmbito de uma eleição. Tem-se 

então uma crise de liderança cuja percepção da população pode ser notada nas palavras de um 

famoso cordelista local: 

 

Naquele tempo político/Trabalhava sem ganhar/Vivia de porta aberta/O povo podia 

entrar/Sem ter posse agradecia/O eleitor popular. 

(...) 

Paripiranga precisa/Resgatar sua missão/Do tempo de Vavá/ Que era aberto o portão/ 

Pra conversar com seu povo/ Pra sair opinião 

(...) 

Quando o povo esperava/ O prefeito de Salvador/ Conversando com vizinhos/ Tinha 

paixão e amor/ Era curiosidade/ Do nosso povo eleitor. 

Naquele tempo sem droga/ Nossa cidade vivia/ Tempo que Paripiranga/ Foi feliz e 

não sabia/Político sem ter salário/Dava atenção e sorria. 

Paripiranga precisa/ Resgatar sua missão/ Do seu tempo de Vavá/ Que era aberto o 

portão/Pra conversar com seu povo/Pra surgir opinião. 

 O retrato de um povo/Transparência e solução/Onde todos tem direito/Mostrar uma 

sugestão/O nordeste da Bahia/ Também tem democracia/ Pela constituição. 

Me aperto atrás da razão/ Que só um pinto no ovo/ Encontro burocracia/ Do idoso ao 

mais novo/ Democracia é falar/Como pode resgatar/ O retrato de um povo. (ROSA, 

2010, pp.2-11). 

 

Observa-se que as mudanças na forma de relacionamento entre os políticos e a 

população ou, em outras palavras, a ascensão de um novo tipo de liderança, gera uma reação 

negativa da população que apela para o saudosismo em relação aos antigos líderes. Neste 

quadro, o prestígio pessoal não é mais a única base da liderança, pois emergiram outras 

formas de exercer a chefia política como o cargo público. O carisma, por sua vez, quando 

surge como no caso do prefeito Carlos Alberto, não apresenta uma perspectiva renovadora, 

mas de restauração340.  

                                                             
340 Neste sentido, o tipo de carisma acionado destoa da abordagem weberiana clássica e se aproxima do 

messianismo sertanejo estudado por Maria Isaura Pereira de Queiroz em Santa Brígida. Ao estudar a liderança 

exercida pelo beato Pedro Batista nesta comunidade, Queiroz (1973) aponta que nele o carisma é o meio de 

restauração da ordem, julgada como enfraquecida ou perdida, e não do novo.  Baseado no prestigio pessoal 

alcançado com sua atividade de assistencialismo, o prefeito Carlos Alberto exerceu um carisma com uma 

perspectiva restauradora uma vez que se colocava em contraponto ao antecessor e apontava para um retorno à 

tradição (na concepção nativa), isto é, à prática de manter as portas abertas e a disposição de sempre ajudar os 

eleitores como Clarival Trindade e outros chefes políticos do passado. 
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O principal candidato a prefeito da oposição nos pleitos de 2008 e 2012 tentou 

construir um modelo de liderança que mesclava carisma com o que se pode chamar de 

virtudes gerenciais. Embora sem ter chegado à prefeitura, José Carlos Bezerra de Carvalho, o 

Dr. Zé Carlos, tentou, e em boa medida conseguiu, imprimir uma marca nova no perfil de 

liderança política. Dr. Zé Carlos nasceu em Paripiranga em 1965 e, embora de família 

simples, conseguiu estudar medicina na Universidade Federal de Sergipe. Concluiu o curso 

em 1990 e no mesmo ano regressou para Paripiranga com o objetivo de montar consultório 

para trabalhar no município. Conheceu de perto o prefeito Clarival Trindade de quem cuidou 

até a morte em 1994. Neste período trabalhou no hospital municipal, mas consagrou-se como 

médico ao criar sua própria clínica médica com especialidade em obstetrícia. 

 Como médico da cidade341 e empresário emergente, Dr. Zé Carlos foi adquirindo papel 

importante no cenário político local, desde os anos 1990. Participou da campanha de José 

Menezes em 1996 e em 2000 resolveu engajar-se na campanha oposicionista encabeçado por 

Carlos Alberto (PFL). Foi secretário de saúde por pouco mais de um mês no início da gestão 

de Carlos Alberto em 2001, mas afastou-se do cargo e do prefeito, alegando pouca disposição 

deste para imprimir mudanças no município342. Depois de apoiar novamente José Menezes em 

2004, Dr. Zé Carlos convenceu-se de entrar ele próprio na disputa em 2008. Filiou-se ao 

PSDB, que era comandado por amigos próximos e disputou a eleição com um discreto apoio 

do ex-prefeito José Menezes.  

Dr. Zé Carlos foi derrotado, mas seu desempenho quantitativo (foi o mais votado entre 

os três candidatos oposicionistas) e qualitativo343 lhe credenciou para uma nova disputa. De 

2009 até o início de 2012, Dr. Zé Carlos comandou um programa na emissora de rádio do 

município, de segunda à sexta, ao meio dia, onde discutia política com convidados e tecia 

críticas à administração local. Consolidou-se, assim, como principal líder oposicionista do 

município e opção principal para uma alternância de poder em Paripiranga. Nesse mesmo 

                                                             
341 Com a precariedade na saúde pública do município, Dr. Zé Carlos constituiu-se numa espécie de médico 

particular da população inteira do município. Especializado em obstetrícia, realizava partos de quase todas as 

grávidas do município e como clínico geral recebia em seu consultório dezenas de pessoas de segunda a sábado. 
342 Era o que sempre repetia em seus discursos e o que me explicava quando conversávamos informalmente. 
343 No período eleitoral inteiro e particularmente no dia do pleito de 2008 Dr. Zé Carlos chamou atenção pela 

disposição e coragem de enfrentar pessoalmente as situações tensas como enfrentamento com “pitbuls” nas ruas. 

Ademais, Dr. Zé Carlos ainda protagonizou um fato inusitado ao fazer-se presente na Câmara de Vereadores 

quando se realizava a posse do prefeito. A presença de Dr. Zé Carlos foi uma manobra para a eleição da mesa da 

casa na qual sua bancada saiu-se vitoriosa ao juntar-se ao vereador eleito em 2008 na chapa do PMDB. Esse 

estilo assumido por Dr. Zé Carlos se contrastava com o antigo líder da oposição que era apático e passivo e, 

portanto, marcou uma mudança no comportamento da oposição em Paripiranga. 
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período se deu seu afastamento do PSDB344 e sua filiação ao PT do governador Jaques 

Wagner, partido pelo qual disputaria a eleição de 2012.  

Portanto, sua principal fonte de poder era o prestigio pessoal adquirido como médico e 

empresário. Além disso, o jeito simples e informal ajudou Dr. Zé Carlos a desenvolver o 

carisma que ele usaria como grande trunfo político em 2012. Diferentemente do ex-prefeito 

Carlos Alberto cujo carisma era eminentemente restaurador, Dr. Zé Carlos tinha um discurso 

voltado para eficiência administrativa e para o desenvolvimento social, ainda que buscasse 

referências nos líderes do passado para criticar seus oponentes. Trata-se então de um tipo 

intermediário, isto é, “carismático-gestor”.  

 

4.2. As “novas instituições” e o cotidiano da política  

 

4.2.1. Organização municipal e administração local no pós-1988 

 

 Já mostrei como nos anos 1990 ocorreram mudanças administrativas nos municípios 

brasileiros em virtude da nova constituição que mudou algumas atribuições municipais e das 

mudanças no cenário macroeconômico nacional principalmente a partir de 1994 quando foi 

criado o Plano Real. O aumento das atribuições municipais no que diz respeito à gestão de 

importantes políticas públicas como saúde e educação, bem como a introdução do concurso 

público como forma de recrutamento de pessoal para as instituições estatais impactaram a 

forma como a política local era conduzida. Além disso, as restrições financeiras que se 

seguiram à estabilização da moeda em 1994, bem como a entrada em vigor da LRF – Lei de 

Responsabilidade Fiscal exigiram adaptações na conduta das elites políticas locais. 

Em Paripiranga, a primeira grande mudança do período ocorreu com a emancipação 

do distrito de Adustina em 1989. A pesquisa não obteve dados que mostrem a variação nas 

receitas municipais do período, mas é evidente que a perda de mais da metade do território foi 

um prejuízo para o município. Basta observar, no período, que à medida que Adustina passa a 

destacar-se no cenário nacional pela produção de grãos, em especial o feijão, e Paripiranga 

definha-se, só recuperando seu protagonismo nos anos 2000, quando o incremento de 

tecnologia permitiu que o milho fosse produzido em escala, mesmo nas pequenas 

propriedades e em áreas de relevo irregular.  
                                                             
344 O desentendimento de Dr. Zé Carlos com o PSDB começou na eleição da mesa diretora da Câmara em 2009 

quando os dirigentes do partido buscaram um entendimento com a bancada governista enquanto seu candidato a 

prefeito em 2008 trabalhava para eleger um candidato oposicionista. 
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O então prefeito Clarival Trindade lutou judicialmente contra a emancipação345 depois 

desta ser aprovada em plebiscito pela população da área envolvida346, mas não obteve 

sucesso. Clarival estava em sua segunda administração e o município tentava se adaptar 

também a outras mudanças introduzidas desde os anos 1970.  A feira e a rodoviária, tinham 

mudado de endereço e com elas toda a dinâmica urbana da cidade tinha se transformado. O 

comércio demorou a adaptar-se ao novo desenho urbano da cidade e a agricultura estava-se 

remodelando, em virtude do fim do “ciclo da batatinha”. Com efeito, as realizações de 

Clarival no período não foram muito expressivas347. 

No plano institucional, Paripiranga vivia um ajuste impulsionado pela Constituição de 

1988. Na Câmara era elaborada a Lei Orgânica do Município e instalada uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito348 contra o ex-prefeito José Menezes de Carvalho. As duas 

iniciativas marcaram mudanças importantes no cotidiano político e na própria forma de 

“jogar” o jogo político. A elaboração da Lei Orgânica contou com a participação, mesmo que 

tímida, da sociedade o que foi um marco para alguns atores sociais, sobretudo o sindicato dos 

trabalhadores rurais e as pastorais católicas (voltarei a este ponto na próxima seção). Já a CPI 

marcou a consagração de uma forma de fazer política que se fortaleceria no período, a saber, a 

“judicialização”. 

A administração que sucedeu a de Clarival Trindade, isto é, a gestão de José Vieira 

Sobrinho (1993-1996), conviveu com o impacto do novo contexto e sem contar com a 

habilidade política do antecessor. Conforme conta Renivaldo Pimentel Lima, que era o vice-

prefeito e uma das pessoas influentes na administração: 

 

Houve um plano de emergência de FHC que arrombou conosco [...]. Você receber 320 

mil e baixar pra 200, então se você pagasse o comércio não podia pagar os 

funcionários [...]. E havia um descontrole tão grande da administração que Zé de 

Nezinho pagava 10 vezes à mesma pessoa (15/11/2013). 

 

                                                             
345 O prefeito Clarival requereu à Procuradoria Geral da República que representasse junto ao Superior Tribunal 

de Justiça pela inconstitucionalidade do processo emancipatório alegando que o plebiscito foi realizado apenas 

com a população da área emancipada o que, na percepção do prefeito, violaria “o princípio da autonomia 

municipal” (SANTANA, 2008, pp.88-90). 
346 O plebiscito foi realizado em 8 de janeiro de 1989 e o resultado foi o seguinte: Total de votos apurados: 

1.653; votos “sim”: 1.628; votos “não”: 07; votos nulos: 14; votos brancos: 04. Em seguida foi promulgada a lei 

estadual que efetivou a emancipação (Lei nº 4.851 de 05 de abril de 1989), convocadas eleições municipais e 

finalmente instalado o novo município com a posse do prefeito dos vereadores em 1º de janeiro de 1990 

(SANTANA, 2008, pp.88-90).  
347 Sua principal glória na segunda gestão foi receber o arcebispo primaz do Brasil, Dom Lucas, em 1991 quando 

a Câmara concedeu-lhe título de cidadão paripiranguense (1º de dezembro de 1991). 
348 A seção de instalação da CPI ocorreu em 03 de abril de 1990. O objetivo era inviabilizar politicamente o ex-

prefeito que estava rompido com o então mandatário Clarival Trindade. 
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Portanto, as turbulências no cenário nacional, que afetou o repasse de recursos para os 

municípios, juntamente com a desorganização da gestão municipal, fez Paripiranga entrar no 

período de caos sem precedentes. Um exemplo da tensão entre os marcos institucionais do 

período e a cultura política local viu-se quando da realização de um concurso para provimento 

de cargos na administração municipal. Paripiranga teve seu “Regime Jurídico Único” para os 

servidores aprovado na Câmara em 29/12/1993 (Lei Complementar 03/93) e em seguida 

realizou um concurso público. Ocorre que o prefeito queria usar o concurso para efetivar seus 

afilhados políticos e, portanto, enfrentou problemas na justiça, terminando com a nulidade do 

concurso. Conforme conta Renivaldo Pimentel Lima (15/11/2013): “[...] não saiu porque 

viraram de cabeça pra baixo [...] Ele dizia que era o prefeito e quem mandava era ele”. 

A situação administrativa caótica do município foi amenizada pela atuação do então 

desembargador Ruy Dias Trindade que, na presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, 

chegou a assumir o cargo de governador do estado entre 2 de abril de 1994 2 de maio de 

1994. Durante o período de um mês à frente do executivo estadual o interlocutor de 

Paripiranga junto à elite carlista tratou de realizar obras no município e rearticular a política 

local: “Doutor Ruy ajudou muito, esse fórum, a delegacia... Ele tinha muita influencia, tanto 

que de quinze em quinze a gente era recebido por Luiz Eduardo em Salvador ou até em 

Brasília” (Renivaldo Pimentel Lima, 15/11/2013).  

Com efeito, a transição do município no período que se segue à entrada em vigência 

de um novo marco institucional e administrativo no país foi dramática e gerador de grandes 

tensões políticas. A partir de 1997 o município passa a conviver com uma nova tensão fruto 

da introdução de supostos mecanismos racionais de gestão e relacionamento entre 

administração e sociedade. A gestão de José Menezes de Carvalho (1997-2000) se portou 

como consolidadora da nova agenda administrativa brasileira ao realizar concursos públicos 

(que efetivamente recrutou pessoal para os cargos municipais) e criar o “Código Tributário” 

que modernizou o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Estas mudanças geraram 

reações contrárias da população. Os eleitores mais entusiastas não se conformavam em ter que 

se submeter a um concurso para alcançar um emprego na administração do prefeito que 

ajudaram a eleger. A população da sede, que havia votado em massa no novo prefeito em 

virtude do descaso do anterior com a limpeza pública, não se conformava em ter o IPTU 

elevado e cobrado como não ocorria antes. 

Todavia, a maior tensão foi gerada pela mudança no relacionamento entre o prefeito e 

seus principais auxiliares com a população. Acostumada a conversar com o prefeito em sua 

residência, na rua ou na prefeitura a qualquer hora, a população encontrava agora um prefeito 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
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pouco acessível. Além de não receber a população em sua residência o prefeito impunha 

regras para atender a população na prefeitura: os interessados tinham que procurar a prefeitura 

em dias determinados, pegar uma senha e aguardar sua vez de ser atendido. A mudança gerou 

descontentamento porque a população sentia-se “humilhada” com a formalidade. O resultado 

foi uma derrota em 2000 quando o prefeito disputou a reeleição contra um jovem político que 

atuava no vácuo deixado pela administração, isto é, a assistência das pessoas, e assumiu a 

candidatura a 25 dias do pleito quando o então candidato do PFL, Rerivaldo Pimentel Lima, 

renunciou ao posto sob pressão (a seguir voltaremos a essa questão). 

As duas administrações de Carlos Alberto Andrade de Oliveira (2001-2004 e 2005-

2008) foram marcadas pela inversão do modelo introduzido pelo antecessor. Interrompeu a 

cobrança do IPTU, não realizou mais concursos e atendia a população tanto em sua residência 

quanto na prefeitura. Todavia, a mudança custava um preço alto porque o cenário político-

institucional era adverso a esta cultura política. Ao tempo que dispensava a cobrança do 

IPTU, incrementava os gastos com contratação de cabos eleitorais, sem concurso, para 

exercerem funções públicas e, sobretudo, fazia “assistencialismo”349. Por isso, o prefeito 

enfrentou problemas com o Tribunal de Contas e o Ministério Público. 

Importante observar que, diferentemente do passado, quando esse tipo de prática 

envolvia cabos eleitorais e redes de “parentelas”, a assistência era individualizada e 

diretamente prestada pelo prefeito ou seus familiares. Além disso, essa assistência quase 

sempre priorizava a doação de dinheiro em espécie, o que tornava as relações mais fluidas e 

as fidelidades menos duradouras. Com efeito, para manter o prestígio junto aos eleitores e 

evitar que “formadores de opinião” fizessem críticas, o prefeito procurava nunca negar a 

quem fazia um pedido e costumava afastar-se da cidade por vários dias seguidos para evitar 

gastos excessivos. 

Como a LRF, que entrou em vigor durante sua primeira administração, impunha 

diversos limites à gestão pública, o prefeito enfrentou dificuldades jurídicas. Mas sua 

habilidade política permitiu que concluísse os dois mandatos. Foi a habilidade política que 

permitiu ao prefeito, por exemplo, transferir para os vereadores de oposição o ônus de uma 

demissão em massa de servidores contratados. O fato gerou protesto e um dos vereadores 

acusados pelo prefeito quase foi linchado pelos funcionários demitidos350. Além disso, no 

plano estadual, o prefeito contava com a força protetora do carlismo cuja influência no 

                                                             
349 Doação de dinheiro, cestas básicas, material de construção, medicamentos e outros bens à população. 
350 O incidente ocorreu em outubro de 2002 com o vereador Gilson Andrade Cruz (PTB) que foi surpreendido 

em sua residência por centenas de pessoas enfurecidas. Gilson foi retirado por policiais militares que o 

conduziram com segurança para outro município juntamente com sua família. 
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judiciário e em instituições como o Tribunal de Contas dos Municípios, o que evitou maiores 

problemas ao longo dos oito anos que esteve à frente da prefeitura de Paripiranga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 3 – panfleto apócrifo publicado em 2007 com críticas à administração do prefeito 

Carlinhos. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

Em 2008, Carlos Alberto conseguiu eleger seu sucessor. Esse, no entanto, promoveu 

algumas mudanças na administração e no estilo de governar. Realizou concursos públicos, 

criou uma nova secretaria para executar programas sociais voltados à área rural (a secretaria 
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da agricultura e meio ambiente) e aproximou-se do governo estadual para potencializar 

investimentos e contrapor-se ao trabalho da oposição, sobretudo do PT, que já estava sob a 

liderança do médico Dr. Zé Carlos. A maior mudança introduzida pelo prefeito George 

Nascimento, todavia, foi na assistência à população que marcara a administração de seu 

antecessor. 

Logo que foi eleito George Nascimento concedeu uma entrevista à emissora de rádio 

local onde deixou clara a mudança que pretendia imprimir na administração em relação ao 

antecessor. De estilo direto e pouco polido, o prefeito pronunciou frases como: “na minha 

residência não atenderei” e “quem tiver em sua residência e disser assim: deixe eu tomar um 

banho e ir ali à prefeitura pedir um saco de cimento... eu digo não vá, não perca o seu tempo”. 

Com o pronunciamento, que gerou protesto na população, sendo usado intensamente pela 

oposição nas eleições seguintes, o prefeito George Nascimento iniciou uma inflexão no estilo 

de administrar e, ao mesmo tempo, construiu as condições para o controle quase autocrático 

da política local. 

A “política do varejo” do seu antecessor, que priorizava o assistencialismo e o 

relacionamento direto com cada eleitor, foi substituída por uma “política do atacado” baseada 

na cooptação de comerciantes e principalmente de políticos351.  Por outro lado, a 

administração recrudesceu nas práticas de perseguição a adversários que não cediam a sua 

política de cooptação. Portanto, configurou-se um cenário onde as alternativas são submeter-

se ao mandonismo e gozar de vantagens como contratos de fornecimento à prefeitura (no caso 

de empresários) e cargos públicos (no caso de lideranças políticas ou mesmo funcionários já 

lotados na prefeitura) ou opor-se a ele e sofrer perseguição. 

Um exemplo de perseguição a empresas ocorreu com a própria emissora de rádio do 

município. Alinhada com a situação de 2001 a 2008, quando sua proprietária (Wanilda 

Aquino Trindade, viúva de Clarival Trindade) ocupou o cargo de vice-prefeita, a emissora 

mudou sua relação com a prefeitura a partir de 2009 quando incluiu em sua grade um 

programa jornalístico de forte viés político apresentado pelo novo líder oposicionista, o 

médico Dr. Zé Carlos. A partir deste período, a prefeitura fez várias investidas para tirar o 

programa do ar e, não alcançando sucesso, cessou a verba de publicidade dispensada para a 

                                                             
351 Desde a posse em 2009 o prefeito começou a costurar uma aliança com ex adversários. Começou atraindo 

para sua base três vereadores oposicionistas (Jeronimo Evangelista de Carvalho e Melquiades Matias Fontes 

Filho do PP e Givaldo Cardoso Santos do PSDB) e o próprio candidato a prefeito do PT em 2008, Sergio Freire 

Celestino. Em 2012 George atraiu para sua campanha de reeleição outro candidato a prefeito em 2008, Gilmar 

Maranduba Costa Conceição (PMDB), e o ex-prefeito José Menezes de Carvalho (PTB). Além disso, conseguiu 

neutralizar o ex-prefeito escolhendo sua mãe como candidata a vice-prefeita. 
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rádio. A prefeitura também pressionou os empresários governistas a fazerem o mesmo e gerou 

dificuldades financeiras para a rádio.  

A perseguição a servidores públicos foi outra prática intensificada nesta gestão. Sendo 

a maior parte dos funcionários oriundos de concurso público e, portanto, imunes a demissões 

desmotivadas. Além disso, a prefeitura passa a lançar mão de outros artifícios como desvio de 

função e deslocamento, principalmente com professores e demais servidores da educação. 

Como o município tem escolas distribuídas em diversos pontos de seu território, sendo 

algumas de difícil acesso e com condições materiais precárias, a transferências dos servidores 

para pontos mais distantes da sede funciona como uma forma de punição e, portanto, de 

perseguição política. Por conta da intensificação desta prática nos últimos anos, os servidores 

da educação acabaram organizando duas greves (2010 e 2011), algo que não ocorria no 

município desde 1996 quando houve um caos com atrasos de salários e demissões em massa. 

Ademais, estas mudanças institucionais aqui referidas ainda dão margem para diversas 

práticas mandonistas. O Tribunal de Contas, por exemplo, que é um instrumento que em tese 

busca garantir maior racionalidade na administração pública, tem servido também de 

instrumento para controle das elites locais pelas elites regionais. A esse respeito o depoimento 

de um dos principais personagens políticos locais do período é eloquente: 

 

A pior coisa que eu vejo nesses governantes aí é que eles são amarrados pelo Tribunal 

de Contas. Zé Menezes mesmo por causa de processos vivia lá atrás de deputado... 

eles também quando pegam uma bucha dessas não resolvem, eles ficam ali, olhe, 

aguentando pra ter o cara na mão (Renivaldo Pimentel Lima, 21/05/2013). 

 

Os prefeitos José Vieira Sobrinho, José Menezes de Carvalho, Carlos Alberto Andrade 

de Oliveira e George Roberto Ribeiro Nascimento tiveram a maioria de suas contas aprovadas 

com ressalvas. Todavia, quando a Bahia já vivia sua transição pós-carlista o prefeito Carlos 

Alberto teve suas últimas contas reprovadas pelo TCM e com a vigência da Lei da Ficha 

Limpa352 teve seus direitos políticos cassados.  

Um dos efeitos mais imediatos da redemocratização na vida dos municípios diz 

respeito à crescente autonomia do aparelho policial e do judiciário, bem como a presença do 

ministério público. Este último, por exemplo, entrou em atrito com o poder executivo entre os 

                                                             
352 A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010) é fruto de um projeto de lei de iniciativa popular que 

reuniu cerca 1,3 milhão de assinaturas e foi aprovado pelo congresso em 2010. A lei torna inelegível por oito 

anos o político que tiver mandato cassado, renunciar para evitar cassação ou for condenado por decisão de órgão 

colegiado, mesmo que ainda exista chance de recurso. A Lei da Ficha Limpa foi objeto de contestação, mas o 

Superior Tribunal Federal a considerou constitucional e garantiu sua vigência a partir das eleições de 2012. 
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anos 1997 e 2000 quando o promotor Gildásio Rizério de Amorim353 desenvolveu ações 

contra a política municipal de educação que tiveram repercussão nacional354. Descontente 

com o promotor, o prefeito José Menezes de Carvalho promoveu audiências na Câmara para 

pressioná-lo, organizou abaixo-assinado e intercedeu junto às autoridades políticas estaduais 

para transferir Gildásio do município sem, no entanto, alcançar sucesso.  

Todavia, em 2000, movido por esses ressentimentos em relação ao prefeito, o 

promotor foi um dos entusiastas da candidatura oposicionista encabeçada por Carlos Alberto 

(PFL) e, a partir da vitória deste, Gildázio mudou sua postura. Com efeito, nos últimos anos o 

promotor teve uma atuação mais discreta no município, embora tenha movido ações civis 

públicas contra a administração municipal relacionadas às questões sanitárias como o 

fechamento dos “matadouros”355. 

Portanto, esse novo quadro marca um maior equilíbrio entre elites políticas e 

instituições, conforme assinalado por Dantas Neto (2007). Ao contrário do período autoritário 

em que as instituições eram facilmente manipuladas, principalmente em sua versão regional, o 

carlista, onde o poder se estruturava numa hierarquia personalista que tinha no topo o próprio 

ACM. Com efeito, essa maior autonomia das instituições torna o jogo político mais complexo 

e o poder de mando mais limitado. 

 

4.2.2. Sociedade civil e participação em Paripiranga 

 

 Desde os anos 1920, com a presença do Professor Abreu e do Padre João de Mattos, 

vinha se “alargando” o espaço da política em Paripiranga, pois o debate público estava sendo 

estendendo em jornais e em outros meios. A partir dos anos 1960 essa tradição arrefeceu. O 

município não teve mais um jornal periódico (O Ideal deixou de circular em 1963) e sua 

primeira emissora de rádio só foi inaugurada em 1996356. O clube social (Clube Vitória) e a 

                                                             
353 O Promotor Gildázio Rizério de Amorim assumiu a promotoria em Paripiranga no ano de 1996 e ainda 

permanece atuando no município, mas desde 2013 só atua na vara criminal.  
354 As iniciativas do promotor Gildázio Rizério de Amorim foram objeto de reportagens em programas de 

televisão de audiência em todo o território nacional como o Jornal da Band (da Rede Bandeirantes de Televisão) 

em 20/10/1998 e o Programa Fantástico (da Rede Globo) em 29/11/1998. 
355 Matadouro é o local onde são abatidos animais cuja carne se destina ao consumo humano. Paripiranga tinha 

quatro matadouros com precárias condições sanitárias e todos foram fechados em função de uma Ação Civil 

Pública movida por Gildázio contra a administração municipal. 
356 A rádio Patrocínio FM teve sua primeira transmissão em 22 de abril de 1996 e desde então sempre contou 

com uma programação local. Doravante, no que diz respeito a programas jornalísticos observa-se uma 

descontinuidade em virtude das ingerências políticas. Isto é, quando o programa está desagradando o grupo de 

situação este atua junto a anunciantes ou junto aos sócios da rádio e acaba tirando o programa do ar. Todavia, 

além de transmitir o a propaganda eleitoral dos candidatos locais nas últimas eleições, nos últimos anos a rádio 

tem transmitido também as seções da Câmara fazendo com que a população acompanhe trabalho dos vereadores.  
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cooperativa agrícola foram os espaços de encontro e debate da sociedade local entre os anos 

1960 e 1980, mas ambos restritos a um público específico: o primeiro à população urbana e 

mais abastada e o segundo aos produtores agrícolas mais expressivos. 

  Por outro lado, ao longo das últimas décadas o município passou por mudanças em sua 

estrutura urbana: algumas das principais praças perderam equipamentos que estimulavam o 

contato e o convívio entre as pessoas e as residências passaram a ser mais isoladas umas das 

outras dificultando o contato entre vizinhos. Assim, os ambientes de convivência onde ocorre 

a “formação de opinião” são os bares, as feiras, as igrejas e as escolas357, com o reforço dos 

novos meios de comunicação, particularmente o rádio e a internet358. Pode-se ainda citar a 

televisão que a partir dos anos 1990, quando se disseminou o uso das “antenas parabólicas” e 

quando alguns canais regionais instalaram equipamentos que melhoraram seu sinal em 

Paripiranga, rompeu o isolamento do município359.  

Portanto, tem-se um cenário que aponta para uma transição na constituição da “esfera 

pública360”, por assim dizer. Com a redemocratização têm surgido instituições e espaços que 

propiciam para determinados atores a possibilidade de uma participação na discussão de 

assuntos públicos. Refiro-me aos sindicatos, às associações civis e às instituições de interação 

entre Estado e sociedade como conselhos e conferencias que tem feito parte da agenda do 

município nos últimos anos. 

O sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais (STTR) de Paripiranga foi 

fundado em 05 de dezembro de 1971, portanto, ainda no período da ditadura militar. Embora 

                                                             
357 Pode-se destacar o Colégio Estadual Governador Roberto Santos que reúne mais de 2 mil alunos de todos os 

pontos do município. Esse encontro diário de jovens é um terreno fértil para a divulgação de ideias e para o 

debate de questões de interesse público. Embora não tenha vingado nenhuma organização estudantil nesta 

escola, verifica-se que há uma mobilização permanente em torno de temas políticos estimulados pelo próprio 

corpo docente e uma ebulição política nos períodos eleitorais. A faculdade também funciona como um espaço de 

formação de opinião visto que coloca em contato jovens de cidades e de origens sociais distintas. O próprio PT 

quando de sua constituição foi turbinado por este ambiente já que vários militantes petistas de municípios 

vizinhos estudavam na instituição. 
358 A internet não tem sido ainda uma ferramenta muito utilizada para o debate público na cidade, pois só conta 

com dois blogs de notícias locais e nestes os “assuntos políticos” são evitados. O único blog local destinado à 

política – que chegou a ter mais de 1000 acessos por mês – era anônimo e, depois de receber críticas de pessoas 

nele citadas, acabou saindo do ar em 2013. Conforme mostrarei no próximo capítulo, na eleição de 2012 ao invés 

de ser um meio de debate, a internet – particularmente as redes sociais como facebook – foi instrumento de 

xingamentos e disseminação de hostilidade entre militantes dos dois principais agrupamentos. 
359 A TV Bahia, por exemplo, retransmissora da rede Globo no estado, permitiu aos moradores do município um 

acompanhamento maior das questões estaduais, inclusive as questões políticas. Até a década de 1980 os 

paripiranguenses acessavam o sinal da retransmissora sergipana da rede globo o que aprofundava o isolamento 

cultural do município em relação à Bahia. 
360 Habermas mostra como a esfera pública tem origem no desenvolvimento das cidades e seus “cafés” onde se 

discutia literatura e depois política. Para ele, ao longo do século XX a esfera pública se modificou e se tornou 

mais complexa, com vários níveis indo da sua forma mais concreta e informal como bares e praças até sua forma 

mais abstrata como os modernos meios de comunicação eletrônica (HABERMAS, 2003). 
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se tratasse de um sindicalismo controlado361, o STTR surgiu naquele período como uma 

esfera paralela à partidária e à administração pública local e seus dirigentes passaram a 

integrar o cenário político do município. O atual dirigente do sindicato lembra a primeira 

liderança expressiva do STR e ressalta: “João Ribeiro era brigador... ele foi chamado a 

Brasília para ser orientado a calar a boca” (José Ildon Rodrigues de Santana, 18/06/2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23 – João Ribeiro, representante do STR de Paripiranga, em congresso de trabalhadores rurais em 

Brasília (maio de 1979). 

Fonte: Arquivo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paripiranga. 

 

 

Para conviver com o sistema político do período o sindicato sempre manteve sua 

direção dividida entre integrantes das duas facções principais do município, o que não 

impediu seus dirigentes de serem “perseguidos” quando se aventuravam na disputa eleitoral: 

“Joaquim Pinto era do PFL e se candidatou a vereador, mas não deixaram ele se eleger por 

causa da ligação com o sindicato” (José Ildon Rodrigues de Santana, 18/06/2012). 

No seu cotidiano o sindicato sempre conciliou o papel de assistência aos trabalhadores 

rurais com a de interlocutor junto às instituições públicas e espaços de discussão como na 

elaboração da Lei Orgânica em 1990 e na gestão de programas sociais ao longo da década de 

1990. O dirigente entrevistado ressalta que neste período o sindicato teve o apoio da igreja 

                                                             
361 O atual dirigente do STTR lembra que era estabelecido que a sede do sindicato estivesse localizada em rua 

pavimentada e próxima do centro da cidade. Atividades políticas, por sua vez, só podiam acontecer a no máximo 

200 metros da sede (José Ildon Rodrigues de Santana, 18/06/2012). 
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católica: “Padre Félix e Irmã Renilda eram de esquerda e ajudaram muito a gente” (José Ildon 

Rodrigues de Santana, 18/06/2012). A partir dos anos 2000 o sindicato envolveu-se 

inicialmente na “luta pela terra”362 e depois novamente com os programas sociais. Foi a partir 

do “Governo Lula” que a atuação do sindicato passou a centrar-se nos programas sociais 

ressaltando, assim, seu papel de “intermediador” entre a população e o Estado muito mais que 

“interlocutor” entre um e outro363.  

Mas a grande mudança do período é que o sindicato passa a ser um ator mais aceito 

pela população e até sua intervenção na política mais compreendida. Como afirma José Ildon 

Rodrigues de Santana (18/06/2012): “Com Lula melhorou mais... acabou o medo que antes 

tinham com a esquerda e com o próprio sindicato”. O sindicalista, que já foi militante do PDT 

e atualmente é dirigente municipal do PCdoB, explica, no entanto, que é preciso “muita 

habilidade” para conciliar a atividade sindical com a militância partidária. 

 Já nos anos 1990 (precisamente em 1993) surgiu o sindicato dos trabalhadores da 

educação, a APLB-Sindicato. A APLB assumiu um protagonismo em Paripiranga em dois 

períodos específicos, já referidos anteriormente, que foram marcados por fortes tensões entre 

os servidores e a administração pública: o primeiro foi em 1996 quando organizaram greve e 

passeatas na cidade, diante do caos na administração, que atingia a categoria e o segundo foi 

entre 2010 e 2011 quando novamente organizou greves364 para negociar um “Plano de Cargos 

e Salários” proposto pela prefeitura e em tramitação na Câmara de Vereadores. Ademais, 

embora tenha uma pauta mais corporativa, a APLB alcançou nestes momentos um 

protagonismo político significativo em virtude da importância da categoria365.  

Além dos dois sindicatos, Paripiranga contou com uma proliferação de associações 

comunitárias nas últimas décadas. Até 1988, o município contava com poucas associações 

civis, destacando-se as de fundo assistencialista, controladas por chefes políticos366. Porém, 

nos anos 1990 e nos anos 2000 vão surgir dezenas de associações voltadas à organização de 

comunidades rurais configurando dois ciclos, conforme ilustra a tabela a seguir: 

 

                                                             
362 Entre 2000 e 2001 o STR atuou em parceria com o MST de Sergipe organizando ocupações em fazendas e em 

órgãos públicos. “Fizemos passeata e ocupamos INSS, prefeitura, delegacia, câmara e seguimos depois para a 

Ponta da Serra”, lembra José Ildon Rodrigues de Santana (18/06/2012). 
363 Inicialmente o papel de “interlocutor” foi acentuado como na constituição do “Comitê Gestor” do Bolsa 

Família em que o STTR atuou intensivamente. Mas nos anos seguintes o sindicato passou a ser também um 

papel de gestor e executor de programas como o “Todos Pela Alfabetização – TOPA” do governo estadual. 
364 A primeira (em 2010) durou três meses e a segunda (2011) 16 dias. 
365 Segundo o IBGE só na rede municipal Paripiranga conta atualmente com 352 professores. Ver 

http://cidades.ibge.gov.br/xtrans/perfil/php/paripiranga_ba. 
366 João Vitorino e Renato Cruz organizaram entidades beneficentes e de assistência social para concorrerem 

com Clarival Trindade que dirigia o Funrural (Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural). 

http://cidades.ibge.gov.br/xtrans/perfil/php/paripiranga
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Gráfico 7 – Ciclos do Associativismo em Paripiranga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado com dados do Cartório das Pessoas Jurídicas da Comarca de Paripiranga. 

 

 

O gráfico mostra que ao longo das últimas décadas foram fundadas 235 associações no 

município sendo que mais de 90% deste total foi entre 1995 e 2010 em patamares 

equivalentes entre os dois grandes ciclos compreendidos no período (1995/2002 e 

2003/2010). O primeiro ciclo está associado diretamente aos programas sociais de 

desenvolvimento rural, particularmente o Pronaf367. Neste período dezenas de associações 

foram fundadas com o objetivo de seus associados acessarem o crédito agrícola368 ou uma 

máquina para uso na lavoura. Geralmente apadrinhadas por chefes políticos, as associações 

tinham fins bem específicos e tendência a cederem a vícios institucionais, como reconhece um 

dos principais estimuladores deste ciclo, o ex-vice-prefeito Renivaldo Pimentel Lima: 

 

Eu e Adérito montamos um sistema para em cada povoado ter uma associação com o 

intuito de ser a representação daquele povoado... só que veio os financiamentos e 

aquilo que era pra ser uma representação transformou-se também num problema, veio 

malandragem (Renivaldo Pimentel Lima, 11/05/2013). 
 

Portanto, as associações se multiplicaram de “cima pra baixo”, por assim dizer, e com 

objetivos bem limitados, logo houve dificuldade para a “cultura associativista” se firmar num 

município com produtores atomizados em suas pequenas propriedades, a despeito da 

experiência com a cooperativa décadas atrás. Todavia, com a criação do Conselho do Fundo 

Municipal de Apoio Comunitário (Fumac), em 1994, e com seu fortalecimento a partir de 

                                                             
367 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar criado em 1996. 
368 Segundo informações ancoradas no ano de 2007, 90 (noventa) associações intermediaram o crédito do Pronaf 

junto à agência local do Banco do Brasil para seus associados. 
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1997, as associações tiveram um novo horizonte de ação no âmbito dos programas de 

desenvolvimento rural.  

O projeto teve êxito na medida em que mobilizou um leque representativo de 

lideranças comunitárias, já que todas as associações tinham assento no Conselho 

independente da posição partidária de seu presidente. Assim, a experiência do Fumac foi uma 

tímida, mas efetiva conquista de protagonismo de atores emergentes. Todavia, o Fumac, que 

dependia muito da administração municipal e a nova gestão iniciada em 2001 não quis dar 

prosseguimento.  

A lacuna deixada pelo definhamento do Fumac foi parcialmente preenchida nos anos 

seguintes, quando o “Governo Lula” estimulou a mobilização social em torno dos programas 

sociais, entre eles o “Fome Zero” e o “Luz Pra Todos”. É neste período que tem lugar o 

segundo ciclo de expansão do associativismo em Paripiranga quando se verificou a fundação 

de 105 associações. Doravante, assim como no ciclo anterior o associativismo foi estimulado 

pela liderança local do PFL em sintonia com os programas sociais federais, neste novo ciclo o 

associativismo foi estimulado pelos militantes petistas afinados com os programas sociais do 

governo federal e depois do governo estadual. 

Portanto, diferentemente de outras regiões onde a atuação pastoral da igreja católica 

esteve na base da expansão do associativismo (DAGNINO, 2004), em Paripiranga o 

fenômeno está relacionado à criação de programas sociais. Há, todavia, que se considerar o 

trabalho de movimentos como a “CPT369”, a “ARCAS370” e a “ASA371”, todos ligados à igreja 

católica, na organização de entidades de base local em Paripiranga nos últimos anos.  A 

ARCAS e a ASA, por exemplo, que atuam na construção de cisternas, tem oxigenado 

algumas associações comunitárias dando-lhes, inclusive, uma agenda e uma pauta de atuação 

que vão além do crédito agrícola. No entanto, estas instituições não têm conseguido quebrar a 

lógica da “solidariedade vertical”, uma vez que suas ações dependem mais das articulações 

                                                             
369 A Comissão Pastoral da Terra – CPT é um órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A 

CPT desenvolve um trabalho de apoio a trabalhadores rurais sem terra organizando acampamentos e oferecendo 

assistência jurídica aos acampados, entre outras ações. Em Paripiranga a CPT apoia acampamentos desde os 

anos 1990 e o atual vereador petista José Wilson de Santana foi um de seus representantes locais entre 2004 e 

2006. 
370 A Associação Regional de Convivência Apropriada a Seca – ARCAS é uma entidade privada sem fins 

lucrativos que atua há mais de 20 anos na região nordeste da Bahia na construção de cisternas, bem como na área 

de Assistência Técnica e Extensão Rural. 
371 Conforme consta em seu próprio site, a Articulação Semiárido Brasileiro – ASA “é uma rede formada por mil 

organizações da sociedade civil que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de convivência com a 

região semiárida. Sua missão é fortalecer a sociedade civil na construção de processos participativos para o 

desenvolvimento sustentável e a convivência com o Semiárido referenciados em valores culturais e de justiça 

social” (http://www.asabrasil.org.br/). A principal ação da ASA em Paripiranga tem sido a construção de 

cisternas através do P1MC (Programa Um Milhão de Cisternas) desenvolvido em parceria com a própria 

ARCAS e associações locais e com financiamento do Governo Federal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
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entre suas lideranças de diversos níveis e entre essas e as fontes financiadoras 

(particularmente os governos federal e estadual). 

Outra característica que o associativismo tem encontrado no município é o curto prazo 

de vida das associações. Sendo a maioria fundada com vistas a fins imediatos, a frustração 

deste objetivo ou seu alcance precoce tem sido acompanhado pela desmobilização das 

associações. O quadro atual mostra um número de associações ativas que representa cerca de 

25% do total de associações fundadas. A tabela a seguir apresenta o panorama do 

associativismo em Paripiranga conforme informações obtidas em 2012 junto ao escritório 

local da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário – EBDA, que tem uma atuação 

muito próxima destas associações: 

 

Tabela 5 – Associativismo Civil em Paripiranga 

TIPO DE INSTITUIÇÃO QUANTIDADE 

Associação Comunitária/Produtores Rurais 55 

Associação Educacional/Cultural 04 

Fundação Cultural/Assistência Social 01 

TOTAL 60 

Fonte: elaborado com base em dados da EBDA. 

 

 

 Assim, tem-se um associativismo ainda imaturo e pouco diversificado. Isto se torna 

evidente quando da organização de espaços de negociação pública ou de participação social 

como conselhos e conferências. A experiência do Fumac nos anos 1990 foi uma exceção 

porque, como já mostrado, tratou-se de fato de um espaço de participação e negociação entre 

sociedade e agentes públicos que promoveu protagonismo e aprendizado. Já nas 

“mobilizações” mais recentes em torno de programas sociais tem-se uma participação mais 

restrita às lideranças. Estas lideranças, por sua vez, acabam sendo prezas fáceis dos políticos e 

da administração pública. Assim, em espaços como conselhos e conferencias públicas as 

associações acabam sendo instrumentalizadas ou pelo menos neutralizadas. 

 Os espaços de participação social como conselhos e conferencias tem marcado 

presença no município em virtude de sua obrigatoriedade (no caso dos conselhos) ou da 

mobilização estimulada por outras esferas de governo (no caso das conferências). Com efeito, 

estas instituições e espaços também tem feito parte do cotidiano do município, embora sem 

chamar muita atenção da sociedade em geral e da classe política em particular. O que 

favoreceu a expansão destes espaços foi a mudança no cenário político nacional e regional, 

bem como as mudanças nas elites locais que tiveram que se adaptar à nova “gramática 
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política” do Estado brasileiro. Assim, se até 2008 as elites locais mantinham distancia destas 

instituições372, a partir de 2009 e, particularmente de 2010 quando o prefeito ingressou num 

partido governista (o PSD), o quadro mudou.  

Nos últimos anos foram realizadas conferências373 e audiências públicas no município. 

No entanto, a assimilação desta nova gramática é acompanhada pelos velhos vícios da cultura 

política local. Foi o que ocorreu, por exemplo, quando o município organizou uma audiência 

pública voltada para a definição de uma emenda no Orçamento da União de 2012374. A 

audiência pública foi realizada no prédio da Câmara Municipal de Vereadores (no dia 6 de 

dezembro de 2011) e a prefeitura não divulgou em veículo aberto e mobilizou os funcionários 

da área da saúde (agentes de saúde e endemias, principalmente). Na audiência o secretário 

impôs a vontade da prefeitura e entrou em conflito com a plenária ao insistir em sua proposta 

e não dar ouvidos aos participantes. Houve voz de protesto, mas o secretário venceu. 

 Portanto, não há uma esfera pública suficientemente institucionalizada para controle 

das instituições representativas e cujo funcionamento seja capaz de transformar a cultura 

política, embora a proliferação de instituições e espaços formais tenha ajudado a promover 

novos personagens para o cenário político375. Assim, os sindicatos, as associações e os 

espaços participativos têm sido meios eficazes para o surgimento e fortalecimento de novas 

lideranças políticas cuja atuação implica num alargamento do espaço e do tempo da política, 

por assim dizer. Todavia, esta mudança esbarra na dinâmica das eleições cuja lógica 

sobrepõe-se a estas novas formas de mediação política e exige uma “acomodação” destes 

“novos atores” à cultura política das elites tradicionais. 

 

                                                             
372 Nos primeiros anos do Governo Lula o único envolvimento da administração municipal com espaços de 

negociação com a sociedade foi no âmbito da formação do Comitê Gestor do Fome Zero. Na ocasião a prefeitura 

mobilizou toda sua força para conseguir o comando do comitê que seria responsável pelo cadastro dos 

beneficiários do programa. Portanto, este envolvimento só aconteceu porque o prefeito percebia a possibilidade 

de fazer uso político com a elaboração do cadastro.  
373 Constatei a realização de duas conferências da saúde e duas conferências das cidades entre 2010 e 2012, além 

de audiências públicas com fins mais específicos. 
374 A iniciativa foi estimulada pelo Governo Federal para que os municípios com menos de 50 mil habitantes 

obtivessem recursos (entre 300 e 600 mil) na área da saúde. 
375 Na eleição de 2012, por exemplo, dos 41 candidatos a vereadores 10 tinham origem em instituições sindicais 

e associativas: José Wilson de Santana (associação comunitária), Gilson Borges dos Reis (associação 

comunitária), Rita Maria do Nascimento Rosário (associação comunitária), Manoel Messias dos Santos 

(associação comunitária) e Maria Sonia Oliveira Conceição (associação comunitária) do PT, Eliziário da Silva 

Moreira (associação comunitária) do PPS, Antônio Santana de Oliveira (associação comunitária) do PPL, 

Edivaldo Rabelo de Santana (associação comunitária) do PV, Nailza Felix Santos Oliveira (associação 

comunitária) do PSDB, João Neto Fraga Santana (sindicato dos professores) do PCdoB. Além desses, José Ildon 

Rodrigues de Santana, que é dirigente do sindicato dos trabalhadores rurais, também registrou sua candidatura 

pelo PCdoB, mas teve o registro negado. Dos 10 candidatos citados, dois foram eleitos e com o primeiro e o 

terceiro lugar em número de votos: respectivamente, Antonio Santana de Oliveira (PPL), 1.476 votos, e José 

Wilson de Santana (PT), 1.002 votos. 
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4.2.3. As eleições municipais a partir da redemocratização 

 

 Com as transformações sociais e político-institucionais das últimas décadas as eleições 

municipais sofreram algumas mudanças. A década de 1980 marcou uma transição não só 

porque foi o período de despedida de velhos chefes políticos locais (João Vitorino e Clarival 

Trindade) e de uma mudança na política estadual (declínio do carlismo e ascensão do 

petismo), mas porque foi nele que começaram a entrar em cena novas formas de mediação 

política e conquista de adesão376. Todavia, o que tem marcado as eleições municipais 

recentemente é uma expansão das dádivas e um recrudescimento da violência física, o que em 

parte se deve à diminuição das fraudes devido à implantação do voto eletrônico.  

 A eleição de 1992 foi a última eleição municipal a ser marcada pelas fraudes. Embora 

sem a presença direta dos dois velhos chefes políticos (João Vitorino e Clarival Trindade), a 

campanha foi equilibrada e tensa377. Todavia, foram as fraudes na votação e apuração que 

mais marcaram o pleito. Num pedido de impugnação interposto junto à justiça eleitoral pela 

chapa oposicionista, derrotada no pleito, constam as acusações de que “pessoas votaram 

várias vezes”, particularmente os “fiscais de urnas”, e a de que “mortos votaram”378.  

O voto em cédula de papel possibilitava todas essas formas de fraudes e, inclusive, no 

processo de apuração como reconhece uma liderança governista do período: “Quem fazia as 

bancas apuradoras levava vantagem” (Renivaldo Pimentel Lima, 15/11/2013). A vantagem 

referida era que quando os votos eram apurados uma pessoa lia o que estava na cédula, outra 

conferia e outra anotava o voto, portanto, se todos fossem eleitores do mesmo candidato, era 

fácil burlar o resultado. Com efeito, quando a votação era nesse sistema era comum um 

candidato a vereador “dormir eleito e acordar derrotado”, para usar uma expressão local. Dito 

de outro modo, os votos eram transferidos de um candidato para outro conforme o que era 

                                                             
376 Me refiro aqui às práticas de prestação de favores como nos casos das velhas lideranças (Clarival Trindade no 

Fumrural e João Vitorino e Renato Cruz com suas fundações assistenciais) e mesmo das novas lideranças que, 

como já mostrei, se projetaram como mediadores de benefícios para a população pobre nos últimos anos. 
377 A tensão chegou a alcançar o núcleo da igreja católica já que o padre era acusado por parte dos paroquianos 

de apoiar o candidato oposicionista José Menezes de Carvalho. A acusação ganhou força quando o padre 

organizou um debate entre os candidatos e só José Menezes compareceu. O fato é que o candidato governista 

José Vieira Sobrinho era semianalfabeto e não tinha habilidade com a oratória, por isso alguns paroquianos 

acusavam o padre de promover o debate para constrange-lo. No dia do pleito uma série de acontecimentos no 

que diz respeito ao transcorrer da votação geraram queixas por parte dos oposicionistas como podemos verificar 

no depoimento de Walker Rabelo Dias (21/02/2013): “Colocaram terra, fizeram uma barricada, para os carros 

não chegarem na casa de Zé Menezes”. As supostas irregularidades apontadas pelo então correligionário 

oposicionista fazem parte, no entanto, do arsenal de práticas políticas da facção que antes ele pertencia já que, 

conforme mostramos no capítulo anterior, essas práticas foram largamente utilizadas na eleição de 1976 em que 

Clarival Trindade elegeu-se prefeito. 
378 Ver “Eleições 1992, diversos documentos”, no Arquivo do Cartório Eleitoral de Paripiranga. 
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combinado entre a mesa apuradora e os chefes políticos. Portanto, a eleição nesse sistema 

funcionava quase do mesmo jeito das antigas eleições a “bico de pena”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 4 – Cédula de votação de papel da eleição de 1988 em Paripiranga. 

Fonte: Arquivo pessoal de Renivaldo Pimentel Lima. 

 

 

Um efeito da utilização das fraudes neste período foi a “judicialização” do processo 

eleitoral. A exemplo do que já havia ocorrido em 1988, quando a eleição foi decidida mesmo 

antes do pleito em virtude da impugnação do mais forte candidato oposicionista379, em 1992 o 

resultado das urnas também teve de ser decidido pela justiça. Mas o processo não foi decidido 

em favor da parte acusadora o que, segundo um de seus aliados no pleito, se deve ao 

atrelamento político da justiça baiana no período: “Aquela eleição de 1992 foi roubada. O 

pessoal confiando em Ronaldo, mas Ronaldo não tinha força porque Antonio Carlos era 

amigo de Ruy e Ruy era com Zé de Nezinho (Walker Rabelo Dias, 21/02/2013)”380. 

Em 1996 a via judicial constituiu uma frente de luta política desde o início. Candidato 

sem muitas chances por conta dos problemas com a gestão em que foi o vice-prefeito, 

Renivaldo Pimentel Lima (PFL) tentou usar a via judicial como tábua de salvação. Advogado 

de profissão, Renivaldo impetrou pedido de cassação da candidatura do oposicionista José 

Menezes de Carvalho alegando irregularidades partidárias. Conforme explica: 

 

                                                             
379 Conforme já dito, a disputa política de 1988 teve seu desfecho definido num processo judicial envolvendo o 

comando do PMDB. O candidato escolhido em convenção pelo partido foi Manoel Messias Santos, genro de 

João Vitorino, mas a convenção foi anulada por Renato do Rosário Cruz que disputava o comando do PMDB 

com este. Além disso, o PDT, do então candidato José Hugo Ferreira Pinto, conseguiu a impugnação da 

candidatura de Manoel Messias em virtude deste ter sofrido cassação de seu mandato de vereador (no ano de 

1985). 
380 “Ronaldo” é José Ronaldo de Carvalho, que em 1992 era deputado estadual carlista e em Paripiranga apoiava 

José Menezes de Carvalho, e “Ruy” é Ruy Dias Trindade, que era o vice-presidente do Tribunal de Justiça do 

estado e um aliado do carlismo e primo Clarival Dantas e Trindade, líder da facção situacionista. 
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Zé Menezes não tava com o partido correto... depois veio a pressão de Zé Ronaldo... 

Zé Ronaldo pegou Cenina e Baltazar e fez Cenina vim aqui pra concertar isso aí... e 

quando eu cheguei pra ver a centença que tava tudo certinho, tudo pro meu lado... o 

Dr. disse oi Renivaldo infelizmente veio essa certidão dizendo que tá tudo ok... isso 

em Cicero Dantas (Renivaldo Pimentel Lima, 18/11/2013). 
 

 Portanto, mais uma vez a via judicial foi acionada numa eleição local e mais uma vez 

a questão política prevaleceu sobre ela. Dito de outro modo, à medida que a justiça se 

constituía num contraponto às fraudes e irregularidades eleitorais, a política, sob a égide do 

carlismo, tratava de amortecer seus efeitos. A judicialização perdeu força nas eleições 

seguintes voltando a aparecer nas eleições de 2008 e 2012. 

A partir da eleição municipal de 2000 as fraudes relacionadas à votação e apuração 

diminuíram devido à introdução da urna eletrônica. Todavia, houve um recrudescimento do 

uso da violência física e da “compra de votos”. A violência física aqui referida se baseia 

fundamentalmente na pressão sobre candidatos e cabos eleitorais adversários no sentido de 

inviabilizar visitas a eleitores. Para executar tal tarefa, as facções recrutam pessoas e 

organizam verdadeiros exércitos de “valentões” 381 cuja tarefa é executar o “trabalho sujo” da 

campanha política, por assim dizer. 

Esta prática, que em 2000 foi organizada com o pretexto de impedir que o prefeito em 

campanha de reeleição utilizasse da “máquina” para conseguir votos382, tornou-se um 

instrumento constante dos vencedores. Nas eleições seguintes a violência passou muitas vezes 

do estado latente para a forma aberta sendo os candidatos oposicionistas alvos de “cercos” e 

até de disparos de armas de fogo que os impediram de fazer visitas a eleitores383.  

A partir da eleição de 2008 o trabalho destes grupos passou a ser também um 

garantidor da efetividade das “adesões”. Ou seja, depois que o cabo eleitoral ou o próprio 

                                                             
381 Geralmente são indivíduos de físico avantajado ou índole destemida que costumam envolver-se em brigas e, 

em alguns casos, até em atividades criminosas. Muitas vezes, tratam-se de pessoas que vivem à margem da 

sociedade e acabam se associando aos políticos em busca de proteção e dinheiro em função dos quais oferecem 

seus serviços como segurança pessoal ou participando de grupos de pitbulls durante as campanhas eleitorais.  
382 O que faz até algum sentido, mas de fato o candidato situacionista estava bastante desgastado e a eleição já se 

anunciava como uma grande derrota. Como observou um aliado e conselheiro do então prefeito e candidato José 

Menezes: “Quando ele foi prefeito [...] ele maltratava os eleitores. Aí os cabos eleitorais me procuravam pra 

dizer que eu tinha que fazer alguma coisa porque Wilson e Esileide tava jogando a política fora” (Walker Rabelo 

Dias, 21/02/2013). Já um líder oposicionista do período, que era o candidato do PFL antes de renunciar em favor 

de Carlos Alberto observa o seguinte: “Uma coisa que ajudou Carlinhos a ganhar é que eu fiquei segurando, 

segurando, e o povo querendo ele, eles mobilizando o povo, quando foi um mês Zé Menezes que tava sem 

candidato ganhou um candidato forte... porque havia uma comoção popular pra colocar Carlinhos... a demora 

ajudou ele, inclusive, se tivesse mais uns dias Zé Menezes tinha ganhado a eleição porque começou a gastar” 

(Renivaldo Pimentel Lima, 18/11/2013). 
383 Na eleição de 2004 o candidato a prefeito da oposição José Menezes de Carvalho (PTB) foi abordado por um 

grupo de pessoas numa comunidade rural e depois de sofrer ameaças foi obrigado a retornar para a sede do 

município. Já na eleição de 2008 um veículo que conduzia o candidato oposicionista Dr. Zé Carlos (PSDB) 

chegou a ser alvejado por um disparo de arma de fogo que, no entanto, não atingiu ninguém. 
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candidato “negocia” o voto com um eleitor, os pitbuls – como são chamados estas pessoas 

envolvidas no trabalho de perseguição em alusão ao animal conhecido pela força e valentia – 

tratam de monitorar e pressionar o eleitor até a hora do voto para garantir que ele não desfaça 

o trato. Nestes casos são realizadas verdadeiras vigílias noturnas em povoados e comunidades 

para que a população se sinta acuada, uma tática de terror que lembra a ação de grupos de 

cangaceiros em pequenos municípios sertanejos no início do século XX. Ademais, esta prática 

tem se caracterizado como marca dos situacionistas que dispõe de meios para manter esses 

grupos no período entre eleições. 

Tratarei com mais profundidade destes pontos no capítulo seguinte. No entanto, cabe 

ainda analisar outras mudanças (e também continuidades) verificadas nas últimas eleições 

municipais. A partir do pleito de 2004 Paripiranga passou a contar com a propaganda no rádio 

que dá maior visibilidade aos candidatos e fazendo com que estes dividam o tempo entre 

visitas a eleitores e presença nos estúdios de gravação. Outra mudança importante diz respeito 

a dois fatores: o surgimento da Faculdade AGES e a ascensão do PT. 

 Fundada em 2001, em 2004 a Faculdade AGES já estava consolidada enquanto 

empreendimento econômico-social, e seu proprietário – que integrara a administração de José 

Menezes (1997-2000) como seu principal secretário – com um expressivo poder de influência 

na política, mas sua participação na eleição foi discreta. No entanto, no pleito de 2008, o 

empresário organizou uma chapa de candidatos a vereadores recrutados entre pessoas ligadas 

de alguma maneira à faculdade384 e, para prefeito, apoiou ostensivamente o candidato 

situacionista situacionista do qual se aproximou por interesses empresariais385.  

Em 2012 a faculdade não apresentou uma chapa de vereadores, mas apoiou novamente 

o candidato situacionista386. Ademais, embora seja uma instituição que também forma novas 

lideranças – basta citar o próprio PT que teve parte de suas militantes formados na faculdade 

– o fato de ser uma entidade privada garanti-lhe um poder de influência eleitoral muito 

grande, particularmente com a prestação de favores à população local – empregos, bolsas de 

                                                             
384 A chapa era composta por 11 candidatos e os mais destacados foram: Marcia Veronica Maynart Rabelo 

(funcionária, obteve 200 votos), Marcos Luan Dias da Cruz (funcionário, obteve 144 votos), Marcos Antônio 

Pinto (funcionário, 134 votos), Augusto César Santiago Teixeira (professor, obteve 125 votos), Cilene Rodrigues 

Bispo (funcionária, obteve 52 votos), Flavia Maria Tavares Alves Conceição (funcionária, obteve 33 votos). 
385 Em 2007 a faculdade obteve da prefeitura um terreno próximo ao campus para ampliar suas instalações.  Já 

em 2008 foi aprovada a Lei nº 01/2008 (de 15 de abril de 2008) pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo 

prefeito instituindo uma “permuta” de tributos municipais (IPTU e ISS) por “serviços educacionais” no âmbito 

do PREDU – Programa Educação para Todos, gerido pela Secretaria Municipal de Educação. Com a entrada em 

vigor desta lei a faculdade passou a conceder bolsas de estudo em contrapartida à isenção dos impostos. 
386 O apoio, no entanto, não foi ostensivo e, portanto, um dos candidatos da oposição, o Pe. Gilmar, cultivava a 

esperança de ser o preferido da faculdade. 
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estudo, cestas básicas, etc. Portanto, a faculdade tem sido paradoxalmente um centro 

formador de novos atores e também um fortalecedor do mandonismo. 

 A influência do mandonismo carlista nas eleições locais já foi apontada quanto à sua 

ingerência sobre a justiça (de 1988, 1992 e 1996), porém, em 2000 este poder mostrou outra 

face. É o que se pode concluir do depoimento de Renivaldo Pimentel Lima que era candidato 

do PFL e foi forçado a renunciar: 

   

Eu ganhei a convenção, mas depois começaram a desarticular até que veio o 

ultimato... mim chamaram a Salvador, que eu não acredito que foi Antonio Carlos, foi 

o próprio Paulo Magalhães, que eu soube depois que ele [ACM] disse a uma pessoa 

que “não queria acabar com a carreira do menino... mas aí quando Carlinhos ganhou 

ele aproveitou pra ferrar com Paulo Souto” (Renivaldo Pimentel Lima, 18/11/2013). 
 

 Essa ingerência dos chefes políticos regionais sobre a política local era uma marca do 

período anterior dado continuidade pelo carlismo. Todavia, o carlismo era dividido entre 

facções internas e estas facções acabavam por disputar entre si os municípios. No caso de 

Paripiranga a facção formada em torno do PFL esteve sob a “influência” do deputado Paulo 

Magalhães, enquanto a facção formada em torno do PTB tinha a simpatia do governador 

Paulo Souto387. Mas era de ACM a última palavra e em Paripiranga, era Wanilda Trindade, 

vice na chapa de Carlos Alberto, que gozava de sua simpatia. 

  A partir de 2008, quando o carlismo já havia perdido a hegemonia estadual, a política 

local se desprende de suas amarras. Com efeito, surgiram duas candidaturas oriundas da 

facção governista, além do candidato apoiado pelo prefeito. Os candidatos José Carlos 

Bezerra Carvalho e Gilmar Maranduba Costa Conceição tinham sido apoiadores importantes 

do então prefeito Carlos Alberto, em 2000 e uma vez afastados da facção388 tiveram liberdade 

para construir suas candidaturas, o primeiro pelo PSDB e o segundo pelo PMDB. Caso à parte 

é o PT, que desde 2004 vinha tendo candidatura própria e buscando fugir da bipolaridade das 

elites tradicionais. No caso desse partido, deve-se acrescentar ainda seu perfil dissonante com 

a cultura política local, principalmente em 2004 e 2008 quando apareceu como franco atirador 

e como defensor de uma agenda política relacionada à participação social e a outras questões 

que compunham a gramática política dos partidos tradicionais. 

 

                                                             
387 Em 2004 o deputado fed. Fabio Souto, filho do governador Paulo Souto, que tinha obtido expressiva votação 

no município em 2002 com o apoio de José Menezes, prometeu ajudar este a conquistar a prefeitura novamente, 

mas não conseguiu cumprir a promessa e acabou sendo acusado pelos eleitores locais de fazer “corpo mole”. 
388 Vale ressaltar que enquanto José Carlos afastou-se do prefeito Carlos Alberto logo em 2001 Gilmar, então 

pároco do município, permaneceu ao lado do prefeito até 2007 quando resolveu se filiar ao PMDB visto que o 

prefeito tinha optado pelo secretário George Roberto Ribeiro Nascimento como seu candidato. 
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4.3. Síntese do capítulo 

 

Impulsionado pela redemocratização e seus desdobramentos políticos, o município de 

Paripiranga passou por algumas mudanças em sua configuração política nas últimos décadas. 

No que diz respeito às elites políticas observou-se que, num primeiro momento (anos 1980) a 

introdução do pluripartidarismo possibilitou às novas lideranças uma afirmação política 

independente. Com a morte dos dois antigos chefes das facções no início dos anos 1990, a 

renovação geracional se completou. Nos anos 2000 esse processo se consolidou com a 

chegada do PT ao governo federal (2002) e estadual (2006), com efeito, já em 2008 os 

principais personagens do cenário local não tinham vínculos sociais com as antigas 

oligarquias e nem laços políticos com as velhas facções ligadas ao carlismo. No entanto, o 

“adesismo” ou o “governista” das elites locais sobreviveram mesmo no pós-carlismo.  

A partir dos anos 1990 e, sobretudo, dos anos 2000, a administração pública ganha 

nova dinâmica e provoca tensões com a cultura política. Neste mesmo período o 

associativismo e a “participação” se expandem no município e, ainda que não fomentem 

formas duradoras de solidariedade horizontal, elas introduzem outros atores no cenário 

político o que implica num “alargamento” do tempo e do espaço da política. Nas eleições 

houve uma diminuição das fraudes, dificuldade pela introdução do sistema eletrônico de 

votação, mas um fortalecimento da judicialização e, principalmente, um recrudescimento da 

violência física e um incremento das diversas formas de barganha do voto.  

Enfim, o quadro que se apresenta é de uma mudança significativa, ainda que haja uma 

acomodação dentro de alguns parâmetros básicos do mandonismo local. O espaço político 

tornou-se mais fragmentado e diversificado e o jogo político mais complexo e multifacetado; 

há uma transição do perfil da liderança política; o poder tornou-se mais centrado na máquina 

da prefeitura e a relação entre políticos e eleitores cada vez mais mediada pelo dinheiro. No 

capítulo a seguir mostrarei, de forma mais aprofundada, como este quadro afeta o ponto 

nevrálgico da política local, isto é, a eleição municipal. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. ELEIÇÃO MUNICIPAL NO SÉCULO XXI: PARIPIRANGA 2012 

 

Neste capítulo abordarei aspectos relacionados ao cotidiano da política em Paripiranga 

tendo por base a eleição municipal de 2012. O objetivo é analisar como a política é afetada 

pelas transformações sociais e político-institucionais que ocorreram nas últimas décadas a 

partir de seu ponto nevrálgico, isto é, a eleição municipal. O capítulo está estruturado em duas 

seções que, por sua vez, estão divididas em diversas subseções. A primeira seção destina-se a 

uma descrição e reflexão sobre o perfil dos principais candidatos, o dia a dia da campanha, as 

formas de engajamento da população e o dia da eleição. Na segunda seção, discutirei os 

efeitos das mudanças tecnológicas (introdução da internet nas campanhas), institucionais 

(maior independência do judiciário e das polícias) e sociais (maior individuação e mudança 

nas dádivas eleitorais) sobre a eleição. 

 

5.1. Os candidatos, a campanha e o voto 

 

5.1.1. Situação, oposição e configuração eleitoral 

 

 A eleição de 2012 contou com quatro candidatos a prefeito. Além do prefeito George 

Roberto Ribeiro Nascimento (PSD) e de José Carlos Bezerra Carvalho (PT), o Dr. Zé Carlos, 

que representavam os dois polos principais em confronto, candidataram-se Renivaldo 

Pimentel Lima (PV) e José Almir Rabelo Andrade (PRB). Portanto, a eleição de 2012 repetiu 

o quadro de 2008 tanto na existência de quatro candidaturas, quanto na polarização entre 

George e Dr. Zé Carlos389. A principal diferença ficou por conta da nova situação dos dois 

principais candidatos: George Nascimento, já como prefeito em exercício, reuniu em torno de 

si muitos de seus adversários em 2008 e Dr. Zé Carlos acumulava quatro anos de intenso 

trabalho político e o capital do PT, seu novo partido. 

                                                             
389 George Nascimento se reelegeu com 8.896 votos contra 8.047 votos do segundo colocado, Dr. Zé Carlos, 

correspondendo a 53% e 47% dos votos válidos, respectivamente. Já Renivaldo e José Almir, com 141 e 35 

votos respectivamente, não alcançaram 1% do total de votos. Os dois candidatos que polarizaram a eleição 

formaram frentes partidárias que reuniam as principais lideranças que surgiram no período recente. A coligação 

do prefeito George Nascimento – “União e Trabalho” – era composta de 09 siglas: PSD, DEM, PP, PPL, PSL, 

PR, PSB, PRTB e PHS. Já a coligação do oposicionista Dr. Zé Carlos – “Paripiranga tem uma esperança” – era 

composta de 07 siglas: PT, PMDB, PSDB, PTB, PCdoB, PPS e PSC. 
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 Conforme pode-se concluir do que já falei a respeito de George Nascimento e Dr. Zé 

Carlos, a eleição de 2012 colocou em confronto dois candidatos de perfis muito distintos. 

Além disso, os agrupamentos que estes dois representavam tinham posições distintas. O 

prefeito, em campanha de reeleição, era o candidato de um agrupamento que estava na 

situação há 12 anos – e descontado o período em que José Menezes governou o município 

(1997-2000) essa hegemonia vem de 1977, quando Clarival Trindade assumiu a prefeitura. 

Por sua vez, o agrupamento que agora Dr. Zé Carlos liderava se enfraqueceu ao longo destas 

últimas décadas, quando João Vitorino perdeu progressivamente seu prestígio político, até 

falecer em 1992. Deve-se ainda ressaltar o perfil das chapas de candidatos a vereadores que os 

dois candidatos a prefeito montaram para esta eleição. 

As características dos candidatos a vereadores são importantes porque elas podem 

compensar ou reforçar características de seus candidatos a prefeito. Se, por exemplo, o 

candidato a prefeito não é popular um candidato a vereador pode contornar determinadas 

situações de insatisfação. Isso ocorre, sobretudo, porque atualmente os candidatos a 

vereadores são os principais cabos eleitorais, pois são geralmente próximos do eleitor e 

acabam exercendo papel de intermediário entre este e o prefeito (aprofundaremos esse ponto a 

seguir). A tabela a seguir traça um perfil dos dez (10) principais candidatos a vereadores390 

dos dois agrupamentos: 

  

Quadro 7 – PRINCIPAIS CANDIDATOS A VEREADORES 2012 

CANDIDATOS DA SITUAÇÃO CANDIDATOS DA OPOSIÇÃO 
Nome Partido Ocupação em 2012 Nome Partido Ocupação em 2012 

Toinho de Virgílio PPL Líder comunitário Wilson do PT PT Líder comunitário 

Givaldo Cardoso PSD Pedreiro Nany de Bira PMDB Dona de Casa 

Antunes PR Peq. empresário J. Leal PSDB Líder católico 

Jerônimo de Brício PP Vereador e 

empresário 

Augusto de 

Dezinho 

PMDB Caminhoneiro 

M. Antonio de Bizé PSD Vereador Marcelo de 

Geonilda 

PTB Vereador 

Paulo de Nezinho PSD Vereador Zé de Daniel PT Líder comunitário 

Zé Aloísio PFL Vereador Dotorzinho PPS Empresário 

Didi Pedreiro PFL Vereador Gilson Borges PT Líder comunitário 

Antonio Peba PSD Vereador Prof. Joao Nt PCdoB Sindicalista 

Tetide PP Vereador Prof. Messias PT Líder comunitário 

Fonte: elaborado com dados do TRE-BA. 

 

                                                             
390 Optei por limitar o número em dez porque esse ponto de corte contempla as candidaturas mais expressivas da 

eleição. A rigor, a maior parte dos demais candidatos das duas coligações são nomes incluídos para preencher a 

chapa e, principalmente, cumprir a cota de mulheres. O quadro foi elaborado com os nomes que constavam na 

urna e nos boletins do Tribunal Regional Eleitoral e foram dispostos segundo a ordem decrescente de votação. 

Os nomes que estão em linhas com preenchimento claro foram eleitos e os que estão nas linhas com 

preenchimento escuro (abaixo) são os que não foram eleitos. 
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 Observa-se que entre os situacionistas a maior parte dos candidatos competitivos eram 

vereadores em busca da reeleição391. O mais votado entre estes era um dos únicos dois que 

ainda não tinham mandato, porém, já havia disputado outra eleição pela oposição e, ao aderir 

à situação, foi agraciado com cabos eleitorais e outros apoios. Era, portanto, uma chapa de 

pessoas experientes e capazes de operacionalizar a campanha conforme as necessidades 

postas pelo confronto.  

Já entre os oposicionistas a quase totalidade dos candidatos não tinha mandato, a única 

exceção era “Marcelo de Geonilda392”. “Nany de Bira de Gringo” também lutava pela 

reeleição do mandato do esposo, que era vereador, mas em 2012 se candidatou a vice-prefeito 

na chapa encabeçada por José Carlos Bezerra de Carvalho. Ainda na chapa da oposição pode-

se destacar a presença dos militantes com forte atuação nos programas sociais do governo 

como Wilson do PT, Gilson Borges e Professor Messias, além do sindicalista Professor João 

Neto e do líder católico J. Leal. Tratava-se, portanto, de uma chapa menos experiente, porém, 

oxigenada e turbinada por um arsenal discursivo e outras recursos políticos que reforçavam o 

perfil mudancista do candidato majoritário. 

Outro fator de diferenciação dos agrupamentos está no repertório discursivo e nos 

símbolos mobilizados. Enquanto o candidato situacionista apostou na retórica da continuidade 

com o slogan “Em time que tá ganhando não se mexe”, o candidato oposicionista optou pelo 

discurso mudancista com o slogan “Paripiranga tem uma esperança”. Não obstante seu papel 

primordialmente retórico, inculcado através de jingles, panfletos e cartazes, os slogans 

acabam por nortear todo o discurso da campanha. Com efeito, a situação precisava explicar 

nos programas de rádio e nos discursos de seus candidatos “porque” o “time” não devia ser 

mexido. Do mesmo jeito, a oposição era desafiada a convencer seus eleitores de que era 

possível vencer a eleição e mudar o rumo da administração. 

Por outro lado, as facções e as siglas que as representam apegam-se em seus símbolos 

para forjarem uma espécie de “identidade”. As cores adotadas nas bandeiras e camisetas 

(verde para a situação e vermelha para a oposição), as palavras de ordem nos comícios, os 

bordões, tudo busca uma afirmação diante do oponente. Assim, por exemplo, enquanto a 

situação apegava-se à ideia de “nação” (nação 55) para reforçar o sentimento de grandeza e 

                                                             
391 Observando a coluna “ocupação” nota-se que a maioria já ocupava o cargo de vereador em 2012. Alguns, 

inclusive, já buscavam o quarto e o quinto mandato como nos casos de “Antonio Peba” (Antonio José de Souza) 

e “Jerônimo de Brício” (Jerônimo Evangelista de Carvalho Neto), respectivamente. 
392 Marcelo Ricardo de Sales Rabelo (Marcelo de Geonilda) é filho de Raimundo Sales e Silva, prefeito entre 

1970 e 1972 e aliado de João Vitorino de Menezes entre os anos 1960 e 1970. Além de vereador tentando a 

reeleição, Marcelo havia participado das eleições em Paripiranga desde o início dos anos 1990 chegando a 

cogitar a disputa da prefeitura em 2000. Era um dos políticos mais experientes da oposição. 
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unidade, a oposição apostava no conceito de “família” (família do 13) para reforçar o 

sentimento de afetividade e de amizade entre os integrantes.  

Tinha-se, então, uma situação ufanista e uma oposição messiânica, por assim dizer. 

Portanto, além das diferenças de perfil pessoal dos candidatos e das tradições e símbolos de 

cada facção ou sigla, havia a diferença de ser situação ou oposição. Para os primeiros, o mote 

do continuísmo para atiçar seus seguidores, sobretudo, aqueles que têm interesses materiais 

em jogo (comerciantes, funcionários comissionados etc.), para os segundos, o mote da 

mudança para mobilizar os insatisfeitos com a administração. 

A existência de quatro candidaturas trouxe novos ingredientes para a eleição e trouxe 

dificuldades para os candidatos competitivos, sobretudo, o prefeito que passou a ter três 

adversários sendo dois franco-atiradores com tendência a fazerem duras críticas à 

administração em suas participações no horário eleitoral do rádio, no corpo a corpo e em 

outras oportunidades. Por isso, conforme a pesquisa constatou, os situacionistas buscaram, 

sem êxito, impedir principalmente a candidatura de Renivaldo (PV), que era um político 

experiente e conhecedor das entranhas da situação já que militou por quase duas décadas 

nesse agrupamento.  

Um exemplo da importância política destas duas candidaturas verificou-se quando da 

realização de um debate em um colégio estadual do município. Ocorre que o prefeito decidiu 

boicotar o evento, mas como os demais candidatos aceitaram participar, o debate foi realizado 

e, além das centenas de jovens que estavam presentes, milhares de outras pessoas 

acompanharam pelo rádio. Para além do que foi efetivamente discutido, o debate repercutiu 

por mostrar a “coragem” dos candidatos participantes, em especial o Dr. Zé Carlos, que era o 

mais competitivo, e por revelar as “fragilidades” do prefeito.  

 

5.1.2. O dia a dia da campanha  

 

A rigor, a eleição de 2012 em Paripiranga teve sua largada em 2008, quando do 

fechamento das urnas. O caráter excepcional daquele pleito, em que quatro candidatos 

disputaram a prefeitura e o eleito obteve menos de 43% dos votos, apenas 645 de frente do 

segundo posicionado, deixando uma sensação de que a oposição estava perto de chegar ao 

poder. Além disso, o desempenho do segundo colocado, Dr. Zé Carlos, chamou a atenção e 

fez a população acreditar que “a próxima seria dele”. O anúncio de Dr. Zé Carlos logo depois 
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da derrota de que seria candidato em 2012 e, seu programa de rádio, apresentado diariamente, 

trataram de dar ao pleito seguinte uma antecipação inédita na política local.  

Por sua vez, o prefeito tratou de fortalecer sua base de apoio cooptando políticos da 

oposição. Conforme já mostrado, ao longo de sua gestão o prefeito conseguiu a adesão de três 

vereadores eleitos em 2008 na chapa encabeçada por Dr. Zé Carlos, e já em 2012, às vésperas 

do processo eleitoral, conseguiu atrair o candidato a prefeito do PT nas últimas duas eleições. 

O resultado disso é que a campanha de 2012 não teve um grande marco de iniciação, mas foi 

diluída no tempo e nos fatos que se passaram desde 2008. Todavia, as convenções cumpriram 

um papel fundamental, isto é, o de definir o quadro inicial da campanha, pois a partir das 

convenções os partidos e agrupamentos políticos definiram seus candidatos e suas alianças 

diminuindo as incertezas e especulações que ainda restavam. Isso não quer dizer que depois 

das convenções não possa haver mudanças no quadro político, mas é evidente que a partir daí 

estas são muito mais restritas e limitadas.  

As convenções também servem como um primeiro teste de força política e, por isso, 

exigem um esforço enorme de mobilização. Por isso, na convenção situacionista foram 

mobilizados os funcionários da prefeitura – que receberam convites formais – enquanto na 

convenção do principal candidato de oposição foram mobilizadas lideranças comunitárias e 

personalidades públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 5 – convite do PSD para convenção da eleição 2012. O convite foi entregue a todos os 

funcionários contratados pela administração, comerciantes e prestadores de serviço além das lideranças 

políticas. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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As duas convenções contaram, também, com logística de transporte e distribuição de 

bebidas para garantir a presença do maior número possível de eleitores. Também nos dois 

casos foram queimados fogos, tocados jingles e utilizados artifícios visuais como faixas, 

bandeiras e camisas personalizadas, todos com o objetivo de anunciar o início do “tempo da 

política”. 

Portanto, as convenções definem os dois grandes blocos que protagonizarão a eleição 

e marcam uma “passagem” para o tempo da política. Com efeito, depois das convenções, que 

ocorreram entre o fim de junho e o início de julho, começaram a circularem os “carros-de-

som” tocando jingles dos candidatos, começam as primeiras visitas aos eleitores e a afixação 

de propagandas visuais – placas, pinturas, cartazes etc. – que vão intensificando aos poucos o 

clima da campanha. Essa etapa da eleição compreende também o início de funcionamento dos 

comitês que são importantes pontos de disseminação de notícias que afetam o ânimo dos 

agrupamentos e seus simpatizantes.  

Foi a oposição quem abriu seu comitê primeiro. Fez um cuidadoso trabalho de 

divulgação e reuniu milhares de simpatizantes, quando então aconteceu um fato inusitado: 

houve uma queda no fornecimento de energia elétrica em toda a cidade e, prejudicados de 

realizar discursos em meio ao apagão, saíram em passeata pelas ruas sob a luz de automóveis 

e motocicletas. No dia seguinte, tinha-se um clima de animosidade total: os situacionistas 

acusavam a oposição de sair às ruas sem prévio aviso, perturbando a ordem pública, enquanto 

os oposicionistas afirmavam ser o apagão um ato “criminoso”, praticado por situacionistas 

interessados em prejudicá-los. O fato é que a campanha tomou a partir dali um tom de tensão 

sem precedentes, motivo pelo qual a justiça não permitiu manifestações públicas em dias ou 

horários coincidentes.  

O candidato da situação inaugurou seu comitê quase um mês depois. Com os comitês 

em pleno funcionamento, o território da cidade passa a ser delimitado segundo as 

acomodações políticas, isto é, muda-se a “geografia social” da cidade, na boa expressão de 

Palmeira e Heredia (2010). Dito de outro modo, a partir da abertura dos comitês, as 

localidades onde estão instalados passam a serem territórios exclusivos de cada agrupamento 

político. A simples passagem de um simpatizante de um grupo próximo ao comitê adversário 

em momentos de grande concentração é encarada como uma provocação. Como a oposição 

costumava concentrar grande contingente de eleitores todas as quartas feiras, sucederam-se 

diversas cenas de provocação dos situacionistas, que quase sempre eram respondidas com 

xingamentos ou com acionamento da polícia. 
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Essa concentração de pessoas no comitê da oposição, que se localizava na região 

central da sede do município, gerou outras formas de tensão. Na prática, todas as quartas-

feiras eram realizados verdadeiros “minicomícios” com caravanas chegando da zona rural, 

acompanhadas de carros de som e fogos. Com efeito, igrejas e escolas reclamaram do 

“barulho” à justiça eleitoral, que acabou proibindo a manifestação. O mesmo ocorreu com o 

comitê da situação, que era vizinho de uma escola estadual. Portanto, embora as eleições 

compreendam o tempo em que é aceitável uma mudança brusca no cotidiano, determinados 

segmentos e instituições começam a questionar os limites desta mudança. Importante 

ressaltar, todavia, que as reclamações feitas à justiça foram encabeçadas por pessoas ligadas a 

grupos políticos interessados, isto é, os que se queixaram do comitê da oposição eram ligados 

à situação e os que se queixaram do comitê da situação eram ligados à oposição. Portanto, a 

tolerância ou não da mudança no cotidiano é afetada pela preferência política de quem se 

sente prejudicado.  

Com a mudança determinada pela justiça intensificaram-se as visitas às comunidades 

rurais nos fins de semana e o corpo a corpo nas feiras e eventos públicos. Porém, também 

nesses eventos observou-se uma tensão entre a política e as outras esferas. Um caso que 

acompanhei pessoalmente é ilustrativo: foi uma festa religiosa realizada num povoado que 

acabou sendo invadida por dezenas de carros enfeitados com bandeiras tanto da oposição 

quanto da situação e acabou gerando críticas dos moradores locais e dos religiosos presentes. 

Mesmo nas feiras livres da sede e dos povoados muitas vezes observamos reações negativas 

de pessoas que eram abordadas por candidatos quando estavam em seus comércios ou 

simplesmente de passagem. Ocorre que também nestes casos as críticas geralmente 

carregavam o tom da preferência política de cada pessoa. Isto é, se abordado pelo candidato 

que vota ele tende a sentir-se agraciado e valorizado, mas se abordado por um candidato 

“adversário” tende a reagir até com hostilidade. 

Assim, observa-se que a política vai entrando no cotidiano do município aos poucos 

até tomar completamente a cena com os comícios. O programa eleitoral no rádio tem 

cumprido um papel singular ao levar a política até cada pessoa em seu espaço privado. Dito 

de outro modo, se as propagandas nos “carros-de-som” tem um tom de agressividade por 

invadirem o espaço público e também as residências com jingles e palavras de ordem, muitas 

vezes em horários indevidos e com volume muito elevado, no programa do rádio cada pessoa 

houve do jeito que prefere e apenas se quiser ouvir. Além disso, no programa do rádio os 

candidatos tendem a apresentarem uma mensagem mais propositiva com suas ideias e 

propostas pelo menos até que o clima de agressividade se generalize.  
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Uma novidade na eleição de 2012 em Paripiranga foi a realização do debate por um 

colégio estadual e transmitido pela emissora de rádio. Conforme já dito, o candidato 

situacionista não compareceu, mas com a presença dos três candidatos oposicionistas o debate 

não se resumiu a troca de agressões e foi uma experiência desafiadora para os candidatos que 

se depararam com perguntas realizadas pelos estudantes. Todavia, ainda que a ausência do 

candidato situacionista tenha gerado críticas, o debate não era um fator decisivo numa 

configuração política como a de Paripiranga em que as pessoas já estão em sua maioria 

previamente posicionadas em relação aos candidatos. 

Com os comitês funcionando, a propaganda auditiva e visual se espalhando, o 

programa eleitoral sendo levado ao ar diariamente e os “passeios” realizados em algumas 

comunidades, a campanha estava pronta para seu ponto mais alto, isto é, a realização dos 

comícios. Historicamente os candidatos realizam de três a quatro comícios sendo um na sede 

(geralmente o último) e os demais nos principais distritos e povoados do município. Com 

efeito, os comícios são precedidos de um planejamento minucioso quanto ao dia e local, o 

trajeto da “carreata”, os jingles a serem utilizados e até a intensidade e compasso da queima 

de fogos. São também calculados os ganhos e perdas com a quantidade de comício e os locais 

que devem ser “prestigiados” com um comício.  

Em 2012 os situacionistas realizaram três enquanto os oposicionistas realizaram quatro 

comícios. Além da sede, que foi palco dos “comícios de encerramento”, foram realizados 

comícios no distrito de “Conceição de Campinas” e no povoado “Lagoa Preta” pelos dois 

principais candidatos, sendo que a oposição realizou seu primeiro comício no povoado mais 

distante e de difícil acesso em relação à sede. A realização deste comício adicional gerou 

divergências no meio da oposição, mas foi uma decisão do próprio candidato, que queria 

atender a um pedido surpreendente feito por moradores do povoado, que numa reunião 

fizeram intervenções como: “Aqui a gente quer saúde, em primeiro lugar, porque o posto tá 

parado, e um comício, porque nunca mais fizeram comício aqui, parece que o Maritá não 

existe” (pequeno agricultor, Paripiranga/BA).  

O comício tem a importância de um ato de reconhecimento, pois indica o prestígio de 

uma localidade no contexto do município. Do mesmo jeito, na organização do palanque e na 

disposição das falas durante o comício observa-se uma concorrência entre candidatos e 

lideranças por um lugar de destaque neste acontecimento máximo da política. Presenciei 

várias situações em que os candidatos a vereadores eram convidados pelo locutor para 

fazerem suas falas e se recusavam buscando um momento mais “apropriado” como o que 
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antecede a fala dos candidatos a cargos majoritários (prefeito e vice-pefeito) ou autoridades 

presentes (deputados, secretários estaduais, etc.). 

 Os comícios e principalmente as carreatas que conduzem o cortejo para o local do 

comício são antes de tudo demonstrações de força de cada candidato. Por isso, os grupos 

políticos esforçam-se para mobilizarem o máximo de pessoas e de veículos distribuindo 

bebidas e combustível e muitas vezes até pagam pessoas de municípios vizinhos para 

comparecerem. Já os eleitores locais são agraciados pelos candidatos e os possuidores de 

veículos em particular recebem tratamento especial como a doação de combustível para 

comparecerem ao comício. Como a doação de combustível é considerada ilegal, os 

organizadores do comício procuram ser discretos e usam a distribuição de senhas ou de 

dinheiro enquanto os adversários monitoram seja pra denunciar seja pra desqualificar o 

comício393.  

 Portanto, os comícios são verdadeiros acontecimentos que mobilizam toda a 

comunidade local. Em 2012 os comícios foram realizados em dias alternados e isso facilitou o 

acompanhamento da população. Assim, os simpatizantes de cada candidatura participavam 

dos respectivos comícios e no comício dos candidatos adversários todos se posicionavam nas 

ruas da cidade para ver o cortejo passar e fazer suas avaliações e comparações. Conta-se os 

carros, procura-se identificar veículos de outras cidades, observa-se o entusiasmo das pessoas 

envolvidas no comício e até a quantidade de fogos utilizados.  

Por isso, as carreatas revestem-se de muita pompa e detalhes: motocicletas à frente 

fazendo um barulho estridente, logo em seguida um veículo com os candidatos a prefeito e 

vice-prefeito e alguma autoridade presente, depois um veículo com som e locutor puxando o 

cortejo seguido pelos demais veículos, sendo os caminhões e ônibus os últimos da fila. A foto 

a seguir mostra candidatos desfilando em carro aberto em uma carreata na eleição de 2012 em 

Paripiranga: 

 

 

 

 
                                                             
393 Quando uma carreata passa os observadores ligados ao agrupamento adversário costumam difundir boatos 

desqualificadores como afirmando que “só tinha carro de fora” ou “não tinha ninguém”. Nos comícios que a 

oposição realizou nos povoados, simpatizantes da candidatura situacionista chegaram a organizar pequenas 

carreatas para criarem a impressão de que estariam comemorando um suposto “fracasso” do adversário. Trata-se 

de uma guerra psicológica que é usada principalmente pelos situacionistas que dispõem de maiores recursos e 

poder de mobilização. Além de carreatas e outras formas de manifestação, costuma-se difundir boatos na internet 

com fotos manipuladas que mostrariam poucas pessoas ou poucos veículos no comício ou ainda a presença de 

veículos trazidos de outros municípios. 
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Foto 24 – o candidato oposicionista Dr. Zé Carlos (à esquerda, acenando) desfila em carro aberto pelas 

ruas da cidade ao lado de sua esposa e do candidato a vice-prefeito Ubirajara Dias Rabelo Andrade. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

 Evento mais importante de uma eleição municipal, o comício tem como ponto alto a 

carreata. Quem chega de uma cidade grande e assiste um comício desses fica impressionado 

com a grandiosidade e beleza. Ao assistir alguns comícios em Paripiranga nessa eleição uma 

pessoa de outra cidade que estava de passagem no município fez o seguinte comentário: 

“nunca vi um negócio desses, parece o carnaval do Rio e o festival de Parintins” (pequeno 

empresário). 

 Além disso, os comícios geram uma gama de expectativas quanto às pessoas que vão 

estar presentes reforçando a campanha dos candidatos. Com isso, os organizadores de cada 

agrupamento esforçam-se para que a cada comício uma “personalidade”, uma autoridade de 

outras esferas ou uma pessoa que antes fazia parte de outro agrupamento se faça presente. O 

candidato situacionista expôs em cada comício um novo adesista como seus antigos 

adversários “Padre Gilmar” (candidato a prefeito pelo PMDB em 2008) e José Menezes (ex-

prefeito e antigo líder da oposição) e dois candidatos a vereadores da oposição que 

abandonaram as candidaturas e aderiram ao prefeito394. Por sua vez, a oposição trouxe 

deputados e outros políticos da esfera estadual para prestigiarem seus comícios. 

                                                             
394  Pedro Ferreira de Oliveira e João Ribeiro da Cruz abandonaram a campanha logo depois de terem as 

candidaturas registradas alegando insatisfação com Dr. Zé Carlos. O primeiro teve uma participação discreta na 

campanha acompanhando apenas os comícios e arrastões do agrupamento situacionista. Já o segundo engajou-se 

na campanha de um candidato a vereador e atuou em várias atividades da campanha majoritária participando, 

inclusive, de “perseguições” a adversários e atos de vandalismo nos comícios da oposição. 
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Portanto, os comícios são os principais instrumentos da guerra psicológica que é a 

eleição municipal. Depois de cada comício segue uma semana inteira de comentários e 

apostas. As apostas são os meios por excelência de mostrar a confiança que cada pessoa tem 

no seu candidato, por isso, o que está em jogo, mais que o dinheiro envolvido na aposta, é a 

“pressão” sobre o adversário e a influência sobre eleitores indecisos. Com efeito, os próprios 

candidatos ou pessoas próximas deles costumam estimular as apostas.  

Todavia, além de terem se tornado muito caros, os comícios são atividades de alto 

risco político. Costuma-se dizer que no comício não se pode errar, pois o erro é fatal. Os 

comícios realizados nessa eleição foram marcados pelo equilíbrio, embora as duas partes 

tenham reclamado para si a superioridade. Os arrastões têm assumido um papel complementar 

nas campanhas, pois embora também envolvam riscos políticos, a logística para mobilizar é 

mais simplificada. Foi a oposição quem mais fez arrastões realizando praticamente um a cada 

semana. A tática era manter a população entusiasmada diante da investida cada vez mais forte 

dos situacionistas na cooptação de seus simpatizantes e apoiadores. 

Às vésperas da eleição, entra-se numa zona obscura onde impera uma espécie de vale 

tudo. Feitas as últimas manifestações públicas – a situação e a oposição fizeram seus últimos 

comícios na sede do município, na quarta e na quinta-feira, respectivamente – e encerradas as 

propagandas no rádio, a campanha toma novo rumo. Os comitês deixam de funcionar, as 

plotagens são retiradas dos veículos e o movimento na zona rural e na periferia da cidade se 

intensifica. Os carros de som já não mais divulgam jingles ou palavras de ordem, mas apelam 

para tentativas de depreciação dos adversários. Em 2012, a oposição utilizou trechos de uma 

entrevista em que o prefeito pronunciou frases supostamente ofensivas à população ou pelo 

menos à concepção de política que predomina nesse contexto395, enquanto a situação divulgou 

spots cujo conteúdo acusava o candidato oposicionista de ser “ateu”396. 

 

                                                             
395 Refiro-me à entrevista concedida pelo prefeito George Nascimento quando tomou posse em 2009 que já citei 

no capítulo anterior. A oposição buscou usar frases ditas pelo prefeito como “se você não pode comprar um 

caixão vá pedir antes” para rotulá-lo como um político que não respeita as pessoas nem nas horas mais difíceis 

como a da perda de um ente querido. A justiça concedeu uma liminar que cessou a divulgação da gravação no 

rádio e nos carros de som. Todavia, no julgamento final da representação, que ocorreu só depois do pleito, a 

justiça concluiu que a divulgação era legal porque não havia manipulação da fala sendo apenas recortes do 

conteúdo original o que é permitido pela legislação. A utilização dessas frases ajudou a elevar ainda mais o clima 

da campanha, pois a repetição da gravação no rádio e nos carros de som irritava os simpatizantes do 

agrupamento situacionista. 
396 Por não ser um católico praticamente e não acompanhar as festividades do catolicismo, Dr. Zé Carlos foi 

acusado de ser ateu pelos apoiadores do agrupamento situacionista. A estratégia, que já havia sido usada em 

2008, tinha chances de alcançar algum êxito em virtude da cultura do contexto social em questão, mas, como a 

polarização política já tinha se estabelecido e a maioria das pessoas já tinha se posicionado, o efeito foi muito 

pequeno. 
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5.1.3. A dinâmica do “engajamento” 

 

O conjunto de atividades postas em prática pelos candidatos ao longo da campanha 

tem por finalidade última a conquista de adesão e do engajamento de novos apoiadores nas 

fileiras de cada agrupamento político. Antes as adesões eram definidas pelas redes de 

parentela e pelas relações de reciprocidade estabelecidas permanentemente entre estas 

parentelas e os chefes políticos, mas com a decadência dessas estruturas sociais a adesão 

deixou de ser automática e o engajamento passou a ser mais complexo. Em outras palavras, se 

antes as pessoas já estavam ligadas aos agrupamentos políticos por estruturas que lhe 

sobrepunham bastando começar o pleito para essas pessoas se engajarem completamente, 

agora, para uma parte significativa da população, a adesão a um candidato e o engajamento 

em sua campanha depende de diversos fatores como, por exemplo, as chances de vitória que 

este apresenta. 

Assim, quando começa a campanha cada agrupamento conta com suas lideranças 

partidárias, sindicais397 e comunitárias, alguns comerciantes e pessoas de destaque social 

como médicos, advogados, entre outros, e muitos eleitores, pelo menos em potencial. São 

esses setores que geralmente participam da convenção dos candidatos, que decoram suas 

casas e veículos com propaganda e que dão início ao processo de definição das “fronteiras 

sociais” de cada agrupamento político. Entre esses figuram com um lugar de destaque os 

empresários. Esses na maioria das vezes têm vínculos estáveis com as facções, 

particularmente quando são fornecedores da prefeitura o que os fazem situacionistas. Todavia, 

as eleições são oportunidades para comerciantes insatisfeitos com a fatia que têm na prefeitura 

ou com o fato de não fornecerem à esta mudarem de posição. Trata-se, portanto, mais do 

cálculo racional das chances de vitória do que de suas inclinações políticas.  

Nesta eleição a maior parte dos empresários locais, a começar pelo proprietário da 

faculdade, estava alinhada à situação, mas alguns insatisfeitos aderiram ao candidato 

oposicionista à medida que este demonstrou possibilidades de vitória. O caso que mais 

chamou a atenção foi de um dono de empreiteira que aderiu à oposição no momento de 

clímax da campanha. O empresário foi conduzido por simpatizantes do candidato 

oposicionistas até o comitê onde centenas de pessoas o aguardavam ansiosamente; depois de 

discursos e aplausos saíram todos desfilando em carreata pela cidade. 

                                                             
397 Em Paripiranga os principais dirigentes dos dois sindicatos do município, por exemplo, são também filiados 

ao PCdoB, partido historicamente ligado ao PT, e a adesão desses à candidatura oposicionista liderada por Dr. 

Zé Carlos (PT) já havia ocorrido antes da convenção. 
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Além da propaganda que é feita com as adesões de comerciantes que ocupam um 

papel de destaque na sociedade local, essas adesões implicam num fortalecimento da 

capacidade operacional do candidato. Mais que um eleitor influente, o comerciante é alguém 

que tem vários carros para colocar nas carreatas, é um potencial contribuinte financeiro das 

campanhas e alguns mais “políticos” acabam se transformando em grandes cabos eleitorais. A 

eleição de 2012 mostrou que o comerciante pode ainda servir de financiador da “compra de 

votos”. Em muitos casos, pôde-se constatar que o próprio comerciante barganhava o voto com 

eleitores cobrindo despesas para depois ser ressarcido pelo candidato.  

Assim, os agrupamentos políticos e seus candidatos têm no comerciante uma espécie 

de “artilharia” pesada da campanha. Ademais, nos momentos mais tensos da campanha o 

comerciante pode ser o fator decisivo, garantindo recursos e exigindo o empenho dos 

candidatos. Como ressaltou o candidato a prefeito pelo PV, Renivaldo Pimentel Lima 

(15/11/2013): “[...] tem um grupo, que se diz empresários, que tá manipulando, foi quem 

financiou e quem ganhou, porque George tava na casa dele dizendo que não era candidato... 

ele teve abrindo duas semanas antes porque tava sem dinheiro”. 

Esse crescente protagonismo dos comerciantes é acompanhado por uma perda de 

importância das lideranças políticas tradicionais, os antigos cabos-eleitorais. A esse respeito, é 

elucidativo o depoimento de um antigo cabo-eleitoral: “antes a gente era que controlava os 

eleitores de uma região, mas agora todo eleitor se acha dono do nariz e procura os candidatos 

para pedir alguma coisa” (Joaquim Cruz Siqueira (01/11/2012). Numa política cada vez mais 

marcada pela distribuição de dinheiro e pelo estabelecimento de relações políticas fluidas e 

descontínuas, as antigas lideranças veem-se reduzidos a meros coadjuvantes do processo 

político. Ademais, o que se viu na eleição de 2012, principalmente no agrupamento 

situacionista, foi a presença de uma massa de jovens atuando como intermediários entre 

políticos e eleitores, ao lado dos comerciantes, e em diversas tarefas do dia a dia da 

campanha. 

As lideranças religiosas, por sua vez, continuam a ter um papel importante nas 

eleições. O caso mais significativo foi do “Padre Gilmar”, antigo pároco de Paripiranga, que 

aderiu à candidatura situacionista depois de não conseguir espaço em uma chapa da 

oposição398. A participação do padre foi tímida e limitada à presença nos comícios e algumas 

visitas aos amigos mais próximos. Todavia, os situacionistas queriam era afastá-lo do 

                                                             
398 O padre havia sido candidato a prefeito pelo PMDB em 2008 e pleiteava pelo menos a vaga de vice-prefeito 

em 2012. Ao ser preterido pelo presidente do PMDB que indicou seu próprio nome como candidato a vice na 

chapa encabeçada por Dr. Zé Carlos, Gilmar Maranduba passou a ser assediado pelo prefeito e acabou aderindo. 
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palanque oposicionista e apropriar-se de seu prestígio de homem religioso. O documento a 

seguir consiste num material de campanha difundido amplamente na cidade depois da adesão 

do padre à reeleição do prefeito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 6 – Adesivo distribuído pelo ex-pároco do município, Gilmar Maranduba, em apoio ao 

 candidato George. O adesivo gerou muita polêmica porque, na opinião de muitos católicos, ele associa 

 explicitamente a política à religião. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

A adesão do padre gerou muita polêmica. Além da desconfiança de muitas pessoas em 

relação a um suposto acerto financeiro entre o prefeito e o padre, a adesão apimentou a 

campanha ao introduzir o elemento religioso. Por sua vez, o atual pároco de Paripiranga 

tentou minimizar a polêmica criticando publicamente a atitude do colega e fazendo, 

repetidamente, homilias em que aconselhava os eleitores a votarem “conscientemente”. Com 

efeito, os eleitores do prefeito passaram a atacar este acusando-o de “oposicionista” e até 

mesmo de “petista”. 

Entre as diversas lideranças evangélicas atuantes no município pelo menos duas 

engajaram-se abertamente na campanha: um líder da “Igreja Batista” fez campanha para Dr. 

Zé Carlos e o líder de uma das vertentes da “Assembleia de Deus”, presente no município, fez 

campanha para o candidato da situação. O engajamento deste último foi mais explícito porque 

ele “pregava” abertamente contra o Dr. Zé Carlos, acusando-o de ateísmo e participou de 

várias tarefas na campanha situacionista, inclusive visitando eleitores. 

 Quanto ao eleitor comum, a eleição de 2012 em Paripiranga mostrou que ele tem se 

tornado cada dia mais cauteloso em virtude da percepção da complexidade da política. Por um 

lado, ele está cada vez mais ciente de seu poder de barganha com o voto e sabe que não é bom 

negócio agir por impulso e se atirar aos braços do primeiro candidato que lhe procurar (para 

usar uma expressão nativa). Com efeito, é muito mais prudente aguardar para ver as chances 
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de vitória de cada candidato ou, simplesmente, as ofertas que cada um está disposto a fazer 

pelo voto.  

Por outro lado, ele sabe que apesar da política ser uma oportunidade para aferir 

ganhos, ela pode ser também um momento de grandes prejuízos como, por exemplo, o de ser 

“perseguido” de diversas maneiras pelo vencedor399, se este não for o seu candidato. Além 

disso, muitas pessoas hesitam em aderir e se engajar simplesmente porque sabem que isso 

implica numa exposição que as torna alvo de possíveis hostilidades dos adversários, 

sobretudo, quando a violência passou a ser recorrente nas eleições em Paripiranga. Com 

efeito, as pessoas estão mais receosas de participar de comícios e arrastões e resistentes aos 

cartazes que os candidatos lutam para colar na parede de cada residência400. Como se trata de 

uma tradição local porque é vista como uma demonstração de adesão, muitas pessoas acabam 

recebendo os cartazes e colocando no interior da casa. 

Todavia, dada a partida na campanha, o clima da política vai tomando a rotina da 

cidade e as pessoas vão, aos poucos, acostumando-se até chegarem numa situação em que a 

política já subverteu o cotidiano. A partir desse momento, nas feiras, lojas e mesmo nas 

igrejas os partidários de um mesmo candidato agrupam-se para “cochicharem”, enquanto 

“adversários” são ignorados ou insultados. As pessoas começam a procurar os comitês, 

diariamente, em busca de cartazes e adesivos para demonstrarem sua adesão; vizinhos 

tornam-se hostis entre si chegando muitas vezes a romperem relações; patrões começam a 

pressionar seus empregados para alinharem-se com o candidato de sua conveniência.  

Nessa etapa da eleição a política já exerceu o “magnetismo bipolar” com toda força. O 

processo começa já nas convenções e avança com a abertura dos comitês, mas é a partir dos 

primeiros comícios e da intensificação das visitas que o processo acelera. Nesse momento 

cada nova adesão é celebrada como um grande acontecimento: fogos, ritual da troca de 

foto401, recepção no comitê.  

                                                             
399 Vários eleitores me confidenciaram em 2012 que depois de aderirem ao candidato da oposição sofreram 

algum tipo de perseguição como, por exemplo, o carro do lixo não passar mais pela residência, o ônibus escolar 

não pegar mais seus filhos e até o médico do serviço público municipal “atender mal”. 
400 De um modo geral as pessoas estão mais resistentes à fixação de cartazes, pois estes os tornam alvos de todo 

tipo de represália. Em muitas oportunidades em que visitei eleitores ouvi justificativas para tal resistência como: 

“Não bote foto não porque vão querer rasgar”; ou: “foto eu não quero porque depois, quando vêm do comício, 

eles jogam foguete em cima de casa”; ou ainda: “se botar foto é pior que vão vim aqui me comprar”. Quanto a 

esta última frase, de fato eu presenciei pessoalmente numa das ocasiões em que participei de uma das caravanas 

destinadas à “colagem de fotos” que quando saia de uma residência onde a foto era colada uma equipe de 

pessoas do grupo situacionista imediatamente entrava na casa para tentar reverter a “adesão”. 
401 Trata-se do momento em que o candidato chega com seus apoiadores numa residência de um eleitor que 

acabou de aderir e tira a foto do antigo candidato para colocar a sua no lugar. Nesse momento as pessoas 

presentes aplaudem, o candidato cumprimenta o eleitor, pousam para foto e fogos são queimados. Constitui, 

portanto, um verdadeiro ritual de passagem porque marca a troca de um agrupamento político por outro. 
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Com efeito, a campanha assume uma nova dinâmica e uma nova dimensão porque as 

adesões vão se transformando em engajamento. Dito de outro modo, os eleitores que já 

definiram em quem vão votar buscam influir na decisão de outros eleitores ou contribuir com 

a operacionalização da campanha. Como participei ativamente da campanha como “militante” 

com um papel de destaque na candidatura da oposição, era procurado diariamente por dezenas 

de pessoas que se dispunham a ajudar. Por fim, formaram-se até pequenos grupos que se 

organizaram para desenvolverem tarefas específicas como a confecção de material de 

campanha402, as visitas às residências na zona rural e a arrecadação financeira403. 

Outros tiveram na internet seu meio de engajamento. As chamadas redes sociais, 

particularmente, as redes sociais, como o facebook, tornaram-se meios de expressão de vários 

usuários e, assim, constituíram-se numa espécie de arena paralela que refletia e também 

influenciava o que acontecia na rua. A internet turbinou a dinâmica das fofocas, das 

provocações e dos xingamentos404 e mobilizou centenas de pessoas que tratavam de monitorar 

e rebater as “postagens” dos adversários. Portanto, a internet fomentou uma forma de 

engajamento de pessoas que antes tinham uma participação mais discreta. 

 

5.1.4. A disputa do voto  

 

A eleição municipal engendra uma luta pelo voto que põe as diversas formas de 

dádivas em concorrência e os diversos candidatos em confronto. Assim, quando começa a 

campanha e, sobretudo, quando ela incendeia o cotidiano a partir dos comícios, a busca pelo 

voto toma forma de uma batalha entre os candidatos. Aqueles que prestam algum serviço 

                                                             
402 Na reta final da campanha foi organizado um pequeno ateliê que funcionava praticamente 24h/dia na 

confecção de bandeiras e faixas a serem usadas nos comícios e arrastões. Importante observar que, além da 

disposição de ajudar dos eleitores, a organização do ateliê foi bastante estimulada pelo próprio candidato a 

prefeito que sempre frisava em seus discursos diários no comitê que a campanha deveria ser “feita pelo povo”. 
403 Apesar da campanha já dispor de uma equipe designada desde o início para arrecadar dinheiro, alguns 

eleitores formaram uma nova comissão para arrecadarem pequenas contribuições entre pessoas que 

frequentavam o comitê e até no comércio local com as quais financiavam os fogos usados nos comícios.  
404 Via-se xingamentos e emprego de termos de baixo calão quando um eleitor ou liderança associada a um 

agrupamento político migrava para o outro, quando um candidato fazia uma crítica a seu oponente ou 

simplesmente quando uma autoridade de outra esfera vinha demonstrar apoio a um candidato. A esse respeito 

um exemplo ilustrativo é o caso do Deputado Federal Josias Gomes (PT) que depois de participar de um comício 

da oposição foi vítima de manifestações hostis de simpatizantes do candidato da situação com menções ao seu 

envolvimento no “mensalão”. A proliferação de publicações ofensivas gerou, inclusive, demandas judiciais por 

parte de candidatos e apoiadores supostamente ofendidos. Foi o caso do ex-prefeito José Menezes de Carvalho e 

do prefeito George Roberto Ribeiro Nascimento que processaram pessoas que difundiram no facebook um 

suposto “acerto financeiro” entre os dois e entre o prefeito e o Padre Gilmar Maranduba. O processo concluiu-se 

com a aplicação de uma pena alternativa pela autoridade judiciária.  
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social vão a campo cobrar do eleitor o voto como o pagamento pelo “favor”405. Aqueles que 

não prestam serviços ou que o fazem de forma tímida vão a campo em busca do voto 

oferecendo promessas ou recompensas imediatas como material de construção, pneus de carro, 

peças de motocicletas (para citar alguns) ou simplesmente dinheiro em espécie. 

Na eleição de 2012 pude constatar que essas diversas situações vieram à tona, mas 

oposição e situação assumiram posturas diferenciadas406. O principal candidato a prefeito da 

oposição e, alguns dos candidatos a vereadores de sua coligação, acumulavam serviços 

prestados à população e empenharam-se para garantir a retribuição do eleitor. Como dono de 

uma clínica em que era o principal médico, Dr. Zé Carlos costumava conceder descontos ou 

gratuidade total a famílias carentes em serviços como consultas, exames e até partos. Isso 

ocorreu durante os quatro anos que antecederam a eleição e foi intensificado no período 

eleitoral. Nos dias que antecederam a eleição, a clínica ficava lotada de candidatos a 

vereadores e lideranças comunitárias e, principalmente, pelas pessoas que vinham reivindicar 

exames e consultas. 

Alguns dos candidatos a vereadores da oposição, sobretudo do PT, tinham atuação 

destacada na intermediação de benefícios para a população como luz elétrica, cisternas e casas 

populares. Com efeito, na eleição todos procuraram as pessoas beneficiadas com os serviços 

prestados ou benefícios intermediados para obter a “recompensa”. Conforme a pesquisa 

constatou, para a situação, aí incluído o candidato majoritário e a maioria dos candidatos a 

vereadores, que não tinha nenhum grande serviço social prestado, restou assediar os eleitores 

atendendo pedidos ou oferecendo-lhes vantagens em troca do voto. 

 A barganha do voto na eleição de 2012 foi permeada por uma tensão provocada pelo 

avanço do dinheiro e de outras dádivas. O uso do dinheiro como dádiva já vinha se firmando 

                                                             
405 Os serviços podem ser de toda ordem como, por exemplo, encaminhamento de aposentadoria, declaração do 

ITR (Imposto Territorial Rural) ou simplesmente a confecção do título eleitoral. Mais recentemente têm surgido 

outras formas de prestação de serviço como na intermediação de benefícios sociais como a “energia elétrica”, as 

“cisternas” e as “casas populares” que são programas dos governos petistas, mas dependem da mobilização de 

entidades locais para serem implementados. Como essas ações são monopolizadas por militantes ligados ao PT e 

ao PCdoB, um político governista, que é pedreiro, começou a construir casas ele próprio para seus eleitores e 

elegeu-se duas vezes seguida entre os mais bem votados. 
406 A diferença na forma de barganhar o voto afetou a forma como as campanhas foram estruturadas. A oposição 

fez mais reuniões, mais arrastões e comícios, gravou mais programas para o rádio e inserções no carro de som. 

Divulgou inclusive mensagens do governador, do senador e de deputados petistas pedindo votos. Os apoiadores 

e assessores da campanha tiveram um papel mais restrito à organização destas tarefas, embora os funcionários da 

clínica pertencente ao candidato a prefeito cuidassem de encaminhar pedidos de consultas e exames dos 

eleitores. Por outro lado, os situacionistas fizeram menos manifestações de massa como arrastões e comícios, 

gravaram menos programas para o rádio e os carros de som se ocupavam mais com jingles que com mensagens. 

A prioridade foi fazer as visitas nas residências para barganhar voto a voto. Com efeito, candidatos, assessores e 

apoiadores de um modo geral, a exemplo de comerciantes e funcionários da prefeitura com cargos de nomeação, 

envolveram-se nessa tarefa. 
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em Paripiranga desde 2000, mas em 2012 ela tomou uma forma mais explícita e uma maior 

proporção, conforme ponderou um entrevistado que foi candidato a prefeito nos anos 1970: 

  

“[...] A mudança é grande. [...] Há uns trinta anos atrás, na eleição pra prefeito, 

ganhava aquele prefeito que tinha carisma, que tinha grupo político. [...] Hoje não. 

Hoje ganha quem comprar mais voto. E esta última então!” (Walker Rabelo Dias, 

21/02/2013). 
 

Todavia, a reação das pessoas em função deste quadro é controversa: criticava-se o 

candidato da situação por estar supostamente “rasgando dinheiro” (para usar uma expressão 

nativa) e o da oposição por “não querer gastar”. No caso da oposição a crítica partia, 

sobretudo, dos próprios apoiadores do candidato, que acreditavam que este iria competir com 

a mesma moeda, uma vez que na eleição de 2008 ele teria tido uma postura semelhante à dos 

situacionistas. No entanto, o candidato apostava todas suas fichas no “voto consciente” dos 

que estavam insatisfeitos com a administração e no “voto de gratidão” pelos serviços 

prestados gratuitamente à comunidade em sua clínica médica e pelos benefícios sociais do 

governo que contavam com a mão dos militantes petistas. Por conseguinte, em muitas 

ocasiões em que foi alertado sobre suposta “compra de votos” por parte da situação, Dr. Zé 

Carlos costumava retrucar dizendo o seguinte: “Faz parte do jogo, nós também estamos 

trabalhando com a clínica”.  

O candidato oposicionista encarava com naturalidade a “compra de votos”, porque 

partilhava de uma visão, comum em contextos como esse, segundo a qual cada um usa as 

armas que tem na corrida pelo voto. Ademais, o principal motivo para o grupo oposicionista 

fazer frente na compra de votos era que ele dispunha de melhores condições de 

financiamento407. Todavia, para aqueles que estruturavam suas campanhas em função de um 

“trabalho social” a situação era desesperadora conforme se pode notar no depoimento a seguir:  

 

“A coisa não é fácil não. Essas casas Wilson correu atrás, lutou, lutou, tá aí, mas sabe 

o que é que muitos dizem? Quer derrubar derrube agora. Outros com cisterna e 

energia, chega num bar e diz: a gente tem que agradecer a Lula. Outros dizem: foi 

Fernando Henrique que deixou assinado. [...] E quando chega na eleição tem gente 

que recebeu algum benefício, mas não vota” (Jorge Jacinto de Santana, 01/12/2012). 

 

 O entrevistado, que é pai de um dos candidatos a vereadores do PT em 2012, mesmo 

admitindo que o “trabalho social” garantiu muito “conhecimento” e “prestigio” que acabaram 

                                                             
407 A principal fonte financiadora da compra de votos em contextos como este tem sido as próprias prefeituras 

associadas aos comerciantes que organizam esquemas de superfaturamento e venda de “notas frias” para desviar 

recursos públicos. Este “consórcio” estrutura grandes máquinas eleitorais voltadas para a manutenção do poder a 

qualquer custo. 
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sendo suficientes para garantir a eleição de seu o filho, desabafa diante da concorrência que 

dificulta a “fidelidade” do eleitor. Lamentação ainda maior veio do candidato a prefeito pelo 

PV que depois de ser vereador, vice-prefeito (pelo PFL) e, sobretudo, advogado com muita 

assistência jurídica prestada gratuitamente no município obteve apenas 141 votos. Nas 

palavras do candidato: 

 

[...] eu tava fazendo uma política daquele jeito de dá apoio naquelas horas ruins 

àquelas pessoas, só que vi também, e essa eleição foi pra isso, foi pra medir o 

desempenho, vi também que não vale a pena, você trabalhar 30 anos para uma 

comunidade, sem cobrar um centavo, e na hora que você precisar o cara recebe 200 

reais e lhe dá as costas (Renivaldo Pimentel Lima, 15/11/2013). 

 

 Também nesse caso a lamentação é por causa da “ingratidão” do eleitor em relação a 

“favores” prestados ou de sua “rendição” diante do poder do dinheiro. 

Para operar essa “máquina eleitoral” novos personagens surgiram em substituição aos 

velhos cabos eleitorais ou associados a estes. Trata-se de uma estrutura mais complexa que 

envolve pessoas com tarefas específicas. Entre esses os candidatos a vereadores ocupam papel 

de destaque. O candidato a vereador é mais próximo do eleitor que o candidato a prefeito e, 

por isso, acaba exercendo um papel de intermediário entre esse e a população. Assim, 

conforme a pesquisa pode constatar, na campanha situacionista os candidatos a vereadores 

tiveram fundamental na barganha do voto: sondavam eleitores, ouviam suas reclamações e 

pedidos, passavam para o comando da campanha e depois retornavam para satisfazer os 

pedidos de cada eleitor.  

Além dos vereadores outros apoiadores cumprem papel semelhante. Sem o mesmo 

traquejo político dos vereadores, mas em compensação sem a sanha de barganhar o voto 

proporcional, costumam ter uma linguagem mais direta e uma abordagem proativa, isto é, 

inquirem o eleitor sobre o que querem em troca do voto. A designação nativa para estas 

pessoas é “corretor” porque o papel é o de intermediar um suposto “negócio”. Entre os 

principais “corretores” encontravam-se, inclusive, pequenos comerciantes que atuaram 

diretamente em comunidades rurais ou abordando pessoas de seu convívio cotidiano.  

A disputa do voto envolve muitas formas de coação e pressão sobre os eleitores. Isso é 

ainda mais nítido em povoados e comunidades rurais onde as lideranças exercem uma 

verdadeira tutela sobre parte da população.  Em visitas realizadas em alguns povoados e 

distritos, observei atitudes típicos do período coronelista. Em “Conceição de Campinas”, por 

exemplo, que é um distrito importante, porque concentra maior número de eleitores depois da 

sede, havia um comerciante que rompeu com a situação por não ser beneficiado e se engajou 



214 

 

na campanha da oposição. No dia que fiz uma série de visitas na localidade acompanhado 

deste comerciante, presenciei cenas de puro autoritarismo como ouvi-lo dizer diante de 

eleitores: “esse quem manda é eu, se ele não me seguir eu demito” e “pode botar a foto nessa 

casa que quem sustenta sou eu”.  

Chamou atenção também o fato de que o comerciante era movido pela rivalidade que 

nutria com um vereador governista da localidade. Assim, a cada casa que ele conseguia colar 

um cartaz de candidatos da oposição ele repetia: “vou mostrar quem manda aqui... vou 

mostrar a eles quem tem voto”. Em face desta rivalidade a tensão foi tomando conta do 

povoado a ponto de ocorrerem agressões físicas e confrontos violentos entre militantes dos 

dois principais agrupamentos, principalmente nos dias de comícios. Por outro lado, a 

distribuição de dádivas intensificou-se e o comerciante acabou sendo denunciado pela 

assessoria do candidato situacionista408.  

Em outro povoado – “Lagoa Preta” – havia também uma rivalidade entre famílias 

tradicionais – a da oposição era liderada pelo candidato a vice-prefeito e a da oposição era 

liderada por um comerciante fornecedor da prefeitura – que disputavam voto a voto. Embora 

os oposicionistas prestassem serviço de assistência, a tutela sobre a população era menor neste 

caso e, por isso, a barganha envolvia mecanismos variados.  Num terceiro povoado – 

“Maritá”, o mais isolado em relação à sede do município – a oposição contava com uma 

família que exercia uma liderança local há décadas e a situação contava apenas com alguns 

funcionários da prefeitura e lideranças menos expressivas. Havia por parte da liderança 

oposicionista uma pressão sobre a população, já que era ela que prestava assistência social 

enquanto os situacionistas atuaram de forma mais discreta na barganha do voto.  

 Associada às rivalidades, a instauração do “mercado eleitoral” tem tornado a 

campanha ainda mais tensa e proporcionado uma escalada de violência principalmente nos 

povoados e comunidades afastados da sede municipal. Assim, se por um lado, como observou 

Barreira (2006), a compra de votos seria um reflexo do arrefecimento da violência e das 

fraudes nas eleições, por outro, sua escalada teria como efeito o recrudescimento da violência. 

Dito de outro modo, uma vez que se aumentam os gastos e os riscos em jogo procura-se 

maximizar as chances de êxito e isso implica em pressionar a clientela e a concorrência. 

Como já foi mostrado no capítulo anterior, o recrutamento de grupos de indivíduos com a 

finalidade de fazer este tipo de trabalho – os “pitbuls” – começou em 2000 e se intensificou 

                                                             
408 Um dos principais problemas deveu-se a uma obra de terraplanagem financiada por um comerciante com o 

objetivo de barganhar o voto dos moradores que estavam contrariados com o prefeito por este não ter realizado a 

obra. O fato foi objeto de uma representação eleitoral da situação contra a oposição e demandou um esforço 

enorme da equipe jurídica no sentido de evitar a responsabilização do próprio candidato. 
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nas eleições seguintes. Em 2012 imaginou-se que essa prática poderia diminuir porque o juiz 

eleitoral, que era recém-chegado no município, fez várias reuniões com os candidatos e 

assessores para dizer que iria acabar com a violência na eleição409. Todavia, medidas efetivas 

não foram tomadas e aos poucos a violência tomou conta da campanha. 

O trabalho de pressão e de ameaça desenvolvido por estes grupos organizados e 

financiados por candidatos tem um papel fundamental na barganha do voto principalmente 

por Paripiranga se tratar de um município com 2/3 da população vivendo espalhada na zona 

rural. Isto é, a dispersão da população no território facilita este tipo de prática que em 

contextos urbanos encontrariam a resistências das instituições. Na concepção embutida nesta 

prática, o eleitor é visto como um “gado” solto na mata e, portanto, cabe vigiá-lo, reuni-lo 

quando preciso e conduzi-lo na hora certa até a urna. Logo, assim como os “vaqueiros” 

defendem o gado do patrão frente à sanha de “ladrões” ou de predadores, cabe aos “pitbuls” 

evitar que os eleitores sejam persuadidos por outros candidatos. Portanto, eles colocam 

cartazes nas residências como se estivessem “ferrando” o gado e distribuem “dádivas” como 

se estivessem premiando a “rês” que não destoa da “boiada” ou aquela que acaba de se juntar 

a esta (para completar a metáfora). 

O uso da violência física busca alcançar diversos objetivos e, portanto, funciona de 

diversas maneiras. Existem os grupos que atuam especificamente seguindo veículos dos 

candidatos e principais lideranças adversárias para pressioná-los a desistir de visitar eleitores. 

Outros têm a finalidade de monitorar os próprios eleitores, sobretudo, aqueles que receberam 

alguma vantagem e ameaçam mudar de posição. Nos dois casos, os grupos destinam-se 

inicialmente a fazer uma “pressão”, mas o confronto diário com opositores, e mesmo com 

eleitores, pode fazer a violência passar da forma latente para a forma explícita. 

 Um exemplo de como essa escalada da violência física afeta a campanha eleitoral é o 

fato de que os principais candidatos passaram a andar com seguranças. O candidato 

oposicionista Dr. Zé Carlos andava acompanhado de duas pessoas de sua confiança, enquanto 

o candidato situacionista andava sempre cercado por vários seguranças, entre os quais 

figuravam até policiais civis e militares que faziam “bico” em dias de folga. Avisado sobre 

esse comportamento dos candidatos, o juiz eleitoral os convocou para avisar que solicitaria à 

polícia que fizesse abordagens nos veículos para saber se haviam pessoas armadas em meio 

aos seguranças. Na ocasião, ao ser questionado pelo juiz quanto ao motivo de andar com 

seguranças, o candidato situacionista afirmou que era porque se sentia “ameaçado”, embora 

                                                             
409 Nas diversas oportunidades que reuniu os candidatos ou que falou para a população na emissora de rádio, o 

juiz fez duras críticas ao uso da violência na eleição referindo-se aos dois agrupamentos sem fazer distinção.  
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não tenha explicado o porquê e por quem. Pude observar que o comportamento do prefeito era 

criticado pela população em geral, que não entendia porque em pleno século XXI um político 

andava como os velhos coronéis410. 

Ao longo da eleição foram registradas várias ocorrências na delegacia de polícia por 

pessoas ligadas á oposição que se diziam vítimas de agressão física por parte de “pitbuls”. As 

agressões começaram no primeiro comício da oposição quando dezenas de pessoas ligadas á 

situação se posicionaram numa via pública por onde passava a carreata (a foto 15 do anexo C 

traz um registro deste conflito). Pelo menos três carros foram depredados e diversas pessoas 

foram vítimas de “empurrões” e “socos”, além de xingamentos e outras formas de ofensa 

verbal. Como as pessoas envolvidas nesse episódio não sofreram uma punição imediata, o 

caso acabou se repetindo nos demais comícios da oposição e na rotina diário de candidatos, 

assessores e lideranças.  

 No momento de maior tensão da eleição de 2012 estive diretamente envolvido. Foi na 

sexta-feira antevéspera da eleição e envolveu uma briga entre “pitbuls” e “seguranças” 

contratados pelo candidato da oposição411. Como alguns desses seguranças não eram de 

Paripiranga, saímos num veículo com dois deles para mostrar a cidade e instruí-los das tarefas 

a serem executadas no dia da eleição, mas ao passar num local onde “pitbuls” estavam 

reunidos tivemos nosso veículo seguido e depois cercado. Daí em diante se sucederam troca 

de agressões, ameaças e golpes nos veículos gerando uma situação de muita tensão. 

No meio do fogo cruzado e acuado no interior do veículo, acabei ligando para a polícia 

militar e depois convenci todos de que deveríamos resolver na delegacia. Saímos em comboio 

na direção da sede da Polícia Militar no município chamando a atenção da população que logo 

se aglomerou nas ruas. Chegando ao destino, todos são revistados e levados à delegacia. Na 

delegacia os apoiadores do prefeito, todos eleitores do município, são liberados e os 

apoiadores do candidato da oposição, que não eram eleitores do município, são mantidos por 

mais de 10h para prestarem esclarecimentos. Eu também fui mantido na delegacia e tive que 

prestar esclarecimentos ao delegado e mesmo ao juiz que comparecei na delegacia para tomar 

conhecimento do ocorrido. 

                                                             
410 Efetivamente, o prefeito apoiava esses indivíduos desde quando foi eleito em 2008, dado que a maioria deles 

estava vinculado a prefeitura com funções de vigilância, entre. Quando saia pela cidade, o prefeito, via de regra, 

estava acompanhado destas pessoas, uma atitude bem semelhante à dos velhos coronéis. Todavia, ele passou a 

andar com policiais à paisana nos meses que antecederam a eleição de 2012 e principalmente a partir de maio 

quando um dos principais “pitbuls” foi assassinado em praça pública. 
411 Nos dias finais foram recrutadas algumas pessoas para fazer a segurança particular de candidatos e para o 

monitoramento do transporte de eleitores no dia da eleição, uma vez que é prática comum nas eleições em 

Paripiranga os veículos serem abordados por “pitbuls” e as pessoas obrigadas a descerem ou a retornarem para 

suas casas sem votar. 
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O episódio mostrou que a violência pode ser até tolerada pelas autoridades desde que 

restrita a pessoas envolvidas no jogo político. Na delegacia, as autoridades apenas se 

preocuparam com a procedência dos “forasteiros” que me acompanhavam e não com as 

circunstâncias do conflito. Já a população em geral, que vibrou quando da chegada destes 

“mercenários” contratados pela oposição, parece cultuar o uso da força, pelo menos como 

defesa.  Entre os situacionistas, por sua vez, vê-se adolescentes engajando-se nos grupos de 

“pitbuls” e até mulheres envolvendo-se em atos de vandalismo e brigas durante comícios da 

oposição como pode ser notado na foto abaixo412.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 25 - simpatizantes dos dois principais candidatos entram em conflito durante carreata. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

5.1.5. O dia “D”: nem festa, nem democracia 

 

 A dinâmica do dia da eleição modificou-se razoavelmente nos últimos tempos. No 

passado o dia da eleição era um dia de festa, pois os candidatos organizavam verdadeiros 

banquetes para seus eleitores, providenciava-lhes a roupa ou o calçado para estes 

comparecerem à votação. Com efeito, o dia da eleição era para o eleitor como o dia da 

padroeira da cidade ou da festa de natal, isto é, um dia para vir à sede do município, encontrar 

com os amigos ou parentes e visitar o chefe político que muitas vezes era seu “compadre”. 

Por conseguinte, com a proibição da venda de bebidas e do funcionamento dos comitês 

                                                             
412 Em dias de comícios da oposição, simpatizantes do candidato da situação, inclusive mulheres e crianças, se 

aglomeravam em locais estratégicos para provocarem pessoas que seguiam o cortejo. 
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eleitorais e mesmo das residências dos candidatos, a eleição foi perdendo este clima festivo 

que tinha no passado.  

Atualmente o dia da eleição tornou-se o último dia para se barganhar o voto e, 

portanto, tornou-se também o dia mais tenso de todo processo eleitoral. No dia da eleição os 

candidatos e seus apoiadores fazem de tudo para assegurar o êxito de seus investimentos 

durante a campanha. Assim, lança-se mão de artifícios como, por exemplo, providenciar o 

transporte de eleitores, impressionar eleitores com aglomerações de militantes padronizados 

nos locais de desembarque dos veículos ou até distribuir brindes nos arredores dos locais de 

votação413. Portanto, uma série de atividades consideradas ilícitas, a começar pelo transporte 

de eleitores que é feito com o consentimento explicito da autoridade judiciária414, são 

praticadas abertamente numa tentativa desesperada de alcançar a vitória, pois, afinal de 

contas, como observa Barreira (2006), “feio é perder”. 

O “dia D” começa antes mesmo do amanhecer do domingo, pois os agrupamentos 

políticos pernoitam em sentinela ajustando suas táticas para a eleição e, sobretudo, vigiando a 

ação do adversário. Fazem também na véspera as últimas investidas sobre os eleitores como o 

pagamento de promessas feitas durante a campanha ou mesmo a ameaça sobre aqueles que já 

receberam suas dádivas. Com efeito, da véspera para o dia da votação a eleição pode tomar 

um novo rumo e ter seu possível resultado modificado. Trata-se do momento em que o 

agrupamento que tem mais recursos financeiros ou mais disposição para usá-lo pode 

modificar um cenário que se desenhou durante toda a campanha. 

Foi o que pareceu acontecer em Paripiranga, pelo menos aos olhos de quem observava 

pela superfície, isto é, a partir do que era visto nos comícios e arrastões. As manifestações da 

oposição eram, geralmente, volumosas e empolgantes o que fez com que a expectativa de 

vitória crescesse até às vésperas da eleição, embora muitas pessoas hesitassem em alimentar 

confiança em virtude de supostas artimanhas do grupo da situação415. Porém, os situacionistas 

                                                             
413 Embora não tenha sido registrado nenhum boletim de ocorrência sobre fatos dessa natureza, pude constatar 

que várias pessoas narravam terem sido abordados próximo a suas seções eleitores, inclusive no prédio onde 

funciona o campus da faculdade local, com oferta de dinheiro. 
414 Os agrupamentos são convocados pela justiça eleitoral para apresentarem seus “planos de transporte” de 

eleitores. A justiça distribui credenciais para os veículos e fichas com seus itinerários que serão fiscalizados 

pelas autoridades policiais e judiciárias no dia da eleição. A intenção da justiça é promover o transporte a todos 

os eleitores que majoritariamente mora distante dos locais de votação e, assim, evitar que este transporte seja 

feito de forma individualizada pelos candidatos o que configura uma compra de votos. 
415 Ocorre que na concepção nativa, a facção que atualmente está no poder tem “artimanhas” que lhe permitem 

vencer as eleições nos últimos dias não importando o que fazem seus opositores ao longo de toda a campanha ou 

até durante um mandato. Essa crença se firmou pelo fato de que, em várias eleições seguidas, esta facção, 

embora tenha se mostrado inferior à concorrente na mobilização das pessoas em comícios e arrastões, depois 

acabou vencendo o pleito. Outros fatos acontecidos no passado e atribuídos a essa mesma facção como atentado 

à vida de adversários e até o incêndio ao fórum local geram sempre expectativas nos eleitores a cada eleição. 
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sabiam que a eleição poderia ser decidida por outros meios, apesar de também terem investido 

em comícios, arrastões e propaganda de todo tipo. Durante toda a campanha a situação deu 

ênfase à barganha individual do voto e à “pressão” sobre os adversários. Essa estratégia foi 

acompanhada de um trabalho planejado e executado racionalmente, inclusive, com o apoio de 

pesquisas. Com efeito, na véspera da eleição essa estratégia chegou a sua etapa final e o 

“trabalho de campo” foi apenas intensificado. 

Assim, o dia da eleição começou com os situacionistas confiantes e em clima de 

vitória enquanto os oposicionistas estavam apáticos e aparentemente certos da derrota. O 

transporte foi feito pelos dois agrupamentos em centenas de veículos clandestinos que 

buscavam eleitores nas residências e o levavam até próximo dos locais de votação e nos 

ônibus cadastrados junto á justiça eleitoral para cumprirem itinerários previamente definidas. 

Nesses ônibus, embora a justiça determine que não haja restrições quanto à utilização, pelos 

eleitores, geralmente só os eleitores do candidato que o disponibilizou transitavam. Dentro 

deles, “olheiros” infiltram-se para expulsar adversários ou para tentar persuadi-los a mudarem 

de candidato. Quando chegam ao local de desembarque, os eleitores são novamente 

abordados por verdadeiras “torcidas organizadas” dos agrupamentos oponentes que em meio a 

um tumulto generalizado entregam “santinhos” e “informam” sobre os locais de votação. 

Nos locais de votação novo tumulto se estabelece. Nos principais locais de votação de 

Paripiranga, sobretudo na sede, as pessoas se aglomeram seja nas filas para esperarem a hora 

de votar seja aguardando um parente ou simplesmente observando o movimento. A chamada 

“boca de urna” também ocorre nestes locais onde os candidatos circulam pessoalmente ou 

posicionam dezenas de pessoas para abordarem os eleitores. Nesta eleição, todavia, a “boca 

de urna” foi fortemente coibida pela justiça que utilizou de um contingente especial da polícia 

militar para tal tarefa. A força policial procurou esvaziar os locais de votação permitindo que 

só permanecessem neles as pessoas que estavam aguardando para votar. Com efeito, foram 

realizadas muitas detenções e abordagens a candidatos e eleitores gerando tumulto e uso da 

força em diversas ocasiões416. 

 Contudo, a eleição de 2012 registrou menos conflitos nas ruas em relação às 

anteriores, embora tenham ocorrido diversos casos de agressão ou provocação. Quando saí 

para votar ao lado do candidato da oposição, ao meio dia, vi uma cidade com clima tenso e 

                                                                                                                                                                                              
Com efeito, os oposicionistas, sobretudo os mais velhos, alimentam uma certa desconfiança a cada eleição e 

sempre se põem temerosos de que a situação “tome a eleição no dia”. 
416 No campus da “faculdade Ages” onde funcionaram mais de dez seções eleitorais e o fluxo de pessoas foi 

intenso ao longo do dia, várias ocorrências foram verificadas, inclusive com o uso de força por parte da polícia. 

Diversos candidatos a vereadores chegaram a serem abordados e obrigados a retirarem-se dos locais de votação. 
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nada festivo. As pessoas de um modo geral mostravam-se pouco empolgadas com a votação e 

dirigiam acenos discretos e gestos contidos em direção ao candidato417, um comportamento 

muito diferente do que havia ocorrido durante toda a campanha. A impressão que tive, não só 

no dia da eleição, mas nos dias imediatos que a antecederam e que a sucederam, foi que 

muitas pessoas expressavam uma espécie de “constrangimento” por terem “vendido o voto”. 

Dito de outro modo, o “voto vendido” sobrepôs-se ao “voto de gratidão” e ao “voto 

consciente”, mas cobrando o preço de um “desmascaramento” porque, como ressalta Barreira 

(2006), o dinheiro explicita a corrupção. 

No final do dia, quando os primeiros resultados foram apurados pelos militantes 

posicionados nos diversos locais de votação, veículos começaram a trafegar com bandeiras, 

fogos foram ouvidos, mas logo tudo se acalmou. A festa ficou para os dias seguintes, pois 

entre os situacionistas o clima era mais de alívio do que de festa tendo em vista a tensão dos 

últimos dias. Já os oposicionistas recolheram-se em suas residências para acompanharem o 

desenrolar da apuração pelo rádio. Por conseguinte, a eleição de 2012 não teve clima de festa 

seja no sentido que antes as eleições efetivamente tinham seja no sentido, que lhe dá uma 

expressão contemporânea, isto é, “festa da democracia”. 

Nos primeiros dias que se seguem à eleição o clima eleitoral ainda é forte. Todavia, 

enquanto os situacionistas viveram uma espécie de ressaca interrompida por celebrações de 

toda natureza418, os oposicionistas se dividiram entre a resignação do candidato e as 

lamentações de seus simpatizantes. Desde o final do dia da eleição o candidato oposicionista 

Dr. Zé Carlos mostrou-se tranquilo com a derrota e em pronunciamento na rádio local, pouco 

mais de uma semana depois do pleito, afirmou que sabia que “tinha feito tudo que estava ao 

seu alcance” e que era muito difícil vencer em face do “dinheiro que foi derramado”.  

Já os eleitores oposicionistas mostraram muitas formas de reação. Muitas lamentações 

eram relacionadas ao desempenho do próprio candidato oposicionista que não teria gastado 

dinheiro ou combatido os “pitbuls” como na eleição anterior. Outras eram direcionadas ao 

governo estadual, que teria sido omisso e deixado o prefeito “tomar” a eleição da oposição. 

Lançam-se também desconfianças e queixas sobre a justiça eleitoral que deveria combater a 

compra de votos e a violência com mais eficácia. Reclamou-se muito ainda de supostas 

fraudes nos locais de votação onde mesários teriam facilitado o voto de pessoas em lugar de 

                                                             
417 Parecia haver uma percepção na maioria das pessoas, inclusive no próprio candidato, de que a derrota era 

eminente. Aliás, a tensão já havia se manifestado desde o início do dia quando alguns veículos contratados para 

o transporte de eleitores atrasaram e o candidato não escondeu seu aborrecimento.  
418 Foram feitas romarias para “pagamento de promessa” num tradicional local de peregrinação da região e 

realizadas festas em residências de funcionários, comerciantes e pessoas que ganharam apostas na eleição. 
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outras que já estariam mortas ou simplesmente tinham “vendido o título”. Essa polêmica teve 

margem porque a maior parte dos mesários eram simpatizantes ou integrantes graduados da 

candidatura situacionista, pois a lista foi divulgada pela justiça eleitoral e a oposição 

descuidou-se de questionar seus integrantes.  

Como personagem ativo desse processo, me dividi entre a resignação do candidato e 

as lamentações da população, embora não compartilhasse da maioria de suas queixas. A 

sensação maior que tive foi de frustração com as instituições – polícias, justiça eleitoral, 

ministério público, entre outros – que julguei não terem sido eficientes no sentido de evitar 

ilícitos, sobretudo a violência.  

 

5.2. A eleição, as instituições e o eleitor 

 

5.2.1. Tecnologia, profissionalização e mercantilização 

  

 A eleição de 2012 teve alguns ingredientes que a política de Paripiranga ainda não 

conhecia, pelo menos na proporção que foi utilizada. A tecnologia foi uma das novidades 

desta eleição e uma arma utilizada na disputa particularmente nas primeiras semanas quando a 

política ainda não havia tomado as ruas, por assim dizer. Enquanto a campanha não dominava 

o cotidiano da cidade era num “blog”419 que os militantes de cada agrupamento lançavam 

boatos sobre composições ou adesões, bem como elogiavam e criticavam os candidatos. Entre 

maio e junho de 2012, quando a campanha estava em sua fase inicial, o blog recebia centenas 

de acessos diários e milhares de acessos mensais.  

Todavia, quando a campanha se intensificou o blog perdeu importância para as “redes 

sociais, sobretudo para o facebook, onde os simpatizantes passaram a comentar as 

performances de seus candidatos e dos oposicionistas no horário eleitoral e principalmente 

nos comícios. Simpatizantes dos dois principais agrupamentos políticos manifestavam-se 

diariamente para elogiar seus candidatos, criticar candidatos adversários, criticar atitudes das 

autoridades420, para convocar manifestações, para disseminar boatos, ou simplesmente para o 

                                                             
419 Endereço http://www.politicaemtemporeal.blogspot.com.br/. Tratava-se de um blog apócrifo, embora com 

forte viés oposicionista tendo em vista que as principais postagens eram de crítica ao candidato da situação. 
420 Observei diversas manifestações de eleitores do agrupamento situacionista direcionando críticas à polícia 

militar que fez a segurança em várias manifestações da oposição e ao juiz eleitoral por este ter tomado medidas 

que supostamente prejudicariam a campanha de reeleição do prefeito. Desinformadas das regras estabelecidas 

pela justiça e pela própria PM através de portarias, as pessoas julgavam serem enviesadas as atividades destas 

instituições. 

http://www.politicaemtemporeal.blogspot.com.br/
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puro “bate boca”421. Além disso, a internet foi um meio de produção e difusão de jingles e 

diversas formas de propaganda. A cada dia surgiam novos jingles, “montagens422” e bordões 

que se difundiam pelos aparelhos de celular e depois chegavam aos carros de som ou mesmo 

ao programa eleitoral do rádio.  

Portanto, as diversas formas de tecnologia entraram no cotidiano da campanha de 

2012. As ruas da cidade e estradas da zona rural foram tomadas por veículos com 

equipamentos de som modernos, os comícios transformaram-se em espetáculos de pirotecnia 

e o programa eleitoral no rádio perdeu o tom de espontaneidade que o marcou em eleições 

anteriores. Os celulares, por sua vez, foram onipresentes registrando e disseminando tudo que 

acontecia. Os celulares produziram, inclusive, munição para denúncias de propaganda 

irregular e aliciamento de eleitores. Assim, embora não tenha produzido efeitos decisivos 

nesta eleição, a utilização desta tecnologia digital estreou provocando tensões423 e 

antecipando o que pode ocorrer em eleições futuras.   

A internet e a tecnologia de certo modo tornou a campanha mais espontânea e 

participativa, pois as pessoas produziam ou difundiam conteúdos sem passar pelo crivo das 

coordenações de campanha. Todavia, esta participação não impediu que a eleição de 2012 

fosse marcada também por uma profissionalização, isto é, por uma condução racionalizante 

da política. Os principais agrupamentos e seus candidatos contavam com coordenações gerais 

e equipes com tarefas bem delimitadas424. Um dos símbolos desta racionalização são as 

pesquisas eleitorais que foram utilizadas para monitorar a evolução no quadro eleitoral.  

Não se sabe exatamente quantas pesquisas foram realizadas ao todo, mas não teve uma 

semana que não se cruzasse nas ruas ou estradas com pesquisadores preenchendo 

                                                             
421 Mapeei, inclusive, dezenas de postagens em que pessoas “desabafavam” criticando atitudes de parentes ou 

amigos dos quais estavam afastados devido ao clima de animosidade gerado pela eleição.  
422 Refiro-me a pequenos spots com charges ou piadas abordando temas eleitorais ou frases faladas por políticos 

e autoridades de outras esferas. Neste último caso, por exemplo, verifiquei a divulgação de falas do ex-presidente 

Lula com recomendação de voto ao PT. 
423 Com as câmeras de celular foram gravados carros de som em situação irregular, manifestações realizadas em 

descumprimento das regras estabelecidas pelo juiz eleitoral e até a realização de uma obra de pavimentação feita 

num distrito por um comerciante ligado à oposição da qual já falei anteriormente. Ademais, foram também 

produzidas imagens da distribuição de material de construção e mesmo de dinheiro por militantes do grupo 

situacionista, mas essas não resultaram em representações. 
424 Isso ficou mais claro no grupo situacionista que contava com um contingente maior de pessoas empenhadas 

na campanha que se dividiram entre organizadores do programa de rádio, organizadores dos comícios, 

distribuidores de material de campanha, entre outros. Na oposição tinha-se um núcleo central que coordenava 

todas as tarefas, mas o trabalho voluntário e o engajamento de muita gente em diversas tarefas foi estimulado 

pelo candidato. Mesmo assim, no final da campanha, quando o trabalho se avolumou, a delimitação de tarefas e 

a especialização de grupos em cada uma ficou nítido: haviam aqueles que iam para a zona rural a fim de colar 

fotos ou fazer visitas, haviam os que cuidavam do comitê e aqueles que produziam materiais para serem usados 

nos comícios e arrastões. Essa divisão do trabalho era notada até nos eventos como comícios em que as pessoas 

se ocupavam de tarefas específicas como organizar o cortejo, queimar fogos e manipular o som. 



223 

 

questionários. Muitas eram encomendadas pelo governo estadual ou deputados interessados 

em saber do quadro local e da influências que podiam exercer nas eleições425, mas a maioria 

era encomendada pelos próprios candidatos com o objetivo de “calibrar” suas estratégias426. 

Outras pesquisas são encomendadas por “investidores” ou “apostadores” interessados em 

mensurar suas possibilidades de ganhos ou perdas na eleição. Por outro lado, como não eram 

divulgadas na imprensa, os resultados podiam ser manipulavam para estimular o otimismo 

junto aos partidários de cada candidatura. Ademais, muitas vezes eram divulgados resultados 

de pesquisas que se quer tinham sido realizadas427. 

As equipes jurídicas tiveram um papel fundamental na campanha diante da mudança 

de comportamento da justiça eleitoral que desde o início alertou os candidatos que não 

toleraria quaisquer ilícitos, principalmente relacionados à violência. Com efeito, os principais 

candidatos organizaram equipes jurídicas com dois ou mais advogados que trabalhavam 

diuturnamente na acusação dos adversários diante de ilícitos flagrados ou na defesa de seus 

candidatos frente as acusações sofridas. Sucederam-se várias “representações eleitorais” 

dirigidas pelos grupos, um contra o outro, e várias audiências na justiça. Como a maior parte 

das representações diziam respeito a ilícitos de pouca gravidade que resultaram em 

penalidades de pouco efeito concreto na eleição428, essa judicialização não teve efeito 

concreto no pleito. Todavia, criou-se uma tensão e nutriu-se a expectativa de que um flagrante 

de aliciamento de eleitores fosse denunciado colocando o resultado da eleição em xeque. 

 A profissionalização da eleição e a racionalização das diversas atividades a ela 

relacionadas ficaram evidentes também no dia da votação em que se organizam o transporte 

de eleitores. A esse respeito basta citar aqui que o agrupamento oposicionista contratou 

dezenas de ônibus e vans para fazer o transporte de seus eleitores e em cada um desses 

veículos colocou uma pessoa com um equipamento de rádio amador para o monitoramento e a 
                                                             
425 Nas pesquisas deste tipo eram incluídas perguntas sobre a avaliação dos governo federal e estadual, bem 

como sobre o prestigio político dos deputados com votação no município. 
426 Assim, conforme pude apurar, faziam-se pesquisa após uma etapa do trabalho eleitoral como a realização de 

um comício ou de uma série de visitas ou ainda quando se distribuía “benefícios” numa região. 
427 Numa semana em que os situacionistas fizeram frente na luta por adesões deixando os oposicionistas 

preocupados, decidiu-se difundir o boato de uma pesquisa que dava larga vantagem ao candidato oposicionista a 

fim de reanimar seus correligionários e eleitores. Foi então organizada uma “alvorada” com queima de fogos em 

dia de muito movimento na cidade (o dia da feira livre) e quando as pessoas perguntavam de que se tratava a 

resposta era que havia saído uma pesquisa que mostrava o Dr. Zé Carlos com vantagem sobre o prefeito. 
428 A maior parte das representações tratava de violência praticada por partidários de candidatos contra os outros, 

de propaganda irregular e de passeatas e carreatas realizadas em descumprimento com a portaria baixada pelo 

juiz eleitoral. Com efeito, as punições não passaram de remoção de propagandas ou pagamento de pequenas 

multas das quais se livraram todos os candidatos depois de interporem recursos na instância superior. Houve, 

como já mencionado, uma representação sobre “abuso do poder econômico” e “aliciamento eleitoral” contra o 

candidato da oposição em virtude de uma obra executada por um apoiador em um distrito, mas os acusadores 

pediram desistência do processo por não conseguirem arrolar testemunhas e depois o processo foi julgado 

improcedente pela justiça eleitoral por falta de “provas consistentes”. 
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garantia de segurança429. Assim, o comando da campanha monitorava o desempenho de cada 

veículo e o cumprimento da tarefa de não deixar ninguém sem votar. Já as pessoas que 

comandavam os veículos tinham uma conexão com a sede do município mesmo quando se 

deslocavam para regiões isoladas e, assim, poderiam solicitar apoio diante de um problema 

mecânico ou de um conflito com militantes rivais. 

 Esse quadro de mudanças na operacionalização das campanhas eleitorais faz com que 

as eleições tornem-se oportunidades de ganhar dinheiro para muitas pessoas o que aprofunda 

a mercantilização da política. Assim, os candidatos e os assessores mais próximos são 

abordados por donos de gráficas, estúdios musicais, empresas de transporte ou de 

comunicação, entre outros, que buscam vender seus produtos ou serviços. Além desses, 

artistas locais e locutores fazem os candidatos entrarem em concorrência por seus serviços, 

eleitores colocam muros e veículos à disposição de propaganda paga ou procuram empregos 

nas atividades de campanha.  

Para muitos, uma forma de obter vantagens é simplesmente participando das carreatas 

já que se tornou comum pagar pela presença de veículos para impressionar os concorrentes 

com o volume das carreatas. Tal prática tem se tornado comum, sobretudo, quando um 

agrupamento dispõe de recursos em abundância e dificuldade de mobilizar pessoas. Muita 

gente se oferece para participar dos comícios para ganhar algum dinheiro ou pelo menos o 

combustível430, com isso, o lúdico que marca as campanhas eleitorais no interior acaba 

sucumbindo para a racionalidade e a mercantilização. 

Outra forma de ganhar dinheiro na eleição é trabalhando no dia da votação na “boca de 

urna”, no transporte de eleitores ou simplesmente transitando pelas ruas em grupos 

padronizados para impressionar os eleitores431. Em 2012 houve maior dificuldade para 

organizar esses grupos porque a justiça eleitoral avisou que não toleraria qualquer tipo de 

padronização que configurasse propaganda, mas mesmo assim foram recrutadas centenas de 

pessoas para organizar o transporte e fazer a “boca de urna”. Com isso, o trabalho voluntário 

                                                             
429 Tratou-se de uma rede de comunicação via “rádio” em que os aparelhos foram distribuídos para pessoas 

infiltradas nos ônibus que passavam e recebiam informação sobre o fluxo de pessoas e as ocorrências durante o 

trajeto. Meu papel era justamente o de fazer chamadas para essas pessoas para saber se os veículos estavam 

seguindo o trajeto sem serem interceptados por vândalos e se os eleitores de cada comunidade ou povoado 

estavam conseguindo chegar até os locais de votação. 
430 Em 2012 o grupo situacionista distribuiu combustível de forma explicita em todos seus comícios. Já a 

oposição não utilizou essas práticas de forma generalizada, embora algumas lideranças organizassem formas de 

autofinanciamentos nas carreatas. Com efeito, criticou-se muito o candidato oposicionista, o que indica uma 

naturalização desta prática e uma aceitação acrítica pela população. 
431 Na eleição de 2008 milhares de pessoas passaram o dia inteiro circulando nas ruas da cidade em grupos 

padronizados com camisetas que identificavam os principais candidatos a prefeito, mesmo sem menção a nomes 

e números (os situacionistas usaram uma camisa branca com o desenho de “São Jorge” simbolizando o candidato 

de nome George e os oposicionistas usaram uma camisa azul e amarela que eram as cores do PSDB). 
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de militantes ou simpatizantes dos candidatos tornou-se residual e o pagamento em dinheiro, 

feito geralmente no dia da eleição432, tornou-se a única forma de se ter um exército a serviço. 

Ademais, o recrutamento de pessoas para esses serviços no dia da votação tornou-se uma 

forma de compra de votos porque os candidatos acreditam que esses eleitores contratados 

serão fiéis ao depositar seu próprio voto e quiçá de seis familiares433. 

 

5.2.2. Instituições públicas e eleição 

 

 Uma das mudanças mais significativas que pude constatar nessa eleição diz respeito ao 

funcionamento das instituições. Se antes, como bem observou Dantas (1987), delegado, juiz 

de direito, padre, entre outros, estavam sob as ordens do chefe político local e, portanto, a seu 

serviço quando da realização de eleições, atualmente o quando se modificou 

significativamente. Todavia, há níveis diferenciados de autonomia quando se olha para as 

instituições municipais, estaduais e federais434, bem como quando se olha para instituições 

ligadas ao poder executivo ou legislativo em comparação com o judiciário. 

 As escolas municipais, por exemplo, tendem a serem contaminadas pelo clima 

eleitoral visto que as direções respondem diretamente ao prefeito que é também um chefe 

político. Com efeito, quando começa a eleição municipal um clima de animosidade se instala 

entre a direção e os funcionários que são simpatizantes da oposição. Conforme pude constatar 

em 2012, as direções e os professores simpatizantes da situação tornam-se “cabos eleitorais” 

do candidato governista pedindo voto aos demais funcionários, visitando pais de alunos e se 

envolvendo em outras atividades da campanha. Além disso, as escolas foram instrumentos 

                                                             
432 A forma do pagamento expressa uma característica peculiar das negociações envolvendo candidatos e 

eleitores as no âmbito de uma eleição. Por um lado, o pagamento antecipado é evitado pelos candidatos tendo em 

vista o risco de o recebedor não comparecer para realizar as atividades combinadas. Por outro lado, os eleitores 

não querem deixar pra receber depois do pleito porque tem medo de o candidato para o qual vão trabalhar ser 

derrotado e por isso não honrar os compromissos. Isso, inclusive, ocorreu com o candidato oposicionista em 

2008 que depois de ser derrotado não pagou as pessoas que trabalharam no dia da eleição gerando uma polêmica 

e uma desconfiança que o perturbou na eleição seguinte. Todavia, a justificativa dada pelo candidato chama a 

atenção para outro aspecto deste fenômeno. Segundo Dr. Zé Carlos, as pessoas foram recrutadas por terceiros e 

não havia qualquer controle sobre essas pessoas ou uma relação confiável dos nomes. 
433 Em 2012 ouvi de um candidato a vereador que no dia da eleição iria contratar 100 pessoas para trabalhar na 

boca de urna porque, assim, garantiria ao menos 200 votos. 
434 A única presença federal no município é através do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e o Banco 

do Brasil. Como são, respectivamente, uma autarquia e uma empresa de economia mista, ambas com estrutura de 

pessoal baseada em “carreiras”, o grau de interferência politica é baixo. Todavia, existem os engajamentos 

individuais e isso, como no caso do Banco do Brasil onde o próprio pesquisador trabalha, gera muita tensão e 

crítica por parte de clientes. Para controlar a tensão criada pelo clima eleitoral que tomou conta do Banco, a 

gerência afixou cartazes em vários pontos da agência com a seguinte frase: “É proibido falar sobre política 

partidário com os funcionários”. 
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utilizados pelo agrupamento situacionista contra a oposição como no caso da reclamação na 

justiça pelo barulho causado por carros de som e pelo próprio comitê435.  

 No nível estadual observou-se um engajamento menor, embora os detentores de cargos 

comissionados em órgãos estaduais tenham participado ativamente da campanha 

oposicionista436. O principal e mais polêmico caso de engajamento se deu em uma escola 

estadual cuja direção, da qual fazia parte a esposa do candidato oposicionista, fora acusada de 

“fazer política” simplesmente por organizarem um debate. A reclamação era de que o debate 

teria sido organizado com o objetivo de constranger o prefeito diante de uma plateia de 

centenas de jovens. Em seguida surgiram outras críticas relacionadas a supostas panfletagens 

que os simpatizantes da oposição estariam fazendo com a conivência da direção e de alguns 

professores da escola. 

 Todavia, as instituições estaduais que mais podem interferir nas eleições são as 

polícias civil e militar. Historicamente, essas instituições foram objeto de disputa pelos 

políticos que nas eleições as utilizam para reprimir adversários e coagir eleitores. Isso foi uma 

marca das eleições em Paripiranga até os anos 1990, quando o carlismo manipulou as 

instituições segundo seus objetivos políticos. Em 2012, no entanto, observou-se que estas 

instituições gozavam de uma autonomia de fato, embora isso não signifique que as pessoas 

nelas envolvidas como delegado e policiais não possam se alinhar a um candidato. Fora do 

trabalho a maior parte dos policiais se engajou explicitamente e até de maneiras muito 

contestadas pela população437, mas expressando preferências ou interesses pessoais e não 

determinações institucionais. 

 No início da campanha houve uma verdadeira quebra de braços entre oposição e 

situação para interferirem no trabalho das policias durante a eleição. Como os dois oponentes 

locais tinham influência no governo do estado438, ambos lutaram para mudar o comando das 

polícias, para reforçar o contingente e até para transferir policiais engajados em candidaturas 

                                                             
435 Refiro-me ao caso citado anteriormente em que uma escola municipal denunciou o barulho causado pela 

oposição nos dias de maior movimentação no comitê, quando caravanas chegam da zona rural com seus carros 

de som. Embora seja evidente que o barulho atrapalhava as atividades da escola, certamente a reclamação não 

seria feita se o comitê pertencesse à candidatura situacionista. Além disso, a reclamação foi formalizada e 

fundamentada com o suporte técnico da equipe jurídica do candidato situacionista e não exclusivamente por 

professores ou pela direção da escola. 
436 Importante frisar que o PT é o principal partido da coalização que governa o estado da Bahia e era a sigla com 

a qual concorreu o principal candidato da oposição em Paripiranga. 
437 Alguns policiais civis e militares trabalharam como seguranças do prefeito em dias de folga e causaram 

revolta nos simpatizantes da oposição porque isso acabava por acobertar o trabalho violento de outras pessoas 

envolvidas na campanha, além de promover a “desmoralização” da polícia. 
438 A oposição com o PT do governador Jaques Wagner e a situação com o PSD do vice-governador Otto 

Alencar. 
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adversárias439. Assim, ao ser mudado o comando da PM houve retaliação por parte da 

prefeitura440 e críticas de parte do grupo situacionista, mas quando a campanha foi passando e 

a violência aumentando os oposicionistas passaram a criticar o governador que não estaria 

“ajudando a ganhar a eleição”.  

A instituição que mais mudou de atitude nas eleições foi o poder judiciário. Até os 

anos 1990, quando o carlismo dominou a política na Bahia, a justiça era submetida aos 

interesses políticos situacionistas441. Com isso, tinha-se uma justiça alinhada com os 

interesses carlistas, mas no ocaso deste, entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a 

justiça tornou-se mais livre, porém um tanto omissa principalmente quando se trata de 

questões políticas e eleitorais. Todavia, na eleição de 2012 percebeu-se uma mudança no 

comportamento do poder judiciário. O que chamou mais a atenção foi o “ativismo” do juiz 

durante o processo eleitoral: baixou várias “portarias” para organizar o processo eleitoral, fez 

várias reuniões com os candidatos e assessores e fez pronunciamentos na emissora de rádio. 

Em todas essas iniciativas estava embutido o desejo do magistrado de manter a eleição 

sob seu controle, isto é, de não permiti que a violência e a desordem que vinham imperando 

nas eleições de Paripiranga pudesse dar o tom novamente no pleito de 2012. Com efeito, a 

pauta de suas reuniões e pronunciamentos era alertar candidatos e eleitores sobre as regras da 

propaganda eleitoral, sobre as normas que havia estabelecido para as atividades de campanha 

e, principalmente, sobre violência442 e compra de votos. Nestas oportunidades o juiz orientava 

os candidatos de como proceder para evitar problemas e orientava a população em geral de 

como denunciar ilícitos eleitorais. Por fim, o juiz fez “diligencias” pessoalmente 

acompanhado da polícia para checar denúncias443 ou coibir o descumprimento das normas, 

inclusive no dia da eleição quando fiscalizou a boca de urna pessoalmente nos locais de 

votação. 

                                                             
439 Eu mesmo, como integrante do comando da campanha oposicionista, participei de reuniões com autoridades 

para solicitar interferência nas polícias no sentido de torná-la menos suscetível à influência do prefeito e mais 

capacitada para combater a violência que se proliferou durante a eleição. 
440 Em conversa que tive com policiais militares, alguns afirmaram que a prefeitura deixou de repassar uma ajuda 

de custo que dava para alimentação e combustível porque o novo comandante não atendia aos “pedidos” do 

prefeito. 
441 No caso de Paripiranga, conforme mostrei no capítulo anterior, tinha-se ainda o agravante de um membro da 

oligarquia local, Ruy Dias Trindade, ter ocupado altos postos nas instâncias estaduais da justiça. 
442 Com vistas a coibir a violência, o juiz manteve contato permanente com os comandantes locais e regionais da 

polícia militar e da polícia civil no sentido de coordenar ações preventivas e punitivas. Também convocou 

pessoas citadas em representações eleitorais e boletins de ocorrência relacionados a conflitos de campanha para 

tentar evitar repetições de casos de violência. 
443 Na véspera do pleito o juiz fez uma diligência na residência de um assessor do candidato situacionista para 

checar denúncia de distribuição de dinheiro e cestas básicas. Todavia, ao chegar no local acompanhado de 

assessores o juiz só teria encontrado material de campanha como santinhos, adesivos e “colas” para serem 

distribuídas entre os eleitores. 
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 Por conseguinte, o comportamento do juiz, que de certa forma até supriu o papel do 

ministério público444, surpreendeu toda a população e gerou críticas de todos os lados. Os 

situacionistas criticaram o juiz principalmente nas redes sociais445. Já os oposicionistas 

criticaram a suposta ineficácia das ações do magistrado. Dito de outro modo, criticava-se o 

fato de que o juiz conversava, fazia reunião, prendia veículos, mas a violência continuava e a 

compra de votos aumentava. Assim, a opinião compartilhada pela maior parte dos integrantes 

da oposição era de que o juiz “só queria aparecer” e que, no fim das contas, ele estava 

“deixando tudo como antes” (candidato a vereador do PT, Paripiranga/BA). 

   

5.2.3. Com a palavra, o eleitor 

 

No meio do fogo cruzado da disputa entre candidatos muitos eleitores oscilam entre a 

dúvida e a esperteza: mudam de candidato e depois voltam atrás, prometem o voto aos dois e, 

muitas vezes, acabam tentando agradar a todos dividindo os votos da família. A situação 

aparentemente confortável por lhe dar várias opções de dádivas muitas vezes é desconfortável 

para o eleitor, pois além de correr o risco de deixar alguém de quem se precisa ou de quem já 

se serviu insatisfeito, vê-se entre a condição de ser cativo de quem cobra o favor feito e de ser 

mercadoria de quem lhe oferece uma recompensa imediata pelo voto. 

Com efeito, o eleitor viu-se diante do dilema de retribuir o favor obtido ou negociar 

um novo ganho. Na pesquisa pude observar várias situações reveladores destes dilemas. 

Numa ocasião, ao notar que uma casa construída pelo governo estadual com a intermediação 

de um candidato a vereador do PT estava com cartazes de candidatos situacionistas inquiri o 

proprietário perguntando se ele não estava sendo “ingrato” e ele respondeu: “A casa eu já 

paguei... já dei um voto ao PT” (trabalhador rural, Paripiranga/BA). Outro eleitor, ao ser 

inquirido da mesma questão, ponderou de forma surpreendente: “Na de deputado os políticos 

vendem a gente, na de prefeito a gente dá a forra” (pequeno agricultor, Paripiranga/BA). Os 

dois casos refletem uma percepção e uma estratégia desenvolvida diante de um cenário mais 

complexo em que o voto se insere.  

                                                             
444 Refiro-me justamente ao papel de fiscalizar que caberia ao ministério público, mas, diante da passividade do 

promotor local, o juiz acabou fazendo ou estimulando as equipes jurídicas a fazê-lo. Um exemplo foram as 

propagandas visuais e auditivas que foram fiscalizadas pelo próprio juiz e pelas equipes jurídicas dos dois 

principais candidatos. 
445 A maior parte das críticas veio à tona quando o juiz desarticulou uma carreata dos situacionistas e prendeu 

veículos porque a atividade fora realizada sem prévio comunicado, conforme havia sido estabelecido em portaria 

divulgada no início da campanha. Em seguida dezenas de postagens no site facebook reclamavam que o juiz era 

contra o prefeito e a favor do PT. 
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É nas visitas que os políticos fazem aos eleitores que situações como estas ocorrem 

com mais frequência. Nas visitas se tem um contato individualizado com os eleitores 

invertendo assim o que ocorre nos comícios, por exemplo, onde os eleitores compõem uma 

massa sedenta de ouvir palavras de ordem e demonstrações de força. Logo, quando recebe o 

candidato em sua residência o eleitor aproveita para fazer pedidos, reclamações ou mesmo 

para aconselhá-lo. Ao acompanhar o candidato oposicionista em diversas visitas testemunhei 

muitas situações desse tipo como pode ser concluído de frases como: “Não sei falar, mas sei 

ouvir e votar” (ajudante de pedreiro, Paripiranga/BA) e “eu sou um político invisível, 

ninguém me enxerga, só enxergam os ricos... mas eu tô aqui fazendo política sempre” 

(pequeno agricultor, Paripiranga/BA).  

Portanto, a visita à residência do eleitor é a situação em que este se sente prestigiado e 

à vontade para posicionar-se diante do candidato. Em outra ocasião o candidato pediu o voto e 

foi levantando para sair quando a dona da casa falou: “Sente mais aí pra gente conversar... eu 

tenho que gastar meia hora numa fila pra dá um voto a vocês e vocês não pode me escutar 

nem um minuto!” (lavradora aposentada, Paripiranga/BA). Neste caso o eleitor queria fazer 

um pedido ao candidato e era por isso mesmo que o candidato queria abreviar a conversa. 

Portanto, as visitas propiciam um contato face a face que favorecem a barganha do voto. 

Há aqueles que demonstram uma visão menos imediatista e mercantilista do voto 

como expressa a seguinte frase: “A gente não quer um prefeito pra gente tá incomodando 

pedindo 50 real não. A gente quer um prefeito pra, na hora da precisão, ter um médico no 

hospital, um remédio que a gente não pode comprar, uma merenda na escola” (dona de casa, 

Paripiranga/BA).  Tratava-se de uma beneficiária do Bolsa Família e do programa estadual de 

construção de casas populares e de cisternas que falava orgulhosa da melhoria de suas 

condições de vida. Existem ainda aqueles menos pragmáticos que trazem à tona outras 

questões como pode ser percebido na frase dita por um eleitor: “não quero nada do senhor não 

doutor... você passando na estrada e me conhecendo; você parando pra falar comigo, pra mim 

já tá bom” (pequeno agricultor, Paripiranga/BA). Portanto, nesta caso, era o reconhecimento446 

que mais pesava na decisão do voto. 

Ademais, pude constatar, também, que não é em qualquer circunstâncias que o 

dinheiro é decisivo. Muitas pessoas podem aderir a um candidato ou abandonar um candidato 

com quem esteve em outros momentos em virtude de promessas não cumpridas ou qualquer 

quebra de confiança. Foi o que observei quando um eleitor nos narrou sua conversa com o 

                                                             
446 Uso o conceito de reconhecimento na forma como é concebida na filosofia política moderna, isto é, como um 

componente da autorrealização humana (NEVES, 2007). 
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prefeito que o visitou para pedir o voto depois de um desentendimento: “Você não me compra 

não... nem se você me der um caminhão de dinheiro eu voto em você!” (empresário e 

agricultor, Paripiranga/BA). Neste caso, o eleitor havia se contrariado com o prefeito porque 

esse teria feito promessas e depois não as cumpriu e também porque duvidou de sua palavra 

questionando sua honestidade, conforme nos contou. Portanto, o sentimento de ser 

reconhecido ou de ser desprezado, têm um peso importante na decisão do voto 

Já em outro caso ouvimos de um eleitor que mesmo contrariado com o candidato 

situacionista iria continuar votando nele porque já havia prometido: “Estou decepcionado, 

mas voto em George porque dei minha palavra” (professor, Paripiranga/BA). Mas completou 

o eleitor dizendo que “a mulher e meus filhos votam em quem quiser, são livres” (ibidem). 

Esse depoimento indica que a palavra dada passou a ter um sentido bem pessoal, isto é, que o 

compromisso assumido por um membro, inclusive pelo “chefe”, não torna a família inteira 

cativa. Em outras palavras, nesse caso o eleitor expressa o fato de que as adesões atualmente 

se dão de forma mais individualizada e não submetida às conexões estabelecidas pela 

parentela como acontecia no passado. 

Assim, mesmo com a invasão do dinheiro que desmistifica a barganha do voto, a 

palavra dada e o compromisso assumido. Isso ficou claro também na reação de muitas pessoas 

ao ouvirem do candidato oposicionista que poderiam pegar o dinheiro, mas que na urna 

deveriam “dar o troco” (sic). Em muitas ocasiões ouvi comentários de pessoas reprovando 

essa orientação do candidato como, por exemplo, “esse doutor [Dr. Zé Carlos] tá doido, diz 

que é pra pegar o dinheiro do prefeito e votar nele” (dona de casa, Paripiranga/BA). A 

reprovação (“tá doido”), à ideia de receber o dinheiro e não votar no candidato, expressa uma 

concepção de que a palavra tem de ser cumprida, conforme mostrou Barreira (2006). 

Todavia, pude constatar muitos casos em que o próprio eleitor afirmava que teria 

recebido dinheiro e colocado a foto, mas que na urna votaria com a oposição. Isso motivou o 

candidato e seus assessores a difundirem a ideia de que as fotos, que são tradicionais marcas 

de adesão, não expressariam a realidade. No entanto, depois de receber o dinheiro essas 

pessoas passavam a ser monitoradas e até ameaçadas pelos “pitbuls” o que diminuía as 

chances de uma “traição”. Por conta disso, alguns simpatizantes da oposição começaram a 

retrucar a tese do candidato dizendo, por exemplo, “[...] que nada de melancia447, quem recebe 

dinheiro e bota a foto vota porque fica com medo” (pequeno comerciante, Paripiranga/BA), 

                                                             
447 Melancia era como chamavam as casas em que apareciam na parede externa a foto do candidato situacionista, 

que era predominantemente verde, mas que internamente guardava-se a foto e os santinhos do candidato 

oposicionista, que era predominantemente vermelha, configurando assim a aparência da fruta de mesmo nome 

que é verde por fora e vermelha por dentro. 
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ou: “Política é que nem namoro, você começa meio frio depois se apaixona” (agricultor 

aposentado, Paripiranga/BA). O autor desta última frase tentava alertar que o eleitor que 

recebia alguma vantagem tendia com o tempo a aderir à candidatura que lhe agraciou.  

 Por fim, chamou atenção também em diversas ocasiões a forma como os eleitores, 

principalmente da zona rural, se referem ao ex-presidente Lula. Presenciei não só 

demonstrações de gratidão ao ex-presidente como também uma espécie de ruptura com o 

medo e o conservadorismo político que marcam essas populações. A esse respeito o seguinte 

trecho de um depoimento é ilustrativo: “A gente tinha medo de Lula porque diziam que era 

comunista, que ia acabar o Brasil, e foi um dos melhores presidentes” (pequeno agricultor, 

Paripiranga/BA). Com essa frase o eleitor justificava sua decisão de votar em Dr. Zé Carlos 

que além de ser um político “novo” era constantemente estigmatizado pelos adversários por 

não ser seguidor de nenhuma religião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 7 – Adesivo do candidato petista à prefeitura de Paripiranga em 2012. Uma das marcas da 

eleição foi a tentativa de canalizar o prestigio do PT e de suas figuras nacionais e estaduais ao candidato 

local, por isso, além de panfletos e cartazes, foram divulgadas áudios com mensagens de apoio a Dr. Zé 

Carlos gravadas pelo governador Jaques Wagner e pelo senador Walter Pinheiro, ambos do PT. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

5.3. Síntese do capítulo 

 

A eleição municipal de 2012 em Paripiranga misturou elementos de tradição com 

elementos de modernidade, isto é, mesclou continuidade e mudança em relação à cultura 

política do município. Por um lado, o pleito ainda foi marcada por uma polarização ente 

facções cujo principal elemento diferenciador é o dualismo situação/oposição. O dia a dia da 

campanha constitui um processo que tem o objetivo de subverter o cotidiano da comunidade 
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ao colocar a política na ordem do dia448 de modo que desencadeia-se um processo de adesão e 

de engajamento que arrebata toda a sociedade seja pelo “magnetismo bipolar” que a política 

exerce sobre a população seja pela distribuição de dádivas que os candidatos colocam em 

prática. As dádivas se proliferaram e tornaram a eleição mais tensa. Com efeito, a violência 

recrudesceu e tornou-se um elemento fundamental da disputa e a eleição. 

Por outro lado, a eleição foi também impactada pelas mudanças sociais e institucionais 

em curso. A tecnologia passou a ser um elemento presente na eleição, tanto para os candidatos 

quanto para os eleitores; a operacionalização das campanhas tornou-se mais racional e 

profissionalizada e; a eleição converteu-se num grande negócio para fornecedores e 

prestadores de serviço de toda espécie. As instituições começaram a perseguir o ideal de 

autonomia gestado na redemocratização, mas atrasado na Bahia pelo carlismo. O eleitor, por 

sua vez, passou a ter um comportamento mais diversificado e individualizado, portanto, já não 

são mais submetidos a redes de parentelas associadas às facções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
448 Nesse processo, os candidatos lançam mão de diversos artifícios que cumprem papéis complementares e 

juntos cumprem a tarefa de construírem o clima político. No carro de som se faz a “lavagem cerebral”, a 

inculcação de slogans, números e nomes, além da estigmatização dos adversários; no rádio passa-se uma 

mensagem mais programática para a população; na internet faz-se a fofoca, a estigmatização etc; no palanque 

insufla-se os correligionários e militantes passando confiança no êxito da campanha; no campo, isto é, na 

atividade diária junto aos eleitores, faz-se o varejo: distribuição de dádivas, ameaças e perseguições. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A abordagem teórico-epistemológica adotada nesta tese buscou afastar-se das 

fórmulas dicotômicas (ação X estrutura, tradicional X moderno) que não comportam tensões e 

contradições dentro do processo social que geralmente é marcado por mudanças e 

permanências. Para isso, me apoiei, sobretudo, na sociologia de Norbert Elias, cujo conceito 

basilar de configuração busca captar justamente o equilíbrio entre as estruturas e os atores no 

processo social, bem como na sociologia política de Maria Isaura Pereira de Queiroz, cujos 

estudos foram pautados pela tentativa de dar conta do papel dos segmentos sociais subalternos 

na experiência brasileira de modernização, por assim dizer. 

Analiticamente a pesquisa buscou captar duas ordens de causalidades que concorrem 

para a permanente adaptação da política local, a saber, o desenvolvimento socioeconômico e 

as transformações no sistema político-institucional. No caso deste último aspecto, a 

abordagem levou em consideração o filtro regional, isto é, a política baiana, particularmente o 

fenômeno do carlismo. Busquei examinar e explicar como estas variáveis, eminentemente 

dinâmicas, afetava a política em Paripiranga ou como a configuração local acomodam essas 

variáveis. Assim, as idiossincrasias locais foram consideradas e refletidas à luz das diversas 

conjunturas que se sucediam na Bahia e no Brasil. 

Diante do que a pesquisa trouxe à tona, concluí que o caso de Paripiranga apresenta 

algumas questões importantes para avaliar a evolução no mandonismo local e nas relações 

políticas do cotidiano em pequenos municípios sertanejos. Do ponto de vista dos atores 

políticos a pesquisa constatou que o município de Paripiranga foi sucessivamente dominada 

por donos de engenhos, fazendeiros, comerciantes, bacharéis, pequenos comerciantes e, 

finalmente, “políticos profissionais”449, o que indica um progressivo declínio oligárquico e 

das formas de dominação tradicional450. No entanto, dada a força do catolicismo na cultura 

local, os padres têm sido atores políticos fundamentais em todos os períodos451 ainda que a 

                                                             
449 A esse respeito basta ressaltar que a ocupação da principal secretaria da prefeitura tem sido o principal 

mecanismo de ascensão política dos que ocuparam o cargo de prefeito nas últimas décadas. 
450 No capítulo III mostrei como Paripiranga foi palco de disputas oligárquicas desde o início da colonização, 

embora sua estrutura fundiária, juntamente com outros fatores sociais e culturais, tenha feito com que aqui o 

coronelismo fosse mais brando que em outras localidades. A partir do final dos anos 1950 estas linhagens 

familiares foram se enfraquecendo e os personagens políticos se renovaram dentro das respectivas facções.  
451 Entre os anos 1940 (quando faleceu o Pe. João de Mattos) e os anos 1980 a participação dos padres na política 

foi mais discreta, mas mesmo assim todos os que passaram pela paróquia demostravam suas preferências 

políticas. A partir dos anos 1990 os padres voltaram a atuar diretamente como no caso do Pe. Gilmar Maranduba 

que candidatou-se a prefeito em 2008. Pode-se citar ainda o ex-padre Renato Varjão que ajudou a organizar o PT 

em Paripiranga em 1989, pouco tempo depois de abandonar o sacerdócio. 
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participação direta destes nas eleições tenha gerado controvérsia, sobretudo nos últimos 

anos452, e que argumentos de cunho estritamente religioso já não causem grande impacto 

político, conforme se verificou nas últimas eleições453. 

Constatou-se também uma modificação ao longo do tempo nas relações entre a esfera 

local e a esfera regional. Submetidas no século XIX à oligarquia regional dos Dantas, as elites 

locais passam a se relacionarem diretamente com lideranças políticas estaduais e nacionais 

como, por exemplo, Juracy Magalhães entre os anos 1930 e 1950, Oliveira Brito entre os anos 

1950 e 1960, Roberto Santos nos anos 1970 e ACM entre os anos 1970 e 1990, quando o 

carlismo tornou-se hegemônico na Bahia454. Nas últimas décadas essa interlocução entre a 

esfera local e a esfera regional passou a ser feita por personagens que transitaram de uma 

esfera a outra, isto é, por atores locais que ascenderam a postos estaduais455.  

Essa maior “autonomia” do município de Paripiranga, e de suas elites, em relação aos 

chefes políticos regionais, é resultado do fortalecimento financeiro que as municipalidades 

brasileiras obtiveram a partir de 1988. Com isso, se antes o município dependia das benesses 

de seus “protetores” (chefes políticos regionais, deputados etc.), agora suas receitas 

constitucionais permitem-lhes cuidar das despesas e investimentos básicos, bem como 

controlar parte da população e dos agentes econômicos do município. Todavia, conforme 

mostrado no quarto capítulo, instituições como o Tribunal de Contas dos Municípios têm se 

constituído em meios para manutenção da influência das elites regionais sobre as elites locais. 

Com efeito, o governismo das elites locais e a tática de cooptação por parte das elites 

regionais ainda são marcas da cultura política. 

Ademais, se por um lado os municípios interioranos foram financeiramente 

fortalecidos, por outro, eles perderam sua importância diante da “sociedade global”. O avanço 

                                                             
452  Conforme mostrei no capítulo IV, o suposto apoio de um padre ao candidato oposicionista nas eleições de 

1992 e 1996 foi bastante criticado por parte da população. Do mesmo jeito, o apoio do Pe. Gilmar ao prefeito 

Carlos Alberto nas eleições de 2000 e 2004 e, sobretudo, sua candidatura a prefeito em 2008 causou desgaste 

junto à população. Ademais, a própria igreja católica passou a desaprovar esse tipo de ativismo dos padres 

motivo pelo qual o Pe. Gilmar teve de se afastar das funções paroquiais para candidatar-se em 2008 e, mesmo 

derrotado nas urnas, não assumiu mais suas funções religiosas no município. 
453 Refiro-me às acusações de ateísmo lançadas contra o candidato oposicionista, Dr. Zé Carlos. 
454 Conforme mostrado no capítulo IV, foi a partir da redemocratização que o carlismo se firmou como força 

dominante na Bahia, ainda que tenha sofrido um revés entre 1986 e 1990, e isso teve forte influência na política 

local. Embora inicialmente as duas facções tenham sabido jogar neste tabuleiro, a ascensão do carlismo implicou 

no esfacelamento da facção liderada por João Vitorino de Menezes (PSD-ARENA-PDS-PMDB) e a 

consolidação da liderança de seu rival Clarival Trindade (UDN-ARENA-PDS-PFL). Durante os anos 1990 e 

início dos anos 2000 o carlismo dirigiu o processo político local manipulando as instituições e os próprios atores. 

A substituição do candidato a prefeito do PFL em 2000 é um exemplo disso.  
455 Faustino Lima (deputado estadual), Ruy Trindade (desembargador do TJ-BA) e José Ronaldo (deputado 

estadual) foram peças importantes do jogo político em Paripiranga entre os anos 1980 e 1990 constituindo-se em 

elos entre as elites locais, com as quais tinham laços familiares, e o núcleo carlista. Nos anos 2000 foi a vez da 

deputada Fátima Nunes (PT) assumir o papel de representante dos interesses locais na capital. 
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da urbanização do país fez com que as eleições gerais tivessem suas principais batalhas 

travadas nas grandes regiões metropolitanas e os pequenos municípios foram relegados a um 

papel secundário. Por conseguinte, se antes era o mandonismo local que comandava a vida 

política brasileira, conforme assinalaram Victor Nunes Leal, Maria Isaura Pereira de Queiroz 

e outros, agora ele está confinado nos pequenos municípios sertanejos que não jogam mais 

papel decisivo no contexto nacional. Estes municípios, que antes mondavam a política 

nacional, agora é que têm de se adaptarem aos ditames da política nacional. 

O quadro atual indica também um “ajuste” na dinâmica interna do mandonismo. Se 

antes o mandão era o dono de engenho ou fazendeiro, hoje é o próprio prefeito que exerce tal 

papel por dominar a máquina da prefeitura. Assim, se, conforme mostrou Victor Nunes Leal, 

o mandonismo coronelista expressava uma apropriação do poder público em expansão pelo 

poder privado decadente, atualmente o mandonismo baseia-se numa articulação entre poder 

público e poder privado que se retroalimentam mutuamente. Um exemplo dessa simbiose 

entre o público e o privado é que, conforme mostrado no quarto e no quinto capítulos, os 

comerciantes estão cada vez mais se envolvendo nas disputas políticas locais e os políticos 

cada vez mais se envolvendo em atividades empresariais456.   

Pequenos municípios sertanejos como Paripiranga ainda convivem com práticas 

mandonistas porque os recursos econômicos em contextos como o que foi estudado nesta tese 

se mantêm concentrados em poucas fontes sendo a principal delas a própria prefeitura. 

Mesmo no caso de Paripiranga, que possui uma economia dinâmica com uma agricultura 

produtiva e uma boa distribuição fundiária que garante autonomia e condições de vida 

razoáveis para uma grande parte da população e mesmo as políticas públicas de transferência 

de renda como aposentadoria rural e o Programa Bolsa Família tendo grande penetração no 

município, a prefeitura é a maior fonte de empregos e o maior comprador do comércio e, 

portanto, quase tudo gira em torno dela. Exemplo disso é que mesmo a faculdade particular, 

que se instalou no município em 2001 e logo consolidou-se como um grande empreendimento 

econômico-empresarial de porte regional, trata de manter relações com a prefeitura. 

No entanto, as relações de mando tornaram-se mais complexas porque as mudanças 

politico-institucionais que se seguiram à redemocratização impuseram limites ao poder das 

elites políticas. O caso de Paripiranga mostra, por exemplo, que a instituição do concurso 

público para provimento de cargos na administração tirou dos prefeitos um instrumento de 

                                                             
456 É o caso, por exemplo, do ex-prefeito Carlos Alberto Andrade de Oliveira (2001-2008) que, conforme é de 

conhecimento público no município, se transformou em empresário do setor de promoção de eventos e locação 

de máquinas para a construção civil, inclusive com negócios com a prefeitura da qual acabara de se afastar. 
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dominação política, isto é, a distribuição de empregos a eleitores e cabos eleitorais. Do 

mesmo jeito, a diminuição da possibilidade de manipulação de instituições como justiça e 

força policial, principalmente a partir da queda do carlismo, são obstáculos às formas 

tradicionais de dominação política. Trata-se, portanto, de um processo de fortalecimento do 

Estado que se traduz politicamente num maior equilíbrio entre elites e instituições. 

O mandonismo local também sofreu fissuras com a emergência de novos atores e 

novas formas de mediação política. Conforme busquei enfatizar no quarto capítulo, no 

período mais recente, marcado pela decadência do carlismo e ascensão do petismo, 

Paripiranga viveu um processo de fragmentação de suas antigas facções e teve seu cenário 

político povoado por novos atores, entre eles, militantes sociais e sindicais que alcançaram 

prestígio na atuação junto aos programas sociais dos governos estadual e federal. Com a 

emergência destes novos atores a política local teve seu tempo e seu espaço alargados, por 

assim dizer. Ainda que de forma tímida, o período entre duas eleições também passou a ter a 

política como um elemento presente seja nos sindicatos e ONGs, seja nos programas da rádio 

local, seja no parlamento municipal que passou a ressoar o que ocorre nestes espaços. Por 

conseguinte, pode-se dizer também que a política tornou-se “multifacetada” e a dominação 

mais complexa. 

 Todavia, a cultura política é um fator de resistência às mudanças. A concepção de que 

o voto é uma “moeda” ainda predomina. O político, por sua vez, é concebido como um 

“intermediador” e não como um representante e, portanto, credencia-se para ocupar um cargo 

eletivo como o de prefeito e o de vereador aquele que consegue intermediar algum tipo de 

benefício ou vantagem pessoal para alguém e não aquele que apresenta as melhores 

propostas457. Foi o que busquei destacar ao examinar a ascensão do prefeito Carlos Alberto 

em 2000 e do próprio PT a partir de 2002 quando suas lideranças passaram a atuar como 

intermediários entre a população rural e os programas sociais dos governos federal e estadual. 

Com efeito, concordo com Barreira (2006) quando observa que em contextos como esse – 

onde há carência de serviços públicos eficazes – é difícil fazer uma diferenciação do que é 

“voto comprado”, “voto de gratidão” e “voto consciente”. 

A manutenção dessa cultura política deve-se, em parte, ao fato de que os pequenos 

municípios sertanejos são microcosmos sociais em que as relações face a face ainda têm papel 

                                                             
457 Assim, os “programas de governo”, por exemplo, não passam de peças formais voltados principalmente a 

atender a lei eleitoral que em 2012 passou a exigir sua apresentação para concorrentes a cargos majoritários. No 

caso do candidato a prefeito da situação o programa não passou de duas páginas onde se falava genericamente de 

compromissos. Os candidatos oposicionistas apresentaram à justiça eleitoral programas com conteúdo mais 

elaborado, mas quando a campanha esquentou o programa ficou para segundo plano. 
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importante. Por isso as visitas a eleitores têm grande importância numa eleição, para citar um 

exemplo. Esse contato individualizado e no ambiente privado favorece a barganha e dificulta 

ainda o desenvolvimento de relações de representação política. Além disso, a rivalidade entre 

facções e agrupamentos que polarizam a disputa política local – que no caso de Paripiranga se 

reproduz há mais de um século458 – exercem um verdadeiro “magnetismo” sobre a população 

fazendo da política um elemento provocador de tensão social. 

As relações entre políticos e eleitores sofreram algumas mudanças significativas. 

Além da emergência de atores com formas diferentes de intervenção política, a expansão do 

eleitorado com a permissão do voto aos analfabetos a partir de 1988 exigiu mudanças no 

comportamento das “elites tradicionais”. No passado os chefes políticos “conheciam cada 

pessoa e atendia em tudo” (Rita Rabelo Santa Rosa, 19/01/2013), mas a multiplicação do 

número de eleitores e sua atomização diante das transformações sociais em curso tornaram 

impossível esse tipo de relação política que as antigas facções e suas lideranças mantinham. 

Além disso, a progressiva melhoria das condições de vida das populações rurais de contextos 

como o município de Paripiranga nas últimas décadas – conforme apresentado no segundo 

capítulo – e o rompimento do isolamento social em relação aos grandes centros urbanos do 

país459 tornou seu controle mais complexo.   

A troca de voto por dinheiro passou a ser, então, um meio de manutenção do mando 

político. A introdução do dinheiro como principal dádiva eleitoral afeta radicalmente a 

política local, pois ainda que a prestação de favores de toda ordem também representem 

corrupção eleitoral e uma forma de aliciamento, aos olhos do eleitor ela expressa a 

generosidade460 do candidato diante de seu eleitor fiel. O dinheiro, por sua vez, desmascara a 

corrupção e converte a política em cálculo. Em outras palavras, a introdução do dinheiro 

como dádiva expressa, no âmbito da política, a transição de uma sociedade dominada pelas 

relações de reciprocidade para uma sociedade dominada pelas relações de mercado.  

                                                             
458 A polarização política do município remonta ao início da colonização, ainda no período imperial, quando a 

oligarquia dos Dantas que dominavam a região nordeste da Bahia estava dividida entre o Partido Liberal e o 

Partido Conservador. Essa divisão repercutia na composição das facções locais que se revezaram no comando do 

município até o final do século XX – Peba e Cabau na República Velha e Era Vargas, PSD e UDN entre os anos 

1940 e 1960. Durante o Regime Militar, que mudou a estrutura partidária e acabou forçando as duas facções a 

ingressarem na Arena, as eleições municipais, que foram mantidas, ficaram mais tensas e as disputas locais mais 

acirradas. 
459 Assim, a população local é também parte de um todo com o qual interage e compartilha hábitos sociais. Além 

da integração pelo mercado, a população do município desfruta meios de transporte e comunicação que a conecta 

à “sociedade global”. A título de exemplo pode-se citar a televisão cujas antenas de recepção de sinal (as 

“parabólicas”) são onipresentes nas paisagens rurais contemporâneas.  
460 O caso do Dr. Zé Carlos (candidato a prefeito oposicionista nas eleições de 2008 e 2012) é elucidativo, pois a 

prestação de serviços médicos gratuitos ou com preço reduzido serviu para aumentar seu prestígio junto à 

população e neutralizar a acusação de que seria um homem de índole capitalista. 
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Com efeito, se, como apontou Maria Isaura Pereira de Queiroz, a barganha que 

precedia a adesão eleitoral garantia uma posição “privilegiada” para o eleitor que obtinha 

benefícios contínuos dos chefes políticos, o dinheiro dissolve essa relação porque reduz os 

compromissos mútuos ao pagamento e sua retribuição com o voto. Nessa relação o eleitor é 

transformado em mercadoria e como tal diminui ainda mais seu valor enquanto membro de 

uma comunidade política. É ilustrativo a esse respeito a seguinte frase: “por causa de dinheiro 

tem muito cidadão desmoralizado por aí” (professor, Paripiranga/BA). 

A mercantilização do voto gera um círculo vicioso em que o eleitor vende o voto por 

não acreditar nos políticos e estes, por sua vez, pioram seu desempenho cada vez mais por 

terem apenas de comprar votos para se manter no poder. Com isso, diminuem as 

responsabilidades do político diante do eleitor461 ao tempo em que aumenta seus 

compromissos com os empresários que financiam sua máquina eleitoral. Aumenta também a 

necessidade de se manter o controle da prefeitura a qualquer custo porque, em última análise, 

é ela quem sustenta não só a máquina eleitoral como também toda estrutura de poder político 

e econômico local.  

Assim, a política local tornou-se um grande negócio e as eleições momentos de 

extrema tensão porque põem em risco a continuidade deste negócio. Os políticos criam suas 

máquinas eleitorais com frotas de carros de som, equipes jurídicas e, sobretudo, exércitos 

mobilizados para a “compra de votos” e o enfrentamento físico dos adversários. Os 

empresários constituem a espinha dorsal dessa máquina. Sem estes a compra de votos em 

larga escala não seria possível, pois são eles que financiam os chefes políticos ou atuam 

diretamente no aliciamento de eleitores. Estes, por sua vez, tornam-se cada vez menos fiéis às 

facções e mais abertos a negociações. 

Embora as dádivas tenham inicialmente surgido em virtude da diminuição das fraudes 

e da violência nas eleições – conforme mostrou Barreira (2006) –, sua expansão tem feito a 

violência física recrudescer nos períodos eleitorais. Conforme pude constatar, a expansão da 

distribuição de dádivas acabou produzindo mais violência. Assim, um novo personagem 

passou a protagonizar a política local – o “pitbul” –, cujo papel é “tocar o terror” nas eleições. 

Esse quadro provoca uma convergência de interesses entre políticos, empresários e 

“valentões” de toda ordem. 

                                                             
461 2012 foi um ano de seca em Paripiranga e depois da eleição, quando a estiagem começou a gerar problemas 

de abastecimento de água, muitos eleitores se reclamaram que ao se dirigirem ao prefeito para pedirem um 

“carro pipa” ouviram deste que deveriam comprar com o dinheiro que receberam pelo voto. Outros tantos 

moradores do município nem foram até a prefeitura porque se sentiam envergonhados em pedir um benefício 

depois de “venderem o voto”. 
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A utilização da violência nas eleições é facilitada também por uma visão de mundo 

tolerante a esse tipo de prática que é observada na população em geral e mesmo entre as 

autoridades. Na eleição municipal de 2000, por exemplo, denunciei ao promotor de justiça um 

tumulto instalado numa seção e, chegando ao local, ele disse: “você me chamou só por isso? 

Faça de conta que não tá vendo nada... política é assim mesmo”. Já na eleição de 2012 

testemunhei o delegado de polícia afirmar em várias ocasiões que os “pitbuls” só “tocavam 

terror” porque sabiam que as pessoas ligadas à oposição eram “medrosas” e incapazes de 

reagir. Ademais, essa postura das autoridades e da própria população, que também é 

condescendente com as práticas violentas quando não são elas as vítimas, ecoam um passado 

dominado por coronéis, jagunços e cangaceiros que foi recalcado ao logo do século XX. 

Por fim, ressalto que, de acordo com o que a presente tese aponta, o universo local 

possui características que impõem resistências aos fluxos de mudança e à modernização da 

política. Nestes microcosmos sociais, principalmente em regiões rurais que têm forte tradição 

de dominação oligárquica, a formação de uma esfera pública e de uma “sociedade civil” 

autônoma são dificultadas e noções como “participação”, “representação” e “cidadania” são 

estranhas ao cotidiano político da maioria das pessoas. Com efeito, ainda que ao longo das 

últimas décadas o Estado tenha aumentado sua presença no cotidiano das pequenas cidades 

interioranas estabelecendo, assim, um maior equilíbrio entre instituições e elites, estas têm 

usado o controle da administração municipal para exercerem o mando político sobre a 

população, inclusive recrudescendo práticas que já se imaginava superadas como o emprego 

da violência física nas eleições.   
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7.4.1. Acervo do Espaço Cultural AGES. Documentos Diversos. (Visita Em 17/12/2012). 

 

7.4.2. Acervo do Memorial de Simão Dias. Documentos diversos. (várias visitas). 

mailto:marcoscarregosa@hotmail.com
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7.4.3. Arquivo da Câmara Municipal de Vereadores de Paripiranga 

 

ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO POLÍTICO DE PARIPIRANGA. (Biografias, 

Fotografias, Jornais) 

 

LIVRO DE ATAS DAS SEÇÕES (1947-1955) 

 

LIVRO DE ATAS DAS SEÇÕES (1955-1960) 

 

LIVRO DE ATAS DAS SEÇÕES (1965-1969) 

 

LIVRO DE ATAS DAS SEÇÕES (1969-1977) 

 

LIVRO DE ATAS DAS SEÇÕES (1978-2002) – vários tomos. 

 

 

7.4.4. Arquivo da Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio – Paripiranga 

 

LIVRO DE ÓBITOS. 1932-1950 E 1952-1985. 

 

LIVRO DE TOMBO 1; 200 fl. (abertura: 11 jan. 1897, suspensão: 15 dez. 1914, fl. 1-43; 

reinício: 07 fev. 1943; fl. 43v. – até 1998). 

 

LIVRO DE TOMBO 2; 100 fl. (abertura: 02 fev. 1916, encerramento: 24 dez. 1942). 

 

 

7.4.5. Arquivo da Rádio Patrocínio FM 

 
RÁDIO PATROCÍNIO FM. Arquivo. Entrevista do Juiz Eleitoral Dr. André.  Paripiranga, 

2012. (mídia digital) 

 

RÁDIO PATROCÍNIO FM. Arquivo. Entrevista do Prefeito George Nascimento. 

Paripiranga, 2012. (mídia digital) 

 

RÁDIO PATROCÍNIO FM. Arquivo. Gravação da Sessão da Câmara Municipal de 

Vereadores em 15/12/2010. Paripiranga, 2010. (mídia digital) 

 

RÁDIO PATROCÍNIO FM. Arquivo. Programa Eleitoral da Eleição 2012 – diversos.  

Paripiranga, 2012. (mídia digital) 

 

 

7.4.6. Arquivo do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais – Comarca de Paripiranga. 

 

LIVROS DE REGISTRO DE ÓBITOS, 1935-1980 (vários) 

 

 

7.4.7. Arquivo do Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas – Comarca de Paripiranga. 

 

LIVRO DE REGISTRO DE ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. 
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7.4.8. Arquivo do Cartório Eleitoral – Comarca de Paripiranga. 

 

ELEIÇÕES 1988. Diversos documentos. 

 

ELEIÇÕES 1992. Diversos documentos. 

 

LIVRO ANTIGO nº 1 – Destinado à Inscrição de Filiados à Arena. 

 

LIVRO DE ATAS DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA – Arena. 

 

LIVRO DE REGISTROS DOS DIRETÓRIOS MUNICIPAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

(nº 1, abertura em 31 de outubro de 1969). 

 

PARIPIRANGA: Dados eleitorais (1947-2010). Disponibilizado em 21 de março de 2012. 

 

 

7.4.9. Arquivo Público do Estado da Bahia 

 

“ATA DA ELEIÇÃO PARA TRÊS DEPUTADOS A ASSEMBLÉIA PROVINCIAL”, Livro 

de Notas de Paripiranga (1883-1885). Livro de Jesuíno José Vieira, Doc. 1. Seção Judiciária. 

 

“ATA DA ELEIÇÃO PARA UM DEPUTADO GERAL”, Livro de Notas de Paripiranga 

(1883-1885). Livro de Jesuíno José Vieira, Doc. 1. Seção Judiciária. 

 

“ATOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO COITÉ, 

1903”. Secretaria do Interior e Justiça (Republicano). Caixa: 3441; maço: 28. 

 
“CARTA DE LIBERDADE DE UM ESCRAVO”. Livro de Notas de Paripiranga (1885-

1887). Livro de Jesuíno José Vieira, Doc. 6. Seção Judiciária. 

 

DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA (Antiga ‘Patrocínio do Coité’). 

Secretaria do Interior e Justiça (Republicano). 1931-1934. Caixa: 3449; maço: 85. 

 

“ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA DE UM ESCREVO”. Livro de Notas de 

Paripiranga (1883-1885). Livro de Jesuíno José Vieira, Doc. 1. Seção Judiciária. 

 

INVENTÁRIO DO CAP. JOAQUIM JOSÉ DE CARVALHO, 1875. Inventários, Geremoabo 

(Judiciário). Caixa 4222, maço 264. 

 

INVENTÁRIO DO CAP. JOSÉ DE MATTOS CARREGOSA, 1895. Inventários, Paripiranga 

(Judiciário). Caixa 2662, maço 264. 

 

INVENTÁRIO DO CAPITÃO JOSÉ SODRÉ DOS SANTOS, 1893. Inventários, Paripiranga 

(Judiciário). Cx 2662. 

 

LIVRO DE NOTAS DE PARIPIRANGA (1885). Seção Judiciária. Livro de Anselmo 

Cardoso da Silva, Doc. 5. Seção Judiciária. 
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ORÇAMENTO DA INTENDÊNCIA DE PATROCÍNIO DO COITÉ, 1891. Secretaria do 

Interior e Justiça (Republicano). Caixa: 3459; maço: 139. 

 

“PROTESTO”. Livro de Notas de Paripiranga (1885-1887). Livro de Jesuíno José Vieira, 

Doc. 6. Seção Judiciária. 

 

RELAÇÃO DOS INTENDENTES DO ESTADO DA BAHIA, 1899. Secretaria do Interior e 

Justiça (Republicano). Caixa: 3518; maço: 441. 

 

SÉRIE RELAÇÃO DOS CONSELHEIROS E JUÍZES DE PAZ. Secretaria do Interior e 

Justiça (Republicano). Caixa: 3465; maço: 190. 

 

 

7.4.10. Informações Avulsas 

 

EBDA – Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário. Associações de produtores 

rurais de Paripiranga. Relatório fornecido em 29 de jun. 2011. 

 

 

7.4.11. Outros Documentos e Publicações 

 

PARIPIRANGA: AVALIAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO E QUADRO POLÍTICO-

ELEITORAL. Pesquisa de Opinião. 16 a 17 de jun. 2012. Sociólogo: Agenor Gasparetto; 

Direção: Carla Mauricio Gasparetto. Itabuna, 19 de jun. de 2012. 

 

PARIPIRANGA (2011-2012), Guia do Comércio. – Aracaju: Info Graphics Gráfica e 

Editora, 2011.  

 

PARIPIRANGA (1990). Lei Orgânica Municipal. – Paripiranga/BA: [s.n.], 1990. 

 

PARIPIRANGA: Fantástico (29 de novembro de 1998); Fantástico (7 de fevereiro de 1999). 

RS Vídeo Multimídia, 2012. 1 DVD  

 

PARIPIRANGA: Jornal da Band (20 de outubro de 1998). RS Vídeo Multimídia, 2012. 1 

DVD 

 

PARIPIRANGA E ADUSTINA SAFRA RECORDE DE MILHO 2012. Programa Globo 

Rural. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=l5X-1jfGNnQ>. Consulta em: 23 

de mar. 2014. 

 

 “PATROCÍNIO DO COITÉ” (Estado da Bahia). In: Almanak Laymert – Almanak 

Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro (1891 a 1940). Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/hotpage/hotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis. Consulta em: 

24 de abril de 2013. (Diversos). 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA. Complexo Minero-Industrial  

Paripiranga-BA, Maio de 2014. Disponível em: <http://cimentobravo.com/rima/index.html>. 

Consulta em 27 de mai. 2014. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l5X-1jfGNnQ
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7.5. Sites 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtrans/perfil/php/paripiranga_ba 
 

http:// www.al.ba.gov.br/ 

 

http://www.arcas.net.br/  

 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil/paripiranga_ba 

 

http://www.asabrasil.org.br/ 

 

http://www.camaradeparipiranga.com/ 

 

http:// www.cimentobravo.com.br/ 

 

http://www.cnm.org.br/ 

 

http://www.faculdadeages.com.br/ 

 

http://www.fnde.gov.br/ 

 

http://www.ipea.gov.br/ 

 

http://www.mds.gov.br 

 

http://www.paripirangaonline.blogspot.com.br/ 

 

http://www.politicaemtemporeal.blogspot.com.br/ 

 

http://www.prefeituradeparipiranga.com.br/ 

 

http://www.senado.gov.br. 

 

http://www.stj.jus.br 

 

http://www.tre-ba.gov.br 

 

http://www.tse.jus.br 

 

http://pt.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtrans/perfil/php/paripiranga
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/perfil/paripiranga_ba
http://www.asabrasil.org.br/
http://www.camaradeparipiranga.com.br/
http://www.cimentobravo.com.br/
http://www.faculdadeages.com.br/
http://www.fnde.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.paripirangaonline.blogspot.com.br/
http://www.prefeituradeparipiranga.com.br/
http://www.stj.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
http://pt.wikipedia.org/


252 

 

ANEXO A – Identificação Básica dos Entrevistados 

 
NOME/DATA ENTREVISTA IDENTIFICAÇÃO BÁSICA 

1 Francisco Sabino Soares 

(04/11/2012 e 23/02/2013) 

Aposentado de 105 anos. Filho de escravos, foi “carreiro”, trabalhador rural 

e, depois, funcionário da prefeitura nos anos 1940. Teve contato com 

cangaceiros no município nos anos 1930. 

2 João Santa Rosa de 

Carvalho (19/11/2012) 

Aposentado (87 anos). Descendente dos fundadores do município e neto do 

Cel. Santa Rosa (Intendente 1924-25), foi vereador pela UDN (1954-1958), 

Promotor e Juiz de Direito em Paripiranga. Aposentou-se como 

Desembargador do TJ-BA nos anos 1990. 

3 Joaquim Cruz Siqueira 

(01/11/2012) 

Aposentado (76 anos). De família simples da zona rural do município, foi 

vereador por 5 mandatos entre as décadas de 60 e 80. Começou na UDN, 

passou pela ARENA, PDS e PTB. 

4 Jorge Jacinto de Santana 

(01/12/2012) 

Agricultor aposentado e morador da zona rural do município. Trabalhou na 

construção civil em Brasília nos anos 1970 e retornou a Paripiranga nos 

anos 1980. É pai de José Wilson de Santana, vereador eleito pelo PT em 

2012. 

5 José Ildon Rodrigues de 

Santana (18/06/2012) 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município no qual 

iniciou sua militância nos anos 1980. Já foi presidente do PDT, candidato a 

vereador e a vice-prefeito. Atualmente é presidente do PCdoB e integra a 

diretoria da FETAG/BA. 

6 José Teles de Andrade 

(19/01/2013) 

Aposentado de 89 anos. Foi operário da construção da estrada de ferro em 

Paripiranga nos anos 50 e trabalhou por duas décadas com Jonathas Lima 

Menezes (Intendente nos anos 1920 e prefeito nos anos 1940). 

7 Justino das Virgens 

Pimentel (22/11/2012) 

Aposentado de 85 anos. Neto do “Major Justino” (chefe da facção “peba” 

no início do século XX), foi vereador entre 1970 e 1982 pela facção 

liderada por João Vitorino de Menezes. 

8 Lauro Ferreira do 

Nascimento (26/07/2012) 

Aposentado (87 anos). Advogado por quatro décadas de João Vitorino de 

Menezes, que foi prefeito por três mandatos (1959-1962, 1967-1970 e 

1973-1976) e liderou uma facção (PSD-ARENA-PMDB) entre as décadas 

de 50 e 80. 

9 Maria de Fátima Nunes do 

Carmo (02/02/2013) 

Deputada Estadual do PT. Nascida em Paripiranga, iniciou sua militância 

nas comunidades de base da Igreja Católica nos anos 1970. Já disputou 5 

eleições para o legislativo estadual (venceu nas últimas duas e assumiu 

como suplente em 1995), sempre com boa votação no município. 

10 

 

Renivaldo Pimentel Lima 

(11/05/2013 e 15/11/2013) 

Advogado e atual presidente do PV, pelo qual concorreu à prefeitura em 

2012. Foi Vereador (1989-1992) e Vice-Prefeito (1993-1996) pelo PFL. 

Disputou a eleição de prefeito em 1996 e em 2000 renunciou sua 

candidatura em meio a grande pressão de opositores internos que preferiam 

Carlos Alberto Andrade de Oliveira, que acabou sendo eleito. 

11 Rita Rabelo Santa Rosa 

(05/06/2012 e 19/01/2013) 

Viúva de João Vitorino de Menezes, que foi prefeito por três mandatos 

(1959-1962, 1967-1970 e 1973-1976) e liderou uma facção entre as 

décadas de 50 e 80. Foi candidata a vereadora pelo PTB em 1996.  

12 Valdir da Fraga Dias 

(24/11/2012) 

Aposentado de 89 anos. De família tradicional, estudou em Salvador nas 

décadas de 1930 e 1940 onde foi contemporâneo de baianos ilustres como 

Carlos Marighela e ACM. 

13 Walker Rabelo Dias 

(21/02/2013) 

Neto de Francisco Dias Sobrinho (Cel. Chico Nonô) e filho de Deocleciano 

Fraga Dias, ambos políticos tradicionais, formou-se em direito e em 1966 

foi candidato a prefeito pela ARENA. Derrotado no pleito, não disputou 

outra eleição, mas continuou como militante ativo até os anos 1980. 

14 Wanilda Aquino Trindade 

(31/10/2012) 

Viúva de Clarival Dantas Trindade (UDN-ARENA-PFL), prefeito duas 

vezes (1977-1982 e 1989-1992) e principal aliado local do carlismo. 

Próxima ao então senador ACM, foi indicada por este para a chapa do PFL 

em 2000 sendo vice-prefeita do município entre 2001 e 2008. 

 

Fonte: Fichas/roteiro de entrevistas. 
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ANEXO B – Chefes do Executivo Municipal (1888-2012) 

 
Fonte: elaborado com base em fontes diversas. 

 

LEGENDA 

As cores azul e vermelho indicam os dois polos sobre os quais o poder se estrutura no município de Paripiranga 

desde o período imperial, quando havia o partido liberal e o partido conservador, não obstante as disputas e 

alternâncias entre facções e chefes políticos no interior de cada polo. 

 

 

 

 

 

PERÍODO NOME PARTIDO ASCENSÃO 

IMPÉRIO – PRESIDENTE DO CONSELHO 

1888-1890 João Cardoso dos Santos Liberal/Peba Eleito 

REPÚBLICA VELHA - INTENDENTES 

---1890--- Victor Marcolino de Menezes Cabau  Interino 

1890-1894 Vicente Valentim da Cunha Cabau Eleito 

1994-1899  Ludgero de Souza Rocha Peba  Nomeado 

1899-1903 Antonio Teles de Carvalho Peba Eleito 

1903-1905 Joaquim de Mattos Carregosa Cabau Eleito 

1905-1906 Major Justino José das Virgens Peba Eleito 

1907-1909 Joaquim de Mattos Carregosa Cabau Eleito 

1909-1912 Antonio Olavo Santos Lima Cabau Eleito 

1912-1916 Major Justino José das Virgens Peba Nomeado 

1916-1920 João Carregosa da Trindade Peba Nomeado 

1920-1923 Joaquim de Mattos Carregosa Cabau Eleito 

1924-1925 Manoel de Matos Santa Rosa Cabau Eleito 

1926-1927 Deocleciano Fraga Dias Peba Nomeado 

1928-1929 Jonathas Lima Menezes Peba Nomeado 

ERA VARGAS - PREFEITOS 

1930-1933 João Carregosa da Trindade  Peba Nomeado 

1933-1945 Ismael Quirino da Trindade Cabau Nomeado / Eleito 

PERÍODO DEMOCRÁTICO - PREFEITOS 

1945-1946 Jonathas Lima Menezes PSD Nomeado 

---1946--- Rosvaldo Carvalho PSD Interino 

1947-1950 Jonathas Lima Menezes PSD Eleito 

1951-1954 Jerônimo Evangelista de Carvalho UDN Eleito 

1955-1956 Francisco Dias Trindade UDN Eleito 

1957-1958 Antonio Dias Trindade UDN Interino 

1959-1962 João Vitorino de Menezes PSD Eleito 

1963-1966 Pedro Rabelo de Matos UDN-Arena Eleito 

REGIME MILITAR - PREFEITOS 

1967-1970 João Vitorino de Menezes Arena Eleito 

1971-1972 Raimundo Sales e Silva Arena Eleito 

1973-1976 João Vitorino de Menezes Arena Eleito 

1977-1982 Clarival Dantas e Trindade Arena-PDS Eleito 

1983-1988 José Menezes de Carvalho PDS-PTB Eleito 

PERÍODO DEMOCRÁTICO - PREFEITOS 

1989-1992 Clarival Dantas e Trindade PFL Eleito 

1993-1996 José Vieira Sobrinho PFL Eleito 

1997-2000 José Menezes de Carvalho PTB Eleito 

2001-2008 Carlos Alberto Andrade de Oliveira PFL-DEM Eleito 

2009-2012 George Roberto Ribeiro Nascimento DEM-PSD Eleito 
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ANEXO C – “O Paladino” (edição de março de 1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O periódico local “O Paladino” foi uma das principais fontes de pesquisa sobre o período da República velha. 

Nesta edição (março de 1922) o jornal estampa a foto do prof. Paulo Abreu, seu principal idealizador e redator. 

Fonte: Arquivo pessoal de Roberto Santos de Santana. 


