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“Há duas formas de exercer política. Pode-se viver ´para` a 

política ou pode-se viver da política. Não há nada de exclusivo 

nessa dualidade. Até ao contrário, geralmente se faz uma e 

outra coisa simultaneamente, tanto na idealidade quanto na 

prática. Quem vive ´para` a política a transforma, no sentido 

mais profundo do termo, em `objetivo de sua vida`. [...] 

Portanto assenta-se a nossa distinção num aspecto 

extremamente importante da condição do homem político, que é 

o aspecto econômico. Do que vê na política uma permanente 

fonte de rendas, diremos que ´vive da política` e diremos, no 

caso contrário que ´vive para a política`”. 

         (Max Weber) 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de resgatar e analisar as relações de poder e práticas 

políticas dos gestores do município de Pereiro, situado na região do Vale do Jaguaribe, 

estado do Ceará, no período 1936 a 2012. Nossa análise apoia-se no referencial teórico 

do mandonismo local de Maria Isaura Pereiro de Queiroz e na tese do sistema 

coronelista de Victor Nunes Leal. Também nos apropriamos dos resultados de estudos e 

pesquisas de historiadores, cientistas sociais, sociólogos e cientistas políticos cearenses 

contemporâneos que versam acerca da política cearense. Foi por intermédio do 

entrelaçamento desse referencial teórico, entrevistas e outras fontes, que fizemos a 

reconstituição das relações, do exercício do poder e das disputas políticas entre as 

facções políticas do município. Por meio de descrição e análise qualitativa, destacamos 

a forma que o prefeito ascende ao poder, como governa, como se sustenta no poder e o 

porquê de ter perdido tal poder. Para compreendermos esses aspectos, foi necessário 

fazer a ligação da política local com os fatos, mudanças e rupturas econômicas e 

políticas decorrentes no âmbito nacional e estadual, que replicaram no âmbito 

municipal, influenciando a ascensão ou derrocada do governante municipal. A partir 

dessas percepções, observamos que o município passou por vários ciclos de comando 

ou domínio políticos. Desde sua fundação, em 1842, até o ano de 1930, o município foi 

dirigido pela classe dirigente composta de colonizadores da região, fazendeiros e 

oficiais da Guarda Nacional de Pereiro. Após a revolução de 1930, nasce a elite política 

dirigente, formada por bacharéis, fazendeiros e comerciantes. A partir de 1936, chefes 

políticos das famílias Nogueira de Queiroz e Diógenes dominariam a política local até o 

fim de 1988. Desde então, uma eletividade de fatores decorrente no país provocaria 

significativa ruptura na política do estado, estendendo-se ao interior, provocando 

mudanças do sistema coronelista para o sistema democrático de cunho empresarial. 

Levando-nos a defender a tese que os coronéis perderam seu prestígio, enquanto 

profissionais liberais e empresários ascenderam, de modo que a violência material na 

política foi substituída por outros mecanismos, ou seja, a política deixou de ser 

resolvida à bala, como acontecia em alguns casos até o final da década de 1980 no 

Ceará.    

PALAVRAS CHAVES: RELAÇÕES DE PODER, PRÁTICAS POLÍTICAS, 

RUPTURA E MUDANÇAS.  
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ABSTRACT 

 

The thesis analyzes power relations and political practices of local power elites in the 

municipality of  Pereiro situated in the Jaguaribe Valley in the state of Ceará, between 

1936 and 2012. It withdrew its main theoretical references from the works of Maria 

Isaura Pereira de Queiroz on “mandonismo local” (local despotism) and Victor Nunes 

Leal on “coronelismo” (political bosses). In addition, it surveyed recent studies by 

anthropologists, historians, political scientists and sociologists on the state of Ceará 

politics. From the review of theory and literature, it established a typology of local 

political power to guide qualitative field research. Through observations, and extended 

interviews, it described the exercise of municipal power and struggles for leadership 

between different factions of local political elites. It highlighted how mayors sustained 

different cycles of power through election. It also showed how changes and economic 

disruptions at the state and national levels replicated in the municipality, influenced the 

rise and fall of local elites.  Based on these insights, it established that the municipality 

had gone through several political cycles. From its founding in 1842 until 1930, the first 

colonizers composed of farmers and officials of the National Guard ruled Pereiro. The 

1930 revolution gave birth to a new ruling elite formed by a mixture of barristers, 

landowners and merchants. From 1936 to 1988, two political bosses representing two 

distinct extended local families alternated in power. However, national and state 

political democratic changes disrupted the oligarchic rule when it affected the 

traditional landownership system and forced transition to a business-based social 

relation. The conclusion made the case against the thesis of the survival of traditional 

politics. It argued that the “coronéis” lost prestige to new groups composed of liberal 

professionals and businesspersons. Consequently, new forms of economic domination 

and symbolic violence replaced violence and coercion that characterized traditional 

politics. Since then, money and economic influence replaced guns and bullets as the 

means of political domination in the state of Ceará.  

 

KEYWORDS: POWER RELATIONS, POLITICAL PRACTICES, BREAK AND 

CHANGES.   
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INTRODUÇÃO - METODOLOGIA E REFERENCIAL TEÓRICO  

  

I. Contexto, objeto e metodologia da pesquisa 

 

Nosso Objeto de Pesquisa é as relações de poder e práticas políticas no 

município de Pereiro1, situado no sudeste do estado do Ceará. Pereiro2 é um dos 

municípios mais antigos do Ceará, cuja emancipação ocorreu em 1842. Está localizado 

na microrregião da Serra do Pereiro, região do Vale do Jaguaribe, a 502 metros de 

altitude, distante 328,1 km da capital Fortaleza. Ocupa uma área de 432,881 Km² 

correspondendo a 0,29% da superfície estadual. Pereiro tem suas fronteiras ao Norte 

com os municípios de Iracema, Jaguaribara e Jaguaribe; ao Sul com o Icó; ao Leste com 

Ererê, Iracema e o estado do Rio Grande do Norte e a Oeste com Jaguaribe e Icó 

(IPECE, 2010). O qual, segundo Silva (2007, p. 71) “Sua localização geográfica o 

coloca distante dos grandes centros comerciais e fornecedores de matérias-primas, o que 

inviabiliza as possibilidades de instalação de grandes empresas em seu território”. 

Seu povoamento se desenvolveu por intermédio do criatório extensivo de gado 

bovino nas margens do Rio Jaguaribe e Rio Figueiredo, onde portugueses ou seus 

descendes, alguns vindo do Recife (PE), edificaram suas casas de moradia ou casas de 

fazenda. Pereiro possui atualmente apenas dois distritos: Sede criado em 1842 e 

Crioulos fundado em 1963. O Produto Interno Bruto (PIB) de Pereiro em porcentagem 

por setor em 2008, conforme dados do (IPECE, 2011): Agropecuária atinge 12,57%, 

Indústria apresenta apenas 10,53% do produto, enquanto o Setor de Serviços alcança a 

cifra de 77,11%. Portanto, “Esse panorama nos revela uma forte dependência da 

economia local em relação à administração pública e as transferências de renda, como 

os repasses da previdência rural e programas sociais federais como o Bolsa Família” 

(SILVA, 2007, p. 74).  

                                                           
1 Cf.; mapa  no Anexo nº 1. 
2 É um município de pequeno porte demográfico e econômico, com características tipicamente rurais. Sua 

população conforme o Censo Demográfico de 2010 é de 15.757 hab. Enquanto a sua população rural é 

10.324 e a urbana 5.433 (IBGE, 2010). Com eleitorado de 13.946 aptos a votar na eleição municipal de 

2012 (TRE-CE, 2012). Seu prefeito é o agropecuarista e empresário Raimundo Estevam Neto, do Partido 

Repulicano Brasileiro (PRB). Seu PIB percapita por (RS 1,00) em 2008 é de 3.149, e seu PIB a preços de 

mercado (RS mil) é 49.700 conforme o IPECE, 2011. Seu PIB anual segundo o Censo 2010 é de 

62.446,996,00 reais.  
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  A justificativa pela qual nos propusemos estudar as “Relações de Poder e 

Práticas Políticas no Município de Pereiro” é fruto e resultado pessoal das memórias de 

infância e adolescência que guardo vivamente desde a segunda metade da década de 

1970 até metade dos anos 1990, quando residi no distrito de Potiretama3 e na sede do 

município de Iracema, territórios pertencentes à região do Vale do Jaguaribe. Nesse 

contexto histórico, político e cultural, ainda estudante das primeiras letras, curioso, 

observador dos fatos, casos e práticas cotidianas da cultura e política local, apesar de 

não entendê-los, os guardei na memória. A cultura política e popular e as relações de 

poder eram bastante diferentes das que presenciamos atualmente naquela região. As 

feiras de comércio eram realizadas aos domingos, quando os moradores dos sítios e 

fazendas, pequenos fazendeiros, agricultores, vaqueiros, rendeiros e agregados às 

fazendas vinham vender seus produtos e fazer suas feiras/compra de alimentos. A 

maioria era pobre, vinha a pé, de bicicleta, a cavalo, em burro, jumento, carroças. O 

domingo da feira era também o dia privilegiado para os católicos assistirem à missa, 

pois a sociedade local era, na época, 90% católica, cujo pároco, por ser não progressista, 

não atuava em movimentos populares ou políticos. Já os problemas psicológicos e 

espirituais de pobres e ricos eram tratados pelo (a) umbandista.  

O domingo era dia para diversão: praticar futebol, jogar baralho, caipira e outros 

jogos de azar. Circular pelo mercado público buscando paquera, ouvir música e beber 

cachaça era a diversão preferida da maioria. Alguns quando bebiam cachaça além do 

normal, “botavam boneco”, faziam discursos, às vezes havia brigas que resultavam em 

morte ou ferimentos. Vaqueiros destemidos quando embriagados chegavam a dar 

trabalho ao pequeno destacamento que vinha da sede, um só vaqueiro enfrentava na luta 

no braço três a quatro soldados, mas acabava preso. Os homens costumavam vir 

armados para a cidade e vilas, muitos guardavam suas armas: revólveres, facas e 

peixeiras nos bares, bodegas ou casa de parentes; outros que tinham inimigos, só 

                                                           
3 O distrito Potiretama até 1987 pertenceu ao município de Iracema. Ainda em 1987 conseguiu sua 

emancipação política. Havia sérios obstáculos de deslocamento dos seus residentes à sede e, 

respectivamente aos municípios vizinhos, por falta de estradas e pontes sobre os rios e riachos, que no 

forte inverno impediam os deslocamentos. Os negócios eram realizados com a sede Iracema e, 

respectivamente, com o município Rodolfo Fernandes (RN), distante 20km; aos quais recorria-se aos 

serviços de educação, saúde, comércio, etc. Dependi-se de tudo ou quase tudo, principalmente de serviços 

básicos tais como: acesso bancário, cooperativa agrícola, educação de ensino médio, saúde, comércio, 

segurança pública. Politicamente também éramos dependentes, pois os prefeitos eleitos eram sempre da 

sede. Além desses fatores negativos mencionado, transporte e comunicação eram bastante precários. 

Enfim, o distrito e seus residentes viviam na na dependência da sede e de municípios vizinhos, com os 

quais mantinham relação política, econômica ou de outro aspecto. Isso vai motivar o movimento 

emancipatório que resultou na sua emancipaçãopolítica em 1987.             
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guardavam armas quando eram avisados de que o destacamento ou volante estadual ou 

federal estava na vila ou sede.    

Além dos fatos aqui narrados, o que mais me chamava atenção naquela época 

era a força política de fazendeiros “coronéis” locais que viviam sob a proteção de 

seguranças ou pistoleiros devido às suas questões de querelas políticas ou de conflitos 

de terras envolvendo famílias da microrregião da Serra do Pereiro e do Vale do 

Jaguaribe, os quais a força do Estado não chegava a puni-los. Os coronéis eram vistos 

pelos residentes da região das seguintes formas: primeiro eram vistos como homens 

perigosos e poderosos, menos pelo seu poder econômico, mas pelo poder político que 

tinham com o governo dos coronéis do estado do Ceará, também por exercitarem o 

poder das armas; a outra imagem que se tinha do coroel-fazendeiro era do homem 

amigo e de honra, protetor, representante político, desde que não fosse seu inimigo 

político ou de conflito familiar, figura de bom padrinho, com muitos afilhados e 

afilhadas, compadres e comadres, considerado homem respeitador. Para crianças e 

adolescentes e até para adultos, o coronel era o herói que vencia lutas, era também a 

figura que encarnava o mito de detentor de forças sagradas ou diabólicas, do poder da 

vulnerabilidade e da invencibilidade, da imortalidade por armas, pois segundo o 

imaginário popular, o coronel X em determinado caso detinha o poder de transformar-se 

em tronco de árvore queimando, transmutar-se em animas ou, simplesmente, ficar 

invulnerável diante da ofensiva de inimigos. Criou-se o mito de superpoder em torno da 

figura de um coronel X que lhe assegurava, de certo modo, o domínio sobre outros 

homens comuns. Enquanto na realidade, só pude compreender que o coronel não era 

tudo aquilo que imaginávamos quando ingressei nos estudos universitários ao perceber 

que, pelo contrário, o principal poder do coronel derivava da proteção que recebia do 

poder público estadual, ou seja, da troca de favores dos coronéis do interior com os 

governadores do estado (Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals), os quais os 

protegiam ou faziam vista grossa dos seus mandos e crimes, pois o coronel municipal 

detinha muitos votos e influência nas decisões políticas locais. Eram seus 

correligionários, apoiadores ou cabos eleitorais que lhes asseguravam votos, 

legitimidade política e moral. O coronel também era ligado a deputado estadual ou 

federal influente ou da base governista, ao prefeito local ou era seu adversário. Assim se 

dava o poder de influência do coronel com as elites políticas do estado, que em troca 

recebia privilégios, tais como empregos para distribuir entre os seus afilhados, 
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familiares, proteção jurídica, acesso aos hospitais da capital para resolver casos de 

saúde, construção de açudes em suas fazendas, serviços de Frentes de Emergência em 

períodos de seca, dentre outros privilégios.   

Lembro que até metade da década de 1980, os políticos respeitados e conhecidos 

no interior do Ceará, pelo menos de nome eram os seguintes: os coronéis governadores 

do Estado (Virgílio Távora, César Cals e Adauto Bezerra), os deputados Francisco 

Dógenes Nogueira (popularmente conhecido por Dr. Nogueira), Manoel de Castro Filho 

(o Cacique do Sertão), os deputados Armando Aguiar e Ubiratan Aguiar e Carlos 

Mauro Benevides que dominavam a política estadual e regional; eram eles os 

benfeitores do Sertão. Dentre as práticas políticas no município de Iracema e distrito 

Potiretama, presenciei nas disputas eleitorais para prefeito a compra de votos, a coerção 

do coronel a eleitores para que votassem em seu candidato, observei o silêncio e medo 

dos eleitores quando pretendiam votar em candidato contrário ao governo do estado ou 

candidato do coronel X que exercia a função de delegado do partido no município. Ouvi 

relatos e comprovação de fatos que denunciam corrupção passiva e ativa de vereadores 

e prefeitos, não só do município de Iracema, mas também dos municípios vizinhos. A 

presença da estratégia de comprar o voto do eleitor oposicionista, exigindo que o 

mesmo faltasse à votação, já que o seu voto seria declaradamente da oposição, portanto, 

o não voto teria o efeito de um voto a favor. Dentre outras práticas, a mais comum era a 

distribuição de refeições em dia de eleições, dinheiro para comprar bebidas, distribuição 

de recursos materiais aos eleitores nos dias anteriores a eleição municipal (redes, 

camisas de candidatos, material esportivo, medicamentos, dentaduras, óculos, registros 

de nascimento, etc.), realizados pela situação e oposição. Práticas comuns de quase 

todos os políticos da época. Também observei e ouvi relatos sobre a compra de 

vereadores pelo prefeito do município para eleger o Presidente da Câmara Municipal do 

seu interesse ou garantir maioria na Câmara. Desvios de recursos da Câmara Municipal 

por seu presidente em proveito próprio e outros casos.  

Até o final da década de 1980, o coronel ainda era um personagem da região do 

Vale do Jaguaribe. O coronelismo embora envelhecido e decadente, ainda impunha o 

medo e violência aos adversários políticos e inimigos envolvidos em conflitos 

familiares. O coronel cometia violência simbólica ao ameaçar eleitores ou políticos 

rivais em momentos eleitorais ou por meio da exposição do poder das armas. A região 

do Vale do Jaguaribe na década de 1970 até meados de 1980 presenciou conflitos 
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familiares e disputas pelo comando político do poder local que resultaram em 

assassinatos de prefeitos e de integrantes de familiares rivais e outras pessoas 

envolvidas na política local, cujo personagem principal era o coronel-fazendeiro, com a 

ajuda de pistoleiros ou capangas, destacando-se na região o pistoleiro Idelfonso Maia da 

Cunha, o Mainha, alcunhado de “O Rei da Pistolagem”. Líderes de movimentos 

populares ou profisionais que exerceram a profissão de forma crítica afrontando o 

chefes políticos locais também foram assassinados na região naquelas décadas até início 

do século atual. Exemplo é o caso do radialista Nicanor Linhares, assassinado em 30 de 

junho de 2003, com nove tiros de pistolas por pistoleiros no interior da Rádio onde 

trabalhava no município de Limoeiro do Norte, Ceará, por motivos de interesses 

políticos contrariados e de exercer de forma crítica programa de rádio polemizando 

ações e práticas de autoridades políticas da região.           

Os casos descritos permaneceram em minha memória, provocando as segintes 

interrogações pessoais: por que as pessoas se sujeitavam a tais dominações? Por quais 

motivos as leis eleitorais e a Justiça não eram aplicadas rigorosamente aos desmandos e 

crimes políticos? Por qual razão o Estado não libertava os eleitores e populações locais 

do jugo dos fazendeiros e potentados econômicos locais? Por que os trabalhadores 

rurais tinham que seguir eleitoralmente seus patrões e trabalhar em frentes de serviços 

em épocas de secas por mísera parte de um salário mínimo? Qual a razão da construção 

de açudes e barragens em terras privadas e não em espaços público? Essas interrogações 

foram decisivas para que fizesse a escolha do objeto de pesquisa: “Relações de Poder e 

Práticas Políticas no município de Pereiro - CE”.  

Os critérios da escolha do município de Pereiro como espaço empírico para 

estudar as relações de poder e práticas políticas foram os seguintes: a) por ser um dos 

municípios mais antigo da região, cuja emancipação ocorreu em meados do século XIX, 

exatamente em 1842; b) por ser um município que sofreu fragmentação territorial que 

resultou na criação do município de Iracema em 1951, ocasionando respectivamente a 

perda do distrito de Potiretama, uma área de criação de gado, produção da indústria 

extrativista, mandioca, algodão e agricultura de subsistência. Em 1987, o território de 

Pereiro foi novamente reduzido, com a emancipação do seu distrito Ererê, a município; 

c) outro fator remonta aos relatos e narrativas de meu avô paterno, ex-vaqueiro de 

integrantes da família Diógenes em Pereiro e antigo distrito Potiretama, cujos relatos 

destacam as relações de poder e o poderio econômico e político daquela família e de 
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outras famílias na região. Um bom exemplo é a família Nogueira de Queiroz, cujos 

relatos de meu avô sobre esta fortaleceram meu desejo de revisitar figuras históricas 

mencionadas nas histórias tecidas oralmente por meu avô e seus interlocutores; d) ao 

levantar um breve histórico da evolução política e administrativa dos municípios da 

microrregião da Serra do Pereiro, constatei que Pereiro durante o período de 1936 a 

1988 teria sido conduzido político e econômico por chefes políticos representantes das 

famílias Nogueira Queiroz e Diógenes, ora aliados, ora se enfrentando, mas que se 

perpetuaram no poder até a segunda metade dos anos 1980, quando perderam o domínio 

político no município ao serem derrotados na eleição municipal de 1988.        

Ao atentarmos para as características gerais de Pereiro, observamos que o 

município seria o lócus ideal para estudar as relações de poder e práticas políticas; ao 

mesmo tempo possibilitaria compreender a dinâmica ou ciclos de poder das elites 

locais, analisar as disputas políticas e rupturas do poder local no período de 1936 a 

2012, quando o município esteve sob o comando político na maior parte do tempo, nas 

mãos de três chefes político: Humberto Nogueira de Queiroz, Francisco Nogueira de 

Queiroz e João Terceiro de Sousa. Seguindo o percurso histórico, compreendemos que 

seria fundamental investigar quem governa o município, como se sustenta e que 

instrumentos utilizam para se manter no poder e por quais motivos o governante 

municipal declina do poder. Seguindo essa trajetória de análise destacaremos os ciclos 

de elites políticas no poder municipal.  

A janela de observação da pesquisa são as rupturas do poder, declínio de chefes 

políticos do município, mudanças no regime político nacional, cujos fatos políticos 

apresentam as possíveis rupturas políticas, mudanças ou inovações que estariam 

ocorrendo no âmbito municipal e estadual. Um exemplo de ruptura seria a derrocada 

dos coronéis (Virgílio Távora, Cesár Cals e Adauto Bezerra) com a eleição de Tasso 

Jereissati em 1986, ao governo do estado, eliminando politicamente muitos daqueles 

que representaram a política de dominação tradicional no estado.  

O objetivo geral da pesquisa é estudar as relações de poder e práticas políticas 

do Poder Executivo municipal (prefeitos) e suas ligações com o governo estadual e 

federal. O objetivo específico é identificar quem governa, como governa, como se 

sustenta e como declina do Poder Executivo municipal de Pereiro, no período de 1936 a 

2012. Para que possamos identificar rupturas e mudanças políticas e a forma de 

reprodução do poder no município. Nessa perspectiva, temos o objetivo de apresentar os 
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dados e refletir sobre os instrumentos (fontes de poder) utilizados pelo chefe ou elite 

política de Pereiro para dirigir o município em cada período de domínio político. Além 

disso, destacaremos os fatos, movimentos e configurações políticas que possibilitaram 

rupturas no domínio do poder local, a ascensão e derrocada de chefes políticos e 

prefeitos durante o recorte histórico mencionado.  

Em última instância a pesquisa investiga se: 1. A dominação tradicional no 

Nordeste se perpetua, e 2. se caso foi superada em que época ocorreu esse fato e quais 

foram as forças que induziram a mudança política.   

Nesta introdução fazemos uma breve retrospectiva teórica com o intuito de 

abordar as teorias e percepções que analisam a dominação política no Nordeste e no 

estado do Ceará, pois segundo estudos clássicos, essa região estaria fadada ao 

mandonismo, oligarquismo e coronelismo, os quais se apresentam como fortes 

obstáculos à modernização e  democratização da política e progresso do capitalismo 

moderno. Na literatura clássica, o atraso do Nordeste e do Ceará é decorrente do 

madonismo de elites tradicionais, ou do sistema coronelista. Segundo a tese de Queiroz 

(1969), o atraso do Nordeste é decorrente do mandonismo político herdado da 

colonização portuguesa; mas para Leal (1993), o problema e atraso do estado e região 

citados são decorrente do sistema político que ele denominou de corenelista, comandado 

por elites políticas modernas.   

Para Queiroz (1969), o mandonismo se perpetua na política brasilieira, 

especialmente no Nordeste prolongando-se pela Primeira República (1890-1930). Ao 

contrário Leal ([1948];1993), defende a tese que o mandonismo foi superado pelo 

sistema republicano, quando nasce o coronelismo. O que a tese desses autores e 

pesquisas recentes nos indicam é que a região Nordeste do Brasil, principalmente o 

Ceará, estaria passando por rupturas políticas com o ingreso de empresários modernos 

no comando político do estado, fase que se iniciaria na década de 1970. Essa ruptura 

com o mandonismo e coronelismo amplia-se na segunda metade dos anos 1980, quando 

o empresário Tasso Jereissati é eleito governador do Ceará. Realiza reformas e 

mudanças estruturais siginifcativas que resultaram em avanços socioconômico, na 

saúde, na educação e também avanços culturais. Dessa forma, influenciando a 

superação da elite tradicional pela elite empresarial com ideologia moderna, inserindo 

tanto o Nordeste quanto o Ceará no processo de modernização e democratização 

política, assim, superando a teoria clássica que aponta o Nordeste, principalmente o 
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Ceará, como lócus do mandonismo e do coronelismo, portanto estariam fadados a 

estagnação política e econômica.  

Para analisar se a política tradicional mandonista ou coronelista persiste no 

Ceará, analisamos as relações de poder e práticas políticas no município de Pereiro no 

período de 1936 a 2012, para identificar as elites governantes e os ciclos de domínio 

político e, desse modo, investigar se há rupturas ou mudanças no exercício do poder. 

Nessa perspectiva fazemos o estudo de caso do município de Pereiro, portanto a 

pesquisa “assume a noção que mudanças na organização da sociedade nas suas 

instâncias mais orgânicas, nesse caso o município, revelam tendências na direção geral 

da sociedade” (ABU-El-HAJ & SOUSA, 2003, p.260). Grosso modo, o estudo de caso, 

indique que “[...] os problemas em pequena escala de desenvolvimento de uma cidade e 

os problemas em larga escala do desenvolvimento de um país, são inseparáveis” 

(ELIAS & COTSON, 2000, p. 16)4. Compreendendo esses aspectos, poderíamos 

apontar aspectos que indicam num vazio sociológico. umnrupturas e mudanças na 

política cearense. Se há modernização, (quais forças induziram a mudança e o período 

dessa transformação), ou quais resquícios do passado persistem no processo de 

modernização que, ao nosso pensar, é ideal para esse tipo de análise.  

O Recorte Temporal da pesquisa é o seguinte: 1936 a 2012 que está subdividido 

em períodos menores, ou melhor, está dividido em períodos ou ciclos de domínio de um 

chefe político no poder local. O mesmo está dividido em quatro fases de poder político: 

a) 1936 a 1945, quando Humberto Nogueira de Queiroz exerce o cargo de prefeito 

interventor no município; b) o período 1946 a 1966, que se refere à entrada de Francisco 

Nogueira de Queiroz na política de Pereiro por meio de Interventoria, o qual passa a 

disputar a prefeitura e a condução do poder local com Humberto Queiroz, período esse 

marcado por eleições competitivas, ora um ora outro dirigindo o município; c) 1966 a 

1988, com a hegemonia política de Francisco Nogueira de Queiroz, ascensão política de 

João Terceiro de Sousa, seu aliado político, com o qual alterna o comando político 

municipal. Em 1982 ocorre um conflito político interno no grupo dominante, resultando 

na candidatura única de Antônio Mardônio Diógenes e sua gestão (1983-1988). d) 1989 

a 2012 é o período de declínio do domínio dos chefes políticos tradicionais, ligados aos 

coronéis governadores do Ceará e ao regime militar, quando os empresários do Centro 

Industrial Cearense (CIC) chegam ao comando político do estado, com suas práticas 

                                                           
4 Como diria os notificados autores, “Não faz muito sentido estudar fenômenos comunitários como se eles 

ocorressem num vazio sociológico” (IDEM).   
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modernizadoras replicando ou influenciando na eleição de prefeitos empresários ou 

profissionais liberais comprometidos ou ligados ideologicamente à elite empresarial que 

passaria a governar nos moldes gerencial ou racional burocrático o estado do Ceará. 

Neste período, José Irineu de Carvalho desbanca Mardônio Diógenes da prefeitura e 

comanda o município de Pereiro por 16 anos seguidos. Mas é derrotado por Raimundo 

Estevam Neto, seu ex-aliado político, que governa o município no período 2005 a 

2012.Sendo este derrota por seu vice-prefeito João Francismar Dias (o Amar) na eleição 

municipal 2012.      

As Estratégias da Pesquisa são: a coleta de dados foi realizada da seguinte 

forma: 1) Levantamento bibliográfico sobre dominação política e relações de poder; 2) 

Consulta a livros e artigos que retratam o município de Pereiro, sites oficiais da 

Prefeitura, blogs, registro de memórias, documentos históricos, arquivos públicos e 

revistas sobre Pereiro. O instrumento principal da pesquisa é a entrevista5, haja vista a 

reduzida produção de escritos sobre a evolução história e política do município, bem 

como acerca das relações políticas e do exercício do poder local, nos faz recorrer às 

falas dos políticos e outros que vivenciaram a política no período estudado. É por 

intermédio de entrevistas que fazemos a reconstituição histórica, política, e também das 

relações do poder local com o estadual. Além disso, as 20 entrevistas realizadas (1 a 2 

horas de duração), com referências datadas e numeradas (para não identificar o nome 

dos entrevistados) nos forneceram os relatos de sujeitos que participaram da política 

local, portanto, são narrativas fundamentais para que pudéssemos descrever e analisar as 

ações dos chefes políticos (prefeitos) que governaram o município, também identificar 

os seus aliados e opositores políticos, ou seja, quem são eles, como se sustentam e como 

decaem do poder político municipal durante determinado período; 3) Realizamos 

entrevistas semiestruturadas com dois ex-prefeitos, dois prefeitos, ex-vereadores com 

três ou mais mandatos ou que tenham enfrentado obstáculos por serem adversários do 

prefeito na época do seu mandato, os quais tiveram mandatos nas décadas de 1970 a 

1980. Entrevistamos vereadores da situação e da oposição que tiveram mandatos no 

período de 1989 a 2012. Entrevistamos o Pároco da cidade, o Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Pereiro, a Secretária de Educação, o ex-chefe de gabinete 

                                                           
5 Haja vista que, portanto, para realização das mesma, seguimos a metodologia e as técnicas de pesquisa 

qualitativa de  GONDIM, 2006. Quero também destacar que, o livro “Pesquisa em Ciências Sociais: o 

Projeto de Pesquisa da Dissertação de Mestrado”, inclusive o seu artigo, Pesquisa no Contexto do 

Processo de Construção do Conhecimento”, da mesma autora, 1999, foi imprescíndível para a formulação 

do projeto de pesquisa e etapas seguintes do processo da investigação.   
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de prefeito e três senhores de idade que acompanharam a política municipal desde a 

década de 1970. Portanto, por meio das narrativas e análises desses personagens foi 

possível identificar estratégias eleitorais, a ligação de chefes políticos local com o poder 

estadual, descrever suas práticas políticas, suas relações com os opositores, as práticas 

exercidas pelo vereador, os instrumentos e mecanismos utilizados para ascensão, 

manutenção, rupturas e derrocadas de chefes políticos; 4) Fizemos o levantamento de 

dados eleitorais de Pereiro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), cuja pesquisa 

resultou na relação de nomes de prefeitos e vice-prefeitos, partido político e seus 

adversários e do número de votos em cada eleição no período de 1947 a 2012. Do 

mesmo modo fizemos o levantamento dos vereadores, partido e número de votos 

relativo ao mesmo período. Pesquisamos e levantamos dados no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), com o objetivo de identificar os aspectos (dados 

demográficos, socioeconômicos, dentre outros dados do município).  

Além das entrevistas, paralelamente fazíamos as observações de campo, com o 

uso de Diário de Campo, no qual registramos todos os fatos e os nomes de pessoas que 

seriam importantes para a pesquisa, bem como conversas e narrativas de moradores, 

festas tradicionais, conversas em bares e praças que enfocavam a política e o poder 

local. Foram realizadas 14 visitas ao município com duração de 03 a 06 dias dentre 

meados de 2011 até dezembro de 2014, para levantamento de dados (por intermédio de 

observação de campo e entrevistas) os quais tiveram sempre como foco conhecer o 

município em seus variados aspectos, tendo como objetivo apreender e analisar as 

relações de poder e práticas políticas dos governantes locais, as quais nos 

possibilitariam apresentar os ciclos de poder da elite política dirigente no município.    

O Método utilizado na pesquisa é o qualitativo, por intermédio do qual 

apresentamos os dados por meio da descrição e análise reflexiva das relações de poder e 

práticas políticas com o objetivo de destacar os ciclos de elites no poder, rupturas e 

mudanças decorrentes na política municipal de Pereiro. Ademais, quando necessário, 

apresentamos dados quantitativos simples, tais como, índice de desenvolvimento 

populacional, eleitoral, social, educacional, renda per capita e outros que nos 

possibilitam comparar períodos administrativos para destacar estagnação, mudanças e 

avanços no desenvolvimento do município.  

Quero aqui registrar que a pesquisa foi bastante prazerosa, haja vista que estava 

buscando resposta para interrogações que fluíram de fatos, memórias e práticas políticas 

que observei e presenciei quando ainda criança e adolescente, certo modo, a pesquisa 
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estaria possibilitando obter respostas que seriam impossíveis sem o acesso aos estudos 

acadêmicos. O percurso da pesquisa, mesmo prazeroso, apresentou alguns obstáculos 

que em determinados momentos pensávamos não ultrapassá-los. A tentativa de 

cooptação por um ou outro grupo político, o cuidado para não se “envolver” ou tornar-

se parte ou parecer pertencer ao grupo político do prefeito ou ao grupo da oposição; 

dificuldades em conseguir entrevistas no último mês da eleição municipal e nos dois 

meses posteriores, pois o prefeito, derrotado, se afastou, e o eleito estava muito 

assediado pelos eleitores e ocupado com os trabalhos de sucessão à prefeitura. Já os 

vereadores estavam ocupados em busca de votos. 

 Também precisei me afastar sutilmente de alguns sujeitos da pesquisa para não 

ser confundido por eleitores e candidatos da oposição com integrante daquele grupo  

político. A ponto de limitar os acessos a órgãos públicos e entrevistados que estariam 

engajados na disputa eleitoral; o medo de alguns entrevistados em falar sobre 

determinados assuntos e acontecimentos políticos local e um pouco de medo também da 

minha parte, pois os nativos de início ficavam curiosos, chegando a imaginar que eu 

fosse investigador, policial, etc.; dificuldades pelo motivo de três dos personagens 

centrais da pesquisa, os ex-prefeitos, já haverem falecido, portanto, senti uma sensação 

de perda de dados para o trabalho, tendo que levantar ou complementar a biografia e o 

histórico político dos mesmos por intermédio do relato oral (História oral)6 de outros 

sujeitos, deixando margem para lacunas e perda de informações mais precisas.  

 

II. Política e dominação no Nordeste no sistema do mandonismo local e 

coronelismo  

 

A região Nordeste que, no período colonial e imperial é o berço do 

desenvolvimento e da produção da riqueza do Brasil, passaria posteriormente à 

condição de dependência e geradora do atraso ou subdesenvolvimento do país. 

Enquanto o Centro-Sul ascende economicamente e se moderniza, o Nordeste se torna 

                                                           
6 Ao reconstituir a história dos relatos orais, Queiroz  (1988, p. 16) afirmou que “o relato oral [História 

oral] está na baseda obtenção de toda sorte de informações e antecede a outras técnicas de obtenção e 

conservação do saber”. Para a mesma autora, a História oral é “ termo amploque recobre uma quantidade 

de relatos a respeito de fatos não registrados por outro tipo de documentação, ou cuja documentação se 

quer copletar. Colhida por meio de entrevistas de variadas formas, ela registra a experiência de um só 

indíviduo ou de diversos de uma mesma coletividade. Neste último caso, busca-se uma convergência de 

relatos sobre um mesmo acontecimento ou sobre um período de tempo. A História oral pode captar a 

experiência efetiva dos narradores, mas também recolhe destas tradições, mitos, narrativas de ficção, 

crenças existentes no grupo...”. (1988, p. 19).       
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cada vez mais dependente econômico e politicamente, dominado por oligarquias, 

mandonismo e pelo coronelismo, os quais, segundo estudos clássicos, resultariam no 

atraso e perpetuação da dominação tradicional na região. 

Com o objetivo de desvendar e refletir acerca de questões chaves da nossa 

pesquisa, recorremos a: duas correntes de análise das Ciências Sociais que explicam o 

poder e suas relações no Nordeste. A primeira corrente é a de Queiroz (1976), que trata 

do mandonismo local, cuja tese culturalista é seguida por alguns pesquisadores 

cearenses. A segunda corrente é a de Leal (1948/1993), que estuda o fenômeno do 

coronelismo, o qual também é seguido por outra corrente de cientistas sociais cearenses.  

Na concepção de Queiroz (1976), no Brasil o mandanismo surge na Colônia, 

continua no Império e permanece na I República; enquanto o coronelismo é a sua 

derivação da época do império, quando foi fundada a Guarda Nacional7. Sua tese é que 

o mandonismo é um sistema político em que o coronel “ou mandão”, ou chefe político 

tem significativa autonomia do poder central.  

Segundo o argumento de Queiroz, o mandonismo e o coronelismo são relações 

de poder fundadas na parentela, que é um núcleo bastante extenso de indivíduos unidos 

por laços de sangue, formado por várias famílias nucleares, regra geral, são 

economicamente independentes, vivendo cada qual em sua morada. Nesse sistema de 

parentesco as famílias podem-se dispersar a grandes distâncias, o afastamento 

geográfico não quebra a vitalidade dos laços ou das obrigações, reunindo indíviduos uns 

aos outros no interior do grupo. Ao contrário, o parenteco reune os indivíduos uns aos 

outros no interior do grupo. (QUEIROZ, 1976, p. 181). Para a mesma autora,   

 

A característica principal do grupo é sua estrutura interna, bastante 

complexa, e variando de uma configuração mais igualitária, até uma  

estratificação em vários níveis. A configuração igualitária é 

encontrada principalmente entre os sitiantes; no interior do grupo de 

                                                           
7 Conforme Martins, (1994, p. 26-27), “Com a criação da Guarda Nacional, o que... aconteceu foi a 

captura do poder central pelos municípios e sua tradição oligárquica e patrimonial. Porque o território de 

ação e mobilização dos membros da Guarda era o território municipal. De modo que os potentados locais 

ganharam visibilidade e forma política como coronéis da Guarda”. Para Carvalho, no Império, a Guarda 

Nacional foi a grande instituição patrimonial que ligou proprietários rurais ao governo. Criada 

inicialmente para fazer face aos distúrbios urbanos desencadeados após a abdicação do imperador, 

entretanto foi transformada no grande mecanismo patrimonial de cooptação dos proprietários rurais. Em 

contrapartida, a Guarda colocava nas mãos do senhoriato o controle da população local. (CARVALHO, 

1999, p. 09).   
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parentela, as famílias tendem a estar todas no mesmo nível, sem 

grandes distâncias sócio-econômicas. Nas regiões de ricas 

monoculturas de exportação, ao contrário, e também nas de grandes 

fazendas de criar, as parentelas estão estratificadas em seu interior; as 

famílias que as formam se distribuem então em posições mais ou 

menos elevadas, de acordo com os bens de fortuna, por um lado, e por 

outro lado de acordo com o parentesco mais ou menos chegado com a 

família considerada tronco. As parentelas se apresentam, pois, 

estruturadas em camadas, nestas regiões, o fator econômico 

desempenhando um papel importante na diferenciação das mesmas (p. 

181-182). 

  

As parentelas se distinguem entre grupos diferenciados internamente por poder 

político e econômico. A região Nordeste do Brasil seria para Queiroz a mais resistente à 

rotatividade das elites políticas, representando o último reduto do colonialismo, que é 

característico da cultura essencial à reprodução do mandonismo. Resumindo trechos de 

Queiroz (1969), percebe-se que segundo a autora: 1. A colônia era uma formação 

dispersa que demandava a aglutinação da população e grupos coesos; 2. Os grupos 

coesos (interdependentes) se diferenciavam e solidarizavam ao ponto que qualquer 

mudança interna nas relações de poder ou da economia afetava todo o grupo; 3. Isso 

produziu duas tendências: o exercício do mando para manter a coesão do grupo e 

relações de violência e conflitos internos dinâmicos de lutas entre famílias, porém, 

eventualmente de conciliação.  

O mandonismo8 se estrutura e se reproduz de acordo com elementos culturais, 

econômicos e familiares através da sua dinâmica destacada há pouco. De modo que, 

conforme Queiroz (1976), como essa dinâmica passou por séculos sendo praticada 

numa sociedade isolada, se cristalizou numa cultura que forma a lógica da política 

brasileira. Nas regiões mais atrasadas a sua marca é bem maior do que nas outras. No 

Nordeste o mandonismo é mais evidente, principalmente no sertão árido, onde a 

solidariedade e o mando teriam uma funcionalidade maior na preservação da parentela. 

                                                           
8 Enquanto para Carvalho, Mandonismo “refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e 

personalizadas de poder. 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. O mandonismo não é um sistema, é uma característica da política tradicional. Existe desde o 

início da colonização e sobrevive ainda hoje em regiões isoladas. A tendência é que desapareça 

completamente à medida que os direitos civis e políticos alcancem todos os cidadãos”. (CARVALHO, 

1997, p. 02).  
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No sertão, a violência passou a determinar as relações políticas, tanto da dominação 

como da resistência: 

 

Solidariedade e conflito surgem assim, na sociedade brasileira 

coronelista e na que lhe fora anterior, como duas faces da mesma 

moeda, não existindo uma sem a sua oposta, inerente, complementar e 

recíproca, por mais ambígua e paradoxal que seja a parelha; e porque 

existem ambas, também existem as violências, que têm por finalidade 

o aniquilamento, o extermínio do oponente. Solidariedade, conflitos, 

violências foram fatores de conservação da estrutura brasileira de 

parentelas, e uma das bases do sistema do sistema coronelista. 

(QUEIROZ, 1976, p. 190). 

 

O Sertão é o local onde o mandonismo se desenvolveria e perpetuaria com maior 

facilidade. A justificativa de Queiroz é o Sertão apresentar pequena população e 

território extenso, condições climáticas das secas periódicas, portanto, seria o lócus 

ideal de reprodução da cultural colonial. É nas regiões do Sertão e Nordeste onde uma 

família domina, mas ao mesmo tempo é contestada por outra família, de forma que a 

contestação e a disputa pelo mando político findam gerando o conflito que, na maioria 

das vezes, é resolvido por meio da violência. O mandonismo tem finalidade privada e se 

reproduz através de meios não legais. Entretanto, conforme Queiroz, a contestação e o 

conflito são elementos importantes que provocam a renovação e reprodução do sistema, 

ou seja, uma família é substituída por outra que tem cultura e prática política idêntica.     

É após a Revolução de 1930 que os proprietários de terras passaram  

 

a ser os mediadores através do voto, entre o camponês e o poder 

estadual ou central, de forma que: o voto é consciente, mas orientado 

de maneira diversa do que o voto de um cidadão de sociedade 

diferenciada e complexa, no primeiro caso, o voto é bem de troca, no 

segundo caso é a afirmação pessoal de uma posição. (QUEIROZ, 

1976, p. 178), 

 

Para completar o sistema de troca com o Estado, Queiroz destaca que surge a 

figura do cabo eleitoral na política brasileira. Diz também que o cabo eleitoral é o 

sujeito que vai atuar no interior, no mundo rural, no mundo urbano, nas grandes e 

médias cidades do Brasil, cuja função é agenciar votos, primordialmente, para os 

dirigentes políticos estaduais e municipais, dessa forma, fortalecendo as trocas de 

favores, o clientelismo político e a compra de votos. Nesse sentido,  
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Procurando manter ou expandir a força dos coronéis, os cabos 

eleitorais são elementos de ligação indispensáveis entre o coronel e a 

massa de votantes. A estrutura, “grosso modo”, se apresenta 

hierarquicamente em três níveis: os coronéis, abaixo deles os cabos 

eleitorais; e, na base da estratificação política, os eleitores. Além do 

papel de proselitismo, tem o cabo eleitoral a função de organizar a 

massa mantendo-se “em forma” para os pleitos (1976, p. 166). 

 

É nesse período que o coronel-proprietário de terra passa a fazer parte da 

estrutura mais complexa de poder do sertão. Conforme argumento de Queiroz, o 

coronel, que fora o antigo dono da cidade, torna-se um dos elementos da estrutura de 

poder, ao lado de outros que ora agem como aliados, ora como seus opositores. 

Portanto, dentre os mecanismos utilizados pelos coronéis, além do mecanismo da 

barganha e da coerção, “A opressão, a violência, a crueldade também foram armas 

utilizadas pelos coronéis para captar e conservar votos9, tão empregadas e tão usuais 

quanto os favores e benefícios”. (1976, p. 173).   

Na percepção de Queiroz é através do sistema administrativo e da apropriação 

dos recursos públicos que, apoiado no sistema clientelista, os potentados locais 

privatizam os recursos públicos para manter suas clientelas, se manterem no poder e, 

respectivamente, manter os governos estadual e federal. O trecho seguinte sintetiza sua 

análise acerca do mandonismo e sua forma de distribuição dos benefícios e dos 

beneficiados no sistema político e administrativo da época. 

 

                                                           

9 No que diz respeito à capacidade de controle do voto, há consenso entre testemunhos da época e 

estudiosos de que ela existia. Segundo Carvalho (1997, p. 04-05), o controle de votos se dava até mesmo 

em contextos urbanos e depois da democratização de 1945. Quanto ao valor do voto como mercadoria, a 

crítica faz sentido, a votação pouco valia na época. Há amplas evidências sobre fraudes escandalosas que 

acompanhavam o processo eleitoral em todas as suas fases. O coronel podia controlar os votantes e 

manipular as atas eleitorais, mas quem definia a apuração dos votos e reconhecia os deputados era o 

próprio Congresso em acordo com o presidente da República. Esse foi o acordo negociado por Campos 

Sales com os governadores. A apuração final podia inverter o resultado das atas”.  Referindo ao período 

republicano, segundo Domingos Neto (1999, p. 63), “O que é normalmente apontado como prestação de 

favor, é encarado, por sertanejos dominantes e dominados, como cumprimento de obrigações. O mando 

passa a requerer novos saberes, habilidades, carisma e ascendência moral sobre contingentes de 

composições mais diversificadas”. Para o mesmo autor, “É mister considerar estes aspectos para perceber 

como se efetivava o domínio de grandes glebas e a influência sobre as comunidades. A expressividade 

eleitoral do homem tratado como coronel decorria, antes de tudo, da capacidade de fazer-se respeitar 

como portador de múltiplas virtudes, de impor sua vontade, inclusive sobre um ente de fisionomia e 

desiderata mal definidos: o Estado”. (IDEM).  
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Quanto ao aspecto administrativo tomado pelos benefícios 

dispensados aos eleitores, todos os documentos que consultamos ao 

efetuar nosso trabalho sobre o mandonismo local, mostraram 

claramente que, a partir da independência do Brasil, os postos 

administrativos e os lugares no funcionalismo público passam a agir 

como novas fontes de benefícios a serem distribuídos. Por isso se 

tornou tão importante para os mandões dominar as estruturas locais, 

regionais e até nacionais: tinham em seu poder maior soma de lugares 

a distribuir, e portanto de beneficiados com a gratidão dos quais 

podiam contar (QUEIROZ, 1976, p. 174-175).  

 

A leitura que fazemos da tese de Queiroz (1976) é a seguinte: o dilema do 

Nordeste e Sertão acentuadamente é o mandonismo local, que se reproduz através da 

perpetuação da cultura herdada do colonialismo português, portanto, a tendência é que o 

uso da violência e do poder privado permaneçam. Para estudiosos que seguem essa 

corrente de pensamento, exemplo Martins (1994), a modernização no caso brasileiro 

reforçou o atraso, ou seja, práticas modernas convivem paralelas com práticas do 

passado, tais como mandonismo, clientelismo e violência, frutos da cultural colonial.   

A corrente de pesquisadores e cientistas sociais cearenses que, de forma 

ampliada ou renovada seguem a tese do mandonismo local de Isaura de Queiroz é 

composta por: Macedo 1990, Barreira 1992, Lemenhe 1996, Gondim 1998, Domingos 

Neto 2010. Esses autores, a partir de estudos locais, analisaram a rotatividade das elites 

estaduais, refletiram sobre a política no Ceará e Nordeste, entretanto, apesar de 

amenizarem o reducionismo das teses fundadoras, - que negam a força das mudanças 

sociais na região -, findam atestando que a rotatividade das elites não extirpou as 

práticas tradicionais. No geral, esses estudiosos defendem a tese que o empresariado que 

assumiu a direção do estado do Ceará reproduziu as práticas tradicionais na sua 

tentativa de se perpetuar no poder. Assim, as tradições de mandonismo, coronelismo e 

clientelismo foram aproveitadas pela nova elite política empresarial para se perpetuarem 

no poder. 

Ao estudar o mandonismo político na região do Cariri cearense, Macedo (1990) 

defende a tese que é na faixa meridonal do Ceará onde o coronelismo se desenvolveu 

com maior intensidade, assumindo, portanto, proporções estarrecedoras. Sua análise 

aponta que “... merecem destaque os diversos casos de deposição de chefes políticos por 

correligionários seus, ao fragor das balas do tradicional bacamarte, força invencível que 
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substituiu o processo eleitoral legítimo e eliminou os demais poderes, para que restasse 

apenas o poder dos velhos oligarcas”. (MACEDO, 1990, p. 19). 

Macedo descreve as relações políticas entre o Estado e o poder municipal, a 

troca de favores, o domínio político dos coronéis e suas fontes de poder. Na sua 

percepção,  

 

Fortalecidos e prestigiados os coronéis em suas comunas, vicejaram 

nelas as oligarquias municipais, caracterizando-se, notadamente, pela 

prática da política de dominação. Essa política de dominação 

oligárquica estruturava-se porque os governos estaduais apoiavam 

politicamente o governo central, enquanto os coronéis em seus 

municípios apoiavam os governos estaduais, no entanto, esses 

coronéis necessitavam de uma base de sustentação nos seus domínios 

e encontraram na capanagem. Desse modo, seus redutos, 

transformaram-se em covis de cabras armados e em valhacoutos de 

cangaceiros. [...] ao mesmo tempo, o banditismo funcionava quer na 

defesa quer no ataque dos poderosos, desde tempos bastante remotos. 

[...] Na verdade o coronel organizava as forças de defesa e ataque 

(MACEDO, 1990, p. 15).  

  

Ao dialogar com a tese de Isaura de Queiroz (1976), Barreira (1999, p. 37) diz 

que, mesmo que a autora faça referência ao “aparecimento de um novo tipo de 

coronelismo, o coronel urbano” (1976, p. 29), seus estudos datam deste fenômeno na 

primeira República. Portanto, Barreira destaca que estendendo mais um pouco esse 

período para a República, é possível entender a existência dos “três coronéis” na política 

cearense, que configura a prática de uma política tradicional. Barreira também nos 

informa que,  

 

A partir do entendimento das rupturas e continuidades nas práticas 

políticas dos grandes proprietários de terras do sertão, percebe-se o 

caso dos coronéis no estado do Ceará. Neste percurso, algumas 

características do sertão como o “clientelismo”, o “banditismo do 

proprietário”, as “fraudes eleitorais”, os “crimes políticos”, as 

“adesões” são indeléveis. (1999, p. 38).  

 

A seca e o clientelismo são percebidos como sustentáculos de dominação 

política tradicional. Segundo Barreira, (2008a, p. 72) “Se o clientelismo político no 

Nordeste em períodos normais tem, como grande sustentáculo, a miséria e a 

dependência em que vivem os camponeses da região, nos períodos de seca, a 

´calamidade pública` passa a fornecer os seus ingredientes necessários”; desse modo, 



33 
 

diríamos que fortalecendo a manutenção de uma elite dominante. Entretanto, surgiram 

outros fatores que foram fundamentais às rupturas no sistema de dominação tradicional 

no estado do Ceará e no Nordeste.  

Conforme Barreira (1992), com o declínio do latifúndio e da cotonicultura no 

Ceará, nas décadas de 1970 e 1980, entraram em ação novos atores políticos que 

desbancaram os grandes proprietários de terra, emergindo uma nova classe política em 

fusão com a nova realidade socioeconômica do sertão cearense. No entanto, apesar de 

alterações no sistema de lealdade e dependência, ocorre o rearranjo das elites locais, que 

continuam com práticas tradicionais. 

Para Barreira, a análise das rupturas ocorridas no campo da política cearense 

assume uma conotação mais complexa e menos aparente. Em estudos posteriores, 

percebe que:   

 

Dois aspectos me parecem fundamentais para entender as 

transformações na política cearense ou o rearranjo das elites locais: a 

mudança nas relações de trabalho no meio rural que implica em 

alterações no sistema de lealdade e dependência; e o novo lugar da 

´política` passa a ocupar entre as novas elites empresariais. No interior 

desse processo, é gestado um novo quadro político local e o grupo dos 

“jovens empresários” consolida e dá nitidez às transformações. 

(BARREIRA, 2008b, p. 101).  

 

Lemenhe 1996, constrói sua tese sobre a trajetória da família Bezerra de 

Menezes, “que intitula a casa patriarcal de ´casa-grande`, usou de Juazeiro do Norte 

como trampolim para a conquista do poder em todo o estado e lançou mão de todos os 

artifícios possíveis para expandir os negócios e consolidar-se no poder”10. Lemenhe 

apoia-se na teoria da dominação tradicional de Max Weber para explicar as relações de 

poder e dominação política no estado do Ceará.  

Com base na observação da permanência do domínio político do estado pelos 

coronéis (Virgílio, Cals e Bezerra), considerando os processos políticos que ganharam 

visibilidade nas eleições de 1986, atentando para as características sociopolíticas de 

Adauto Bezerra, um dos autores principais daquelas eleições, Lemenhe levanta o 

seguinte questionamento: como, no Ceará, lideranças políticas de feição tradicional se 

reproduzem por tanto tempo?   

                                                           
10 A citação é referente a trecho da apresentação da obra de Lemenhe, Família Tradição e Poder: O 

(Caso) dos Coronéis, realizada por Gilmar de Carvalho, 1996.   
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Os desdobramentos das eleições de 1986, seguidos pela vitória eleitoral de Tasso 

Jereissati, que desbanca os coronéis do poder, e mudanças identificadas na política do 

estado, decorrentes desse processo, despertaram surpresa em muitos observadores 

dentro e fora do estado. Percebendo as transformações parciais decorrentes no interior 

das classes dominantes, no contexto recente, Lemenhe faz o segundo questionamento: 

que processos respondem pela emergência, no Ceará, de um novo ciclo de poder 

comandado por lideranças industriais?     

As relações de poder no Ceará e nas regiões periféricas ao polo dinâmico da 

economia e sociedades nacionais, segundo Lemenhe (1996), estiveram, até muito 

recente, fortemente marcadas pela presença de grupos que se organizam em torno de 

lideranças (ou chefes) segundo critérios informais de relações e afinidades políticas. 

Dessa forma,  

 

grupos e redes de parentesco, de “amizade política” e de identidades 

territoriais são unidades principais de mobilização política que 

permeiam as estruturas formais do poder, tais como os partidos, as 

instâncias decisórias e o aparelho burocrático. (LEMENHE, 1996, p. 

25). 

 

É problemático classificar o sujeito de tradicional ou moderno, quando o mesmo 

possui fortemente as duas características: a) chefe de família que se reproduz na política 

com base em práticas tradicionais; e b) quando é empresário moderno. Esse é o caso do 

de Adauto Bezerra, chefe político da família Bezerra de Meneses. No entanto, apesar de 

Adauto Bezerra tornar-se empresário do ramo bancário, os atributos familiares, 

utilização do status e méritos pessoal, atributos de honra e mérito, coesão familiar, 

agregados aos recursos e práticas políticas de favores e lealdades para ascender e 

dominar a política estadual, bem como o discurso eleitoral de Adauto nas eleições de 

1986 levaram Lemenhe (1996) a denominá-lo de político tradicional. Enquanto as 

características, o exercício profissional, a ideologia empresarial, o discurso 

anticoronelista e mudança na forma de exercer a política fazem com que essa autora 

defina Tasso Jereissati como político moderno. 

A tese de Lemenhe, de certo modo, reafirma as teses consagradas sobre as formas 

históricas de dominação no Nordeste, inclusive as razões de sua permanência. Quando 

 

 as ações políticas dos Bezerra se configuram como patrimonialistas, 

têm sua reprodução política alimentada pelo controle clientelístico 

exercido sobre pequenos produtores e população urbana interiorana, 
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[...] ausência política e econômica sobre proprietários-latifundiários e 

seus representantes nas municipalidades. (1996, p. 229). 

 

 Por outro lado, Lemenhe diz que os Bezerra se firmam dirigentes estaduais 

respaldados nos apoios do poder central e na vigência do regime autoritário. Também 

analisa que, “Em síntese, estrutura agrária não tipicamente capitalista e poder nacional 

centralizado podem ser invocados como instâncias explicativas da reiteração do poder 

tradicional num espaço como o do Ceará”. (IDEM). Mas chama a atenção escrevendo o 

seguinte trecho: “pode-se afirmar que a dominação tradicional não abafa o surgimento 

do seu reverso”.     

Quando, por sua vez, analisa a nova elite dirigente do estado, os empresários do 

CIC, nos governos de Tasso Jereissati e Ciro Gomes, Lemenhe considera, portanto, que 

a  

 

Atual elite dirigente do Ceará tem outras formas de se reproduzir no 

poder. Confrontada com aquela no interior da qual foi gestada se 

apresenta como ruptura com o passado próximo. Se veja-se. Entidades 

de classes e/ou grupos empresariais substituem a família como 

organização articuladora do poder. (1996, p. 235).  

 

O argumento de Lemenhe é que a nova elite dirigente encontra sua legitimidade 

nas entidades de classe de trabalhadores do campo e da cidade e associações de bairro; 

as quais são viabilizadoras da administração participativa, que agrega o conjunto de 

reciprocidades de interesses estabelecidos entre governantes e as entidades, sobretudo as 

lideranças, inaugurando o populismo como forma de participação-exclusão dos 

segmentos populares, afirma Lemenhe. “Assim fazendo, são minimizados os meios de 

conquistas e adesões e fidelidade, fundados em formas individualizadas de 

atendimentos de necessidades” (1996, p. 235).  

Dentre outros elementos, tais como recrutamento de quadros políticos e de 

pessoal não governamental de apoio, orientados por critérios de competência, 

substituição às referências anteriores, fundadas em amizade política e reações de 

parentesco, pela titulação universitária, a recorrência à media de longo alcance 

(televisão, jornais/revistas locais, nacionais e internacionais), substitui o restrito campo 

de visibilidade política ao qual recorreram antigos poderes. “São aqueles recursos que 

habilitam os dirigentes para o exercício de uma onipresença local e nacional, até então 

desconhecida dentre as representações políticas do Ceará” (LEMENHE, 1996, p. 236). 

São formas diferenciadas de produção e reprodução do poder que podem ser 
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consideradas como rupturas, quando confrontadas com as que vigoraram no governo 

dos coronéis. Entretanto, Lemenhe levanta a seguinte indagação: “estariam dissolvidas 

as marcas do poder tradicional no Ceará?”. 

Lemenhe considera sua indagação uma quase armadilha por dois motivos: o 

primeiro porque a questão escapa ao tema central da pesquisa; o segundo, pela 

imediaticidade das mudanças que coloca limites à percepção das várias problemáticas 

que envolvem o tema. No entanto,  

 

Com as reservas que estas observações sugerem, disse-ia-a que, tal 

como as elites alijadas não podem ser conceituadas com manifestações 

plenas do tradicional, as atuais não se configuram como manifestações 

plenas de um poder moderno (LEMENHE, 1996, p. 236).         

 

Nos anos 80, viriam a se expressar, em nível político-institucional, conforme 

Gondim, mudanças que vinham acontecendo na estrutura socioeconômica do Ceará 

desde 1950, que se fortaleceram nas décadas seguintes, efetivando-se com a emergência 

de novos atores na cena política (movimentos urbanos e rurais) que se intensificaram na 

primeira metade dos anos 1980. Assim, “A ascensão ao poder de um grupo de 

empresários liderado por Tasso Jereissati não significou, pois, o fim do coronelismo, 

pois este já estava, senão extinto, pelo menos moribundo”. (GONDIM, 1998, p.28). 

Para a mesma autora, o modelo iniciado por Tasso Jereissati caracteriza-se por 

uma proposta de modernização política que configura um novo paradigma nas relações 

entre Estado e sociedade civil. Na visão de Gondim, (1998, p. 35),  

 

ao contrário do neopatrimonialismo até então vigente, (governo dos 

coronéis) este novo paradigma demarca um setor público gerido por 

princípios universalistas, configurando um modelo legal de 

dominação, com o seu correlato modelo burocrático de administração. 

   

Ao realizar o balanço do governo das mudanças, Gondim reconhece que Tasso 

Jereissati e Ciro Gomes realizaram efetiva reforma do estado nos setores econômico-

industrial, funcionalismo público, saúde, no entanto, no setor da educação eles não 

foram capazes de realizar a “revolução” prometida, devido à concepção convencional e 

autoritária que fora adotada pelo estado no modelo de gestão daquele setor. Sua 

conclusão destaca que  

 

... o modelo de gestão implementado por Tasso Jereissati e por Ciro 

Gomes constitui, de fato, um passo irreversível para a superação do 
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clientelismo patrimonialista e, portanto, para criação de condições 

necessárias ao exercício dos direitos e cidadania. Entretanto, ao 

restringir as transformações da administração pública à adoção de 

mecanismos para garantir a eficiência financeira, aliados a rearranjos 

na estrutura formal e a uma política de pessoal moralizadora, porém 

autoritária, e pouco inovadora, os “governos das mudanças” perderam 

a oportunidade de realizar uma verdadeira reforma do estado. (1998, 

p. 70).                 

 

A segunda corrente que estuda a estrutura, relações de poder e o domínio político 

no Brasil é a coronelista, fundada na obra de Leal ([1948], 1993). Desde então, o 

conceito de coronelismo inventado por Leal se consolidou no vocabulário político 

brasileiro. Sua preocupação central era o sistema, a estrutura e a maneira pelas quais as 

relações de poder se desenvolviam na Primeira República (1889-1930), a partir do 

município. Nesse sistema, acreditava Leal que o uso político das instituições públicas 

era um reflexo da necessidade de sobrevivência das elites agrárias.  

Para Leal (1993), o coronelismo é um sistema político associado ao federalismo 

republicano brasileiro adotado na República Velha, no qual o município é a unidade 

política básica no intervalo de decadência da agricultura tradicional. O coronelismo 

assimilado seria a resultante da superposição de formas desenvolvidas do regime 

representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. O coronelismo  

 

É antes uma forma peculiar de manifestação do poder privado, ou 

seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos do nosso antigo e 

exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com um regime 

político de extensa base representativa. (LEAL, 1993, p. 20). 

 

A tese de Leal (1993) destaca que o coronel não é um sujeito absoluto, ou dono 

do exercício absoluto do poder, portanto, distingue-o da noção de mandonismo. O 

coronelismo é um momento particular do mandonismo, exatamente aquele em que os 

mandões começam a perder força e têm de recorrer ao governo, portanto, é um sistema 

político decandente, no qual o chefe municipal é o elemento primário desse tipo de 

liderança tradicional. É ele que comanda discricionariamente um lote considerável de 

votos de cabresto. A sua força eleitoral empresta-lhe prestígio político e natural 

coroamento de sua privilegiada situação econômica e social de dono de terras. Desse 

modo, 
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dentro da esfera própria de influência, o ´coronel` resume em sua 

pessoa, sem substituí-las, importantes instituições sociais. Exerce, por 

exemplo, uma ampla jurisdição sobre seus dependentes, compondo 

rixas e desavenças e proferindo, às vezes, verdadeiros arbitramentos, 

que os interessados respeitam. (LEAL, 1993, p. 23).   

 

Para Leal (1993), o coronelismo11 é datado historicamente. Surge na confluência 

de um fato político com uma conjuntura econômica. O fato político é o federalismo 

implantado pela Primeira República (1889-1930) em substituição ao centralismo 

imperial. O federalismo criou um novo ator político com amplos poderes, o 

governador12 de Estado.   

A conjuntura econômica, segundo Leal (1993), era a decadência econômica dos 

fazendeiros. Essa decadência acarretava enfraquecimento do poder político dos coronéis 

em face de seus dependentes e rivais. A manutenção desse poder passava, então, a 

exigir a presença do Estado, que expandia sua influência na proporção em que diminuía 

a dos donos de terra. O coronelismo é fruto de alteração na relação de forças entre os 

proprietários rurais e o governo e significa o fortalecimento do poder do Estado, ante de 

o predomínio do coronel. O coronelismo teria a seguinte característica:   

 

é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder 

público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social 

dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras. Não é possível, 

pois, compreender o fenômeno sem referência à nossa estrutura 

agrária, que fornece a base de sustentação das manifestações de poder 

privado ainda tão visíveis no interior do Brasil. (LEAL, 1993, p. 20).  

                                                           
11 Segundo os estudos do poder local, o coronelismo foi o sistema e prática política mais acentuado e 

poderoso no Nordeste, depois se generalizou por todo o Brasil, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul. 

Desse modo, tornando-se um sistema político fundado na troca de favores e beneficiamento privado por 

meio da apropriação dos recursos econômicos através da dominação política e do exercício da função 

pública. (Cf.; Macedo, (1990), Domingos Neto (2010), Carvalho (1997), dentre outros). No entanto, para 

Carvalho (1997), o coronelismo morreu simbolicamente quando se deu a prisão dos grandes coronéis 

baianos, em 1930. Foi definitivamente enterrado em 1937, em seguida à implantação do Estado Novo e à 

derrubada de Flores da Cunha, o último dos grandes caudilhos gaúchos. 

12Carvalho fortalece a tese de Leal ao afirmar que “o governador republicano, ao contrário (antes), era 

eleito pelas máquinas dos partidos únicos nos estados, era ele o chefe da política estadual. Em torno dele 

se arregimentavam as oligarquias locais, das quais os coronéis eram os principais representantes. Assim o 

poder do governador consolidou-se após a política dos estados implantada por Campos Sales em 1898, 

quando este decidiu apoiar os candidatos eleitos pela política dominante no respectivo estado”. 

(CARVALHO, 1997, p. 02).   
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Ao analisarmos a obra de Leal, podemos resumir que o coronelismo é um 

sistema político, uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o 

presidente da República, envolvendo compromissos recíprocos, lealdades e clientelismo 

político. Nesse tipo de sistema, “a política dos `coronéis´ consistia precisamente nesta 

reciprocidade: carta-branca, no município, ao chefe local, em troca do seu apoio 

eleitoral aos candidatos bafejados pelo governo do estado.” (LEAL, 1993, p. 88). Sua 

caraterização do coronelismo é a seguinte:  

 

a maior parte do eleitorado rural – que compõe a maioria do eleitorado 

total – é completamente ignorante, e depende dos fazendeiros, a cuja 

orientação política obedece. Em conseqüência desse fato, reflexo 

político da nossa organização agrária, os chefes dos partidos (inclusive 

o governo, que controla o partido oficial) tinham de se entender com os 

fazendeiros, através dos chefes políticos locais. E esse entendimento 

conduzia ao compromisso de tipo “coronelista” entre os governos 

estaduais e os municipais, à semelhança do compromisso político que se 

estabeleceu entre a União e os Estados. Assim como nas relações 

estaduais-federais imperava a “política dos governadores”, também nas 

relações estaduais-municipais dominava o que por analogia se pode 

chamar de “política dos coronéis”. (LEAL, 1993, p. 102). 

 

No sistema coronelista, diz Leal, os remanescentes do privatismo, os coronéis, 

são alimentados pelo poder público em função dos laços políticos coexistentes que os 

mesmos têm com o sistema representativo em vigor no país, “com sufrágio amplo, pois 

o governo depende do eleitorado rural, cuja situação de dependência ainda é 

incontestável” (1993, p.20); acrescentaríamos: com o fazendeiro, proprietários rurais ou 

chefes políticos municipais. É da base desse  

 

 “compromisso fundamental do sistema representativo com o 

coronelismo que resultam as características secundárias do sistema 

´coronelista`, tais como: o falseamento do voto, a desorganização dos 

serviços públicos locais, o clientelismo e a troca de favores, dentre 

outras práticas” (IDEM). 

 

A falta de autonomia econômica dos municípios no período republicano é fruto 

de baixo repasse de recursos públicos que, segundo Leal, além de fortalecer a 
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dependência política do chefe político municipal com o Estado e a União, possibilitaria 

a continuidade do sistema coronelista, bem como a sobrevivência do mesmo 

posteriormente. Além desse fator, a organização policial, que foi organizada pelo Estado 

na Primeira República, tornou este instrumento subserviente ao Estado e ao partido, 

fortalecendo aqueles que estavam na situação. Dessa forma, “a organização policial foi 

um dos mais sólidos sustentáculos do ´coronelismo` e, ainda hoje, em menores 

proporções, continua a desempenhar essa missão”. (LEAL, 1993, p. 201). Entretanto, na 

sua percepção, as medidas de centralização política tomadas pelo governo de Getúlio 

Vargas em 1938 liquidariam essa tradição herdada da monarquia nas regiões não 

tipicamente agrárias, enquanto o coronelismo teria sua sobrevivência, principalmente, 

na região Nordeste, que é tipicamente agrária.  

Na concepção de Leal, o dilema brasileiro, e em particular do Nordeste, é a 

superação do passado. O problema do Brasil não é especificamente cultural, mas 

econômico e político, ou melhor, são as elites modernas; o sistema político de coalisão é 

um dentre outros fatores que dificulam a superação do passado. No entanto, Leal afirma 

que a tendência do coronelismo é a sua decadência.  

Em síntese, para Leal (1993) o sistema político do coronelismo que é 

fundamentado na propriedade da terra e na troca de favores e influências entre 

potentados locais e os governos estadual e federal, seria superado por meio de mudanças 

político-administrativas e mudanças na composição das elites políticas dominantes. 

Regras jurídicas transparentes, fiscalização continuada da gestão públicas, afirmação de 

um Estado democrático de direito, regras eleitorais transparentes, ampliação dos meios 

de comunicação, participação política dos cidadãos e dirigentes políticos responsáveis 

na direção do estado seriam os elementos fundamentais que provocariam a morte do 

coronelismo ou superação do sistema político do coronelismo.   

A tese de Leal, de forma ampliada ou renovada, é contemplada na tese da 

segunda corrente de cientistas sociais cearense, os quais amenizaram o reducionismo 

das teses originais que negavam a força das mudanças sociais na região, percebem 

rotatividade das elites estaduais, mudanças e rupturas com a política do pasado, dentre 

eles: Parente (2000), Carvalho (2009), Abu-El-Haj (2003), Nobre (2008), os quais 
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defendem que o Nordeste13, rompeu com a política tradicional para a política 

modernizadora, sendo o Ceará um dos estados da região onde as mudanças são mais 

significativas.   

Nos meados da década de 1980, as hipóteses estagnacionistas enfrentaram 

anomalias fatais, primeiro com a eleição de Maria Luiza Fontenele à Prefeitura de 

Fortaleza pelo PT, em 1985, e segundo com a ascensão dos empresários do CIC (Cento 

Industrial Cearense) ao poder em 1987. A exceção tornou-se mais aguda, uma vez que 

esses acontecimentos afluíram no Ceará, um estado visto como o tipo ideal da 

problemática nordestina. (ABU-EL-HAJ & SOUSA, 2003; PARENTE, 2000). O mais 

impressionante não foi somente a derrota e o desaparecimento dos coronéis da política 

estadual, mas a perpetuação do governo empresarial e sua projeção pela mídia nacional 

e internacional como experiência nova de gerenciamento público. (TENDLER, 1998)14.  

Os autores dessa segunda corrente acreditam que os coronéis dos governos 

estaduais cearenses não pertenciam ao poder tradicional. A sua durabilidade provinha da 

troca de lealdade política entre o regime militar e os governos estaduais. O primeiro 

precisa de apoio político difuso para garantir a sua legitimidade e, em contrapartida, os 

dirigentes estaduais recebiam recursos federais para cooptar as lideranças locais. Para 

                                                           
13 Oliveira (1990) analisou que a região Nordeste passou por transformações significativas a partir das 

intervenções da SUDENE e das políticas de modernização conservadora dos governos militares. A 

respeito do Ceará, Oliveira disse: “que [Ceará] também apresenta modificações que, paradoxalmente no 

estado talvez mais simbolicamente nordestino, afasta-se sob certos aspectos, do estigma; é certo que os 

indicadores econômicos cearenses continuam entre os mais baixos. Mas lideranças empresariais do tipo 

Jereissati conseguiram fazer a ponte com a política, derrotaram os velhos, ´coronéis`, estabeleceram 

relações com a Universidade – raríssimo comportamento entre empresários e políticos do Nordeste”. 

(1990, p. 88).   

 
14 Tendler estudou diversas experiências no Nordeste do Brasil, especificamente no governo do Ceará. O 

fator motivador desse estudo estava em responder a seguinte indagação: “Como pôde um governo 

estadual que fazia parte de uma região com uma história tão longa e estável de desempenho medíocre 

‘subitamente’ se desempenhar tão bem?” (1998, p. 25). A autora também identificou quais elementos 

foram decisivos para que esse governo tornar-se um modelo para o restante do país. Tendler ao analisar o 

programa de saúde do governo Jereissati - que teve início em 1987 como uma pequena parte de um 

programa emergencial de geração de emprego – identificou aspectos decisivos para o sucesso do 

programa. A descentralização, vivenciada na época no país, não significou menor ação do poder central 

no Ceará, pelo contrário, ele estava fazendo mais e fazendo algo bem diferente. O que o governo do Ceará 

fez foi “dividir o trabalho” com a esfera local. Cada uma das esferas passou a ter competências 

complementares. A fim de romper com o histórico clientelismo, o Estado ficou na responsabilidade de 

contratar os indivíduos do município onde seria implementado o programa. Ao poder local cabia a 

contratação apenas de alguns poucos chefes de enfermagem. O programa foi inicialmente implantado em 

poucos municípios (os quais não eram obrigados a aderirem). O Estado, com o objetivo de superar tal 

limitação, utilizou-se da propaganda. Por meio da mídia noticiava os bons resultados e os benefícios aos 

cidadãos, o que gerava uma pressão popular sobre os prefeitos que não havia aderido ao programa. Desta 

forma o programa se expandia a cada ano. Outro ponto importante estava na possibilidade dos prefeitos se 

utilizarem dos bons resultados para se promoverem.  

 



42 
 

esses intérpretes, os coronéis não se enquadravam dentro das práticas tradicionais. A 

passagem da antiga para a nova elite empresarial, nos meados da década de 1980, foi 

gradual, representando um processo de modernização linear na realidade já patente nas 

administrações dos coronéis, argumentam.  

Ao estudar o Ceará da década de 1980, Rejane Carvalho (2009) analisa o 

processo de mudanças ou rupturas na dominação política cearense. Ocasionadas pelo 

processo de desocupação das fazendas que acentuou-se nas décadas de 1970 e 1980 no 

Ceará. Também proporcionadas com a lei do Estatuto da Terra e declínio da cultura do 

algodão, que reduziu do número de casas de moradores nas grandes e médias 

propriedades rurais do estado, resultando na migração de camponeses para os centros 

urbanos à procura de trabalho assalariado e moradia.   

Outros fatores de mudanças na política cearense, segundo Carvalho (2009), são 

os seguintes: 1) ao final da década de 1980 multiplicam-se os conflitos envolvendo 

trabalhadores e proprietários rurais, revelando exatamente a erosão das relações 

tradicionais sustentadas pelo sistema tradicional de dominação vigente nas fazendas; 2) 

a contestação da autoridade do proprietário pode ser ilustrada com as questões 

levantadas pelos parceiros referentes ao pagamento da renda. Para ela, nesse processo, o 

que era antes vontade dos patrões passa a ser considerado ilegítimo. Portanto,  

 

Há, nessas situações, um nítido processo de substituição de um código 

personalizado de regularização das relações sociais, traduzível em 

“favores” e “obrigações”, por outro que, de modo formalizado, definia 

“direitos” e “deveres”. (IDEM, 2009, p. 10). 

 

Carvalho também analisou que o processo de reorganização e exercício do poder 

no Ceará, ou seja, a mudança do domínio político dos coronéis para o grupo de 

empresários do CIC, devem-se aos seguintes fatores: 

  

As observações feitas nos conduzem a supor que no contexto de 

desestruturação das velhas formas de economia e de política, duas 

alternativas básicas de reorganização e exercício do poder se 

anunciam. A primeira, materializada na presença dos movimentos de 

trabalhadores rurais no cenário político partidário, o que certamente 

tem implicações no desenho do poder local. A segunda, representada 

pela participação na disputa de postos políticos por grupos 



43 
 

empresariais importantes, que se apresentam como críticos do 

“coronelismo” e portadores de uma mensagem de mudança política. 

(CARVALHO, 2009, p. 12).           

 

Segundo Abu-El-Haj (2000), Barreira (1992), com o declínio do latifúndio e da 

cotonicultura no Ceará, nas décadas de 1970 e 1980 entraram em ação novos atores 

políticos que desbancaram os grandes proprietários de terra, emergindo uma nova classe 

política em fusão com a nova realidade socioeconômica do sertão cearense. 

Parente (2000), além de analisar a circulação das elites, destaca a capacidade de 

organização dessas elites. O pressuposto baseado no levantamento de José Murilo de 

Carvalho é de que grupos políticos homogeneizados, quer pelo treinamento e pela 

socialização, quer por categorias sociais, aliados a uma organização centralizada, de 

forma a dar coesão interna e externa ao grupo, têm mais condições de se sobrepor a 

outros políticos na conquista pelo poder.  

No caso do Ceará, durante o século XX, existiram quatro ciclos de elites que se 

fortaleceram internamente, isto é, grupos políticos homogeneizados e coesos que se 

sobrepuseram aos outros por mais de uma década: no início do século, o fortalecimento 

político da oligarquia de Nogueira Accioly; na década de 1930, o desempenho da Liga 

Eleitoral Católica; na década de 1970, a força dos coronéis da política cearense; e na 

década de 1990, o desempenho do PSDB. Essas elites não têm relação de continuidade 

entre si. (PARENTE, 2000, p.223). 

Na percepção do referido autor, no Ceará aconteceram dois períodos que foram 

dominados pela hegemonia ideológica do conservadorismo e da modernidade. A 

primeira foi predominante da Liga Eleitoral Católica (LEC) na década de 1930; a 

segunda pela ideologia da modernidade, representada pelo governo dos coronéis na 

década de 1970 e ascensão dos empresários do Centro Industrial Cearense (CIC) em 

1986, os quais execeram o domínio político no estado na década de 1990. Ambas as 

faces da hegemonia ideológica, constituem inclusive, dois momentos estruturalmente 

semelhantes. Segundo Parente, “O treinamento e a socialização por que passaram as 

elites cearenses, nesses respectivos momentos, contribuíram para que elas se tornassem 

homogêneas socialmente e coesas administrativamente”. (2000, p. 224). 

O processo de transição ou ruptura nas relações políticas e econômicas 

conservadoras para as relações políticas e econômicas modernizadoras, segundo 
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Parente, - com a alternância no poder no período após 1964, - apesar de ter sido criados 

os partidos políticos de forma autoritária, sofreu um processo de maior racionalidade 

que foi decorrente de um pacto das elites, “conhecido como o acordo dos coronéis, em 

que estavam incluídos na coalizão dominante os coronéis de patentes do exército: 

Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals”. (2000, p. 50).  

 

A presença de Virgílio Távora no topo das articulações políticas 

nesses dois momentos e a sua tentativa de tornar o Ceará o terceiro 

pólo industrial do Nordeste o faz o grande estrategista político da 

transição do conservadorismo para a modernidade, que vai de 1945 a 

1985. Távora representa a elite esclarecida, sobretudo para o período 

pós-64. Essa elite representava a consciência de que a sobrevivência 

de elites fortes no estado do Ceará só seria possível tornando-as 

estruturalmente independentes dos fenômenos climáticos. 

(PARENTE, 2000, p. 50-51).   

 

Para Nobre (2008), que analisa o período da Era Tasso (1986 a 2002), a eleição 

de Tasso Jereissati para governador do Ceará em 1986 inaugurou um novo ciclo de 

hegemonia burguesa nesse estado. Também destaca que 

  

De fato, esse período da história política cearense caracteriza-se, 

sobretudo, pela realização de um determinado projeto governamental, 

quer dizer, de concretização de ideias e propostas na forma de 

políticas, projetos e ações de governo, que tiveram ampla ressonância 

na sociedade, e estavam voltados para a modernização econômica e 

política. Em verdade, a chamada “era Tasso” configurou um novo 

projeto político. (NOBRE, 2008, p. 17).    

 

 

A percepção de Nobre é que a partir daquela instância da sociedade política e do 

desdobramento do seu programa governamental na sociedade civil, foi se consolidando 

uma hegemonia político-cultural: aceitação social, para além do consenso imediato e 

disperso proporcionado pela via eleitoral, produzindo, ao mesmo tempo, outros tipos de 

controle e de domínio sobre as massas e os opositores ao projeto governamental. Assim, 

“aproximar-se determinadas forças sociais e políticas no processo de direção e 

dominação da sociedade, a partir da construção de novas bases.” (NOBRE, 2008, p. 17). 

Em sua conclusão, Nobre (2008, p. 29) analisou que a “Era Tasso” significa um 

“novo ciclo de hegemonia que se constituiu a partir de uma transição pelo alto, 
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renovando a política cearense, ao mesmo tempo em que estabeleceu diversos elementos 

da política tradicional”. Também afirma que  

 

Em consequência dos governos desse ciclo de hegemonia, 

produziram-se mudanças significativas tanto em termos do 

desenvolvimento econômico, com a inserção do Ceará na economia 

mundial, quanto da modernização da máquina administrativa e do 

ajuste fiscal que inspiram os processos de contra-reforma no Brasil. 

(IDEM).  

 

Para Irlys Barreira (2008), Carvalho (1999)15, o período do governo de Tasso 

Jereissati é acompanhado expansiva retórica que permeia os veículos de comunicação, 

saindo âmbito local para projetar-se nacionalmente. Dessa forma segundo Barreira,  

 

A visão do Ceará como terra dos “coronéis”, e da “indústria da seca” 

começa a ser substittuída pela imagem de uma administração 

“moderna, competente e comprometida” com a justiça social; exemplo 

de que a vontade política do governo de Tasso Jereissati superaria a 

tradição e vicissitudes de ordêm econômica e social que caracteriazam 

o estado Ceará. (2008, p. 149).   

 

A ruptura da hegemonia do grupo político tradicional (coronéis) para a 

hegemonia do grupo político (empresários), o capital industrial sobrepôs as bases 

agrárias da riqueza e transferência e convergência do capital simbólico e capital 

econômico em capital político. Desse forma, como foi analisado por por Irlys Barreira 

“A dimensão de ruptura era não só objeto de retórica da nova elite emergente, tendo 

repercussões sobre as facções interna do poder classificadas entre aquelas que eram 

´contra ou a favor das mudas`”. (BARREIRA, 2008, p. 149).     

No estudo sobre o município de Itapiúna no estado do Ceará, Abu-El-Haj e 

Sousa (2003) defendem a tese que ocorreram duas revoluções silenciosas que moldaram 

a relação entre mudança social e ascensão das elites políticas no sertão cearense. 

Conforme esses autores,  

 

A primeira foi deflagrada com o esgotamento da grande propriedade 

rural e o enfraquecimento das elites tradicionais. Esse processo 

ocorreu nas décadas de 1960/70. Nos meados da década de 1970, as 

classes médias urbanas ingressaram na política sertaneja, 

                                                           
15 Neste trabalho Carvalho descreve e analisa as mudanças ocorridas no pardão midiático que ocorreu nas 

campanha eleitorais a partir da eleição de 1986 no Ceará. Também destaca que as mudanças ocorreram do 

governo de Tasso Jereissati alterou o padrão midiático, que passou a instrumento político de governo que 

apresenta e valoriza a imagem do Estado e do governante, ações e obras que são realizadas e opinião da 

populações sobre o governo.        
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frequentemente, por vias matrimoniais, ou seja, por elementos 

subjetivos não necessariamente relacionados diretamente às mudanças 

sociais. Durante esses anos, essas mesmas classes médias desalojaram 

o latifúndio do poder municipal. A derrota do antigo regime se efetiva 

com o esgotamento de suas condições objetivas de existência e são 

completadas com sua destruição como poder político dirigente. A 

concretização de uma segunda revolução silenciosa é observada nos 

meados da década de 1990, com a derrota das classes médias urbanas 

e o aparecimento de novas elites políticas de forte inclinação 

modernizadora e empresarial. Esse processo inicia-se na década de 

1980 com o acirramento das lutas políticas. O poder das classes 

médias urbanas aparentemente é avassalador. Elas derrotam todos os 

concorrentes nas eleições municipais e se projetam nacionalmente 

como um modelo de modernidade. Todavia, abaixo das aparências de 

um domínio único e incontestável, engendram-se novas condições 

para a sua superação. Concretizam-se duas forças de oposição ao 

poder dos profissionais liberais: movimentos populares encabeçados 

pela Igreja progressista e segmentos empresariais oriundos das antigas 

famílias tradicionais. (ABU-EL-HAJ & SOUSA, 2003, p. 259-260). 

   

Em estudo recente sobre o município de Icapuí no Ceará, para Abu-El-Haj 

(2006), apesar dos avanços conquistados em políticas sociais, educação, saúde, 

democratização das políticas públicas, os novos atores políticos ao ocuparem o poder, 

não romperam com as práticas particularistas. Tanto os políticos de esquerda quanto os 

políticos de direita utilizam-se de diversidade de instrumentos para se beneficiarem e se 

manterem no poder. Desse modo a população continua dependente do poder político. 

As duas linhas de análise que enfocam o mandonismo e o coronelismo podem 

ser resumidas e transpostas à discussão anterior sobre que estabeleceu a linha divisória 

da política no Ceará entre a política tradicional e a política moderna. Para os que 

seguem a perspectiva teórica culturalista de Queiroz, o Ceará, mesmo passando por 

mudanças políticas significativas, os governantes continuam exercendo práticas 

tradicionais. Para o segundo grupo, que segue a teoria da modernização do Estado e 

decadência do coronelismo, defendida por Leal, o Ceará superou a política tradicional 

quando surgiu na década de 1980 uma elite moderna composta por empresários e 

industriais modernos que derrota a elite política tradicional. A partir de então, a nova 

elite dirigente empresarial contesta o poder tradicional e passa a ser coadjuvante da 

política moderna. O estado passa a ser gerido nos aspectos da racionalidade moderna.   

O capítulo primeiro apresenta breve histórico da evolução histórica e política 

do município que é governado desde a sua fundação até a revolução de 1930 pela classe 

dirigente do município formada por colonizadores ou seus descendentes, fazendeiros e 

oficiais da Guarda Nacional pertencentes às famílias tradicionais da região. Descreve as 
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características pessoais, ascensão política e realizações administrativas do interventor 

municipal Humberto Nogueira de Queiroz (PSD), que dirigiu o município de Pereiro no 

período 1936 a 1945. Além disso, trata da ascensão política de Francisco Nogueira de 

Queiroz (Chico Nogueira), da UDN, que em 1945 é nomeado interventor do município. 

Destaca o fim do Estado Novo e o retorno das eleições diretas para prefeito em 1947, 

quando Chico Nogueira passa a disputar o comando político do município em oposição 

a Humberto Queiroz. A partir desse contexto, fazemos a descrição das disputas 

eleitorais em que Humberto Queiroz e Chico Nogueira, chefiando grupos políticos 

opostos, disputam a prefeitura e o comando político do município, alternando entre si a 

gestão do município no período 1948 a 1962. Em seguida, discute o percurso político de 

1962 a 1966, período da decadência política de Humberto Queiroz e da ascensão e 

hegemonia política de Chico Nogueira. Nesse capítulo, além do que foi mencionado, 

explicitamos os recursos utilizados pelos dirigentes políticos, os apoios familiares, as 

práticas políticas, dentre outros aspectos da política e do poder local. Resumindo, o 

capítulo descreve e analisa os seguintes tópicos: a) quem governa; b) como governa; c) 

como se sustenta no poder; d) porque perde o poder.   

No capítulo segundo, destacamos as gestões municipais de Chico Nogueira e 

João Terceiro de Sousa e as disputas eleitorais do percurso de 1967 a 1982. 

Explicitamos as práticas políticas e o exercício do poder, as fontes do poder e os 

recursos políticos utilizados por Chico Nogueira e João Terceiro, que chefiando o 

executivo municipal, ambos ligados aos coronéis governadores do Ceará, alternaram o 

poder e dominaram a política no município de Pereiro. Também destacamos a ligação 

política da elite dirigente municipal com o estado e com a política do regime militar. Os 

impactos e a replicação da política dos governos militares no município de Pereiro 

também são analisados. Por fim, o capítulo explica o fim da dominação política dos 

prefeitos Chico Nogueira e João Terceiro no município, trazendo informações acerca 

dos fatos que acabaram ocasionando a perda do comando do poder local. É importante 

ressaltar que todos os capítulos seguem a mesma linha de exposição e análise, focando 

quem governa, como governa, como se sustenta no poder e por que perde o poder.      

O capítulo terceiro versa sobre a gestão do prefeito Antônio Mardônio 

Diógenes, que governou Pereiro no período 1983 a 1988. Destaca a política de base 

tradicional, a violência e a falta de liberdade política, que perdurou no seu governo, 

representado a prática advinda da ideologia da Ditadura Militar e da política oligárquica 
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e coronelista do Nordeste brasileiro. Também dimensiona as conquistas ou realizações 

dos serviços e obras edificadas pelo prefeito Mardônio, que resultaram em avanços 

significativos na infraestrutura do município, melhorando a qualidade de vida dos 

munícipes.  

O capítulo quarto reflete sobre o processo de ascensão política dos empresários 

no estado do Ceará e sua contribuição com a derrocada do grupo político tradicional no 

município de Pereiro. Destaca as alianças políticas, as fontes de poder e resultados 

alcançados no período de domínio político do prefeito José Irineu de Carvalho (1989-

2004), inclusive, descreve a gestão do prefeito Antônio Nei de Sousa (1993-1996), 

sucessor de José Irineu e pertencente ao mesmo grupo político do PSDB. Descreve e 

analisa mudanças, ações e realizações das gestões e domínio político de José Irineu e do 

PSDB no município. Descreve a terceira gestão de José Irineu e analisa sua perda do 

domínio da política municipal em 2004, quando Raimundo Estevam Neto (ex-aliado 

político) venceu a eleição para prefeito do município. 

O capítulo quinto trata de duas gestões consecutivas de Raimundo Estevam 

Neto (2005-2008, 2009-2012), sua forma de governar o município, apresentando, assim, 

obras e serviços, e as disputas eleitorais para prefeito e para deputados no município. 

Destaca a divisão do grupo político dominante liderado pelo prefeito Raimundo 

Estevam Neto, que resultou na derrota eleitoral do seu candidato à sucessão da 

prefeitura na eleição municipal 2012.   

Nas considerações finais, fazemos um resumo dos capítulos nos quais 

destacamos as mudanças ou rupturas políticas ocorridas no estado do Ceará e no 

município de Pereiro. Enfatizamos a substituição da classe dirigente no município para 

a elite dirigente, apresentando, portanto, os elementos que ocasionaram mudanças 

políticas e/ou derrocadas de chefes políticos e a ascensão de outros. Falamos sobre a 

influência da família na conquista ou reprodução do poder municipal e os recursos 

utilizados pelos gestores e seus resultados administrativos em serviços para o município 

e população. Apresentamos o quadro político da ruptura política ocorrida a partir de 

meados da década de 1980 e da redemocratização que junto a uma eletividade de fatores 

econômicos, políticos, técnico-administrativos e culturais, possibilitaram mudanças de 

governantes militares e da decadência do coronelismo no âmbito estadual e municipal 

que resultou na fragilização do coronelismo e da derrocada dos coronéis fazendeiros que 

foram substituídos por empresários que passaram a dominar a política no estado do 
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Ceará e municípios do interior. Concluindo o texto, destacamos algumas mudanças 

ocorridas e outras que se processam no sertão nordestino que, em nosso pensar, 

contribuem para relações e práticas políticas que aos poucos superam aquelas do regime 

ditatorial do Brasil. Enfim, defendemos a tese que o Ceará e o município de Pereiro, 

foco da pesquisa mudaram. Na política e na gestão pública, apesar de infelizmente 

subsistir algumas práticas e vícios do passado subsistirem, é perceptível o 

desenvolvimento econômico, educacional e melhoria na qualidade de vida da 

população. As intrigas entre famílias e lutas políticas são amenas, a pistolagem 

tradicional diminui e a política ou ascensão ao poder não é mais resolvida à bala, como 

acontecia nas décadas de 1970 e 1980. A nova elite dirigente, gerencial/empresarial é 

mais negociadora dos conflitos e a população mais crítica e mais livre para escolher os 

seus governantes. 
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CAPÍTULO I - O MUNICÍPIO, A CLASSE DOMINANTE, MUDANÇAS 

ECONÔMICAS E POLÍTICAS FUNDADORAS DA ELITE DIRIGENTE 

 

1.1. O município, evolução político-administrativa e a classe dominante. 

  

O território de Pereiro passou por várias etapas históricas para ser constituído 

oficialmente Município. Segundo Vasconcelos (1888), quando foram concedidas as 

sesmarias nas serras do Camará e Pereiro, pela Câmara Municipal de Icó, não havia 

ainda moradias no local. A serra foi habitada por índios Icós que lhe davam esse nome. 

“Diz a tradição que Manuel Pereira, natural de São Bernardo de Russas, onde morava, 

depois da grande seca de 1777, viera com sua família estabelecer-se na serra e aí 

construíra um nicho no lugar em que se edificou o povoado”. (IBGE, 1959, p.443). Em 

seguida, Manuel Pereira, homem de fé, mandou erigir um nicho de orações dedicado 

aos santos gêmeos, Cosme e Damião, padroeiros do povoado. (SILVA, 2004).  

Conforme Silva (2004, p. 25), “Manuel Pereira subiu a serra com a família, 

venceu seríssimos obstáculos, a mata densa e inexplorada e ali construiu um nicho no 

lugar em que edificou o povoado”. Naquela época, segundo Silva, não existiam meios 

de defesa contra o flagelo (da seca e doenças), havia ainda o drama da miséria e 

mortalidade. Notícias da fertilidade da Serra do Pereiro, nos limites do estado do Rio 

Grande do Norte, certamente atraíram Manuel Pereira que “partiu de Russas, 

acompanhado de família numerosa em demanda da serra cuja fertilidade lhe asseguraria 

subsistência. Do cimo da serra, Manuel Pereira monta sua moradia de pau a pique e, 

pouco a pouco, um aglomerado foi crescendo”.  (SILVA, 2004, p. 26).  

Referindo-se à existência e/ou permanência do fundador de Pereiro, não 

encontramos registros oficiais que notifiquem o resultado final da sua vida e de seus 

descendentes no território. O que há são especulações e registros de contos populares. 

Os estudos históricos destacam que histórias populares tentam reconstituir a existência 

de Manuel Pereira, que “Já com idade avançada, teve morte cruel e parcialmente 

inexplicável. Sabe-se que morreu de fome e sede na Serra do Camará. Foi amarrado e 

assassinado por um homem que disputava interesse por sua esposa”. (PEIXOTO, 2013, 

p. 19). 
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Consta em registro que  

 

No final de 1799, o povoado já apresentava um número significativo 

de casas e população, que mereceu as honras da visita, em missão, do 

célebre missionário e apóstolo Frei Vidal da Penha, o qual deu nova 

forma ao nicho ao levantar o cruzeiro em frente à igreja (IBGE, 1959, 

p. 443).  

 

Este fato, possivelmente, influenciou a atração de devotos, concentração de 

moradores e a dinâmica do crescimento do povoado que, por força da Lei Provincial nº 

242 de 21 de outubro de 1842, em pleno Império, no governo de José Joaquim Coelho 

(9-5 de 1941 a 12-3 de 1943) foi elevado à Vila16 de Santos Cosme e Damião, o 

município de Pereiro, com área territorial desmembrada da Comarca de Icó. Entretanto, 

para Silva (2004), e Peixoto, (2013, p. 20), “Em virtude, porém, dos precários e difíceis 

meios de comunicação entre os poderes governamentais daquela época a Vila do Pereiro 

só foi inaugurada oficialmente a 26 de junho de 1845”, sendo o seu primeiro presidente 

o Tenente-Coronel da Guarda Nacional do Pereiro, João Florentino Cavalcante de 

Albuquerque, natural da Província de Pernambuco. 

Decorrido quase meio século da criação, é que a Vila recebeu foros de cidade17 

através do Decreto nº 54, de 30 de agosto de 1890 com a denominação de Pereiro, assim 

chamada em homenagem a seu fundador ou pela abundância dessa árvore em cima da 

serra. Nessa época, sua população, conforme o Censo de 1890, é de 5.324 habitantes e 

232 eleitores. O município é rural e sua base de sustentação e economia girava em torno 

da agricultura, pecuária, pequena indústria e comércio do algodão. O levantamento 

estatístico da época apresenta a seguinte descrição:  

 

Os gêneros de agricultura mais importantes do município são 

mandioca, canna e cereais. Só o Vale Thomé Vieira produz 

annualmente 2 mil alqueires de arroz. Existem 3 engenhos de ferro, 10 

                                                           
16 Santos Cosme e Damião durante os 93 anos pertenceu ao município de Icó, “sendo a vila/Pereiro sede 

do Quartel General, Comando Superior e Estado Maior dos Batalhões do Serviço e da Reserva, entre os 

quais se destacaram Batalhões de Infantaria da Guarda Nacional, Seção da Companhia de Reserva, e 

Quadro Suplementar da Guarda Nacional do Pereiro” (PEIXOTO, 2013, p. 16).  

 
17 Cf. fotos que representam a cidade antiga e o poderio econômico dos potentados fazendeiros e  

donos de escravos em Anexos nº 2. 
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de madeira, 18 machinas de descaroçar, tudo movido à tracção animal, 

3 alambiques de destillação, e 52 aviamentos de fazer Farinha. São 

principais ramos do comércio: algodão, farinha, milho, rapadura, arroz 

e couros. (ALMANAQUE DO CEARÁ, 1898, p. 24-25 apud SILVA, 

s/d, p. II).  

 

A organização política de Pereiro tem início em 1845, em pleno Império, no 

mandato do governador imperial, Inácio Correia de Vasconcelos (4-12-1844 a 2-10-

1847), que governava o Ceará no período. Sua primeira Câmara Municipal foi composta 

pela mais alta classe dominante local e instalada em 26 de junho de 1845, para o 

quadriênio 1845/49 com o seguinte quadro de vereadores18 mencionado nesta nota.  

Podemos observar que o quadro de vereadores mencionado apresenta a mais alta 

classe social do município, os quais em sua maioria agropecuaristas e oficiais militares 

da Guarda Nacional, vigário, alguns deles tornando-se deputados provinciais e políticos 

importantes da região do Vale do Jaguaribe. Resultando que, segundo Carvalho (1999), 

no Império, a Guarda Nacional promoveu a captura do poder central pelos municípios e 

sua tradição oligárquica e patrimonial, ligando proprietários rurais ao governo. Dessa 

forma, “os potentados locais ganharam visibilidade e forma política como coronéis da 

Guarda”. (MARTINS, 1994, p. 26-27). O poder local nesse momento está nas mãos de 

pequenas oligarquias familiares, que durante algumas décadas dominam a economia e a 

política municipal. Essas famílias formavam a classe dominante local, que de certo 

modo é bastante autônoma em relação ao governo central e estadual.   

Durante o Império, o município de Pereiro é governado pela classe dominante 

mencionada, ao passo que a economia da região pouco se modifica até o início da 

                                                           
18 1) –Tenente-Coronel João Florentino Cavalcante de Albuquerque – 1º Presidente da Câmara Municipal 

(1845-1846). Comandante do 3º Batalhão de Infantaria do Serviço Ativo da Guarda Nacional em Pereiro. 

O mesmo é de origem pernambucana; 2) - Reverendo Joaquim Manuel de Oliveira Costa, 2º Presidente. 

Vigário encomendado da Freguesia dos Santos Cosme e Damião (1843-1851); 3) – Major João Holanda 

de Albuquerque Cavalcante procedente da Província de Pernambuco. Chegou às serras do Pereiro nas 

primeiras décadas do século XIX. Chefe político local de grande prestígio. Era casado com Dona 

Manuella Fellipina de Lima, havendo do matrimônio numerosa família e ilustre descendência. Exerceu 

por alguns anos a função de secretário da câmara. Além disso, ocupou por diversas vezes, em diversos 

períodos, os encargos de delegado de polícia e de Juiz de Paz do município onde também desfrutava de 

longo prestígio social e político; 4) - Tenente-Coronel Antônio Martins Porto, 3º Presidente no período 

(1846-1849); deputado provincial em três legislaturas. Criador de gado. E valoroso cabo de guerra. 

Prestigiado chefe político local, Juiz de Paz, Juiz Municipal Substituto Curador de Órfãos, subdelegado e 

delegado de polícia; 5) Victor Amadeu de Almeida, criador de gado, residente e domiciliado no então 

Distrito de Caixa Só (Iracema); um dos valorosos políticos do Sertão do Figueiredo; 6) José Maria de 

Bessa, criador de gado, residente e Juiz de Paz do distrito Iracema, [ex-Caixa-Só]. (SILVA, 2004, p. 33-

34). Destacam-se aqueles que detinham patente militar na Guarda Nacional. 
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Primeira República. Algumas mudanças que havia seriam decorrentes de mudanças 

políticas e econômicas no âmbito nacional e estadual.  

Em 1890, inicia-se o período de Intendência, que traria pequenas mudanças na 

composição do poder local. O Legislativo Municipal foi dissolvido e criado o Conselho 

de Intendência Municipal, em seguida o cargo de Intendente foi instituído “pela 

Constituição de 12 de julho e 1892” (SILVA, 1990, p. 47). O período de Intendência na 

política brasileira foi ampliado ao âmbito municipal, inclusive no Ceará, na Primeira 

República, (1889-1930), terminando em 1914, no governo de Marcos Franco Rabelo 

(1912-1914), que derrubara a oligarquia de Nogueira Acioly. Período este que, segundo 

Montenegro (1980, p. 76), “Os intendentes eram, quase sempre, os próprios chefes 

políticos que se apoderavam das rendas municipais sem a menor cerimônia, pois 

consideravam patrimônio seu”.  

Com a política da Intendência, a classe dominante continua a mesma, com 

pequena alteração no quadro de chefes políticos, com exceção da ascensão de um ou 

outro chefe de outra família, no entanto, essa classe perde um pouco da autonomia 

política e econômica que detinha anteriormente. A Intendência Municipal fortaleceu 

ainda mais o poder e ascensão política dos chefes políticos de patentes militares, 

representando a continuidade que, anteriormente, ocuparam o cargo de vereador no 

município. Também elevou o prestígio político destes no município, os quais, a partir de 

1915, com o fim da Intendência e retorno do cargo de prefeito municipal, alguns 

militares ocuparam o Executivo Municipal, entretanto, passaram a dividir o poder com 

prefeitos civis representantes de famílias tradicionais: Pinheiro, Holanda Cavalcante, 

Maia Mourão, Nogueira de Queiroz dentre outras.  

O processo e deflagração da Revolução de 1930 causou fratura no poder político 

de oligarquias agrárias no Brasil, inclusive, gerando retrocessos na política estadual e, 

respectivamente, replicando na política do município de Pereiro, estado do Ceará. Após 

a Revolução, o Decreto Lei nº 193, de 20 de maio de 1931, Governo Provisório de 

Manuel Fernandes Távora (1930-1931) suprimiu o município de Pereiro, rebaixando a 

cidade à condição de povoado. Mas logo em seguida, o município foi restabelecido por 

intermédio do Decreto nº 1.156, de 4 de dezembro de 1933, no governo do Interventor 

Federal Roberto Carneiro de Mendonça (1931-1934). Pereiro foi desmembrado de 

Jaguaribe-Mirim e seu povoado retornou à categoria de Vila, compondo-se dos distritos 
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de Pereiro, Iracema e Ipiranga (Ererê), conforme o Decreto-lei nº 169, de 31 de março 

de 1938. (SILVA, s/d, p. I-III). Em 1938, Pereiro ganhou o distrito de Bom Jardim, 

atual município de Potiretama, assim ampliando seu território, economia e população. 

Segundo os dados estatísticos do IBGE de 1930, Pereiro tem 7.569 habitantes e 

971 eleitores. Enquanto o quadro demonstrativo da vida agrícola, industrial e comercial 

é o seguinte:  

 

2.400 lavradores, 2.500 roçados, 45 sítios de cana, 36 engenhos de 

ferro, 2 engenhos de madeira, 2 motores a vapor, 110 aviamentos de 

farinha, 16 prensas de algodão, 15 bolandeiras de algodão (tração 

animal), 3 alambiques, 28 açudes, 16 teares à mão, 1.520 casas 

existentes no município, 16 máquinas de descaroçar algodão, 35 

fazendas de criação, 20 olarias e curtumes, 33 casas comerciais. 

(ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO CEARÁ, 1929-1930, p. 254-255 

apud SILVA, s.d., mimeo. p. II).   

 

Pereiro, em 1930, é um município de base econômica agropecuária19, o qual 

dependia da agricultura, pecuária e indústria de produtos de transformação: cana-de-

açúcar, mandioca, algodão, couro, etc. A produção que excedia do consumo local era 

escoada e comercializada com os centros comerciais mais próximos, os quais eram 

transportados por animais, pois não havia estradas que possibilitassem o transporte por 

meio de automóveis.  

Desde sua emancipação em 1842 até a Revolução de 1930, o município de 

Pereiro foi dominado política e economicamente por uma classe social formada por 

oficiais militares da Guarda Nacional, proprietários de terras, agropecuaristas, 

produtores e industriais do algodão e de outros produtos. Essa classe dominante é 

bastante autônoma politicamente no período Colonial e Imperial, haja vista ser ela 

detentora de poder político e econômico baseado na agropecuária e indústria de 

                                                           
19 Os detentores de propriedades da terra e indústrias de produção pertenciam à classe dominante local: 

latifundiários, fazendeiros, proprietários de engenhos, produtores e industriais de algodão, os quais 

comandavam a política local, ocupando os cargos no Legislativo e Executivo Municipal. Por ser o 

município rural, a maioria dos eleitores ou da população local era dependente da classe dominante, pois 

necessitavam de moradia, de terras para plantar, do trabalho nos engenhos, em casas de fabricação de 

farinha e de trabalho de vaqueiro nas fazendas. Assim a população pobre dependia dos favores dos 

favores dos proprietários dos meios de produção para conseguirem a subsistência da família, e desse 

modo, estavam sujeitos aos seus patrões, assim, votavam pelo favor nos candidatos indicados pelos 

patrões.  
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produtos como cana-de-açúcar, algodão, couro e outros, com os quais compravam suas 

patentes militares.   

Dessa forma, o comando político do município estava nas mãos de chefes 

políticos que representam famílias tradicionais, cujo controle girava em torno de duas 

famílias mais importante: Martins Porto e Diógenes Paes Botão e outras famílias 

nucleares, tais como: Albuquerque Cavalcante, Holanda, Peixoto do Rêgo, Nogueira de 

Carvalho, dentre outras. As famílias na maioria eram numerosas, com muitos filhos, 

netos, agregados, escravos, etc. Havia na realidade, uma espécie de arranjo oligárquico 

de modo que os representantes ou chefes de famílias mais influente, nos povoados, 

distritos e sede, ocupavam cargos na Câmara de Vereadores, chegando às vezes ao 

cargo de Deputado, a exemplo do Tenente-Coronel Antônio Martins Porto, Deputado 

Provincial em três legislaturas. Essa classe dominava a vida política no município e 

praticamente quase tudo durante o período Colonial e Imperial, inclusive durante as três 

primeiras décadas da I República. Detinha o controle em Pereiro, desde a propriedade 

da terra, a Ordem e a Justiça. Além disso, essa classe é bastante rígida, autônoma 

econômica e política, com alto grau de prestígio social, representando a força da 

tradição e da ordem estabelecida. Abaixo estava a classe pobre, formada por escravos, 

vaqueiros, jagunços ou cabras, agregados, pequenos agricultores, os dependentes de 

terra para plantar e morar e os meeiros ou rendeiros.    

    

1.2. A Revolução de 1930, mudança política e econômica e o nascimento da elite 

dirigente no município de Pereiro.  

 

A Primeira República terminou em 1930, “ocasião em que a economia cafeeira 

nacional caiu vítima da depressão mundial e a crise institucional da elite política 

dirigente atingiu seu clímax”. (LEWIN, 1993. p, 6)20. A Revolução de 1930, o declínio 

                                                           
20 Entretanto, segundo esta autora, apesar da Revolução de 1930, a política oligárquica, sob muitos 

aspectos, sobreviveu à era das oligarquias e continuou a ser uma força significativa, inclusive no plano 

nacional. Também argumenta que, mais recentemente, a urbanização, a industrialização e a imposição do 

regime militar restringiram a política oligárquica ao plano local. Sua tese é que “Longe de terem sido 

extirpadas, portanto, as raízes da oligarquia permaneceram implantadas até mesmo nos anos 1980. Em 

muitas localidades rurais onde a capitalização maciça da agricultura e a expulsão dos moradores ou 

colonos, característica do Brasil desde a década de 1960, não ameaçou estruturas agrárias mais antigas, os 
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da agropecuária e da indústria local desestruturou o domínio político da classe dirigente 

e o arranjo oligárquico em Pereiro, possibilitando, portanto, que a família nuclear, que 

no passado teve menor peso político, a família Nogueira de Queiroz, ascendesse ao 

poder. Outro fator que influenciou na derrocada da classe dominante no município é a 

menor importância e perda econômica das fazendas. Em seguida, por volta das décadas 

de 1940 e 50, houve o declínio da agricultura, indústria de transformação e extrativista, 

dando o golpe final na classe dominante.   

Observando o declínio econômico, a perda de prestígio social e, 

respectivamente, perda de status político, a partir de então, aquelas famílias 

pertencentes à classe dominante buscam outros recursos de prestígio social e político. 

Investem nos estudos dos filhos, enviando-os para estudar nas capitais, muitos deles se 

formando em diversificadas áreas profissionais de nível superior: Direito, Medicina, 

Farmácia, Agronomia, Letras, etc. Os mesmos exercem cargos públicos importantes no 

município e capitais brasileiras, enquanto outros retornam a Pereiro para exercer a 

profissão e ingressar na política. Importante registrar que, determinadas famílias 

chegaram a formar, com nível superior, quase todos os filhos e filhas. É por intermédio 

do prestígio social da profissão e de recursos políticos que surge a elite dirigente que vai 

dominar a política local. Nesse momento, duas famílias dominam a política no 

município de Pereiro: Nogueira de Queiroz e Diógenes. A primeira com menor 

importância política e econômica no passado, mas ascenderá politicamente por meio do 

prestígio social da profissão, se tornando a família mais influente no município, com 

seus chefes políticos ora dominando, ora disputando o poder político local. Seus 

principais chefes políticos foram: Humberto Nogueira de Queiroz e Francisco Nogueira 

de Queiroz, ambos foram intendentes e prefeito no município de Pereiro. A segunda, 

família Diógenes, formada por colonizadores da região do Jaguaribe, agropecuaristas e 

donos de Casa-grande de escravos e de engenho, muitos de seus membros foram 

oficiais da Guarda Nacional, exerceu grande influência econômica e política no período 

colonial e imperial, quando compunham a classe dominante da região e do Pereiro. Com 

menor influência do que no passado, entretanto, economicamente mais forte do que a 

família Nogueira de Queiroz, pois ainda é detentora de fazendas de gado, propriedades 

da terra, e prestígio social. Seus chefes políticos no passado foram muitos. No período 

                                                                                                                                                                          
arranjos políticos historicamente associados àquelas estruturas frequentemente resistiram. A extensão da 

sobrevivência da política oligárquica a nível municipal é ainda uma questão em aberto”. (p. 6-7).  
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republicano destacaram-se Francisco Diógenes Nogueira, prefeito de Jaguaribe e 

deputado estadual em várias legislaturas; Raimundo Benício Nogueira Diógenes e 

Antônio Mardônio Diógenes, ambos foram prefeitos de Pereiro.       

A partir de 1936, pode-se demarcar a constituição de uma elite dirigente no 

município de Pereiro, que veio substituir a classe dominante. Sua ascensão é baseada no 

prestígio social adquirido pela profissão de nível superior. Com menor autonomia 

política e econômica, utiliza outros recursos para disputar ou dirigir o poder no 

município. Essa elite dirige o município por meio da troca de influência e apoio do 

Intendente ou governo do estado e deputados, também fazendo uso da máquina pública, 

no caso a Prefeitura e dos recursos públicos para controlar a vida política. Essa elite tem 

duas fortes características: é pragmática e mais negociadora dos conflitos. Ela negocia o 

poder em determinados momentos e os recursos entre os aliados, às vezes, com o 

adversário e/ou descontente, dessa forma amenizando os conflitos nas disputas pelo 

comando do poder político. Não significa o fim do conflito político, mas ele é 

amenizado, racionalizado.  

A conclusão que fazemos é que a classe dominante ao perder o seu poder de 

domínio recorreu a outras fontes de recursos para controlar ou fazer parte do poder, vai 

buscar na formação acadêmica a profissionalização dos seus descendentes, os quais 

posteriormente se tornarão os representantes da elite dirigente. O que ocorreu foi a 

passagem de uma classe dominante para elite dirigente. Essa nova elite dirigente tem 

seus chefes políticos descendentes de famílias tradicionais, entretanto, possibilitando a 

ascensão política de integrantes de famílias menos importante social e econômica no 

passado. Nesse contexto os recursos fundamentais da ascensão ao poder são a formação 

universitária, o prestígio social da profissão, recursos econômicos e o vínculo com 

chefes políticos de famílias do município, assim também abrindo espaços para ascensão 

de novas lideranças políticas.  

 

1.3. Humberto Nogueira de Queiroz, suas características pessoais e administrativas 

e o domínio do poder político local no período de 1936 a 1945.   
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Humberto Nogueira de Queiroz* é natural de Quixadá, descendente de família 

ilustre, primo da renomada escritora cearense Raquel de Queiroz. O qual, conforme 

estudos de Peixoto (2013, p. 207), Humberto é o oitavo e último filho de Maria 

Felismina, “Sinhoamina”, que casara com seu cunhado viúvo, Capitão João Nogueira de 

Queiroz. Humberto nasceu em 07 de abril de 1905 e foi criado por seus avós Coronel 

João Inácio de Queiroz e Felismina Cândida de Queiroz, na fazenda Magé, em Quixadá, 

estado do Ceará. Sua formação educacional iniciou na escola pública de Quixadá, em 

seguida, estudou no colégio São Luiz, em Fortaleza, no Liceu do Ceará e na Faculdade 

de Farmácia e Odontologia do Ceará, tendo concluído o curso superior em 1925. Com 

esses atributos, consideramos Humberto homem letrado e moderno para os padrões 

culturais da época, um portador de prestígio social.  
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* Humberto Nogueira de Queiroz – Intendente Municipal de Pereiro de 1936 a 

1945. Prefeito da gestão 1951-1954. 

 

Humberto Nogueira de Queiroz “Chegou à cidade de Pereiro na tarde do dia 05 

de fevereiro de 1927, onde exerceu a função de Farmacêutico e na falta de médico, 
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mantinha Clínica Geral, inclusive realizando parto, de onde nasceu sua popularidade” 

(PEIXOTO, 2013, p. 207-208). Veio a convite de Manuel Maia, Coletor Estadual, 

proprietário de uma drogaria na época. O qual, segundo relatos de nossos entrevistados, 

sendo pessoa inteligente e competente na área em que se especializou, logo começou a 

receber a credibilidade do povo que o procurava para sanar suas necessidades. Tornou-

se um profissional polivalente: era parteiro, dentista, fazia pequenas cirurgias, psicólogo 

nos momentos da necessidade, enfim, amigo do povo. Conhecia um por um, sabia sua 

origem e de onde vinham os males que as acometiam, segundo os entrevistados.  

Pertencendo à família influente, com prestígio na capital do estado, com trabalho 

social na área de saúde, já reconhecido no município de Pereiro, logo ascendeu na 

política local. O mesmo  

  

No final de 1930 foi candidato único a prefeito, sendo eleito com 609 

votos, no entanto, em virtude do movimento revolucionário de 1930, 

não pôde ser empossado. Foi substituído pelo Interventor Alberto 

Leite de Morais, em janeiro de 1931. (SILVA, 2004, p. 53).  

 

Em seguida, constituiu sua própria Farmácia, onde manipulava medicamentos 

com preço acessível à população, atendendo-a gratuitamente dia e noite, se tornando 

conhecido na região da serra e no sertão. O Humberto Queiroz conforme entrevistado, 

“era um homem de visão larga, lia muito e com a aceitação que teve, entrou na política, 

onde se elegeu mais de uma vez, tendo governado por quinze anos Pereiro”. (Entrevista 

nº 17, 2013, p. 01). 

O trabalho social na área da saúde no município foi o trampolim para o 

reconhecimento pessoal e ascensão da sua liderança política e conquista do crédito dos 

munícipes. A seguinte descrição de entrevistado sintetiza o que outros disseram acerca 

do trabalho do Humberto Queiroz no município.   

 

O seu Humberto era Farmacêutico, passava remédio, fazia pequenas 

cirurgias, fazia partos, fazia de tudo; aplicava injeção, receitava os 

doentes. O Humberto subia as serras a cavalo logo quando chegou em 

Pereiro, começou a fazer partos, consultava os doentes, ele era 

considerado um médico, e continuou por muitos anos, por isso o povo 
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lhe chamava de doutor Humberto Queiroz porque ele fazia de tudo em 

situação de doença. (Entrevista nº 17, 2013, p. 01). 

 

Passado pequeno intervalo de tempo, no final da interventoria municipal de 

Manuel Mourão Maia, 1935 a 1936, Humberto Queiroz reingressou na política quando 

nomeado Interventor do município de Pereiro pelo interventor estadual Francisco 

Menezes Pimentel, do Partido Democrático Social (PDS), interventor do Ceará no 

governo do Presidente Getúlio Vargas. 

Com o fracasso da Intentona Comunista de 1935, o governo Vargas21 se 

fortaleceu com o apoio dos integralistas, passando a perseguir os seus críticos, 

acusando-os de comunistas. Assim, sob o pretexto de preservar a democracia, Vargas 

limita o espaço democrático. Em 1937, com apoio do Exército Brasileiro, estabelecia o 

Estado Novo, ou Ditadura Vargas, com vigência de 1937 a 1945.  

O Estado Novo, além das mudanças impostas mencionadas a pouco,  

 

procurou também alterar as bases tradicionais do Estado brasileiro 

através de uma forma do serviço público baseada no universalismo de 

procedimentos. O novo regime criou, ainda, um corpo técnico, isolado 

das disputas políticas, para assessorá-lo na formulação de políticas. 

(NUNES, 1997, p. 18). 

 

Diante desse contexto político, analisamos que a nomeação de Humberto 

Queiroz ocorreu, possivelmente, por conta do reconhecimento e prestígio social que o 

mesmo adquiriu no município através do trabalho social realizado na área da saúde. 

Além disso, representaria uma das famílias tradicionais do município: Nogueira de 

Queiroz. Também por sua condição de elite esclarecida e sua ligação política com o 

Interventor do estado, Menezes Pimentel.  

                                                           
21 Em 1937, criou o pretexto de que haveria um plano comunista para tomar o poder, o Plano Cohen, 

quando, na realidade, não passava de uma farsa do governo para buscar apoio de maioria da sociedade 

brasileira que, sentindo-se ameaçada pelo comunismo internacional, apoiou o golpe de Estado de Vargas 

e do Exército, deflagrado em 10 de novembro de 1937, cancelando as eleições, fechando o Congresso e 

impondo nova Constituição. Nascia o Estado Novo (1937 a 1945). Vargas manteve a República 

Federativa Presidencialista, no entanto, concentrou todos os poderes nas mãos do Presidente, tornando-o 

autoridade suprema do Estado, mantendo a divisão dos poderes Executivo e Judiciário, abolindo 

Legislativo e extinguiu os partidos políticos. Aboliu a liberdade de imprensa e instituiu a censura prévia, 

ao passo que Interventores passaram a governar os estados e municípios. 
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Anos depois, Humberto Queiroz casa-se com Cleonice22 Freire de Queiroz, 

descendente de família tradicional de Pereiro, cujos integrantes fazendeiros e outros 

graduados habitavam o distrito de Ererê. O casamento ampliou seu apoio político. Com 

Cleonice Freire teve quatro filhos, dois homens e duas mulheres. A partir de 1936, já 

prefeito interventor, passou a representar o município com o apoio de chefes políticos 

da família Freire, família Nogueira de Queiroz e outros chefes político de famílias 

menos influentes. Além desses motivos, as disputas políticas local haviam desaparecido, 

haja vista que os partidos políticos foram extintos, assim, os grupos oposicionistas não 

podiam atuar, já que viviam em regime de ditadura.   

A respeito das características políticas de Humberto, há relatos de que o 

Humberto na época de Interventor era muito rigoroso. Conforme entrevistado,  

 

O Humberto já pegou duas ditaduras. Na segunda ele já não era mais 

uma liderança de muita expressão, mas lá atrás na ditadura Vargas ele 

foi interventor no município de Pereiro, aí dava as cartas com a força 

que lhe convinha. (Entrevista nº 01, 2011, p. 01-02). 

 

O mesmo complementa seu comentário afirmando que  

 

Ele era de Quixadá, veio como Interventor de Getúlio Vargas em 

Pereiro, teve ligação e fez política com os Nogueira e Queiroz aqui, 

depois se apartaram, foi quando surgiu a liderança de Chico Nogueira 

de Queiroz. [...] Fez política com Dr. Nogueira Diógenes, sempre foi 

situação com Dr. Nogueira, PSD, aquela coisa. Mas não tinham nada a 

ver com os Queiroz de Pereiro. Humberto era dos Queiroz de 

Quixadá, inclusive primo da escritora Rachel de Queiroz. Os Queiroz 

de Pereiro teriam vindo de Pernambuco”. (Entrevista nº 01, 2011, p. 

02). 

 

                                                           
22 Cleonice Freire de Queiroz, filha única, pertencente à família influente do município, educadora das 

primeiras letras no município, com a influência do esposo prefeito, “ela foi nomeada escrivã da Coletoria 

Estadual de Pereiro”. (NEIDSON, s.d., p. 02). Foi Presidenta do Apostolado da Oração, da Irmandade de 

Nossa Senhora do Carmo e prestava qualquer ajuda que fosse preciso à Paróquia de Santos Cosme e 

Damião, de quem era devota ardorosa. “Com o passar do tempo, foi nomeada Coletora do Estado”. 

(IDEM, p. 03).  
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Ao levantarmos o histórico das práticas políticas do prefeito Humberto Queiroz, 

um ex-vereador do município disse que, “Quem era correligionário era correligionário, 

e quem era adversário era adversário, não tinha vez nessa época; aos amigos tudo, aos 

adversários nada”. (Entrevista nº 03, 2011, p. 03). Mas quando pergunto se o mesmo 

fazia uso da violência, o entrevistado revelou o seguinte:  

 

Não, não. [...] O Humberto Queiroz era do Partido Social 

Democrático, PSD, e o Chico Nogueira era da União Democrática 

Nacional UDN, e quando os correligionários se digladiavam, eles 

mesmos apartavam a briga deles. (Entrevista nº 03, 2011, p. 03).  

 

Outro ex-vereador de sua época disse que “Não. Ele tinha aquelas besteiras, o 

povo velho tinha medo, mas eu nunca tive medo, quando precisava dizer, eu dizia. Mas 

o povo era assombrado nesse tempo da ditadura, sempre tinha medo de dizer”. 

(Entrevista nº 05, 2011, p. 03). O mesmo entrevistado ainda revelou que Humberto 

dominou Pereiro por nove anos só como interventor municipal, depois foi eleito 

prefeito, mas nunca se entendeu muito bem com ele. Entretanto, durante algum tempo 

sua família o apoiou, inclusive ele próprio deu apoio político ao prefeito Humberto 

Queiroz. Fato que demonstra contradição, pois mesmo não se entendendo muito bem, o 

legitimava no poder. 

Outros entrevistados afirmam que Humberto não fazia uso de violência nem 

dentro e sequer fora da política. Além de relatarem casos curiosos.   

 

Nunca, nunca eu ouvi dizer que seu Humberto fizesse uso de 

violência. De forma nenhuma, Humberto Queiroz não. [...] Ele não 

tinha rancor [...]. Conta-se outra história do Humberto, de que uma 

pessoa, um pistoleiro, veio matar ele aqui em Pereiro, até por 

desavenças políticas, aí o pistoleiro estava esperando ele, ele ia no 

Jipe 1954, e ele tinha uma fazenda no município de Jaguaribe e outra 

em Icó, Massapê e Porta Alegre, e toda terça-feira ele ia pra fazenda e 

o cara tava esperando ele em determinado canto que era para executá-

lo, e ele parou o jipe, ofereceu carona ao pistoleiro, o cara sentou do 

lado dele, foi conversando com ele, só sei que quando chegou em 

determinado ponto ele pediu para parar, ele parou, aí o cara agradeceu 

e revelou que tinha ido o esperar para matar, mas um homem como ele 

não se matava, quer dizer, não foi consumado o fato. Contam outras 
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histórias até de pessoas que o conheceram. (Entrevista nº 14A, 2013, 

p. 02-03). 

 

Na concepção de outro entrevistado, o “Humberto só tinha sabedoria, 

inteligência, era um médico (era farmacêutico e não médico) que fazia de tudo, até parto 

ele fazia, era conhecido na região”. (Entrevista nº 06, 2011, p. 02-03). Entretanto não 

acumulou bens materiais de grande porte para empregar nas disputas eleitorais. Isto 

seria um erro, segundo o entrevistado, pois política exige dinheiro para ajudar nas 

disputas eleitorais.  

A respeito de realizações político-administrativas do prefeito Humberto Queiroz, 

um dos ex-vereadores entrevistado nos relatou que:  

 

Lembro, nessa época, a cidadezinha de Pereiro era abastecida por água 

de cacimbões, construídos na época pelo senhor Humberto Queiroz. 

As primeiras estradas de Pereiro foram construídas na época do senhor 

Humberto Queiroz. A primeira Caixa D`água de Pereiro também foi 

construída na época do seu Humberto Queiroz e muitas outras coisas 

que eu não me recordo agora. E que nessa época não existia Fundo de 

Participação, ou melhor, não existia a Cota como a gente chamava. 

Vereador não ganhava dinheiro, prefeito não tinha verba [havia], o 

município vivia da sua arrecadação. Por exemplo, em 1955 eu já era 

fiscal, então eu recolhia aquele Imposto de Indústria e Profissão, 

porque no talãozinho tinha Indústria e Profissão. Aí aqueles tropeiros 

que passavam com tropas de animais carregados de rapadura, 

carregados de farinha, de algodão eu cobrava aquele impostinho. Isso 

no município de Pereiro. (Entrevista nº 03, 2012, p. 03). 

 

Segundo relato de outro entrevistado, o prefeito Humberto Queiroz fez a estrada 

que liga o município de Pereiro a Jaguaribe, apesar da Prefeitura na época não ter 

recursos, pois “a Prefeitura não recebia recursos como o FPM, não recebia dinheiro do 

estado e nem da União e o açude do Caetano também foi obra dele. O restante da obra 

dele foi mais obras sociais”. (Entrevista nº 14A, 2013, p. 01-02). O mesmo entrevistado 

destacou sua polivalência profissional, e que  

 

os motivos da sua liderança política é porque ele era farmacêutico, 

mas, fazia às vezes de parteiro, dentista, extraía dente; se um animal 

sofresse um acidente ele costurava, ele era polivalente. Conselheiro, 
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quando o povo ia para São Paulo, [...] então procurava o Humberto 

para pedir orientações. (IDEM).    

 

Ao realizarmos levantamento junto a arquivos da prefeitura municipal de Pereiro 

referente ao período de intendência municipal de Humberto Nogueira de Queiroz no 

período 1936 a 1945, constatamos que em 1936 Grasiela Freire Nogueira foi nomeada 

para a função de Secretária do Tesouro Municipal, também foram nomeadas professoras 

para o sítio Flores e povoado de Bastiões e um Agente Fiscal do Distrito Ipiranga 

(Ererê). Em 1938 admite Lúcio Teixeira Lima Fiscal Geral de Pereiro: Em 1940 admite 

Zelador de Aguadas Públicas da povoação do Ipiranga e uma professora para o Sítio 

Cacimbas dos Aimorés. Em 1943, admissão Arimatéia de Souza Teixeira Fiscal de 

Tributos da Prefeitura e no ano de 1945 admite outra professora, dentre outras 

nomeações. Dessa forma observamos que as atividades do prefeito-interventor são 

direcionadas para nomeações de funcionários que irão prestar os serviços essências da 

época.  

No que toca ao item recursos públicos do município de Pereiro (que os 

entrevistados estão sempre afirmando que eram poucos no período 1936-1970), se são 

poucos ou não, não sabemos informar, haja vista não fazermos comparações ou 

levantamento acerca das receitas referentes ao período mencionado, entretanto, 

podemos destacar o que fora orçado e fixado de Receita e Despesa para o exercício 

financeiro de: 1937 a quantia de 57.485$000, cruzeiros - 1940 a quantia de 53.944$700, 

- 1941 a quantia de 49.000$000, - 1944 a quanta de 45.000$000, - e 1945 a quantia de 

38. 500, 000,. Dessa forma observamos que os recursos orçados são menores ao passar 

dos anos, assim dificultando a realização dos serviços. (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PEREIRO, Livro nº 2A,  Pereiro-CE, s.d.).      

No que toca aos feitos administrativos do interventor, e também prefeito, 

Humberto Queiroz, além do que já foi destacado, “realizou construções de açudes 

municipais, Caixa D’água (de quais obras foi pioneiro), construiu estradas, prédios 

públicos e muito se preocupou com a saúde pública. No setor de educação muito 

realizou”. (PEIXOTO, 2013, p.208). Também construiu a Estátua do Cristo Redentor, 

marco de cunho religioso e turístico, trouxe o primeiro rádio e o primeiro automóvel 

para Pereiro. Na época, o rádio e o automóvel eram símbolos de progresso e 

modernização para quem vivia em regiões isoladas de transporte e comunicação. Não 
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relacionamos os demais serviços por falta de registros históricos e documentos que nos 

proporcionasse uma melhor exploração. 

Com o fim da ditadura Vargas e substituição do interventor estadual Francisco 

Menezes Pimentel, Humberto Queiroz também é substituído da interventoria municipal 

de Pereiro, entregando o cargo e Intendente em 23 de novembro de 194523. Seria o fim 

de um ciclo de poder antidemocrático, haja vista que não havia eleições para o 

Executivo Municipal e Legislativo, nem espaço para que o povo exercesse o seu poder 

de expressão e escolha do seu governante por meio do voto.  

No ano de 1945, com a queda do governo do Presidente Getúlio Vargas, seu 

Interventor no Ceará, Francisco Menezes Pimentel, foi substituído pelo Intervento 

estadual Benedito Augusto Carvalho dos Santos24, ligado à União Democrática 

Nacional (UDN), que saíra vencedora nas eleições de 1945 (Mota, 2005), nomeou o ex-

estudante de Medicina, agropecuarista e comerciante de algodão, Francisco Nogueira de 

Queiroz, a Interventor municipal de Pereiro. 

 

1.4. Surgimento e ascensão de novo líder político em Pereiro: disputas pelo 

domínio do poder local entre Francisco Nogueira de Queiroz versus Humberto 

Nogueira de Queiroz 

 

Nem o regime democrático de 1945, nem a revolução de 1930, segundo Nunes 

(1997), foram capazes de romper com a gramática clientelista e personalista do sistema 

político brasileiro. Também analisou que 

   

                                                           
23 Entregando balanço geral de patrimônio e saldo em dinheiro de Cr. 6.441,40 (Seis mil quatrocentos e 

quarenta e um cruzeiros e quarent a centavos). Entretanto figuram diversas dívidas que estão 

discriminadas no documento examinado. Fonte: Doc. nº 1, nº 17 fls 28, 28v, 29 e 29v. Livro nº 2A, 

processos 19 e 20, Prefeitura Municipal de Pereiro.    

24 A Interventoria de Augusto Carvalho iniciou em 28 de outubro de 1945, e findou em 10 de janeiro de 

1946. Ver  “Lista de Governadores do Ceará”, que nomeia todos os governantes estaduais do Ceará da 

Colônia à contemporaneidade. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_governadores_do_Ceara%C3%A1>.  Acesso em: 23 

outubro de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_governadores_do_Ceara%C3%A1
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O novo regime emergiu das entranhas da ditadura que ele ousou 

substituir, e as elites que administraram a transição e que, em última 

análise, controlaram o período constitucional e democrático pós-45 

eram compostas pelas mesmas pessoas que apoiaram o regime 

anterior ou que dele se beneficiaram (NUNES, 1997, p. 68) 25.  

 

Isso significa que o controle político local continua nas mãos da classe dirigente, 

que domina a política local por intermédio do prestígio social e político, fortalecidos 

com a agropecuária e o comércio, mudando apenas de representante da classe ou de 

chefe político.  

Neste contexto, a partir de 1945, o domínio político do município, que esteve 

nas mãos de Humberto Nogueira de Queiroz, ganhou um novo líder político, Francisco 

Nogueira de Queiroz, que abandonou a Faculdade de Medicina em Recife (PE), cargos 

de confiança naquela capital, para gerenciar sua propriedade rural recebida de herança e 

localizada no município Pereiro. Em seguida constituiu comércio de algodão que 

possibilitou sua ascensão econômica. A segunda versão é que a família Nogueira de 

Queiroz foi buscá-lo em Recife para representá-la, quando Humberto não mais 

representava seus interesses. Vale ressaltar que a elite econômica e o povo estavam 

cansados do domínio ditatorial. Com o surgimento do regime democrático, almejava-se 

mudança no domínio político local, portanto, seria o momento histórico propício ao 

surgimento de um novo chefe político no município.   

Francisco Nogueira de Queiroz* nasceu na Fazenda Riachão, município de Porta 

Alegre, Estado do Rio Grande do Norte, em 19 de janeiro de 1916. Filho de Manuel 

Augusto de Queirós e Ana Nogueira de Queirós. Seus avós maternos Francisco 

Nogueira de Carvalho, natural de Russas (CE), e Antônia Nogueira de Carvalho, de São 

Miguel (RN), município vizinho a Pereiro. Sua mãe faleceu em 1916, deixando-o com 

apenas seis meses. Fora adotado por seus avós paternos: Antônio Lopes de Queirós e 

Rosa Maria de Queirós, permanecendo com eles até os dez anos de idade. Em 1926, seu 

pai o transferiu para a vila de Ipiranga (atual Ererê), pertencente a Pereiro, onde estudou 

por três anos com a professora particular Isabel Isa Freire. (SILVA, 1990, p. 64). 

                                                           
25 Ainda segundo Nunes, (1997, p. 68) “A rede de interventores e prefeitos nomeados constituiu a base 

para a fundação do partido conservador, o PSD, que foi criado com os recursos para a patronagem à 

disposição da ditadura e controlou o Congresso na eleição de 1945. Assim, o clientelismo que cresceu à 

sombra da estrutura social brasileira tornou-se um instrumento de engenharia política astuciosamente 

manipulada por aqueles que se encontravam no poder”. 
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Francisco Nogueira de Queiroz –UDN/ARENA – Interventor Municipal de Pereiro 

em 10/10/1945 a 02/01/1946. Prefeito nas gestões: 1958-1950, 1955-1958, vice-

prefeito 1963-1966, 1967-1970, 1973-1976. 
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Estudou no Internato do Ginásio Diocesano Santa Luzia de Moçoró (RN), entre 

1929 e 1936, quando conclui o ginasial. Em 1938 ingressa na Faculdade de Medicina do 

Recife, na qual estudou até junho de 1939. No mesmo ano, com a morte do pai aos 60 

anos, cancelou os estudos e retornou à vila Ererê para tratar de inventário deixado por 

seu pai. Em seguida retornou a Recife, onde assumiu a Secretaria de Segurança Pública 

e outros cargos importantes. (SILVA, 1990; PEIXOTO, 2013, p. 214-215). Como foi 

registrado por Silva (1990, p. 65), Chico Nogueira, como era conhecido popularmente,  

  

Em 1943, resolveu, definitivamente, retornar para Ererê, afim de, 

pessoalmente, administrar a herança que seu pai lhe outorgou e, ao 

mesmo tempo ingressar nas lides da agricultura e pecuária, associadas 

a um pequeno negócio de compra e venda de algodão em caroço, 

através dos quais conseguiu, condignamente, adquirir razoável 

situação financeira.  

 

Conforme vários relatos de entrevistados da pesquisa, o ex-prefeito Chico 

Nogueira de Queiroz26, além de muito amigo do povo, era o homem mais manso do 

mundo:  

Não tinha valentia, nunca ouvi falar que tenha perseguido ninguém, 

nem seus adversários na política. Era um homem da paz. Nunca ouvi 

falar que ele tenha acobertado pistoleiro nas fazendas dele. Tudo era 

na conversa, no acordo, na paz. É o que todo mundo fala a respeito do 

prefeito Chico Nogueira. (Entrevista nº 17, 2013, p. 02). 

 

O relato de um ex-vereador sobre as características pessoais e política do 

prefeito Chico Nogueira coincide com os relatos de outros entrevistados.   

 

                                                           
26 “Certa vez, de maneira desleal e pusilânime, foi gravemente ferido. Tomou a arma do agressor, 

dominando-o. Não revidou a agressão, limitando-se a dizer que não era homem para se vingar de um 

covarde. Dias depois, ao saber que o criminoso estava preso, pediu para que não lhe fizesse mal nenhum. 

Consta-nos que até facilitou a fuga do criminoso” (SILVA, 1990, p. 66). Em 25 de outubro de 1948, 

Humberto Queiroz casou-se “com sua prima Isaura Nogueria de Queiroz, filha do pecuarista, Pedro 

Diógenes Botão e Conceição Nogueira Diógenes, havendo do matrimônio os seguintes filhos: Maria 

Norma Nogueira de Queirós Aquino, diplomada em Filosofia pela UECE e casada com o industrial 

Adelmo de Queirós Aquino; Marconi Nogueira de Queirós, pecuarista, e Francisco Rômulo Nogueira de 

Queirós, médico e industrial”. (IDEM). Esses fatos lhes permite ampliar sua influência em apoio familiar 

e prestígio social com a ascensão profissional dos filhos.  



70 
 

O Chico Nogueira foi um homem de cinco mandatos na nossa terra e 

não deixou nenhum inimigo em Pereiro. Isso é raro. Ele tratava o 

adversário bem, ele tratava o correligionário bem. Era um homem 

pacato, sem briga, por sinal houve até um episódio com ele, que até 

depois de desligado isso aqui eu vou lhe falar, porque é raro na vida 

de qualquer cidadão passar o que ele passou aqui e não agir. Ele era 

um homem de Deus, sabe como é, um homem bom, que até hoje ainda 

está para aparecer na nossa terra. Era religioso, católico, apostólico e 

romano. Tudo que você procurava Chico Nogueira, ou numa festa, ou 

numa doença, ou numa coisa ele estava pronto para lhe servir. [...] Ele 

era um homem de um tino administrativo perfeito. Aí soube fazer o 

governo e a política dele, é tanto que cresceu tanto na política que, 

derrubou todos os outros políticos adversários. (Entrevista nº 03, 

2011, p. 06).  

 

Em dezembro de 1945, Chico Nogueira assume a Prefeitura de Pereiro como 

interventor, encerrando seu mandato em 2 de janeiro de 1946. Ao terminar seu mandato, 

com a promulgação da Constituição Federal, aos 23 de junho de 1947, “... que foi 

salutar para um povo que estava afastado das urnas desde 193427”, portanto, com o 

retorno da redemocratização e da eleição de candidatos pelo voto direto, Chico 

Nogueira se candidata a prefeito do município. É o início de um novo ciclo político em 

Pereiro, pois a partir de então, ocorreria equilibrada disputa entre dois chefes políticos: 

Humberto Queiroz X Chico Nogueira. O primeiro governara o município na condição 

de Interventor, no período 1936 a 1945; o segundo estava encerrando seu biênio de 

Interventor municipal. Humberto pertencendo ao PSD, Farmacêutico ou “doutor”, como 

era conhecido, agropecuarista, com status social e econômico e apoio da família Freire e 

outras; enquanto Chico Nogueira, então Presidente municipal da UDN, ex-estudante de 

Medicina, agropecuarista, comerciante de algodão, iniciante na política e chefe político 

da influente família Nogueira de Queiroz, formada por fazendeiros, comerciantes do 

município e profissionais liberais.  

O estado do Ceará estava sob o comando do governador eleito em 19 de janeiro 

de 1947, Faustino de Albuquerque e Souza (UDN/PPS). Neste mesmo ano, haveria 

eleições municipais. Chico Nogueira se candidata a prefeito pela UDN, enquanto 

                                                           
27 O trecho citado é de Mota, (2005, p. 19). É importante registrar que, a respeito do contexto político da 

passagem do Estado Novo para a redemocratização de 1947, segundo Mota, p.45, “O caos institucional 

imperava no Estado antes de 1947, principalmente, porque no Estado Novo não houve Constituição 

promulgada e as atribuições e competências dos governadores foram definidas por Decreto Lei do 

Presidente da República e o próprio Interventor governou por meio desse instrumento excepcional”. 
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Humberto Queiroz lança o agropecuarista Casimiro Costa de Morais28 pelo PSD, chefe 

político da mesma família e radicado no distrito Iracema. Chico Nogueira recebeu 1.474 

votos contra 1.410 de Casimiro Morais. Chico Nogueira elegeu cinco vereadores e 

Casimiro quatro. O que podemos considerar uma eleição competitiva, Chico Nogueira 

vencera por apenas 64 votos, governando durante os três anos seguintes (1948 a 1950). 

Raul Barbosa, do PSD, é eleito governador do Ceará em 03 de outubro de 1950. 

Nas eleições municipais de Pereiro, neste mesmo ano, nova disputa se desencadeou. 

Humberto Queiroz, do PSD, se candidata a prefeito, enquanto Chico Nogueira não 

podendo se candidatar, lança seu candidato, Joaquim Marques Fernandes29 (UDN), 

popularmente conhecido por Joaquim Oiticica, líder popular da UDN, braço direito do 

Chico na sede Pereiro. Uma eleição disputadíssima. Humberto foi eleito com 2.435 

votos, elegendo, inclusive, cinco vereadores. Joaquim Oiticica, candidato forte, elegeu 

quatro vereadores, perdendo, segundo relato de ex-vereador entrevistado, por cento e 

poucos votos. O que caracteriza uma eleição competitiva entre dois chefes políticos: um 

antigo e outro neófito.   

A respeito da disputa para prefeito do Humberto Queiroz (PSD) com Joaquim 

Oiticica em 1950, vejamos o relato que se segue:  

 

... a força de Humberto era Potiretama, Iracema e o Ema. Com os 

Campêlos e os Costa e Morais. Eu vou contar um episódio das 

eleições de 1950, foi candidato Humberto pelo PSD, e o Joaquim 

Oiticica pela UDN, quando abriram a penúltima urna de Pereiro, 

Joaquim Oiticica da UDN estava com 80 e tantos votos na frente, a 

eleição praticamente ganha, mas faltava abrir as urnas do Ema. 

Quando abriram as urnas do Ema, Humberto tirou a maioria de 80 

votos e ganhou com mais de 100. Só deu ele na urna. Pra você ver 

                                                           
28 Segundo o entrevistado (nº 20, 2013, p .02), “Os Morais eram agropecuaristas e quem não era 

agropecuarista era comerciante, era uma família grande. Os Morais eram Humberto Queiroz. Os 

Campêlos eram agropecuaristas e também do Humberto. Lá era agropecuária, criadores de gado e 

comércio”. Os Campêlos e os Costas de Morais dominavam a política na vila Ema e também eram fortes 

na política do distrito de Iracema, ambos os territórios pertenciam a Pereiro.   
29 Residia na sede de Pereiro. Homem pobre de recursos econômicos, no entanto, dentista prático que 

também fazia prótese dentária. Um líder popular que fazia a política do prefeito Chico Nogueira na sede. 

O qual, segundo relato do seguinte entrevistado ( nº 20, 2013, p. 19-20), “Joaquim Oiticica fazia favor a 

todo mundo. Tinha seu jipe ano 51 que usa pra fazer favor; o cabra chegava lá sem dinheiro, ele estraía o 

dente do sujeito e não cobrava nada. Era quem fazia a campanha eleitoral de Chico Nogueira na sede”. 

Conforme o mesmo entrevistado, Oiticica perdeu as eleições de 1950 por força do destino. Fala-se que a 

urna da vila Ema, onde os Campêlos e Costas de Morais apoiavam Humberto, foi burlada por eles, “só 

deu Humberto”.  
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como era, como se dizia, um curral eleitoral. (Entrevista nº 03, 2011, 

p. 03). 

 

Eleito prefeito em 1950, Humberto Queiroz governou Pereiro no período 1951 a 

1954, com o apoio do governador do estado Raul Barbosa30, do PSD. No final da sua 

gestão, Humberto lança candidato a prefeito, o pereirense e agropecuarista mais 

progressista da região, Raimundo Benício Nogueira Diógenes, o qual, observando o 

declínio da agropecuária, investiu na formação acadêmica dos filhos. O embate político 

seria com Chico Nogueira, seu arquirrival político.  

Para o governo do estado, pelas oposições coligadas (UDN-PTB-PR), é eleito 

Paulo Sarasate (1955-1958). Enquanto em Pereiro, o resultado da eleição municipal de 

03 de outubro de 1954 registrou vitória de Chico Nogueira (UDN), que elegeu quatro 

vereadores, enquanto Benício Diógenes, do PDS, elegeu três. Uma eleição novamente 

competitiva, tanto no âmbito estadual quanto no municipal. 

O período entre 1947 a 1966 é marcado por disputas políticas acirradas entre 

Humberto Nogueira de Queiroz e Chico Nogueira de Queiroz, que disputam o comando 

político do município. Vale ressaltar que até 1950, pertenciam ao município de Pereiro 

os distritos Iracema, Bom Jardim (atual Potiretama), Ererê, Crioulas e a vila Ema. Em 

Em seguida o distrito Iracema31 foi desmembrado, anexando ao seu território o distrito 

Potiretama e a vila Ema. Nestes distritos havia correligionários ou chefes políticos / 

vereadores que se dividiam entre os dois chefões políticos mencionados, os quais 

lutavam pelo comando político do município. Vejamos o quadro seguinte.  

QUADRO DE CORRELAÇÃO DE FORÇA POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE 

PEREIRO.  
                                                           
30 Conforme estudos de Mota, (2005, p. 73), Raul Barbosa (1951-1954) teve o “Governo voltado para a 

Educação e Saúde, construiu inúmeros prédios no Interior, para melhorar atendimento da população, 

ainda hoje encontramos alguns sendo utilizados e outros abandonados. Seu governo durou até 30 de junho 

de 1954, quando renunciou para se candidar ao senado federal. Seu vice, o Dr. Stênio Gomes da Silva, do 

PSP, assumiu o governo do estado na mesma data, indo até março de 1955.    
31 A população do município de Pereiro em 1950 é de 25.617 habitantes, concentrando na zona rural 

23.338 habitantes, o equivalente a 91,10%, enquanto a zona urbana era constituída de apenas 2.239, 8,9% 

da sua população. Portanto destacando-se enquanto município tipicamente rural e agropecuário. Em 1951, 

após a emancipação dos distritos de Iracema (Potiretama e Vila Ema), Pereiro perdeu significativa parte 

do seu território e das suas rendas e, respectivamente do eleitorado. Sua  população é rebaixada de 25.617 

habitantes em 1950, para 18.201 habitantes em 1960. Com a emancipação de Iracema em 1951 e eleição 

municipal em 1954, chefes políticos que dominavam o referido distrito e que exerciam influência na 

política de Pereiro, desde então se desligaram deste, passando a disputar ou dominar a política no novo 

município emancipado e nos seus distritos, vilas e povoados. 



73 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS CHEFES POLÍTICOS LIGADOS A HUMBERTO 

NOGUEIRA DE QUEIROZ (PSD) VERSUS CHICO NOGUEIRA DE QUEIROZ 

(UDN) NO PERÍODO 1947 A 1966  

Chefes Políticos/Familiares  

Locais de Domínio no Município de Pereiro – 1947 a 1966   

HUMBERTO NOGUEIRA DE QUEIROZ - PSD 

Casimiro Costa de Morais – Vila Ema  

Campêlos – Iracema, Vila Ema, Bom Jardim 

Raimundo Benício Diógenes e Diógenes – Todo o município 

Roque Paz – O grande chefe político  

Francisco Dantas de Almeida –Iracema 

José Ferreira Freire (Sogro) e família Freire no Ererê 

Luiz Eduardo de Lima – Ererê 

SaturnnoAraponga – Ererê  

Vereadores e uutros chefes políticos e familiares menores 

Salvo exceção os chefes político relacionados são agropecuaristas, fazendeiros, 

comerciantes. 

 

CHICO NOGUEIRA DE QUEIROZ - UDN 

Joaquim Marques Fernandes (Joaquim Oiticica) Sede – Dentista prático  

 Cleodato32 Porto de Queiroz e família no Ererê 

João Queiroz e família em Iracema 

Honor Diógenes em Bom Jardim 

Francisco Brandão de Carvalho na Sede – Vereador e chefe familiar 

Chico Caatingueira no Ererê  - Proprietário de terras e comerciante 

José Estevam da silva – sítio Lagoa Nova  

Salvo exceção os chefes político relacionados são agropecuaristas, fazendeiros, 

comerciantes.  

 

 Fonte: Entrevistas com ex-vereadores e outras autoridades do município.  

O quadro revela a correlação de força entre dois grupos políticos e de disputas 

entre dois partidos políticos: PSD X UDN, posteriormente, ARENA e MDB. Cada 

grupo era formado por chefes políticos que tinham prestígio político e estavam 

distribuídos nos distritos, povoados e vilarejos do município.  

O período 1947 a 1966 é um período marcado por de disputas eleitorais 

extremamente competitivas entre Humberto Queiroz e Chico Nogueira. Na realidade o 

domínio do poder estava nas mãos de uma oligarquia, cuja família Nogueira de Queiroz, 

com maior influência política e prestígio social, com arranjo político com chefe 

                                                           
32 Segundo o entrevistado (nº 20, 2013, p. 02-03), “Agora o Rei [chefe político] da família Nogueira de 

Queiroz e Porto era o Cleodato. Eles todos ouviam primeiro o Cleodato de Queiroz Porto, esse era o 

Grande Conselheiro, era o arquiteto de tudo. Eles obedeciam cegamente a ele”. O mesmo entrevistado 

ainda acrescentou que o Cleodato era “[...]  chefe político e chefe de família. Era um conselheiro. Era um 

homem que quando dava uma palavra era o que ele dizia mesmo. Ele era pro bem, ele era um homem 

manso, era UDN”. (IDEM). Cleodato Porto que é o mentor político da família se elegeu vereador de 

Pereiro pela UDN em 1947, no entanto, exerce apenas um mandato. Não mais si candidatando.  
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políticos representantes de famílias nucleares, domina a política municipal no governo 

Vargas (1936 a 1945), com Humberto sendo o chefe político, depois substituído por 

Chico Nogueira, que passou a novo chefe político e representante familiar.  

A partir de 1954 o distrito de Iracema é elevado à categoria de município, desde 

então, o distrito de Bom Jardim (Potiretama) passou a pertencer a Iracema, portanto, os 

chefes políticos desses dois antigos distritos passaram a disputar o poder no novo 

município, que elegeu prefeito e vereadores em 1954. Os quais continuaram prestando 

apoio (mesmo que em menor escala) a um e outro candidato. Seria esse apoio mais para 

o aspecto moral, como ainda hoje é comum. Na atualidade, chefes políticos de um 

município costumam apoiar moral ou economicamente correligionários de partido ou 

parentes que disputam a Prefeitura em municípios vizinhos, às vezes, inclusive, prestam 

apoio econômico usando a máquina administrativa do município que governam. 

No final da sua gestão em 1958, ano de seca que assolou o Ceará e todo o 

Nordeste, Chico Nogueira lança, pela segunda vez, seu candidato a prefeito, Joaquim 

Marques Fernandes, - o Joaquim Oiticica -, e José Holanda Pinheiro, como vice, pela 

UDN. Na oposição, Humberto Queiroz não se candidata, mas apoia o agropecuarista 

Raimundo Benício Nogueira de Diógenes para prefeito pela coligação (UDN-PTB), 

tendo como vice José Guerra Lira33, um jovem que enriquecera ao casar-se com a viúva 

de Saturnino Araponga, ex-vereador e rico comerciante do distrito Ererê.  

No 1º de julho de 1958, o Governador Paulo Sarasate (UDN) renuncia para 

candidatar-se à Câmara Federal. Flávio Portela Marcílio, seu vice, assume o governo do 

Ceará em 03 de julho de 1958, em plena seca, e dirige o estado até 25 de março de1959. 

Nesse contexto é desencadeado o embate entre as duas forças políticas de Pereiro, 

Joaquim Oiticica34, candidato de Chico Nogueira, recebendo apoio dos Nogueiras, 

Queirozes e Pessoas do Ererê; enquanto Raimundo Benício Nogueira Diógenes35 

                                                           
33 Conforme informação do entrevistado (nº 01, 2011, p. 02), “José Lira, segundo informação que ele me 

passou pessoalmente, então quando aproximou a eleição de 1958, ele era uma espécie de “noiva 

cobiçada” pelas três maiores lideranças do município: Chico Nogueira, Humberto Queiroz e por seu 

Benício Diógenes, prefeito eleito em 1958”.  
34 A respeito da derrota deste candidato, segundo relato de ex-vereador, mesmo Chico Nogueira apoiando 

Joaquim Oiticica, na época o povo comentava que o Chico Nogueira cruzou os braço nas eleições do seu 

candidato, pois o Benício Diógenes era seu concunhado. No entanto, na opinião do ex-vereador, “... acho 

que não aconteceu isso não, porque o Chico Nogueira era um homem muito leal”. (E nº 20, 2013, p. 08).     
35 Natural de Pereiro. Nasceu em 23 de agosto de 1914. Filho do alentado agropecuarista Domingo 

Diógenes Neto e Isaura Nogueira de Queiroz. Com instrução apenas primária, pois teve que abandonar os 

estudos aos 14 anos para se “dedicar inteiramente à administração das propriedades rurais do seu genitor 

e contribuir para a educação dos seus irmãos, face à perseguição política que então movia o seu pai”. 
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recebia o apoio de toda a família Diógenes, Pinheiros e Carvalhos. Encerrada a 

apuração das urnas em 03 de outubro de 1958, Benício Diógenes foi eleito com 1.516 

votos, elegendo quatro vereadores, contra 1.318 de Joaquim Oiticica, que elegeu três 

vereadores. A diferença de votos foi pequena, de apenas 198 votos, portanto, ocorrendo 

uma eleição competitiva.  

O principal motivo da derrota de Joaquim Oiticica (UDN), que, mesmo com o 

apoio do então prefeito Chico Nogueira, em 1958, grande favorito à vitória, é que, 

conforme entrevistados, por força do destino, veio a terrível seca desse ano. Entretanto, 

o fato decisivo para completar sua derrota, “a pedra no meio do caminho”, foi encontrar 

como adversário o deputado estadual Francisco Diógenes Nogueira36 (PSD), forte 

aliado de Humberto Queiroz. Vejamos o desfechou que o levou a derrota: 

 

Veio a grande seca de 58, o povo com fome, com sede, na época não 

tinha emprego, serviço, nem nada, aí o Dr. Nogueira mais o Benício 

Diógenes, que era seu primo, arrumaram serviço de emergência, 

botaram o povo pra trabalhar, ai “forçaram” o povo a votar. [...] 

Joaquim Oiticica pobre, Chico Nogueira na Prefeitura, nessa época  a 

Prefeitura na tinha recursos, então Humberto com os Campêlos e os 

Costas de Morais no distrito Ema derrubaram lá, tiraram a maioria que 

                                                                                                                                                                          
(PEIXOTO, 2013, p. 216). Casou-se em 1939 com Ada Nogueira Diógenes, com a qual teve 10 filhos, 

cinco homens e cinco mulheres, todos eles graduaram-se em diversificadas profissões. Ainda conforme 

Peixoto, 2013, Benício Diógenes, a par da atividade privada, sempre foi político militante. É irmão do 

agropecuarista e influente deputado estadual Francisco Diógenes Nogueira. 
36 Popularmente conhecido por Dr. Nogueira. Grande latifundiário e agropecuarista com formação 

acadêmica. Nasceu em Jaguaribe, em 04 de outubro de 1917. Filho de Isaura Nogueira Diógenes e 

Domingos Diógenes Neto, alentado agropecuarista do município de Jaguaribe, detentor de várias 

propriedades rurais na região. Graduou-se Engenheiro Agrônomo em 1940, na Universidade Federal do 

Ceará; Fez Mestrado em Irrigação, na Universidade de Boulder no Colorado (USA), e Especialização em 

Laticínio, na Universidade de Wisconsin (USA), em 1945. Foi prefeito de Jaguaribe nos períodos de 

1940-1943 e 1954-1958. Ligado ao PDS, depois ARENA, em seguida ao PFL. Deputado estadual nas 

seguintes legislaturas: 1959-1962, 1963-1966, 1975-1978, 1979-1982 e 1983-1986. Foi presidente da 

Comissão de Economia e Agricultura da Assembleia Legislativa do Ceará durante 12 anos. Secretário de 

Polícia e Segurança do Ceará, em 1962. Diretor da Associação dos Criadores do Ceará, em 1976. 

Representante do governo do estado do Ceará junto à SUDENE, em 1963, dentre outras atribuições de 

peso político e institucional. Fundador de 12 colégios no interior do Ceará. Também contribuiu com a 

emancipação política de municípios da sua região, a exemplo Potiretama. Respeitado pela liderança 

política e serviços prestados em todo o Vale do Jaguaribe. Recebeu o título de cidadão Honorário da 

vários Municípios do estado do Ceará. Ligado ao grupo dos coronéis governadores do Ceará. Quando os 

coronéis perdem as eleições para Tasso Jereissati, em 1986, então eleito governador do estado, o Dr. 

Nogueira perde a eleição para deputado estadual, encerrando sua carreira política. Já idoso, passou a 

cuidar de seus bens. Faleceu com aproximadamente 92 anos, Francisco Diógenes Nogueira, o então 

popular doutor Nogueira, respeitado e lembrado por políticos e eleitores de sua época. (Biografia 

realizada a partir de entrevistas e de fragmentos escritos que retratam  biografias de líderes políticos do 

Ceará. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA / INESP, 2000, p. 84 a 86).     
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Chico mais Joaquim Oiticica tinha noutros distritos e ainda ganharam 

com mais de 100 votos de maioria. (Entrevista nº 20, 2013, p. 19-20). 

   

O que se percebe é que Humberto Queiroz e Chico Nogueira faziam disputas 

acirradas pelo comando político municipal. Numa eleição Humberto vencia, na seguinte 

Chico vencia. Tratava-se de eleições competitivas e de alternância entre dois chefes 

políticos de grande peso político estadual e no município. Em torno deles, famílias e 

chefes políticos distribuídos nos distritos prestavam-lhes apoio eleitoral.  

Na sua gestão (1959-1962), Raimundo Benício Nogueira Diógenes*37, conforme 

Peixoto (2013) pode demonstrar suas qualidades de administrador, construiu um açude 

público em subúrbio de Pereiro, abriu vários quilômetros de estradas carroçáveis, 

construiu um matadouro público, mercado público na sede de São João do Pereiro, 

colocou paralelepípedos nas ruas da sede de Pereiro, dentre outras benfeitorias que 

elevaram o bem-estar do povo, dando ainda especial atenção à educação do município, 

e, também, deixando a Prefeitura em situação financeira equilibrada para o seu sucessor.  

Governava o estado do Ceará em 1962, Parsifal Barroso, do PSD. Enquanto em 

Pereiro, Benício Diógenes apoia Humberto Queiroz do PSD, com João Terceiro de 

Sousa para vice-prefeito, à sua sucessão na Prefeitura. Na oposição, Chico Nogueira, da 

UDN, se candidata a vice, lançando José Guerra Lira do PTB, o ainda vice-prefeito de 

Benício Diógenes, como seu candidato a prefeito, já na UDN. Uma terceira corrente 

política candidatou Raimundo Pinheiro da Silva e José Wagner Teixeira Maia. Os quais 

só conseguiram 192 votos, o suficiente para eleger um vereador. 

Em 1962, Virgílio Távora da UDN é eleito pela “União pelo Ceará”, composta 

pela coligação (PSD/UDN/PTN) para a gestão (1963-1966). No mesmo ano Chico 

Nogueira e Humberto Queiroz disputariam a Prefeitura de Pereiro. O resultado dessa 

eleição municipal de 07 de outubro de 1962 foi o seguinte: José Guerra Lira*38 e seu 

vice-prefeito Chico Nogueira (UDN) foram eleitos com 1.186 contra 844 votos 

                                                           
37 C.f.;  em Anexos nº 3 a foto deste prefeito.   
38 Nasceu em 23 de setembro de 1927, no sítio Tabuleiro Alto, município de Pereiro-CE. Filho de Júlio 

Revi Lira e Estefânia Holanda Guerra. Rapaz pobre, casou-se com a viúva de Saturnino Araponga, 

político, agropecuarista e comerciante dos mais ricos do Ererê. Conforme registro de Peixoto, 2013, 

p.217, José Lira “Sabia fazer amigos e era possuidor de espírito altamente comunicativo. Tinha o dom de 

ser caridoso para com os pobres e amigos, além de incondicional defensor da paz e da concórdia”. Morreu 

recentemente no município de Iracema, onde residia, sem recursos econômicos, recebendo ajuda de 

amigos. Cf.; em Anexos nº 4 a foto deste prefeito.  
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recebidos por Humberto Queiroz e João Terceiro, seus adversários do PSD. Os 

primeiros venceram com 342 votos de maioria, mostrando, portanto, uma eleição já não, 

especificamente, competitiva. José Guerra elegeu quatro vereadores e Humberto 

Queiroz quatro vereadores. Enquanto o PTB elegia apenas um vereador. Foi possível 

analisar que o domínio do poder municipal continuava nas mãos de Chico Nogueira e 

Humberto Queiroz, enquanto surgiam novas lideranças que eram cooptadas e chefiadas 

por eles, possibilitando-os a continuarem exercendo influência e poder no município. O 

curioso é que ambos os chefes políticos mencionados pertenciam à mesma família, não 

nasceram em Pereiro, mas desfrutaram dos mesmos recursos: foram interventores, 

formação na área de saúde, agropecuaristas, comerciantes e, no geral, pessoas de 

prestígio social.  

Desde sua derrota para Chico Nogueira nas eleições de 1962, Humberto Queiroz 

perdeu todas as disputas contra seu opositor, que se tornou o líder político hegemônico 

por décadas em Pereiro. Fato constatado nos dados do Tribunal Regional Eleitoral do 

Ceará e relatos de entrevistados da nossa pesquisa. A descrição seguinte sintetiza o que 

vários entrevistados afirmaram:  

 

De lá para cá seu Humberto não teve mais chance de ganhar, ele teve 

de disputar eleição, conseguir votos para algum deputado, para algum 

amigo, ligado a ele, correligionário dele, mas não conseguiu mais 

nenhum mandato aqui no Pereiro. O grupo do Chico Nogueira se 

impôs e ficou aí, dominou até entregar o poder a João Terceiro 

digamos assim. (Entrevista nº 01, 2011, p. 02). 

 

No final da gestão de José Lira e vice-prefeito Chico Nogueira em 1966, em 

plena Ditadura Militar (1964-1985)39, já no bipartidarismo, Chico Nogueira se 

candidata a prefeito para a gestão seguinte pela Aliança Renovadora Nacional – 

ARENA 2. Já recebendo, no momento, o apoio de João Terceiro, anterior aliado de 

Humberto Queiroz. Enquanto Humberto candidata-se pela ARENA 1, com o vereador 

                                                           
39 Conforme Mota, (2005, p. 227-228), “O dia 31 de março de 1964, sob a liderança civil do Governador 

de Minas Gerais – José de Magalhães Pinto - e militar do General Mourão Filho, comandante da 

guarnição do Exército de Juiz de Fora, Minas eclodiu um movimento armado que derrubou o Presidente 

da República João Goulart e seu governo constitucional”. Em seguida, os militares assumiram o comando 

do País, abaixaram atos institucionais, fecharam a Câmara Federal e o Congresso e passaram a governar 

sob o Jugo ditatorial.   
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Lêonidas Alves de Morais40 a vice-prefeito, havia a terceira candidatura a prefeito do 

MDB, cujos candidatos não foram relacionadas nos dados do TRE-CE.  

Aos 15 de novembro de 196641, dado o resultado da eleição municipal para a 

gestão (1967-1970), Chico Nogueira conseguira 1.235 votos, elegendo dois vereadores. 

Humberto elegeu dois vereadores ao receber 915 votos, sendo derrotado com a 

diferença de 320 votos, enquanto o MDB elegia três vereadores. Essa seria a última 

candidatura de Humberto Queiroz. Aos 61 anos, com duas derrotas consecutivas para 

Chico Nogueira, continua transitando na política municipal, apoiando algum amigo 

candidato a vereador, trabalhando para deputados do seu partido, no entanto, não se 

candidatou mais ao Executivo. Posteriormente adoece, finalizando sua carreira política 

no município. Além disso, não deixou nenhum herdeiro político, que é comum nos 

contextos em que o poder e a política são comandados por uma elite dirigente. Os filhos 

e filhas graduaram-se em nível superior, mas nenhum deles ingressou na carreira 

política. Seria o fim de um ciclo político, do comando político de Humberto Nogueira 

de Queiroz em Pereiro. Haja vista que, quando Interventor do Município entre 1936 e 

1945, seu poder é tão forte, que o povo o chamava de “O Pereiro de seu Humberto”. Em 

31 de outubro de 1976, aos 71 anos de idade, falecia Humberto Queiroz, em sua fazenda 

Massapê, município de Jaguaribe.    

  

1.5. Práticas políticas e eleitorais no período 1945 a 1966 em Pereiro: fim do 

domínio político municipal de Humberto Queiroz versus ascensão e hegemonia 

política de Chico Nogueira  

 

Os motivos que propiciaram a perda do domínio político de Humberto Queiroz 

em Pereiro são vários, dos quais podemos destacar o cansaço do poder; acomodação do 

gestor; rompimento com chefes políticos emergentes (seus aliados políticos): José 

                                                           
40 Eleito vereador em 07 mandatos no período 1962 a 1996. Iniciou na UDN, passou para o ARENA, 

depois para o PDS, em seguida PMDB e finalizou sua carreira política no PSDB, ao qual ainda é ligado. 

Continua fazendo política nos bastidores, fazendo favores e liderando sua comunidade.  
41 Coforme Nunes, (1997, p. 72) “Em 1966 foi extinto o sistema partidário. O regime militar pós-1964, 

contudo, beneficiou-se daqueles formalmente filiados à UDN: a análise da origem partidária dos 

governadores nomeados pelo executivo central em 1978 mostra que, durante o regime autoritário pós-

1964, a UDN conseguiu ganhar, nas eleições indiretas, sem coalizão e sob o controle militar, um 

substancial número de posições governamentais”.  
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Guerra Lira e João Terceiro de Sousa; perda de apoio de maior parte da família 

Nogueira de Queiroz e de chefes políticos dos distritos Ema, Potiretama e Iracema (que 

emanciparam de Pereiro em 1954) que eram seus correligionários; rompimento com o 

influente deputado estadual, Francisco Nogueira Diógenes, chefe político da família 

Diógenes, político dominante na região do Jaguaribe e Pereiro, que antes o apoiava. 

Todos esses fatores vão implicar no fim do seu ciclo de poder no município. 

Chico Nogueira, opositor de Humberto Queiroz, dada sua ascensão política e 

econômica, identificado com os interesses da família, negociador político e moderado 

em suas ações com os adversários políticos, com prestígio social e político com 

representantes estaduais e federais e munícipes, tem todos os vestígios de ser o novo 

líder político da região. Aos poucos, chefes políticos que pertenciam ao grupo político 

de Humberto, percebendo sua influência, vão se ligando a Chico Nogueira. Aos poucos, 

chefes políticos que pertenciam ao grupo político de Humberto e alguns dos novos 

chefes políticos (a exemplo Jose Guerra Lira e João Terceiro de Sousa, os quais, 

anteriormente, seguiam Humberto Queiroz), observando a ascensão de Chico Nogueira, 

aderem-se a ele ou são cooptados pelo mesmo, fortalecendo-o ou o legitimando-o no 

poder. Em 1962, José Guerra Lira é eleito prefeito, enquanto Chico Nogueira é o seu 

vice. No ano de 1966, João Terceiro é eleito o vice-prefeito de Chico Nogueira.  

Na realidade, ocorreu o que Pareto42 percebeu em “The Rise and Follen of the 

Elite” 1901, cujo fenômeno da circulação das elites no poder ocorreria devido ao 

processo dinâmico das sociedades. A circulação podia ser ao nível individual ou em 

grupo. A tese da permanente circulação das elites, de Pareto, explica o dinamismo das 

mesmas, “pois quando essa circulação cessa ou é mais lenta, o que se observa é a 

degeneração das elites, ambiente propício para uma revolução”. (PARENTE, 2000, p. 

22). A mudança da elite governante por uma nova elite ou grupo dominante não 

necessariamente significa uma evolução. Muitas vezes, há apenas substituição dos seus 

representantes, sem mudar o sistema de governo ou a forma de dominação. Enquanto 

Mosca em tese semelhante, destaca que “outras facetas dessa realidade, para a elite se 

tornar classe dominante é necessário o poder da organização dessa elite e a posse de 

                                                           
42 Os aspectos fundamentais da teoria política de Pareto se concentram num só aspecto: quem é que 

governa e quem é que não governa? - Ele faz a distinção classificatória entre a Elite “camada superior” e 

a Massa da Sociedade, “camada inferior” da população. A Elite é uma minoria, contendo os indivíduos 

que se destacam na sociedade, pois tem características valorizadas socialmente. Tem competência, perícia 

e inteligência. 
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algum atributo socialmente valorizado, como a força física, o carisma, a sabedoria ou a 

riqueza”. (IDEM). 

A classe governante de Pareto e a classe política de Mosca surgem e 

desaparecem de acordo com mecanismos sociais mais amplos. Modificada a 

composição de forças sociais em determinado contexto, as elites também são 

substituídas por outras com maior identificação com as habilidades de maior sentido 

social. Desse modo, conforme Chilcote (1990), o enfraquecimento de antigas estruturas 

de poder não implica necessariamente uma mudança política imediata, mas de 

possibilidades de transformações das elites dirigentes. Enquanto Abu-El-Haj & Sousa, 

(2003, p. 259), afirmam que   

 

A corrosão do antigo regime abre um período de lutas políticas entre 

diversos agrupamentos pelo controle das instituições públicas. Não é 

necessário que cada mudança na ordem social dominante origine uma 

elite dirigente correspondente, mas certamente são criadas condições 

para a ascensão ao poder de certos grupos ou classe sociais.   

 

Chegava ao fim o ciclo político de Humberto Queiroz, iniciando um novo ciclo 

político para Chico Nogueira. Ambos os chefes políticos de formação universitária, 

portanto, modernos culturalmente, mas realizando práticas políticas tanto modernas 

quanto tradicionais. Portanto, modificada a composição de forças sociais, passando o 

período discricionário intervencionista (1936-1945), o qual possibilitou a ascensão 

política e o ciclo político de dominação de Humberto Queiroz. Em seguida, com a 

redemocratização política que vai de 1947 a 1964, ocorreram mudanças sociais que vão 

permitir a ascensão política de Chico Nogueira de Queiroz, significando a circulação 

individual ou de grupo no poder.  

Um dos nossos entrevistados, ex-vereador e correligionário de Humberto, 

descreveu aspectos da política da sua política, ao mesmo tempo revelando a prática 

política de Chico Nogueira, ao qual apoiara depois que rompeu com Humberto.   

 

Naquele tempo ele [Chico Nogueira] pegou o Humberto Queiroz, que 

passou 14 anos no poder e era duro para o povo, não fazia nenhuma 

arrumação, e o Chico com pouca coisa, com aquela prática dele, o 
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cabra era novo e conseguiu trazer o povo todo pro lado dele, e nessa 

Serra aqui quem mandava era eu; a cavalo no meu burrinho, conseguia 

levá-los pra votar tudo lá no Chico. Eu conseguia mandar eles nos 

caminhões. [...] Nessa época com pouca coisa porque também não 

tinha essas rendas. [...] O Chico Nogueira derrubou comigo. A família 

dele lá embaixo, a parte dos Nogueira e dos Queiroz era muito grande 

no Ereré. E ele veio pra cima da Serra, pegou a família Nogueira aqui 

também, pegou a gente [Nogueira e Estevam]. Então o povo já vivia 

abusado com aquele mandato de Humberto e o pessoal resolveu sair 

todo mundo. (Entrevista nº 05, 2011, p. 03). 

 

  O agenciamento ou conquistado do voto entre 1947 e 1966, época de disputas 

políticas competitivas entre Humberto Queiroz e Chico Nogueira em Pereiro, pode ser 

observado e sintetizado nos relatos seguintes: “Andando de casa em casa. Conversando 

com os amigos, quem era seu não saía”. (Entrevista nº 03, 2011, p. 12). Porém, havia 

migração de eleitores, pois o Chico Nogueira se tornou hegemônico a partir de 1966. O 

ex-vereador entrevistado relatou que não funcionava o uso da compra de votos. No 

entanto, podemos analisar que havia o encurralamento dos eleitores.  

 

Não tinha, não tinha não. Olha, a política aqui era o seguinte: quando 

chegava o dia da eleição, Humberto dizia, diga a cumpadre fulano que 

mande um boi, diga a cumpadre sicrano que mande um alqueire de 

farinha, diga a cumpadre beltrano que mande um alqueire de arroz, 

diga a cumpadre fulano que mande tantos sacos de feijão, então 

mandavam, traziam, então no dia da eleição tanto de um lado como do 

outro, aí tinha o curral da UDN com os animais pra serem abatidos e 

tinha o curral do PSD, então você chegava e tinha 10, 12 reses todas 

dadas pra fazer comida para os eleitores, pra todo mundo o dia 

todinho. (Entrevista nº 03, 2011, p. 12-13). 

 

Segundo Queiroz (1969, p.178), após a revolução de 1930, os proprietários de 

terras passaram a mediadores por meio do voto, entre o camponês e o poder estadual ou 

central, configurando o sistema de troca de favores, de modo que, para completar o 

sistema de troca com o Estado, surge a figura do cabo eleitoral na política brasileira, o 

qual, conforme Queiroz, vai atuar no interior, no mundo rural e, respectivamente, no 

mundo urbano, nas grandes e médias cidades do país, cuja função é agenciar votos, 

primordialmente, para os dirigentes políticos estaduais e municipais, fortalecendo as 

trocas de favores, o clientelismo político e a compra de votos. Nessa perspectiva,  
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Procurando manter ou expandir a força dos coronéis, os cabos 

eleitorais são elementos de ligação indispensáveis entre o coronel e a 

massa de votantes. A estrutura, grosso modo, se apresenta 

hierarquicamente em três níveis: os coronéis, abaixo deles os cabos 

eleitorais; e, na base da estratificação política, os eleitores. Além do 

papel de proselitismo, tem o cabo eleitoral a função de organizar a 

massa mantendo-se em forma para os pleitos. (QUEIROZ, 1976, p. 

166). 

 

Na realidade, o que prevalecia na política municipal de Pereiro entre 1947 e 

1966, é a política do favor, o conhecido clientelismo político, além do autoritarismo que 

se instalou a partir de 1964 com o regime militar. Os recursos com os quais os políticos 

conquistam o eleitor são: o favor, a amizade, a proteção, a lealdade, a honra da palavra e 

a realização de serviços públicos, dentre outros. Essa política era praticada tanto por 

Humberto Queiroz quanto por Chico Nogueira. As descrições seguintes são 

significativas, pois destacam as práticas política do período mencionado.  

 

Naquele tempo, o pessoal era grato pelo favor que o prefeito ou 

vereador fazia; se você fazia um favor, me dava um emprego eu 

votava pra você para vereador, ou você me emprestava um dinheiro eu 

era grato por aquele dinheiro, e eu não lhe enganava como o povo 

engana hoje não, eu lhe pagava e ainda era grato e votava em você. Os 

vereadores ou prefeitos daquela época tinham palavra, honravam a 

palavra, hoje não, ele leva você na conversa e tal. (Entrevista nº 14B, 

2013, p. 15). 

Eu acho que foi sempre aquela questão do favor, era o favor e hoje eu 

considero que não é nem mais favor, é o dinheiro, infelizmente, quem 

está comandando a política (Entrevista nº 14A, 2013, p. 08). 

 

No campo da política, a eleição de um vereador tradicional ou de vereador 

institucional43 depende em alguns casos do executivo municipal.  Aquele que é de sua 

                                                           
43 Segundo estudos de Lopes (2003, p. 315), “Um vereador institucional é destituído de uma base social 

de representação política. Sua atuação, desde a época da eleição, é forjada como representante do Poder 

Executivo. Atua em função do prestígio da administração no poder, retirando sua força eleitoral desta 

aproxição. Para esse tipo de vereador, o alinhamento com o Executivo é uma questão de sobrevivência 

política. Amplia seu poder não em virtude de sua inserção na sociedade, mas na defesa aguerrida dos 

interesses do Poder Executivo; mas também por forte atuação dentro do Legislativo Municipal”. 

Enquanto o vereador tradicional ou comunitário tem um vínculo muito estreito com a sua comunidade, 

com base eleitoral familiar e, portanto, alguns apadrinhados pelo prefeito que funciona como cabo 



83 
 

confiança, que lhe presta lealdade, que é chefe de família, mesmo sem recursos 

econômicos consegue se eleger, pois, o prefeito quando trabalha para eleger 

determinado apadrinhado, basta que este possua algumas características ou qualidades 

exigidas pelos eleitores da época.   

O prefeito é influente na eleição do candidato a vereador, principalmente, para 

sustentação política daquele vereador que já detém mandato e liderança política no 

município. O relato de ex-vereador com vários mandatos em Pereiro demonstra o 

quanto é importante pertencer ao partido do prefeito: 

 

Por que o vereador era de alta confiança do candidato [a prefeito], o 

candidato através dos amigos e dos políticos da capital, ele bancava a 

eleição do vereador. Dos vereadores, por exemplo, eu vou dar um 

exemplo pra você: eu era candidato e um eleitor vinha atrás de mim, 

então era o seguinte, me arranje um casamento civil pra mim, aí eu 

dizia: arranjo sim, então vamos lá falar com o meu candidato a 

prefeito, e o candidato a prefeito liberava, arranjava sim, vamos dizer 

um medicamento, o medicamento era do mesmo jeito. Agora tudo era 

adquirido com a ajuda dos amigos. (Entrevista nº 03, 2011, p. 13).  

 

Na década de 1950 a 1970, no interior do Ceará, a prática política do vereador 

para conquistar um mandato ou continuar se elegendo é muito característica da política 

coronelista, ou seja, mantém-se a troca de favores prestados aos eleitores e fidelidade ao 

prefeito. O emprego do dinheiro para compra de votos diretamente é pouco percebida, 

no entanto, ter dinheiro é fundamental para realizar os favores. O relato de ex-vereador 

de Pereiro por seis mandatos descreve os instrumentos utilizados para o vereador 

conseguir o reconhecimento dos eleitores, ou melhor, obter votos. Afirma também que o 

dinheiro é importante para bancar a política, vejamos.  

  

No meu tempo, a gente dava o casamento civil, o vereador dava o 

retrato, ajudava na festa de casamento, de aniversário, ajudava os 

afilhados e outras coisas mais. A gente prestava serviço ao povo e aí 

era reconhecido pelo povo, pelos eleitores. Aí você precisa ter 

dinheiro pra bancar a política. Meu filho, não há política sem dinheiro. 

(Entrevista nº 06, 2011, p. 07). (...) além do dinheiro é necessário 

trabalhar, mas eram poucos os que podiam fazer isso. Eu tendo 

transporte eu sempre mantinha meu eleitor, porque eu sempre tinha 

                                                                                                                                                                          
eleitoral para aquele vereador que o devota lealdade firme. Conforme Lopes “Os veradores tradicionais 

costumam criar algum tipo de instituição que permite realizar o trabalho social de assitencialismo à 

população de sua área” (2003, p. 309).     
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um transporte. Remédio, por exemplo, eu dava ajuda, na farmácia eu 

dava ajuda de remédios ao meu eleitor. O vereador precisa fazer esse 

trabalho pra poder continuar sendo eleito. Se vereador não fizer boas 

coisas, aqui a gente tem exemplos: o cara se elegia a primeira vez, aí a 

pessoa pensava uma coisa e era outra [não prestou serviço, ajuda aos 

eleitores], então não vai mais eleito. (Entrevista nº 06, 2011, p. 04). 

 

Desse modo, podemos afirmar que a política do favor, lealdade, dependência, 

clientelismo são essenciais à sustentação política do prefeito ou vereador desde a 

redemocratização de 1947 ao final da década de 1970, caracterizando a política 

tradicional, que exige dos políticos, inclusive, recursos políticos ou econômicos para 

efetivar as demandas do eleitorado e apoiadores. Não é uma prática tão somente 

decorrente no âmbito local, mas decorrente no âmbito estadual e federal.   
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CAPÍTULO II - CONTINUIDADE E TRADIÇÃO: ASCENSÃO POLÍTICA DE 

JOÃO TERCEIRO E A HEGEMONIA POLÍTICA DE CHICO NOGUEIRA 

 

2.1. Continuidade da política tradicional: hegemonia política de Chico Nogueira e 

ascensão política de João Terceiro de Sousa* 
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João Terceiro de Sousa – UDN/ARENA - Vice-prefeito em 1967-1970, prefeito nas 

gestões 1971-1972 e 1977-1982. Fonte: foto cedida do arquivo pessoal de Marcos 

Guerra. Todas as outras fotos dos prefeitos foram retidas do mesmo arquivo.   
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O capítulo anterior descreveu a perda do status de uma classe dominante e a 

transformação política e econômica que resultou no nascimento de uma elite dirigente 

com seus chefes políticos oriundos de duas famílias tradicionais dominando o cenário 

político municipal; também abrindo espaço para ascensão política breve de outros 

personagens não provenientes da classe dominante ou de famílias tradicionais, 

inclusive, de “forasteiros”. Nesse contexto, o recurso do poder mais importante é a 

arena política, ou seja, o controle da prefeitura e a sustentação do poder. Tendo a 

prefeitura em mãos, significa ter poder para beneficiar a coletividade e os seus aliados 

com recursos públicos e privados, empregos, proteção, enfim, possibilita distribuir 

benefícios que alimentam o sistema de troca de favores ou apoio político.   

Esse fato facilita que pessoas como João Terceiro, que apesar de não vir da 

classe dominante tinha algum acesso ao poder político (troca de lealdades para vencer) e 

certo prestígio social, cuja esposa pertencia a uma família influente local. E ainda um 

irmão que foi pároco do município, se posicione como candidato à direção do 

município. Isso significa que a sua capacidade política de promover aliados e reprimir 

adversários passa a ser o meio da continuidade como candidato à elite dirigente a partir 

de 1967, alternando o poder com o prefeito Chico Nogueira de Queiroz, que desde então 

domina a política municipal de Pereiro.  

João Terceiro de Sousa é natural de Boa Viagem, estado do Ceará. Nasceu em 

21 de novembro de 1913. Filho de Alfredo de Sousa Terceiro e Maria de Sousa 

Terceiro, casal humilde dedicado aos trabalhos agro-pastorais e domésticos. Órfão de 

pai aos 10 anos de idade, cedo começou a trabalhar para ajudar sua mãe na manutenção 

da família. Conforme Peixoto (2013, p.218) João Terceiro de Sousa,  

 

“Em 1936, chegou a Pereiro, acompanhado de seu irmão sacerdote, 

Padre José Terceiro de Sousa44, então nomeado vigário desta Paróquia 

de São Cosme e Damião [...] em 1939, casou-se com uma filha de 

Pereiro, Raimunda Nilda Campos”.  

 

                                                           
44 Ordenou-se em Fortaleza, no dia 30 de novembro de 1933. Prestou serviços religiosos em Pereiro, no 

período de 31 de dezembro de 1935 a 29 de janeiro de 1943. Foi nomeado bispo de Limoeiro do Norte 

(CE) em em 1948, depois pastor da Diocese de Catité (BA), em seguida é nomeado pelo Papa João Paulo 

II Bispo de Penêdo (AL).  (Ver PEIXOTO, 2013). Certamente influenciou a ascensão econômica, social e 

política do irmão João Terceiro de Sousa em Pereiro.    
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Em seguida, João “Desenvolveu diversas atividades, entre as quais: auxiliar do 

irmão Padre, em sociedade com Humberto Queiroz, na agricultura e pecuária”. (IDEM, 

p. 219). Posteriormente, gerencia as propriedades da paróquia local, criando gado e 

desenvolvendo a agricultura.    

Aos poucos João Terceiro foi ganhando crédito de famílias influentes de Pereiro. 

Foi funcionário da Farmácia do influente interventor e prefeito Humberto Queiroz, cedo 

demonstra inteligência e interesse pela política. Com a influência da esposa Raimunda 

Nilda Campos Terceiro45, na época professora e poetisa do município, relevante pela 

origem de família, beleza e inteligência. Contando com outro sujeito influente, seu 

irmão pároco, João que era considerado um “forasteiro” no discurso de adversários 

políticos, consegue ascender em status social, econômico e político perante a sociedade 

pereirense.  

Inicialmente, João Terceiro apoia politicamente o prefeito Humberto Queiroz, 

participando das eleições de 1962 como vice-prefeito do mesmo, mas foram derrotados 

por Chico Nogueira. Em seguida João Terceiro aproxima-se do grupo político da 

situação, passando a apoiar Chico Nogueira, adversário político do seu ex-patrão. 

Conquista a confiança e apadrinhamento político do mesmo que, na eleição seguinte, 

torna-se vice-prefeito de Chico Nogueira pela ARENA 2 ao derrotarem Humberto 

Quieroz, passam, então, a administrar o município durante o período de 1967 a 1970. A 

partir de então, com a hegemonia política de Chico Nogueira, João Terceiro conquista 

sua confiança e passa a construir sua própria liderança política, alternando o poder com 

Chico Nogueira. O relato de um ex-vereador do município descreve o ingresso de João 

Terceiro na política:  

 

Por intermédio do senhor Francisco Nogueira de Queiroz a primeira 

vez que ele [João Terceiro] entrou como vice do seu Humberto 

Queiroz, ele perdeu. Depois ele aliou-se a Chico Nogueira, entrou 

como vice-prefeito de Chico Nogueira. O Chico Nogueira foi eleito, 

                                                           
45 Nasceu em 21 de setembro de 1917, no município de Pereiro. Filha do Coletor Federal Clodoaldo de 

Moura Campos e Hilda Mourão Maia. Seus avós paternos Cap. Pleopotenciário Bertolino Campos e Dona 

Antônia Umbelina de Moura Porto. Bisavós maternos: Tenente da Guarda Nacional Manuel Raulino 

Mourão e Maria da Conceição de Moura. Diplomou-se pela Escola Normal Justiniano de Serpa, em 

Fortaleza, possivelmente no ano de 1936. Foi uma das primeiras professoras diplomadas de Pereiro, com 

mais de 25 anos de abnegados e proficientes serviços prestados à educação da juventude de sua gleba 

natal. (SILVA, 1990, p. 204). Por pertencer a uma família renomada, contribuiu para a inserção de o 

esposo João Terceiro na elite social do município. 
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comandava lá no Ereré e ele ficou como prefeito de Pereiro, ele pegou 

toda possibilidade pra ele fazer o que quisesse. E ele era um homem 

de um tino administrativo perfeito também, aí soube fazer o governo e 

soube fazer a política dele, é tanto que cresceu tanto na política que 

derrubou todo mundo. (Entrevista nº 03, 2011, p. 06). 

 

No governo estadual de Plácido Castelo (1966-1971), Chico Nogueira, em 1970, 

no final da sua gestão, lança candidatura do seu vice-prefeito João Terceiro para prefeito 

e vice Francisco Pessoa de Moura46 (ARENA), que enfrentariam José Guerra Lira, (ex-

prefeito aliado anteriormente a Chico Nogueira) e Geraldo Marques de Melo, que 

disputam as eleições para dirigir o Município no período de 1971 a 1972. João Terceiro 

é eleito com 2.102 votos, elege quatro vereadores, enquanto José Guerra Lira recebe 

1.748 votos, elegendo três vereadores. Uma eleição de caráter, razoavelmente, 

competitivo, desse modo, definindo a hegemonia política de Chico Nogueira, que 

recebe apoiou político e financeiro de João Terceiro, que já havia ascendido 

economicamente. José Guerra Lira encerra sua breve carreira política em Pereiro, 

favorecendo, assim, a ascensão política de João Terceiro que ocupa o seu espaço 

político.    

No final da gestão de João Terceiro, em 1972, quando César Cals é o 

Governador do Ceará (1971-1975), Chico Nogueira é eleito novamente prefeito de 

Pereiro pelo (ARENA), sendo seu vice-prefeito, Raimundo Benício Nogueira 

Diógenes47, que pertencera ao grupo político de Humberto Queiroz até o final do ano de 

1962. A eleição foi de candidatura única em que Chico Nogueira recebeu 2.405, 

elegendo nove vereadores, contra 1.267 votos em branco e 86 nulos. Sendo que o 

motivo da candidatura única seria o acordo no âmbito do estado, arquitetado pelo 

coronel Virgílio Távora, o chamado pacto de “União pelo Ceará”, que resultou no 

acordo entre os coronéis Virgílio, César Cals e Adauto Bezerra, ocasionando pactos no 

âmbito municipal. A estratégia funcionou e os governos municipais seguiram as 

                                                           
46 Primo e compadre de Chico Nogueira. É pai de José Pessoa de Moura que foi prefeito em dois 

mandatos no município de Ererê, emancipado em 1987. A família pessoa de Moura dominou inicialmente 

a política no Ererê, haja vista ser parente da família Nogueira de Queiroz do Ererê. Enquanto o vice de 

José Guerra Lira, Geraldo Marques de Melo é um homem pobre, sem experiência política, mas segundo 

entrevistados, possuía um carro e “fazia favor a todo mundo... entrou com o nome só pra compor a chapa” 

(Entrevista nº 20, 2013, p. 12).   
47  Humberto Queiroz elegera Raimundo Benício Nogueira Diógenes a prefeito da gestão (1959-1962), 

entretanto, em seguida perde o seu apoio e de integrantes da sua família que o seguia na política desde 

longa data. A partir de então, Benício Diógenes passa a apoiar Chico Nogueira de Queiroz, fortalecendo-o 

politicamente.    



90 
 

determinações impostas pelo estado. Essa política resultou no acordo municipal em 

Pereiro, estado do Ceará, que “uniu” situação e oposição local, cujo objetivo é evitar a 

disputa política entre os dois grupos políticos do município. Desse modo, os dois grupos 

políticos dominantes em Pereiro se uniram lançando candidatura única, resultando no 

fortalecimento da política tradicional, unindo a elite dirigente em grupo mais numeroso 

e coeso, fortalecendo o seu domínio em Pereiro; ao mesmo tempo dando maior apoio 

político aos governos estadual e federal, aos quais eram ligados.  

No final da sua gestão de vice-prefeito (1973-1976), Raimundo Benício 

Diógenes encerra sua carreira política, não mais exercendo cargo no executivo 

municipal. Na época, José Guerra Lira saía da cena política e Humberto Queiroz falece 

em outubro de 1976, não deixando herdeiro político. Dessa forma, três grandes 

lideranças políticas estariam fora de cena, facilitando a ascensão política de João 

Terceiro que passará a fortalecer sua liderança política local em aliança política com 

Chico Nogueira, que continuava sua hegemonia política.   

No pleito municipal de 1976, João Terceiro (ARENA) recebe apoio político de 

Chico Nogueira para enfrentar o MDB municipal que lançou três candidatos a prefeito. 

Abertas e apuradas as urnas em 15 de novembro de 1976, João Terceiro recebeu 2.576 

votos, Sólon de Holanda Vieira do MDB 1.173, Geraldo Marques de Melo do MDB 886 

votos e José Desidério de Oliveira, também do MDB, 161 votos. Melhor explicando, 

João Terceiro superou a votação dos três candidatos do MDB em 350 votos. Elegeu sete 

vereadores, enquanto o MDB elegeu apenas dois vereadores, quando a gestão seria 

prolongada para seis anos de mandato (1977-1982). Fez boa gestão, realizou algumas 

demandas básicas e, desse modo, fortaleceu sua liderança política ao ponto de, no final 

do seu governo, João Terceiro ser considerado um dos maiores chefes político do 

município. É também na época um dos homens mais rico e poderoso do Pereiro, pois 

conforme relatos, este possuía ampla rede de amizade com políticos e magistrados na 

capital do estado. Enquanto nesse período Humberto Nogueira de Queiroz já não 

participava da política, envelhecido, doente, falece em 31 de outubro de 1976.  

A alternância política de Chico Nogueira e João Terceiro na Prefeitura de 

Pereiro foi sustentada por intermédio do apoio político da família Nogueira de Queiroz, 

troca de lealdades e distribuição de benefícios entre os seus correligionários e 

apoiadores políticos, adesão do chefe político da família Estevam e de chefes políticos 
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de outras famílias nucleares, os quais fortalecem o poder do grupo dominante. Outro 

elemento decisivo para a manutenção e reprodução do poder do João Terceiro é o 

recurso econômico. Enquanto Chico Nogueira e outras lideranças políticas têm menos 

recursos econômicos, João Terceiro está em ascensão. O trecho seguinte fortalece essa 

análise. 

 

Chico Nogueira já era um líder político ninguém pode negar, e o João 

Terceiro o homem que financiava tudo, era o homem do dinheiro. Eu 

liso e Humberto só tinha a conversa e a sabedoria, que ele na verdade 

era inteligente, aí foi como eu entrei na disputa aí nós perdemos, 

depois eu voltei para a Câmara para ser vereador aí eu estourei em 

votação em 1970. (Entrevista nº 06, 2011, p. 03). 

  

2.2. João Terceiro de Sousa: características pessoais, relações de poder e práticas 

políticas.  

 

Conforme os relatos de entrevistados desta pesquisa, João Terceiro era meio 

individualista; “Ele não era uma pessoa muito popular, era meio antipático com a 

população, mas a atuação na educação serviu de trampolim e galgou a Prefeitura” 

(Entrevista nº 14A, 2013, p.01). Apesar do caráter individualista, fez amizades, muitos 

compadres e afilhados, ingressou em grupo político no município com “o Sebastião 

Pinheiro que era um líder político da época, metido a Delegado (de Paz), o Moacir de 

Gabriel que era um comerciante, o Lucas de Gabriel que era comerciante e 

representante do Funrural na época, e algumas outras pessoas. [...] e Zé de Silveira” 

(Entrevista nº 10, 2012, p.18). Esse grupo é formado pela afinidade de integrantes com 

atividades no comércio, criatório de gado e agricultura. Um grupo coeso, fiel às duas 

grandes lideranças, ao João Terceiro, que comanda a sede, e Chico Nogueira, que 

domina a política no distrito Ererê. Seus aliados chefiavam ou lideravam pequenas 

famílias em suas áreas de residência e onde exerciam suas atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Além do poder econômico, João Terceiro detinha apoio político do líder Chico 

Nogueira e de rendeiros ou moradores de suas propriedades e o apoio do grupo 

mencionado. Com todo esse apoio, tornou-se forte chefe político do município depois 

do Chico Nogueira. Com a aliança do poder econômico com legitimidade política, o 
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poder tradicional foi fortalecido, ao ponto de, conforme o que foi comprovado nas 

entrevistas, “aí o Chico Nogueira e o João Terceiro ficaram imbatíveis no município, 

ficaram imbatíveis, até enquanto permaneceram juntos no poder”. (Entrevista nº 03, 

2011, p. 06).  

A forma de divisão do poder e da gestão dos recursos públicos de Pereiro era 

realizada da seguinte forma: 

 

Era é o seguinte: o Chico Nogueira prefeito, o João já o vice, mais o 

João aplicava o dinheiro que vinha praqui pra Pereiro, o João aplicava 

nos serviços. É tanto que o Chico Nogueira ia receber o dinheiro no 

Icó nessa época, mas já deixava o dinheiro de Pereiro, porque nessa 

época a sede já era aqui; o Chico levava o tanto dele pra lá [distrito de 

Ererê] e deixava o daqui e o João aplicava, agora o que o João fazia o 

João assinava embaixo, ele só fazia bem feito mesmo, o véi João. 

(Entrevista nº 06, 2011, p. 12). 

  

A respeito das características pessoais e vida política de João Terceiro, podemos 

afirmar que é repleta de virtudes e matizes. Com rigorosa formação religiosa católica, 

entretanto, de formação política conservadora. Foi prefeito e exerceu suas gestões48 em 

Pereiro durante a Ditadura Militar (1964-1985). O conservadorismo político não era 

apenas característica do prefeito João Terceiro; era a característica base de quase todos 

os prefeitos da época. O de caráter mais liberal, pacífico e do diálogo foi o Chico 

Nogueira. O relato seguinte destaca a forma que o João Terceiro exerceu o poder 

político no município de Pereiro. Vejamos: 

 

Olha, com todo o respeito à memória dele, o João Terceiro é um 

homem de muitas virtudes, mas como todos que tiveram o ranço da 

ditadura, e eu sou daqueles daquela geração que viveu e viu bem 

aquela época de chumbo, então por mais que o cara demonstrasse ser 

suave, mas tinha aquelas características, ele sempre tratava a oposição 

de forma meio dura, não vou dizer que fazendo coisas absurdas, mas 

não era muito amável, como quase todos aqueles aqui. [...] João 

Terceiro tinha aquele negócio: correligionário meu é correligionário 

meu, adversário é adversário e acabou a conversa, pronto. Então eu 

acho que dá para você entender. É assim que ele se comportava. 

(Entrevista nº 01, 2011, p. 01).   

  
                                                           
48 Vice-prefeito de Chico Nogueira de 1967 a 1970, prefeito em 1971-172, e prefeito de 1976 a 1982 pela 

Aliança Renovadora Nacional (ARENA).  
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João Terceiro é avaliado pelos pereirenses como homem honesto, empreendedor, 

inteligente, que conseguiu significativa estruturação em demandas básicas para o 

município durante sua permanência no poder, mas de caráter contrastante com a 

liberdade política. Além disso, “era um homem de Partido, quem fosse do partido 

convivia com ele, e quem não fosse não tinha direito a nada. Ele era partidário. Você 

para conviver com ele tinha que ler a Cartilha, tinha que seguir a Cartilha dele, isso é 

verdade”. (Entrevista nº 03, 2011, p. 07-08). Não era violento no sentido da prática 

material. Segundo relatos de políticos e eleitores de sua época, João Terceiro não fazia 

uso de armas, “Nunca conheci nada de armas. Agora depois que aconteceu o tiro em 

Adelmo (Aquino) o governo do estado mandou, visto a periculosidade da coisa. Ele 

andava da casa dele a Prefeitura acompanhado”. (Entrevista nº 02, 2011, p. 04). Era 

escoltado por soldados da polícia militar que faziam a sua segurança por causa de 

ameaças recebidas. Mas nunca cometeu crimes de morte.   

 

Isso eu não conheço dele, portanto, eu não posso dizer isso dele. 

Também não conheço práticas desonestas dele, de que era ladrão e tal 

eu não conheço, não conheço. Agora essa questão de força sim, e aí 

você sabe que ele sempre foi muito duro, muito rígido, mas nada que 

não fosse dentro do padrão que a gente conhece pela história do dia a 

dia que a gente viveu.  (Entrevista nº 07, 2011, p. 05). 

Não era um homem violento, nada disso. Era um homem do regime 

que, naturalmente, fazia e sabia valer a força até mesmo por questão 

de sobrevivência [política]. Porque no município, como já se disse 

antes, havia duas a três lideranças do mesmo partido. Até porque só 

existiam dois partidos: o da situação que era ARENA e depois virou 

PSD, [e o MDB que] depois desapareceram. (Entrevista nº 01, 2011, 

p. 01). 

 

Ao analisar os relatos há pouco transcritos, percebe-se que o conservadorismo e 

autoritarismo, o rigor na aplicação do poder, uso da força partidária e ideológica são 

características próprias da ideologia política dos militares que governavam a nação, 

portanto, impunham seu poder e ideologia de forma vertical aos governos estaduais e 

municipais, os quais estavam submissos aos militares, não podendo contrariá-los, ao 

contrário, eram “obrigados” a fortalecê-los politicamente. Além disso, fazer valer a 

força do regime militar era uma questão de sobrevivência política em qualquer uma das 

esferas política do país.   
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Desse modo, de forma semelhante, os prefeitos impunham seu poder no âmbito 

local. João Terceiro seguia o padrão ideológico militar e conservador: “Ele era meio 

cruel com os adversários, ele não dava colher de chá a adversário não. O correligionário 

dele tinha tudo, agora o adversário ele não dava colher de chá não, agora ele não 

perseguia não”. (Entrevista nº 14A, 2013, p. 04). Na realidade, “então é aquele negócio, 

para o adversário nada, e para o correligionário tudo ou quase tudo, né?”. [Riso]. Então, 

“... esse era um dos traços da conduta do João Terceiro na política e de muitos outros lá 

atrás”. (Entrevista nº 01, 2011, p. 01). 

O caráter autoritário de João Terceiro é evidenciado nos relatos de ex-vereadores 

do município. Um deles comentou que foi preso por duas vezes no período do João 

Terceiro, inclusive a mando do prefeito. A primeira prisão ocorreu “Por causa de 

oposição e dizer a verdade. Nesse tempo eu exagerava porque eu bebia um pouco, então 

criticava, provocava, então acontecia isso”. (Entrevista nº 03, 2011, p.16). Esses fatos 

ocorreram entre os anos de 1980 e 1982. A segunda prisão, conforme o ex-vereador, 

ocorreu “Por não concordar com a política do João Terceiro”. Ainda disse o seguinte: 

“O meu pai era correligionário dele, e continuou apaixonado politicamente pelo João. 

continuou anos seguindo o João Terceiro. Mas no final, meu pai perto de morrer rompeu 

com o João. Antes de falecer me chamou e me disse: você é que tinha razão”. (IDEM).  

Esse tipo de perseguição política aconteceu com outros cidadãos do município, 

dentre eles José Sena49, Vice-Presidente da Liga Estudantil de Pereiro e Antônio 

Bezerra Falcão, Presidente da Liga Estudantil, os quais, em decorrência da condução de 

um protesto estudantil na cidade, segundo testemunhas oculares, foram coagidos e 

                                                           
49 Conforme foi escrito por Santos (2010), consciente do fato de que saber ler e escrever são o passaporte 

da entrada para a cidadania, rodeado por aquela gente simples cuja maioria era analfabeta - a exemplo de 

seus queridos pais – Sena começa a interagir na realidade social de Pereiro. Com a ajuda de colegas da 

escola, inicia um trabalho social voluntário, de alfabetização de parcela da comunidade.  O mesmo autor 

destaca que Sena  relembra: “Essa questão deságuo em 1968 já cursando a 3ª série do ginásio, quando nos 

organizamos e montamos turmas de alfabetização para os agricultores, no período noturno, em prédio da 

escola municipal. Foram várias turmas. Algumas no Grupo Escolar da cidade e outras na área rural, 

totalizando mais de 200 alunos. A gente se cotizava para comprar caderno para os alunos adultos serem 

alfabetizados. A nossa vontade era de colaboração e o movimento de ajuda foi crescendo. Isso começou a 

incomodar o prefeito da cidade (João Terceiro de Souza), que mandou cortar a luz da escola para que as 

aulas de alfabetização não tivessem continuidade, o que gerou insatisfação de alguns educadores e de 

setores estudantis que em seguida realizaram protesto em passeata nas ruas da cidade de Pereiro, à luz de 

velas e começamos a fazer discursos. Depois ficamos na praça com as velas acesas e fizemos discursos. 

Eu mesmo discursei também. Foi uma emoção só! A praça situava-se ao lado da igreja, da prefeitura e da 

casa do prefeito, que assistiu a tudo”. (SANTOS, 2010, p. 165). Esse movimento resultou em desafetos 

com o prefeito que passou a reprimir os lideres do movimento, apesar dos seus pais serem seguidores 

políticos ou eleitores do prefeito. 
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perseguidos pelo prefeito João Terceiro. José Sena só não foi preso por ter ido embora 

para Brasília, enquanto Antônio Bezerra Falcão seria coagido e preso, cujo “motivo foi 

que o Antônio tinha o mesmo ideal crítico, contestador do regime político”. (Entrevista 

nº 03, 2011, p. 17) Vale salientar que, apesar de Antônio Falcão pertencer à família 

ligada politicamente ao João Terceiro, não o isentou de ser preso. Seu pai foi vereador 

do João Terceiro, e, respectivamente, seu Secretário, inclusive uma de suas irmãs foi 

Secretária Municipal do João Terceiro.  

Para adeptos do João Terceiro, a versão de que ele era perseguidor faz parte 

das críticas e artimanhas dos adversários políticos. Seu ex-empregado e amigo 

comentou o seguinte:  

 

Eu nunca vi ninguém mandado ser preso por João Terceiro. Se o 

Antônio Falcão ou outro chegou a ser preso, se o Antônio Falcão foi 

preso, talvez por ter ido brigar [questionar] dentro da Prefeitura, aí a 

polícia foi tirar ele de lá, ele se revoltou e foi preso. O pai do Falcão 

era o Secretário dele, do João Terceiro. (Entrevista nº, 14C, 2013, p. 

16-17).  

 

O mesmo entrevistado disse que, em relação ao fato da prisão do ex-vereador, 

“Ele foi preso por causa de cachaça dele. Como eu fui preso aqui também, mas por 

cachaça. O João Terceiro eu nunca vi mandar prender aqui ninguém”. (IDEM). Outro 

entrevistado revelou que o João Terceiro era um homem direito e que nunca ouviu falar 

que ele tenha mandado matar ninguém. Ainda disse que “[...] Essas histórias de denegrir 

a imagem do João tem muita história dos adversários que costumam inventar conversas 

para sujar a imagem do outro”. (Entrevista nº 14A, 2013, p. 18). Os adversários 

costumavam chamar o João Terceiro de “João Cadeia”, segundo relatos, pelo motivo de 

ele gostar de construir cadeias no município. Por outro lado, é óbvio o outro sentido, por 

mandar prender adversários políticos ou contestadores da ordem do regime militar e de 

seu governo.  

O caráter autoritário é evidente em vários relatos de correligionários e 

opositores, vejamos: “o João Terceiro perseguia os inimigos, perseguia. Ele podia tirar 

do emprego, quando não podia tirar, afastava para longe, empregava não sei aonde”, - 

então esses aí saiam fora. “Ele era perseguidor, era um católico praticante, o último 
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católico praticante que eu vi prefeito foi esse aí, principalmente por ter irmão padre”. 

(Entrevista nº 02, 2011, p. 04).  

Para um dos entrevistados, “O João Terceiro era um ditador, quem fosse com ele 

tinha trabalho, emprego, tinha tudo. Se não fosse era perseguido”. Segundo comentário 

do mesmo: “Ele era ganancioso pelo poder. E por causa disso ele acabou como 

acabou”. (Entrevista, nº 03, 2011, p. 17). Foi assassinado por pistoleiros em 1983.  

Na época do Humberto Queiroz, Chico Nogueira e João Terceiro no poder, o 

judiciário e a polícia militar local dependia de auxílio de custos ou de outras formas de 

favores do poder público municipal, portanto, os prefeitos exerciam forte poder sobre 

estes sujeitos e suas instituições. Além disso, o prefeito que conseguia forte ligação 

política com o governador do estado, com um deputado estadual e/ou federal de grande 

influência no governo estadual ou federal, que lhes dava respaldo e força política para o 

prefeito afastar do município um Delegado, Coletor ou Juiz de Direito ou outra 

autoridade, pois havia a dependência do Judiciário e do Legislativo municipal com o 

Executivo municipal. E assim, segundo entrevistados, o João Terceiro utilizava da 

artimanha de mandar prender e mandar soltar pessoas, cujo objetivo era angariar adesão 

e votos de familiares do preso ou ganhar influência de alguma liderança política local. 

Vejamos o relato de uma autoridade local:  

 

Ele esperava que lhe pedissem para soltar. Aconteceu comigo também 

esse caso. Eu contratei uma reforma para fazer esse telhado... [os 

trabalhadores] então dormindo aqui em cima, faziam a refeição aqui 

em casa, eram três a quatros homens, então eu chego de viagem, quase 

à noite, então alguém vem me dizer, o galego ... está preso na cadeia. 

Então eu disse: e o que é que tem? - Ah! Ele roubou uns cocos lá da 

praça, (...) A mulher do prefeito viu, dona Nilda né, e mandou 

prender, agora o João Terceiro está esperando que o senhor vá lá pedir 

para soltar ele. - Eu disse: Olha ele pode morrer na cadeia, o prefeito 

também, mas eu não vou pedir ao prefeito para soltar ele não. Se ele 

fez o crime que pague pelo crime [risos]. Agora é muito ridículo o 

cara ser preso por um coco, um coco fazer uma coisa dessas. 

(Entrevista nº 02, 2011, p. 09).   

 

Outro entrevistado afirmou que, com base nos relatos das pessoas mais idosas, a 

política no município funcionava em épocas passadas da seguinte forma:  
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... na época esse pessoal era todos coronéis, eram aliados ao regime 

coronelista. Então, sobre o próprio João Terceiro, eu já ouvi muito 

falar que ele mandava prender o camarada para depois a família ir lá 

pedir pra ele soltar pra que ele ganhasse o voto naquela família. Então 

a política sempre foi nesse sentido. Então era um pessoal que 

trabalhava muito dessa forma. Então você imagine. (Entrevista nº 08, 

2011, p. 07).  

 

O ex-vereador e correligionário político do prefeito João Terceiro revelou que,  

 

Na época do João Terceiro era depressa. Se o delegado não desse certo 

mais, no outro dia ele mandava ele pra rua. João Terceiro era duro. 

Uma vez ele [um delegado] intimou um rapaz aqui da Crioula e que 

ele devia levar a faca, - eu lhe disse: ele não tem faca não, você quer 

que eu compre e dê uma a ele pra ele dar pra você, porque ele não 

tinha, eu estou dizendo a você que ele não tinha faca, eu disse. - Ele o 

delegado disse: eu só atendo às 2 horas, e eu disse: você atende se 

quiser; agora prenda ele que eu quero ver? E quando foi mais tarde o 

João Terceiro chegou e disse ao delegado: venha cá, amanhã você vai 

embora. Aí o delegado disse: por quê? O João disse: Você foi discutir 

com o meu vereador que mais trabalha aqui. E você foi discutir com 

ele, pegue suas coisas e arribe, vá embora. Porque o cabra não tinha 

faca!. (Entrevista nº 05, 2011, p. 09). 

 

O que se pode inferir desse relato é que não apenas o prefeito detinha poder 

sobre autoridades militares e judiciais, o vereador influente também detinha essa espécie 

de poder. Ambos, prefeito e vereador, conseguiam sobrepor-se à lei por intermédio da 

ligação que tinham ao governador do estado ou por meio de deputado estadual ou 

federal, com base eleitoral no município. O relato seguinte explicita que o poder 

político, em determinados momentos sobrepunha o poder jurídico e institucional. 

Vejamos o seguinte comentário de ex-vereador: 

 

“Só sei que o João Terceiro disse: fique sabendo que eu já pedi a sua 

transmissão. Nessa época era o Virgílio Távora, ele podia tá aonde 

estivesse, se eu desse uma ligação para o Virgílio ele atendia. No caso 

de um delegado (...) Aonde eu estivesse e precisasse do Virgílio 

Távora eu era atendido. Portanto rodei muito, trabalhei muito pra ele 

nessas Serras. (...) Aconteceu uma só uma vez com um Juiz que 

expulsamos da cidade”. (Entrevista nº 05, 2011, p. 09-10).  
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O vereador e o prefeito afastaram o Juiz do município por contrariá-los em 

determinada questão. O tipo de relação descrita anteriormente pelo ex-vereador é 

característica do coronelismo, no qual há troca de favores do poder local com governo 

estadual e governo federal. Inclusive há sobreposição do poder judiciário e da polícia 

pelo poder Executivo municipal. Uma prática típica do sistema coronelista estudado por 

Victor Nunes Leal no final dos anos 1940. Havia, portanto, relação de dependência dos 

poderes oficiais ao poder político e o protecionismo familiar era comum em Pereiro 

entre 1947 e os anos 1980, conforme entrevistas com pessoas que as presenciaram.  

Testemunha ocular do protecionismo político que ocorria no sistema coronelista 

sertanejo, nos descreveu o que presenciou em Pereiro quando ainda era criança.          

  

Então, o pessoal vinha da zona rural e o pessoal costumava muito usar 

faca e revólver naquele período [1960 a 1980]. Naquele tempo, eu 

tinha uns oito a nove anos ou menos do que isso, e eu costumava ver 

que o pessoal que vinha da parte do sertão passava pela casa do meu 

pai, então eles guardavam facas, revólveres, para poder ir para a rua 

(sede) e a polícia não tomar. Aí lá em casa tinha um local que era um 

caixão de botar farinha, aí a gente colocava as facas, facões, aquelas 

facas grandes, revólveres, e os revólveres o meu pai recomendava: tire 

as balas, então não recebia revólver com as balas dentro, certo. A 

ordem dele era essa [do João Terceiro] receba os revólveres sem as 

balas e guardem lá. E o João Terceiro dava proteção para essa família 

dos Feitosa que era metida a valente. Era uma família que gostava de 

beber, de se meter a valente também, fazer aquilo e aquilo outro, e 

quando tinha polícia na cidade, quando eles vinham e que tinha 

polícia, na segunda-feira que vinha polícia de fora, então o João 

Terceiro mandava recado para o meu pai: tome as armas dos Feitosa, 

não deixem eles virem armados. A família Feitosa era um reduto 

eleitoral dele, eles apoiavam o João Terceiro lá em suas casas. 

(Entrevista nº 10, 2012, p. 19).  

 

2.3. A política administrativa do João Terceiro: suas fontes de poder e construção da 

infraestrutura municipal.  

 

No período de 1947 até o final da década 1970, as prefeituras municipais e seus 

prefeitos dependiam demasiadamente dos arranjos políticos no âmbito estadual e 

federal, haja vista que os recursos públicos obrigatórios de repasse pelo Estado e União 

aos municípios são ínfimos. Além disso, a renda de um Município de pequeno porte no 
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interior nordestino era insignificante, resultando na falta de autonomia econômica e, 

respectivamente, dependência política do governo municipal com o governo estadual e 

federal. Diante da escassez de recursos públicos, portanto, o prefeito municipal ficava 

na dependência do governo do estado e dos deputados estaduais e federais influentes 

para poder realizar as demandas básicas do seu município.  

Conforme Leal (1993, p. 165) “É evidente que a anemia financeira das 

municipalidades aumenta a sua dependência em relação aos governos estaduais e, 

consequentemente, favorece a submissão política dos chefes locais”. O mesmo diz que 

buscar uma explicação puramente política para o fato seria atribuir ausência total de 

espírito público aos nossos homens de partido. Seu argumento é que  

 

em nossos dias, outros fatores, que não os políticos, terão contribuído 

para criar essa consciência difusa, mas atuante, de que era necessário 

aumentar a receita dos municípios, como instrumento de elevação do 

nível de vida das populações do interior (IDEM). 

 

Com base nas entrevistas realizadas nesta pesquisa e consulta ao Arquivo 

Histórico do Município de Pereiro, fruto de anos de pesquisa do Historiador do 

Município, Adauto Odilon da Silva, constatamos que os prefeitos que governaram até 

meados da década de 1970 pouco conseguiram realizar obras estruturais no município. 

Haja vista que os recursos públicos e rendas do município eram insuficientes, ou seja, 

havia a anemia financeira do município. As demandas eram na maioria dos casos 

individuais, e no caso de demandas coletivas, quando efetivadas, eram reconhecidas 

como favor pela população, o poder público argumenta que são obrigações do gestor. 

Nesse caso, maioria de sertanejos e pereirenses percebem a realização de serviços, 

demandas, a atendimentos pessoais, à saúde e educação como favor prestação de favor, 

ao contrário da tese de Domingos Neto (1999, p. 63), que defende que “O que é 

normalmente apontado como prestação de favor, é encarado, por sertanejos dominantes 

e dominados, como cumprimento de obrigações.”.  

As demandas e o trabalho político do vereador na época, segundo ex-vereador 

que exerceu mandatos no período a pouco citado, eram realizados da seguinte forma:  
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Naquele tempo os prefeitos quase não ajudavam a ninguém. A gente 

tinha muita vontade, tinha muita amizade. Nessa época a gente andava 

a cavalo, subindo e descendo essas grotas. Quando tinha uma pessoa 

doente levava pro Hospital, pegar um documento tinha que ir pegar 

onde estivesse a cavalo. Depois chegou o tempo de aposentar, essa 

Serra todinha eu aposentei esse pessoal mais velho tudinho. Fui buscar 

documento e em qualquer canto deste Ceará eu andei. (Entrevista nº 

05, 2011, p. 01-02). 

 

Essa prática de aposentar trabalhadores rurais na década de 1980, em alguns 

casos, indevidamente, implicou em crimes impetrados pela Justiça Federal a vereadores 

do Ceará, tornando-os inelegíveis.  

O prefeito conseguia serviços de estrada, ajudava a aposentar pessoas idosas, 

trazer escolas e outros pequenos serviços para o município, ou seja, fazia o trabalho de 

mão dupla com o vereador da sua confiança. O vereador e o prefeito, para realizarem 

suas demandas, buscavam a mediação de deputados correligionários ou recorriam 

diretamente ao governador do estado; às vezes, o vereador procurava, individualmente, 

a ajuda dos políticos ou de instituições competentes. Muitas das demandas ou serviços 

municipais continuaram sendo realizados por intermédio de deputados e senadores com 

base eleitoral no município, os quais se empenham em aprovar projetos ou enviar 

recursos aos municípios, prática essa que perpassa os anos 1970. No século XXI, as 

prefeituras, embora tendo maior autonomia econômica e política, ainda dependem do 

intermédio de políticos externos para realizarem determinadas demandas.   

Conforme os dados analisados e avaliação de vários munícipes entrevistados, 

alguns que presenciaram gestões das décadas de 1950 ao final dos anos 1980, outros 

que foram vereadores ou realizaram atividades políticas no município de Pereiro, 

segundo seus relatos, o que havia era a política do favor, da amizade, dependência 

pessoal e da parentela. Além da falta de recursos, é necessário relativizar a análise sobre 

cada gestor de acordo com as condições políticas de sua época. O relato de ex-prefeito 

eleito em 1988 é significativo para explicar essa questão.  

 

Vejamos que [...] cada momento é um momento diferente e eu acho que 

é importante a gente fazer justiça, porque muita gente vai fazer análise e 

aí analisa o tempo do seu Chico Nogueira [prefeito Chico Nogueira] 

que foi muitos anos prefeito de Pereiro, João Terceiro, seu Benício 

Diógens Diógenes, José Lira e diz: ah, mas não fazia nada! Também 
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assim o seu Humberto [Nogueira de Queiroz], o município não tinha 

receita naquela época, ou quando passou a ter era insignificante, às 

vezes você recebia um mês, outros meses não tinha dinheiro, ora o 

prefeito recebia com um semestre depois, então os prefeitos que foram 

anos anteriores a Constituição de 1988, ou anterior aos anos 80, vamos 

supor, eles realmente não tinham condições de fazerem muita coisa, eles 

até podiam fazer alguma coisa, mas nada que fosse significativo. 

(Entrevista nº 18, 2012, p. 12-13). 

 

É na segunda gestão do João Terceiro (1977-1982) que as obras estruturais do 

município de maior impacto às necessidades da população são realizadas. No seu 

governo, a Educação foi priorizada com a construção de pequenas unidades escolares, 

equipamento para funcionamento das mesmas, transporte para o setor, fundação de 

biblioteca, dentre outros serviços, haja vista que a atuação na Educação foi inicialmente 

o trampolim para o ingresso do João Terceiro na política. Além do setor da educação, a 

infraestrutura do município foi sendo criada, pois era praticamente inexiste na época.  

Quando analisamos a lista de serviços realizados por João Terceiro na gestão 

1977 a 1982, observamos que demandas e serviços em diversificadas áreas foram 

efetivados, demarcando avanços significativos em comparação às gestões anteriores, 

impactando, assim, a qualidade de vida em Pereiro. Os relatos seguintes comprovam, 

destacam e sintetizam os impactos da última gestão do João Terceiro no município.  

 

A infraestrutura inicial aqui de Pereiro partiu dele, talvez 70% da 

cidade. O Hotel Municipal foi ele que construiu, foi ele que trouxe 

para Pereiro, ele trouxe com muito esforço a energia elétrica, o serviço 

de telefonia foi ele que trouxe e também o abastecimento d’água, quer 

dizer, a infraestrutura da cidade nós devemos a João Terceiro. 

(Entrevista nº 14A, 2013, p. 01).  

[...] O melhor prefeito de Pereiro foi o João Terceiro e os benefícios 

melhores que houve foi na gestão do João Terceiro. Olhe, eu ainda 

continuo falando que o João Terceiro foi o melhor prefeito de Pereiro 

e não foi porque ele me deu nada não, é porque quando ele pegou 

Pereiro não tinha verba, não tinha verba, aí João Terceiro pegou 

Pereiro e fez 12 grupos escolares, fez o Colégio de Segundo Grau, fez 

Hospital Maternidade, Cibrazen, Teleceará, calçamento, Hotel 

Municipal, botou energia elétrica, botou posto médico, então foi o 

prefeito melhor que houve porque não tinha verba. Cadeia pública, 

[...] energia na sede e na zona rural, água encanada que ainda não 

tinha aqui em 78 e energia nos distritos e na sede. Ele empregou na 
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faixa de quatrocentos e setenta pessoas no município. Fez campos de 

futebol. (Entrevista nº 14C, 2013, p. 10).  

 

A partir desses dados, compreendemos que, apesar dos recursos orçamentários 

do município ser de baixo valor, há outras formas de conseguir recursos externos por 

intermédio de deputados, senador e governador com base política no município. Sem o 

empenho desses mediadores, seria impossível que o prefeito João Terceiro realizasse os 

serviços que efetivou no município, fruto do seu capital político e prestígio social 

perante o regime militar e governo dos coronéis Adauto Bezerra e Virgílio Távora.        

 

2.4. As fontes de poder do João Terceiro: a ligação da política municipal com o 

poder estadual  

 

As fontes de poder do prefeito João Terceiro eram várias: a alternância50 no 

executivo municipal com Chico Nogueira de Queiroz, a propriedade da terra, a ligação 

com os deputados estaduais e federais governistas e o apoio do governo estadual e o 

poder econômico. Além do Regime Militar que favorecia o domínio do poder local ao 

reprimir qualquer tipo de movimento que contestasse os atos dos governantes.  

João Terceiro é avaliado pela maioria dos entrevistados dessa pesquisa como o 

melhor prefeito nos anos de 1970 a 1988. Além disso, é considerado de caráter ilibado, 

responsável, que honrava a palavra, inteligência e competência administrativa. Mas seu 

poder econômico é fundamental à realização das demandas do município. O trecho 

seguinte demonstra seu pragmatismo político.  

 

O seu João bancava as obras com o dinheiro dele, ele era rico. Nessa 

época ele pagava calçamento, construção dessas obras, dessas escolas, 

não tinha isso não. Se ele tinha que fazer dois grupos escolares ele 

fazia três e pagava as obras com o dinheiro dele, enquanto não saía o 

dinheiro que ia ser liberado para as obras, então ele pagava com o 

                                                           
50 Cf. em Apêncices de nº 1 deste trabalho a relação dos prefeitos de Pereiro e seus concorrentes no 

período de 1936 a 2012. A relação foi feita por nós com base em  pesquisa no Tribunal Regional 

Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e estudos publicados 

sobre o município.  
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dinheiro dele, ele era um homem inteligente, empreendedor. [...] Não 

tinha isso de atrasar ou não o FPM, ele fazia o pagamento de 

funcionários, porque ele pagava com o dinheiro dele enquanto 

chegava o dinheiro do Município. (Entrevista, nº 14C, 2013, p. 18).  

 

Analisando essa narrativa, percebe-se o que há um diferencial administrativo do 

João Terceiro em relação a outros prefeitos do município de seu tempo. Seu diferencial 

é que detinha capital econômico e o altruísmo, que outros governantes municipais de 

sua época não possuíam. Portanto, o capital econômico é determinante para dar 

eficiência e eficácia ao seu governo, quando não permite que o atraso no repasse das 

verbas públicas paralise obras e atrase o salário do funcionalismo. Seu rigor na gestão 

municipal com realização de serviços básicos aumenta sua legitimidade junto aos 

eleitores e políticos externos ao município, garantindo-lhe maior acesso ao governo 

estadual.        

Com legitimidade política no município e maioria na Câmara de Vereadores, 

João Terceiro consegue maior votação para deputado estadual e federal e governo 

estadual, os quais em troca lhe garante acesso a recursos e programas governamentais. 

Além da sua ligação com o poder governamental, seu capital político e social o 

possibilita a penetrar outras instâncias de poder, tais como, magistrado superior, 

Secretaria de Segurança Pública, etc.; abrindo acesso por intermédio de amizade a 

dirigente dessas instituições, “para o bem ou para o mal” possibilitando-o a resolver 

problemas políticos ou privados. O prefeito João Terceiro, segundo nos foi relatado, 

sabia fazer bem os acessos a autoridades importantes na capital do estado.  

O acesso a recursos e programas governamentais demandados pelos municípios, 

até o final dos anos 1980, por via do orçamento da União e do estado é um processo 

complexo que articula um conjunto de relações e práticas políticas que envolvem 

diversificados sujeitos e profissionais da política. É algo que, de acordo com Kuschnir 

(2000), para se obter o “acesso”51 aos órgãos públicos é necessário que o parlamentar ou 

prefeito tenha uma rede social que, quanto mais extensa e complexa é a rede social no 

sentido de agregar pessoas com capitais variados, maior será o poder de influência e 

                                                           
51 O acesso conforme Kurschnir (2000), significa, especificamente, o poder que o parlamentar passa a ter 

em relação aos ógãos públicos e aos recursos quando  ele é eleito. Desse modo, “A posse de um mandato 

é condição para se ter acesso aos recursos públicos, sejam eles cargos, bens, obras, benefícios legais, 

burocráticos ou simbólicos”. (KUSCHNIR, 2000, p. 25). É esse acesso que diferencia o deputado das 

demais pessoas.      
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maiores as chances de assegurar seus pleitos. No caso da política de Pereiro, cada 

prefeito ou grupo dominante em cada ciclo político tem sua rede de relações. Esses 

políticos de forma inteligente estiveram ligados ao grupo dominante no âmbito estadual 

e federal. Os deputados com votação dominante no município, conforme os dados 

eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, referentes ao período de 1966 a 

1988, destacam-se os parlamentares que pertencem à situação no âmbito estadual e 

federal.    

Na realidade o que havia no período a pouco mencionado é a interdependência 

entre os poderes, municipal, estadual e o nacional, onde o voto era o instrumento de 

troca de favores, fenômeno que Leal (1993) denominou de sistema coronelista. Também 

chamou a atenção para o fato que a escassez de renda dos municípios no Brasil limitou 

sua autonomia perante os governos estaduais e federais. Fato também percebido por 

Lopes (2005), quando afirma que a maioria dos municípios brasileiros não tem estrutura 

econômica para realizar as políticas públicas. É de praxe que seus agentes políticos 

(governantes ou concorrentes destes) recorram aos agentes políticos externos 

(deputados estaduais e federais) em busca de recursos para os seus municípios ou para si 

próprios como forma de se manterem no poder. Desse modo funcionava o domínio 

político em Pereiro antes e durante o regime militar, com deputados com base eleitoral 

no município fazendo a ponte de ligação do prefeito com o governo do estado e governo 

federal para a realização de serviços ou de obras no município, com base na troca de 

lealdades e de votos. É uma via de mão dupla, ou melhor, é dando que se recebe.    

Com base no levantamento de dados eleitorais relativos à votação de deputados 

estaduais e federais no município de Pereiro52 no período 1966 a 2012, constatamos que 

os deputados estaduais e federais com maior votação por eleição no município 

pertencem à situação política no estado, que são os candidatos do prefeito.  No período 

                                                           
52 Os dados foram levantados junto ao TRE-CE, IBGE e outras fontes. O que se percebe quando 

analisamos esses dados é que o poder local tem uma ligação muito forte com o estadual, pois os 

deputados estaduais mais votados no município são seguidamente os mesmos. Armando Aguiar e 

Ubiratan Aguiar, pela ARENA, no período 1974 a 1982, e Francisco Diógenes Nogueira, o segundo mais 

votado também pela ARENA no mesmo período. Em 1982, Ubiratan é o mais votado pelo PDS; em 

segundo, Francisco Diógenes Nogueira também pelo PDS. Em 1986, Francisco Diógenes Nogueira é o 

mais votado pelo PFL, e Osmar Maia Diógenes do PFL é o segundo deputado estadual mais votado. No 

entanto, mesmo sendo o mais votado em Pereiro, Francsco Diógenes Nogueira não foi reeleito, 

encerrando a sua carreira política. Observando a votação dos deputados federais, percebe-se que há uma 

maior competitividade, pois não conseguem obter mais de duas vezes consecutivas maior votação no 

município. Essa constatação foi feita com base na relação dos mais votados no município no período 1974 

a 2010. Além disso, percebemos que os deputados mais votados no município, sejam estaduais ou 

federais, foram os deputados governistas.    
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do regime militar situação e oposição municipal são ligados aos governos militares. No 

caso de Pereiro, percebe-se que o município foi privilegiado pelo aspecto de seus 

prefeitos durante o período de 1936 a 2012, se não todos, salvo poucas exceções, a 

maioria são governistas53. Essa posição possibilitou que o município e seus governantes 

tivessem maior acesso aos recursos e programas governamentais.                  

Os deputados estaduais mais bem votado no município com o apoio de João 

Terceiro, Chico Nogueira e seu grupo político no período 1966 a 1986 foram Armando 

Aguiar e Ubiratan que pertenciam à ARENA/PDS/PFL. Melhor explicando, Armando 

recebe maior votação em dois a três pleitos. Em seguida Ubiratan ocupa o seu lugar de 

votação em Pereiro. Enquanto o segundo deputado estadual mais bem votado no 

município no período de 1966 a 1986 é Francisco Nogueira Diógenes 

(ARENA/PDS/PFL), que durante determinado período foi aliado de João Terceiro e 

Chico Nogueira, depois romperam politicamente, passando a receber o apoio da 

oposição local.   

Os dados que classificam os deputados federais mais votados em Pereiro no 

período 1966 a 2012 e, respectivamente, os relatos dos entrevistados da pesquisa 

apontam que o apoio do prefeito a deputado federal é diferenciado do apoio a deputado 

estadual. A ligação do prefeito com o deputado estadual é duradoura, enquanto a ligação 

do mesmo ao deputado federal é de curta duração, ocorrendo distanciamento e 

rompimento político. Haja vista que deputados federais ascendem a ministérios, senado, 

outros são derrotados, outros não cumprem os acordos selados com o prefeito, portanto, 

o prefeito procura apoio de outro deputado que lhe possibilite os acessos para realização 

de suas demandas.   

Apoiando um deputado com influência ou líder do governo estadual é um feito 

que possibilita ao prefeito realizar algumas demandas básicas do município. Quanto 

maior o seu capital político ou rede de relações, maior a capacidade de atrair recursos ou 

obras que são demandas básicas que, quando realizadas, aumentam a legitimidade 

                                                           
53 Como exemplo, temos os seguintes: o prefeito Humberto Nogueira de Queiroz em seu período de 

Interventor Municipal 1936 a 1945; Chico Nogueira de Queiroz torna-se Interventor e em seguida 

prefeito, sempre aliado ao governo estadual; João Terceiro de sousa, aliado dos coronéis durante o regime 

miliatar de 1964 a 1985; José Irineu de Carvalho e seu grupo, aliados ao governador Tasso Jereissati 

quando apoia a eleição de Tasso em 1986 pelo PMDB, em seguida candidata-se a prefeito em 1988 com o 

apoio de Tasso Jeresissati . Vence o candidato José Falcão do PFl candidato do porefeito Antônio 

Mardônio Diógenes, portanto dominado a política municipal até o ano de 2004, quando é derrotado por 

seu ex-aliado Raimundo Estevam Neto, que dirige o município no período 2005 a 2012, também 

governista. O prefeito atual João Francismar Dias também é governista.    
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política do gestor junto à população do seu município. Além desses fatores políticos, 

contar com o apoio de um deputado estadual ou federal é fundamental para atrair 

recursos para o município. No caso do parlamentar federal, independentemente de 

pertencer ou não à base governamental, ele possui sua verba parlamentar que pode 

alocar para o município que desejar. Mas basicamente o parlamentar envia os recursos 

para o município onde possui base eleitoral. Nessa perspectiva, mecanismos como a 

obtenção de verbas, conforme a tese de Bezerra (1999) opera para o prefeito como um 

critério na definição de quem ele concederá votos. A possibilidade de obtenção de 

recursos junto aos governos estadual e federal está associada ao atendimento de algumas 

condições, “uma dessas exigências para se obter os recursos54 é saber lidar com quem 

está no poder” (BEZERRA, 1999, p. 33). A distribuição de recursos, verbas, cargos e 

serviços públicos como forma de se obter e fornecer acessos é vista por muitos autores 

com uma prática corrente na política brasileira. Também remetem aos gestores em seus 

municípios.  

No período das décadas de 1960 a meados dos anos 1980, enquanto os recursos 

constitucionais e renda do município eram ínfimos, o Prefeito apadrinhava os seus 

parentes ou amigos, seus correligionários e eleitores prestando favores ou concedendo 

empregos quando podia, nomeando-os para cargos de sua confiança no município ou 

buscando ajuda de outros políticos do âmbito estadual ou federal para realizar sua 

prestação de favor ou serviço político. Noutro aspecto, quando ligados a parlamentares 

de peso político governamental, realizavam obras estruturais que favoreciam 

coletivamente a população, outras, no caso de “Serviços de Emergência em épocas de 

secas” ou de construção de açudes em propriedades particulares em sua maioria. No 

entanto, enquanto os prefeitos não dispunham de recursos amplos, dependiam 

diretamente de deputados estaduais e federais com base eleitoral no município. Os 

prefeitos, então, deveriam recorrer a eles para conseguir serviços básicos como 

calçamento, abertura de estradas, construção de açudes, serviços de emergência nos 

anos de seca, empregos para seus próximos, dentre outros favores. Enquanto os 

deputados costumavam conseguir empregos para integrantes de família que os 

                                                           
54 Esses recursos são objetos de intensa disputa, gerando disputa entre concorrente e supostos aliados, seja 

no âmbito local, estadual ou federal. De modo geral, o acesso dos políticos locais a esses recursos 

ocorrem, conforme Bezerra (1999),  Kuschnir (2000, p. 26) “ por via de dois caminhos: o primeiro por via 

das emendas orçamentárias dos parlamentares; a segundo, por meio de programas desenvolvidos pelos 

ministérios através da utilização das designadas dotações orçamentárias”. No entanto, “Há exceção de 

parlamentares cujas candidaturas são fundadas em outros vínculos e formas de representatividade e que 

preferem, inclusive, dissociar-se daquelas sustentadas por prefeitos”. (IDEM,  p. 135).        
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acompanhava politicamente, além de prestar outros favores como atendimento à saúde 

em hospitais da capital do estado, viabilizar aposentadoria do INSS, encaminhar ou 

favorecer empréstimos agrícolas em bancos e conseguir advogado para defender 

questões familiares, de amigos, correligionário, etc, resultando em fenômeno do 

clientelismo, que sobrevive no sistema coronelista, regime militar e também no sistema 

democrático contemporâneo.   

Como impera o clientelismo numa sociedade complexa como a brasileira? 

Conforme Nunes (1997), o clientelismo se estende aos partidos políticos, burocracias e 

cliques. É sustentado através de redes de relações que forma uma pirâmide de relações 

que atravessam a sociedade de alto a baixo. Desse modo, os recursos materiais do 

Estado desempenham um papel crucial na operação do sistema; os partidos políticos – 

isto é, aqueles que apoiam o governo - têm acesso a inúmeros privilégios por intermédio 

do aparelho de estado.  

 

Esses privilégios vão desde a criação de empregos até a distribuição 

de outros favores como pavimentação de estradas, construção de 

escolas, nomeação de chefes e serviços de agências, tais como o 

distrito escolar e o serviço local de saúde. Os privilégios para os 

principais “corretores” dessa rede, favorecendo-os com acesso 

privilegiado aos centros de poder. (NUNES, 1997, p. 32). 

 

Esse era o contexto nacional em que João Terceiro, Chico Nogueira e Mardônio 

Diógenes realizaram suas gestões administrativas no município de Pereiro. Os 

deputados majoritários que faziam a intermediação com o governo estadual e federal 

foram os seguintes: (estaduais) Carlos Mauro Benevides (MDB), representando a 

oposição local; Armando Diniz Aguiar (ARENA), no período do bipartidarismo, 1966 a 

1974, representando a situação. A partir de 1974 até 1986, os dois deputados com 

votação majoritária no município foram: Armando Diniz Aguiar (ARENA/PDS) e 

Francisco Nogueira Diógenes (ARENA/PDS/PFL). O primeiro era o candidato de 

Chico Nogueira e João Terceiro; o segundo foi aliado do João Terceiro e Chico 

Nogueira quando Raimundo Benício Nogueira Diógenes, através de acordo vindo do 

estado, uniu os dois grupos políticos de oposição no município. Em Francisco Nogueira 

Diógenes migra para oposição ao grupo dominante em Pereiro.  
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Os deputados federais com votação majoritária no período 1966 a 1974 em 

Pereiro são dois do MDB e dois da ARENA. Os dois primeiro apoiados pela oposição 

no município; os segundo são base de apoio do prefeito Chico Nogueira. A partir de 

então, ARENA e PDS são os partidos dominantes no município. Os nomes dos 

candidatos não se repetem, demonstrando que há maior dinâmica ou substituição aos 

apoios de prefeitos aos deputados federais no município55.   

As entrevistas realizadas levantaram a relatos que comprovam o que os dados 

eleitorais apresentam. Um dos entrevistados afirma categoricamente que “Ubiratan foi 

votado com o apoio dos dois, por João Terceiro no passado e por Mardônio, mas teve o 

apoio maior que foi o de João Terceiro”. (Entrevista nº 01, 2011, p. 03-04). Outro 

entrevistado disse que: “Se se perguntar quais foram os deputados que mais ajudaram a 

Pereiro, a resposta é: Armando Aguiar e o Ubiratan Aguiar no tempo de João Terceiro”. 

(Entrevista nº 01, 2011, p. 20). O ex-vereador e seu correligionário disse o seguinte: 

“Consegui essa energia de Pereiro até o fim do município, mas deu muito trabalho 

puxar essa energia. Mas eu consegui como o Ubiratan Aguiar”. (Entrevista, nº 05, 2011, 

p.05). Entretanto, com a morte do João Terceiro em 1983, com o clima de violência em 

Pereiro e nos municípios da região do Jaguaribe, Ubiratan Aguiar afastou-se de Pereiro. 

Também pelo motivo de assumir a Secretaria de Educação. Mesmo assim, consegue 

recursos para João Terceiro construir o açude Grosso, o Conjunto Habitacional Dom 

José Terceiro e outros serviços. Haja vista o João Terceiro ser forte aliado do governo 

Virgílio Távora. 

Pertencendo a situação em determinado período, Francisco Nogueira Diógenes é 

o segundo deputado estadual com votação majoritário em Pereiro. Depois, “Então, ele 

passou a ser de oposição do João Terceiro”. (Entrevista nº 14C, 2013, p. 10). Francisco 

Nogueira Diógenes, o doutor Nogueira, embora pertencesse à oposição no município, 

era da base aliada do governo do estadual. Segundo entrevistados (alguns foram seus 

opositores políticos na época), Diógenes Nogueira costumava conseguir demandas para 

o município. E, em alguns casos, encaminhar demandas de vereadores até resolver 

problemas ou encaminhar demanda de vereadores do seu grupo político, às vezes até de 

                                                           
55 Cf.; em Apêncices de nº 2 a relação de deputados estaduais e federais com maior votação no 

município de Pereiro no período 1966 a 2012. A relação e classificação foram realizadas por meio dos 

dados coletados no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística.     
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vereadores aliados de João Terceiro. Um dos vereadores aliado do João Terceiro disse 

que:  

Eu que chegando na Assembleia Legislativa Estadual a busca de 

resolver demandas da população do seu município, tava lá o doutor 

Nogueira que até me ajudou. O homem mandou autorizar as 1500 

vagas da Emergência lá. Aí eu sei que já cheguei em Pereiro de noite, 

então fui logo e empreguei tudinho. (Entrevista nº 05, 2011, p. 07). 

 

Esse ex-vereador também falou que mesmo não pertencendo a base eleitoral do 

deputado, “Mas quando eu entrava na Assembleia que ele estava lá, quem ajudava mais 

era o doutor Nogueira. Ele descia, vinha onde estava eu, (risos), e aí ele fazia muito. 

“Ele tinha toda aquela atenção por mim”.  (IDEM).    

Na realidade, quando o prefeito estava ligado ao deputado majoritário no 

governo estadual havia maior possibilidade de conseguir recursos e obras para o 

município. Assim, Pereiro se beneficiou ao prestar apoio aos deputados influentes do 

período 1966-1986, Armando Diniz Aguiar, Ubiratan Aguiar e Francisco Diógenes 

Nogueira, que pertencia à base de apoio do governo dos coronéis governadores (Virgílio 

Távora, César Cals e Adauto Bezerra). Pereiro ainda hoje é um município tipicamente 

governista.  

A configuração em que se dá a ligação e a troca de favores entre o poder local 

com as instâncias estadual e federal, principalmente por intermédio da mediação do 

legislativo estadual e federal com o executivo, são trocas baseadas em interesses 

recíprocos que, para Bezerra,  

 

“Em linhas gerais, os prefeitos esperam dos parlamentares que estes 

realizem pequenos favores, encaminhem seus interesses junto à 

burocracia governamental e, principalmente, consigam obter verbas 

fede para a realização de investimentos nos municípios” (BEZERRA, 

1999, p. 121).   

 

  Enquanto mecanismos como a obtenção de verbas operam para o prefeito como 

um critério na escolha de quem ele concederá votos, “Dos prefeitos e lideranças 

políticas locais, os parlamentares esperam, sobretudo, que esses os apoiem 
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politicamente em suas candidaturas futuras” (1999, p. 130). Desse modo, “A 

possibilidade de obtenção de recursos junto ao governo [estadual e] federal está 

associada, do ponto de vista dos informantes, ao atendimento de algumas condições”. 

(BEZERRA, 1999, p. 33)56. Uma dessas exigências para se obter os recursos é saber 

lidar com quem está no poder. Isso significa para eles, ter boas relações com os políticos 

profissionais. No entanto, conforme Bezerra, o prefeito, inicialmente, não deve ser 

oposição ao governo estadual nem ao federal. Ainda precisa saber lidar com os 

deputados que fazem lobby por intermédio de empresas.  

 

2.5. Sucessão municipal de João Terceiro: fragmentação política do grupo 

dominante 

 

Para o pleito municipal de 1982, o grupo político hegemônico composto pelo 

prefeito João Terceiro, Chico Nogueira, Raimundo Benício Diógenes, Adelmo Aquino e 

outros, em decorrência da sucessão de João Terceiro, se divide em dois blocos para 

disputar a prefeitura. João Terceiro apoiaria o Dr. Mozart Pinheiro; Chico Nogueira, 

Adelmo Aquino de Queiroz, Raimundo Benício Diógenes, deputado Francisco 

Nogueira Diógenes, José Pessoa de Moura, apoiariam Rômulo Nogueira de Queiroz 

(filho do Chico Nogueira); Outro candidato seria lançado pelo MDB. Caso fossem 

mantidas as candidaturas previstas, dividiria o grupo político dominante no município. 

Neste caso, segundo Roderick (1978), o conflito dentro da liderança é a principal 

ameaça à oligarquia. Além disso, para Roderick, tais divisões dentro dos grupos 

dominantes, inevitavelmente, enfraquecem o poder do grupo de liderança como um todo 

frente aos liderados; entre outras razões porque os diferentes lados procuram mobilizar 

apoio de base para seus pontos de vista: essa mobilização política aumenta 

inevitavelmente a interdependência mútua, como a história das divisões internas dos 

partidos mostra amplamente, portanto, “O resultado é a fragmentação da oligarquia 

                                                           
56 O autor ainda nos chama a atenção para o exame das relações que vinculam as lideranças  políticas 

locais e os políticos nacionais que “... pode oferecer, enfim, contribuições para a análise d questões como 

os vínculos de dependência estabelecidos entre políticos, os fundamentos do poder social das lideranças 

políticas locais, autoridades governamentais e parlamentares, a construção  das reputações políticas, as 

regras e valores  que orientam a conduta de políticos e o modo como se articulam distintos planos 

políticos”. (1999, p. 36-37). 
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numa pluralidade de grupos que por vezes competem entre si, uma forma de sistema 

político adequadamente chamada de ´elitismo burocrático`”. (1978, p. 177-178).    

Quando colocamos em discussão o conflito ou luta no campo da política, na 

concepção de Palmeira (1996), a luta política pelo voto e pela manutenção ou acesso ao 

poder ocorre inclusive no interior das facções ou grupos. Essa disputa, segundo Bezerra 

(1999), ocorre entre grupos locais para conseguirem acesso aos parlamentares e aos 

recursos públicos. Para Bourdieu (1989), no interior do campo político57 há lutas intra e 

inter facções que envolvem os políticos profissionais que disputam acesso na hierarquia 

do Estado e nos partidos políticos. Existem também lutas voltadas para o exterior, para a 

elaboração e difusão de uma representação do mundo social capaz de obter a adesão do 

maior número possível de cidadãos e de assegurar, portanto, postos que lhes assegurem 

um poder sobre os seus atributários. É neste sentido que a atividade política institui-se 

como duplamente determinada, afirma Bourdieu. 

O Médico José Mozart Holanda Pinheiro58, na opinião de alguns entrevistados, 

seria o vencedor do pleito municipal de 1982 em Pereiro, pois teria o apoio do prefeito 

João Terceiro, o grande líder político no momento. Quando iniciava os seus contatos 

políticos, no entanto, Mozart foi impedido. Segundo entrevistado, “[...] foram na casa de 

Mozart e disseram: você não é mais candidato não. Se você quiser criar seus filhos, 

desista da campanha”. (Entrevista nº 14C, 2013, p. 18-19). Sem pensar muitas vezes, 

diante do fato de ameaça, Mozart desistiu da candidatura, pegou a família e foi embora 

do município. Os outros possíveis candidatos, ao perceberem o que aconteceu com o Dr. 

Mozart, desistiram do pleito.     

 Nesse mesmo período aconteceram alguns fatos que mudaram o rumo da 

candidatura entre os postulantes, por fim, com o objetivo de evitar conflitos de maior 

intensidade política, os chefes políticos entraram em “consenso” apoiando a candidatura 

do agropecuarista e Agrônomo Antônio Mardônio Osório Diógenes, candidato único a 

                                                           
57 Segundo Bourdieu “é pois o lugar de uma concorrência pelo  que se faz por intermédio de uma 

concorrência pelos profanos, ou melhor, pelo monopólio do direito de falar e de agir em nome de uma 

parte ou da totalidade dos profanos” (1989, p. 185).   
58 Nasceu em Pereiro em 07 de março de 1945. Filho de Antônio Pinheiro Filho e Maria Stela Holanda 

Pinheiro. Um estudioso da medicina em diversa áreas e especialiades, inclusive 1º Tenente-Médico da 

Aeronáutica. Seu bisavô materno é o Capitão da Guarda Nacional Severo de Holanda Cavalcante, 

prestigioso chefe político local; é Trisneto, pelo lado materno, do Tenente-Coronel João de Albuquerque 

Holanda Cavalcante, natural da Província de Pernambuco, Senhor de muitas terras no Município de 

Pereiro, de cujos eventos políticos e sociais participou ativamente durante muitos anos e de dona 

Manuella Felippina de Lima.  Fonte: (SILVA, 1990, p. 16-17). 
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prefeito de Pereiro. Dessa forma, aquelas lideranças avaliaram que assegurariam o 

“consenso” e coesão do grupo, evitariam conflitos perigosos e divisão do grupo, ao 

mesmo tempo agregariam novamente a família Diógenes ao grupo político dominante 

em Pereiro. Estaria formado um grande grupo que agregaria a maioria dos chefes 

políticos e lideranças familiares. Esta é a primeira versão do caso da candidatura única.     

A segunda versão para o caso da candidatura única é que, por motivação da 

disputa da sucessão eleitoral para prefeito em 1982, ocorreram alguns incidentes de 

violência. O clima político tornou-se acirrado, tenso. Portanto, entra em cena outro 

personagem, Antônio Mardônio Diógenes, que impõe sua candidatura pelo (PDS), 

fazendo com que todos desistissem da disputa eleitoral. Recebe o apoio do prefeito João 

Terceiro que, entretanto, segundo entrevistados, “Foi contra a vontade mais apoiou. 

Forçado mais apoiou”. (Entrevista nº 14B, 2013, p. 19); outro disse que o João “Apoiou 

à força, com medo de morrer”. (Entrevista nº 14C, 2013, p. 19). Nesse sentido, outro 

entrevistado avaliou que: “Numa política onde só se resolve na bala, quem é que queria 

morrer?” (risos). (Entrevista nº 02, 2011, p. 09). Desse modo, “o Mozart, com medo de 

morrer, desistiu da candidatura e foi embora com medo de morrer”. (Entrevista nº 14C, 

2013, p. 19). 

No caso dessa última versão, trata-se de um caso específico do mandonismo 

local. O mandonismo que, segundo Queiroz (1976), seria a cultura herdada do 

colonialismo português, arraigada no sertão nordestino, onde o coronel-proprietário de 

terra passa a fazer parte da estrutura mais complexa de poder do sertão. O coronel, que 

fora o antigo dono da cidade, torna-se um dos elementos da estrutura de poder, ao lado 

de outros que ora agem como aliados, ora como seus opositores. Dentre os mecanismos 

utilizados pelos coronéis, para obter votos e vencer eleições, não apenas a barganha, 

mas “A opressão, a violência, a crueldade também foram armas utilizadas para captar e 

conservar votos, tão empregadas e tão usuais quanto os favores e benefícios”. (Queiroz, 

1976, p. 173). 

 Mardônio Diógenes foi candidato único com o apoio do grupo que dominava a 

política municipal e maioria de vereadores que constituíam a Câmara Municipal de 

Pereiro, em 1982. Um desses vereadores relatou que  
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foi o João que elegeu o Mardônio. O João mandou me chamar, e eu 

como amigo do velho, ele disse: mande o seu pessoal votar em 

Mardônio, então eu visitei o meu setor eleitoral, então até uma 

cumadre minha me disse: olha, eu vou votar. Você está pedindo mas 

vocês não vão se dar bem não. Foi justamente o que aconteceu. 

(Entrevista nº 06, 2013, p. 03). 

 

Desse modo, com o apoio de João Terceiro e vereadores, Mardônio Diógenes foi 

eleito para a gestão de seis anos - 1983 a 1988. Conseguiu obras impactantes para a 

infraestrutura do município, por exemplo, construção do açude Adauto Bezerra que 

abastece o município, construção e conserto de pequenos açudes, construção de 

unidades escolares, dentre outros serviços fundamentais ao desenvolvimento do 

município. Por outro lado, sua gestão foi negativa para a história política do município, 

“por causa do assassinato do ex-prefeito João Terceiro de Sousa, a conhecida “Chacina 

do Alto”, onde foram assassinados por pistoleiros em 1983, o prefeito João Terceiro, 

sua esposa Nilda Terceiro, o motorista e um soldado de polícia que pegara carona” 

(Entrevista nº 17, 2013, p.02). Os jornais da época, com base em dados do Judiciário e 

inquéritos policiais, apontaram o prefeito Mardônio Diógenes como mandante dos 

crimes.  

A região do Vale do Jaguaribe na época conviveu com práticas de pistolagem 

que recaíram no âmbito da política ou rixas e lutas entre famílias. Anteriormente, no 

final da década de 1970, o prefeito do município vizinho Iracema, Expedito Leite, foi 

vítima de pistolagem por questão de disputa política, ocasionando a morte de outras 

pessoas que estariam envolvidas no caso. A “TV Globo fez um Globo Repórter voltado 

do problema da violência (política e pistolagem) no município de Pereiro. Isso marcou 

muito o município que ficou conhecido como município violento” (Entrevista, nº 13, 

2011, p. 08). Na realidade, a violência não ocorria de forma generalizada como se 

observa atualmente no Brasil e também no estado do Ceará, o que havia era a violência 

decorrente de conflito político ou familiar, questões por demarcação de terras ou 

envolvendo questão de honra. Também ocasionada pela ineficiência do Estado que não 

resolvia ou punia as agressões ou crimes cometidos envolvendo a política, disputas 

entre famílias ou querelas relacionadas à propriedade da terra.  

O Estado brasileiro, destacando-se aqueles da região nordeste, no período entre 

1960 e 1980, não exerceu a função institucional e jurídica, ou melhor, não atuou na 
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segurança pública para coibir a violência. Ao contrário, esse Estado é conservador e 

ditador, fazendo uso da violência para reprimir aos que reivindicavam direitos e 

liberdade, portanto, deixando margem para o uso da violência privada por intermédio da 

pistolagem, recurso utilizado pelo político tradicional para afrontar ou destruir seus 

adversários. Haja vista que, na maioria dos casos, o dirigente político e seu opositor no 

município pertence à base política dos coronéis governadores do estado, os quais trocam 

lealdades e favores em troca de recursos administrativos, apoios políticos, impunidade 

aos crimes eleitorais, uso da violência, dentre outras formas. A moeda de troca é o voto 

conquistado ou encabrestado em seu município pelos governantes militares.  

Neste contexto, comumente os transgressores da Lei não são punidos, os quais 

dificilmente eram presos, já que recebiam proteção política daqueles que comandam o 

estado. Há exemplo de caso que o fazendeiro-coronel, chefe político municipal ou 

distrital, tornou-se mito, - populares acreditavam que ele detinha poderes ultra-

humanos, tais como: tornar-se invisível à presença de inimigos ou forças policiais que o 

perseguiam; transformar-se em animais ou outros objetos; imortais por arma de fogo ou 

arma branca, dentre outras superstições -, quando, na realidade, recebiam informações 

privilegiadas de funcionários do próprio estado que enviava mandatos e expedições 

policiais para capturar o coronel/chefe político fazendeiro que cometera crime. Às 

vezes, quando aprisionado, não era julgado ou o processo era dissolvido, engavetado. É 

tão provável que, a partir da derrocada do regime militar e governo dos coronéis do 

estado do Ceará em 1986, os coronéis interioranos perdem prestígio. Alguns foram 

capturados e presos ou saem da política e vão cuidar das suas atividades agropecuárias, 

dispensam seus pistoleiros ou cabras, haja vista que o estado efetivara política de 

enfrentamento da pistolagem no governo de Tasso (1987-1990).     

Seis anos após a morte do prefeito Expedito Leite, ocorrida em 1977, João 

Terceiro, ex-prefeito de Pereiro, sua esposa e outros que o acompanhavam em viagem a 

Fortaleza foram assassinados. O fato foi veiculado nos meios de comunicação da época 

como a “Chacina do Alto Santo”. A Justiça, posteriormente, deteve os acusados, 

atribuindo os crimes a pistoleiros contratados pelo Prefeito de Pereiro, Mardônio 

Diógenes. No mesmo contexto, integrantes das famílias Diógenes e Nunes entraram em 

rivalidade por questões de terra e honra, o qual resultou em mortes dos dois lados. Esses 

episódios envolvendo políticos e famílias tradicionais dos municípios de Iracema, 

Pereiro e circunvizinhança chamaram a atenção dos meios de comunicação local, 
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regional e nacional, que enfocaram a violência e a prática da pistolagem na região do 

Vale do Jaguaribe. Fatos que repercutiram no país, replicando negativamente sobre a 

região do Jaguaribe e seus municípios dominados por agropecuaristas e fazendeiros. 

Prejudicando, posteriormente, a imagem e legitimidade política do prefeito Mardônio 

Diógenes. A fala de um dos entrevistados sintetiza o sentimento de muitos políticos e 

cidadãos daquele período, assim enfatizando aspectos políticos e culturais da região.  

      

Foi um momento muito difícil aqui em Pereiro porque naquele tempo 

não era só em Pereiro, era na região toda do Jaguaribe. No tempo de 

Mardônio, sim, foi em 1988, você lembra como era a região do 

Jaguaribe naquele tempo, quem reinava não era só em Pereiro não, era 

no Jaguaribe, era em Iracema, Alto Santo, aqui na realidade era 

pistolagem mesmo, e o foco era Jaguaribe, e Pereiro era uma 

ramificação da pistolagem e não foi fácil, Mardônio era o prefeito, o 

José Irineu veio, lançou a candidatura, foi muito difícil, foi um 

momento muito difícil, muito acirrada a campanha, muito tensa e eu 

digo porque eu participei da campanha, foi a primeira campanha que 

eu participei que foi a de Irineu, a gente conseguiu vencer, e com a 

entrada de Irineu aqui, houve uma mudança considerável, mudou 

radicalmente. Mardônio aceitou a derrota com a maior naturalidade 

possível, poucos meses depois já estava era elogiando o Irineu, e foi 

bom até para o próprio Mardônio, porque reinou a paz aqui e 

Mardônio ficou tranquilo, e eu acho que ele viveu mais tranquilo na 

época do Irineu, acho não, eu tenho certeza que durante a 

administração do Irineu do que na própria administração dele. 

(Entrevista nº14C, 2013, p. 05). 

 

Com a eleição de Mardônio Diógenes para prefeito de Pereiro, e, respectivamente, 

com a morte do ex-prefeito João Terceiro de Sousa em 1983, estaria finalizado o 

período de hegemonia política de Chico Nogueira versus João Terceiro, os quais, 

alternando o poder Executivo, dominaram a política de Pereiro entre 1962 e 1982. 

Nenhum dos dois chefes políticos deixou herdeiro político para as novas gerações. O 

primeiro ainda tentou lançar o seu filho na política, mas não obteve êxito, com o 

episódio da sucessão de João Terceiro, seu grupo político se dividiu, portanto, 

impedindo o ingresso do seu filho na política, resultando em seguida no “consenso” ou 

“acordo” pela candidatura única de Mardônio Diógenes. O segundo, João Terceiro, não 

constituiu família, não deixando filho herdeiro para seus bens materiais e nem para 

exercer o poder político, resultando no enfraquecimento da elite dirigente tradicional, 

abrindo, assim, espaços para ascensão de novos representantes políticos no município.  
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CAPÍTULO III – GESTÃO DE ANTÕNIO MARDÔNIO DIÓGENES59 (1983-

1988), FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE DOMINAÇÃO 

CORONELISTA EM PEREIRO  

 

3.1. Contexto político, eleição municipal e os recursos políticos.   

 

A princípio, a sucessão para prefeito de Pereiro, em 1982, dividiu o grupo político 

dominante chefiado por João Terceiro e Chico Nogueira. Por motivos de conflitos 

internos ao grupo, cada um lançaria seu candidato a prefeito. Mardônio Diógenes, que 

não era um político profissional, percebendo o rompimento político entre João Terceiro 

e Chico Nogueira, utilizando de recursos políticos tradicionais, tais como força e 

intimidação, se impõe, lançando sua candidatura, fazendo com que seus concorrentes, 

por temê-lo, desistam de concorrer à Prefeitura. Candidato único recebe apoio do João 

Terceiro e de muitos outros chefes políticos e de vereadores que pertenciam ao grupo 

dominante ou à oposição.  

Mardônio, apesar de formado engenheiro agrônomo e agropecuarista, não tem 

significativo prestígio social e liderança política no município, no entanto, costumava 

intimidar os adversários e se utilizava dos recursos políticos que tem com o governo do 

estado. Além disso, pertence à família Diógenes, formada por agropecuaristas, 

fazendeiros, profissionais liberais e militares com influência na capital do estado.     

Com o vácuo político existente no município, sem concorrentes e sem 

opositores, Mardônio Diógenes é eleito prefeito em 15 de novembro de 1982, pelo 

Partido Democrático Social (PDS). Elege nove vereadores, todos pelo PDS, 

conseguindo, portanto, legitimidade parlamentar para iniciar sua gestão.  

                                                           
59 Nasceu em 06 de agosto de 1944. Filho do alentado agropecuarista Telmo Osório Botão e Maria da 

Conceição Pinheiro. Descendente de família tradicional, conforme Silva (1990, p. 23), “Seu avô paterno é 

o Tenente-Coronel José Osório Paes Botão que foi intendente do então Município de Iracema, em 1890. 

Seu bisavô paterno foi o Tenente-Coronel da Guarda Nacional Manuel Diógenes Paes Botão, falecido em 

19 de abril de 1869, em Pereiro”. Antônio Mardônio estudou as primeiras séries no renomado Colégio 

Clóvis Beviláqua na cidade de Jaguaribe, no Ceará. Concluiu o ginasial e o científico no LICEU do 

Ceará, em Fortaleza. Diplomou-se em Agronomia, em dezembro de 1986, pela Universidade Federal da 

Paraíba, na cidade de Patos. Casou-se com Maria das Graças de Aquino, de cujo matrimônio existe dois 

filhos. Alentado “fazendeiro e pessoa de estima e respeito dentro da comunidade pereirense”. (PEIXOTO, 

2013, p. 219-220).  
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Nas eleições para governo do estado, em 1982, Mardônio apoiara Gonzaga Mota 

e seu vice Adauto Bezerra, e Virgílio Távora para Senador, todos pertencentes ao PDS. 

Ambos foram eleitos e receberam grande votação no município de Pereiro. Além disso, 

Ubiratam Aguiar (PDS) e Francisco Diógenes Nogueira (PDS) foram os dois deputados 

estaduais com maior votação no município. Enquanto Carlos Virgílio Távora do PDS e 

Paulo Lustosa da Costa, também do PDS, seriam os deputados federais com maior 

número de votos em Pereiro. Desse modo, Mardônio prestou apoio político e, 

respectivamente, receberia apoio para sua candidatura e, inclusive, acesso político e 

recursos administrativos para a sua gestão (1983-1988).  

 

3.2. Governo municipal de Antônio Mardônio Diógenes*: avanços estruturais e a 

extensão da política coronelista 
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Antônio Mardônio Osório Diógenes – PDS – Prefeito de Pereiro no período 1983-

1988. 

 

Mardônio assume a Prefeitura em 15 de março de 1983. No comando do poder 

local, com o apoiou do governo do estado, na época Gonzaga Mota do PSD, sem 
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oposição local, com a Câmara Municipal em sua totalidade o legitimando, composta em 

sua maioria por agropecuaristas e comerciantes que o fortaleciam politicamente, 

possibilitando a ele maior inserção no governo estadual, gerando grandes possibilidades 

de realização das demandas do seu município. Além desses fatores positivos, Mardônio, 

com o apoio do João Terceiro, elegera o deputado estadual Ubiratan Aguiar, que 

intermediaria com o vice-governador do estado, Cel. Adauto Bezerra60, enquanto Carlos 

Virgílio Távora intermediava no âmbito federal os recursos e obras para o município. 

Sua formação de Agrônomo e sua atividade de agropecuarista o impulsionaram a 

priorizar a construção de açudes no município, que era a demanda de urgência na época 

em consequência das secas periódicas e a falta de abastecimento de água da cidade. 

Construiu em sua gestão seis açudes: açude Cel. Adauto Bezerra, na sede; açude Cel. 

Humberto Bezerra, no Sítio Conceição, e outros quatro açudes em áreas rurais 

diferentes. Também realizando reformas ou ampliação de alguns açudes. 

A segunda área que priorizou foi a educação. Nesse setor, havia demanda para a 

construção de unidades escolares em diversas localidades e distritos do município, haja 

vista as dificuldades de deslocamento para a sede e também pelo aumento da população 

em idade escolar. Mardônio constrói duas (02) unidades escolares no distrito Ererê e 

mais nove unidades escolares em localidades diferentes. Desse modo, criando a 

infraestrutura física básica para atender às demandas da educação. Em sequência de 

prioridades para Mardônio veio a construção de calçamento em ladeiras e ruas da sede, 

no distrito Ererê e no distrito de Crioulas. Também construiu três praças públicas na 

sede do município, uma delas denominada Praça João Terceiro de Sousa, em 

homenagem ao ex-prefeito que o apoiara na política. Também construiu a Av. Telmo 

Diógenes na sede e o Hotel Municipal. Realizou alguns serviços de apoio á agricultura, 

e contratou um médico para a prefeitura, que na época só tinha um médico para atender 

á população local. Os dados61 ora mencionados são oriundos de diversificadas fontes. 

                                                           
60 Seu governo iniciou em 15 de março de 1983 e findou em 15 de março de 1988. Mardônio Diógenes 

era ligado ao grupo específico dos coronéis, principalmente a Adauto Bezerra e Humberto Bezerra. A 

partir do segundo ano de sua gestão, aproxima-se do deputado Diógenes Nogueira, seu parente, que 

também vai buscar recursos para o município de Pereiro junto ao governo do estado possibilitando, assim, 

ao prefeito realizar algumas demandas.   
61 Os dados foram coletados na seguinte fonte: “Obras Realizadas no Periodo de 1983 a 1988”, sem data, 

mímeo, cedida por ex-funcionário da prefeitura. Algumas das obras realizadas também foram destacadas 

pelos entrevistados desta pesquisa e outras constatamos por intermédio do trabalho de campo, 

identificando-as por meio das placas de inauguração. C.f em Apêncides  nº 3a relação de obras 

realizadas dos prefeitos Mardônio Diógenes e João Terceiro.     
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Sua gestão não conseguiu maiores avanços em realização de demandas e 

serviços básicos pelo motivo do Prefeito Mardônio ter se envolvido em intrigas e luta 

sangrenta entre as famílias Diógenes, Maia e Nunes, as quais, segundo edição de 11 de 

agosto de 1988, “que se servem de pistoleiros para eliminar seus inimigos”. Mardônio é 

acusado de praticar crimes na região, prejudicando, assim, o seu governo. A Chacina do 

Alto Santo em 1983, na qual estaria envolvido, cujo mando foi atribuído ao prefeito 

Mardônio, que recebeu decreto de prisão preventiva do Juiz da Comarca de Jaguaribe, 

sendo obrigado a fugir da Justiça, e ao mesmo tempo dos inimigos, afastando-se, 

portanto, da Prefeitura. Seu vice-prefeito, Raimundo Pinheiro do Rêgo62 (Mundóca 

Pinheiro), assumiu a prefeitura enquanto Mardônio tentava resolver o caso com a 

Justiça. Passados cerca de seis meses, Mardônio conseguiu a suspensão do pedido de 

prisão para responder em liberdade. Esses casos atribularam a sua vida, por conta das 

inimizades, tendo que se resguardar de ataques, prejudicando, assim, o seu desempenho 

no cargo de prefeito. 

Ao retornar ao comando do Executivo Municipal, Mardônio, apesar de realizar 

significativas iniciativas de estruturação para o município, diante das circunstâncias que 

se envolvera, centraliza o poder e governa com práticas coronelistas, imprimindo uma 

política de repressão e medo aos adversários políticos da época. Certa forma, com o 

respaldo do estado e dos governantes os militares que dão sustentação ao regime 

político ditatorial da época.  

Os Estados brasileiros, no período de 1964 a 1985, destacando-se aqueles da 

região nordeste, especificamente, o Ceará, não atuaram no sentido de combater o 

coronelismo político existente. Ao contrário, o Estado é conservador e ditador, fazendo 

uso da violência para reprimir aos que reivindicavam direitos e liberdade, portanto, 

deixando margem para o uso da violência privada através da pistolagem, recurso 

utilizado pelo político tradicional para afrontar ou destruir seus adversários. Haja vista 

que, o caso do Ceará, o dirigente político e/ou seu opositor no município pertencem à 

base política dos coronéis governadores do Estado, os quais lhes prestam apoio político. 

O sistema político vigente neste período no Ceará é o coronelista, que segundo 

Leal, funciona por meio de uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até 

                                                           
62 Chefe político da família Pinheiro e Rêgo, com cinco mandatos de vereador no período de 1963 a 1982, 

inclusive foi Presidente da Câmara Municipal. Comerciante de castanha de caju, algodão e milho, 

proprietário rural com indústria de farinha e engenho de rapadura. Em 1982, é eleito vice-prefeito de 

Mardônio Diógenes pelo PDS, para a gestão 1983-1988. Em 1988, candidata-se novamente a vereador, 

mas não consegue se reeleger, pois recebeu apenas 142 votos, assim encerrando sua carreira política.      
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o presidente da República, envolvendo compromissos recíprocos, lealdades e 

clientelismo político. Nesse tipo de sistema, “A política dos `coronéis´ consistia 

precisamente nesta reciprocidade: carta-branca, no município, ao chefe local, em troca 

do seu apoio eleitoral aos candidatos bafejados pelo governo do Estado.” (LEAL, 1993, 

p. 88). Funcionando dessa forma, os chefes políticos recebiam em troca dos seus apoios 

e lealdades política ao governo estadual, os recursos públicos, obras, empregos para 

distribuir entre os seus aliados ou em proveito próprio. O coronelismo eleva a 

impunidade dos chefes políticos quando cometem crimes eleitorais, assassinatos, 

desvios de recursos públicos e outras formas de infração à Lei. A moeda de troca é o 

voto conquistado ou encabrestado em seu município para os governantes militares. O 

Estado não pune ou é conivente para com o uso da violência e com os desmandos 

praticados pelo chefe político local. 

No percurso de 1984, o prefeito Mardônio aproxima-se politicamente do 

deputado estadual Francisco Diógenes Nogueira, do PFL, seu parente, cuja aproximação 

resultaria no fortalecimento do poder político da família Diógenes no município. 

Também favorecendo a realização de algumas demandas para o município, que foram 

intermediadas por Diógenes Nogueira com o governador Gonzaga Mota. A partir de 

então, Diógenes Nogueira constrói forte ligação política com o prefeito Mardônio, o 

qual seria, nas eleições estaduais de 1986, o deputado estadual com maior número de 

votos em Pereiro. Entretanto, por infelicidade política do prefeito Mardônio, Adauto 

Bezerra, seu candidato a governador do estado 1986, não foi eleito e nem o deputado 

Diógenes Nogueira, fazendo, assim, com que perdesse sua força política no âmbito 

estadual. Além disso, também recaíram sobre a sua gestão obstáculos de outra natureza.     

Além dos problemas resultantes dos confrontes entre famílias, que recaíram 

sobre Mardônio, a derrota eleitoral de Adauto Bezerra ao governo do estado, em 1986, 

para o empresário Tasso Jereissati (PMDB) inviabilizou a realização de algumas 

demandas requisitadas pelo prefeito Mardônio Diógenes para o município, nos anos 

1987 e 1988, junto ao governo do estado. Dentre as demandas da época, havia as 

estradas que melhorariam o acesso das comunidades rurais à sede municipal e 

municípios vizinhos. As estradas eram necessidades urgentes devido à precariedade 

para o veículo de transportes para resolver diversificados serviços no município, tais 

como: escoamento da produção para a sede e outros municípios, transporte de 
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estudantes às escolas, resolução de casos de doença e outras coisas. Um dos 

entrevistados enfoca aspectos dessa problemática:  

 

Teve um período também na época do João Terceiro que eu me 

lembro, e já na época do Mardônio Diógenes também, que as estradas 

que davam acesso para o sertão, se estragavam com o inverno, só 

rodava transporte no verão, no inverno as águas acabavam as estradas, 

só se vinha a cavalo, e quando adoecia alguém lá no sertão, vinha 

numa preguiçosa, tinha que trazer carregada no ombro, e para enterrar 

do mesmo jeito. (Entrevista, nº 10, 2012, p. 20).  

 

A partir do governo de Tasso Jereissati (1987-1990), vários fatores trazem 

problemas para a gestão de Mardônio Diógenes em Pereiro. Primeiro, encontrou 

dificuldades em realizar as demandas de estradas e outros serviços, porque o governador 

é seu adversário político; também porque seus deputados não foram eleitos. O segundo, 

sua política de centralização do poder no município contribui para a perda de 

legitimidade e apoio político no município. Várias lideranças que o ajudaram a eleger-se 

passaram a oposição. A partir de 1986, um grupo de ativistas formado por novas 

lideranças políticas e comunitárias insatisfeitas com - a falta de liberdade política, 

perseguição aos adversários e ameaças feitas por Mardônio àqueles que ousavam 

discordar das suas ações ou simplesmente discordar de questões relacionadas à sua 

gestão, - conseguiram apoio de Tasso Jereissati, que priorizou o município de Pereiro 

para efetivar sua política de repressão à violência e pistolagem, bastante visível na 

região. Como foi enfatizado por um dos vereadores entrevistados:  

 

Então, na época do Mardônio foi muito isso, foi muito forte isso, a 

repressão, o medo, porque você não podia falar nada não. [...] E a 

Globo fez um Globo Repórter voltado para o problema da violência 

política e pistolagem no município de Pereiro. Isso marcou muito e o 

município ficou conhecido como um município violento. E na verdade 

Pereiro não era um município violento. (Entrevista nº 13, 2013, p. 07-

08).  

 

Outro entrevistado destacou o problema da falta de liberdade:  

 

Não havia crítica na época. Era o medo e a intimidação que tomava 

conta de tudo. Seu Leônidas Morais, que era uma liderança política na 

época e que era vereador, teve que fugir às pressas daqui. Então, não 

havia espaços para a crítica e nem para a oposição. Esse pessoal era 

alinhado ao Regime Militar, tanto o João Terceiro, o Chico Nogueira, 

quanto o Mardônio Diógenes. (Entrevista nº 08, 2012, p. 08). 
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No que toca ao relacionamento político do prefeito Mardônio com os adversários 

ou insatisfeitos com as suas práticas políticas, vários entrevistados confirmaram que, 

quando o Mardônio se sentia ofendido ou contrariado, costumava revidar com ameaças. 

Segundo o entrevistado (Entrevista nº 02, 2011, p. 07), Mardônio chegou a ter uma 

questão com o ex-vereador Leônidas Morais, que na época seria candidato à Presidência 

da Câmara Municipal, candidato do ex-prefeito João Terceiro, no entanto, Mardônio 

Diógenes apresentou outro candidato, resultando que, por questão da disputa da 

Presidência da Câmara, Mardônio ameaça Lêonidas Morais, dando-lhe um prazo para 

que abandonasse a cidade, sendo em seguida obdecido. Fato esse confirmado pelo 

próprio Leônidas Morais em entrevista.    

É importante aqui ressaltar que, até o início de 1986, pouco existia de oposição 

política a Mardônio em Pereiro, mas quando existente, não teria liberdade para 

contrapô-lo. Esse condicionamento político foi mencionado por vários entrevistados. O 

relato de ex-vereador com mandato na gestão Mardônio sintetiza o que descrevi nesse 

parágrafo. Vejamos:  

 

Não existia não meu filho, não existia de jeito nenhum. Ele fez o que 

quis aqui, ficou rico. E os adversários da época dele o que diziam? 

Não diziam nada, todos tinham medo dele. Era na base do medo. Aqui 

teve uma época (após a Chacina do Alto Santo) que chegava o Jornal 

aqui, a gente pra mostrar ao amigo você levava dentro de uma lata, 

com medo. Tá bom a respeito dessa época. Nessa época era um terror 

aqui em Pereiro. (Entrevista nº 06, 2011, p. 06).  

 

Outro relato enfatiza ações políticas do prefeito que não deram certo: 

 

Na época do Dr. Mardonio, teve um bocado de coisas que não deu 

certo, silagem que deu tudo a baixo, plantio que não deu certo, 

plantava no lugar errado, na época errada, [...] ele era atrapalhado até 

como agricultor. Ele era mais inteligente com gado, com o gado ele 

sabia lutar. Tinha três ou quatro fazendas, uma aqui, uma na Caatinga 

do Atanázio, enfim. (Entrevista nº 02, 2011, p. 14-15). 

 

Nos comentários e avaliações que os entrevistados fazem acerca da gestão e 

práticas pessoais do prefeito Mardônio Diógenes, podemos analisar que existem 

aspectos positivos e negativos no seu governo. O aspecto positivo destaca a construção 

de estrutura hídrica para o município, principalmente a construção do Açude Adauto 
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Bezerra, quando na década de 1980 a população urbana cresce, o abastecimento de água 

da sede é precário, com serviço prestado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

(CAGECE), cuja fonte provém de cacimbas e cacimbões. No entanto, havia um grande 

obstáculo à realização do açude mencionado, pois a construção do mesmo não era aceita 

por muitos proprietários de terras de baixios de plantação de arroz, batata doce, verduras 

etc., as quais seriam cobertas. Nesse caso, além da busca dos recursos para construção 

junto aos órgãos governamentais, Mardônio teria que convencer ou enfrentar a oposição 

de latifundiários locais contrários à construção do açude. Conseguindo os recursos com 

o governo estadual, enfrentou a oposição dos latifundiários, muitos daqueles que o 

apoiaram nas eleições para prefeito em 1982. Desse modo, efetivou a demanda 

prioritária da população urbana e circunvizinhança naquele momento. Isso demarcou 

positivamente sua administração no município.   

Nenhum outro prefeito seria capaz de enfrentar a oposição dos proprietários de 

terras que seriam prejudicados em suas atividades agrícolas. Vejamos o que disse um 

dos entrevistados:  

 

Então por esse lado aí, víamos que ele estava fazendo uma obra que 

era imprescindível e (complicada) pela localização; e como encobria 

praticamente todos os baixios que circundam aqui a cidade, verdadeiro 

celeiros de produção, eram baixios extremamente férteis, e por conta 

que atingia muitos proprietários daquelas terras, então a gente dizia: 

não, eu acho que ele não vai conseguir não. Outro prefeito não faria 

isso, até pelo fato de [...] ele era daqueles que podia fazer, e não se 

preocupar com quem não gostou. (Entrevista nº 01, 2011, p. 05-06).    

 

O ex-vereador que o apoiou na eleição para prefeito em 1982 avaliou que a 

administração do “Dr. Mardônio foi muito boa! Foi um grande prefeito aqui. Logo ele 

gostava muito d’água, então eu chegava e dizia: Mardônio em tal canto tem um açude 

pra fazer, e ele dizia: pronto. E fazia”. (Entrevista nº 05, 2011, p. 04). O mesmo 

entrevistado chama a atenção para à dificuldade administrativa por falta de recursos. Na 

sua concepção, o prefeito Mardônio não pode fazer muito pela agricultura “[...] porque 

naquele tempo não tinha recursos, não é como hoje [...]. Eu sei que a renda naquela 

época era mais pouca”. (IDEM). 

Além dos serviços mencionados, outros aspectos são avaliados positivamente na 

gestão do prefeito Mardônio Diógenes. Ele é reconhecido por alguns entrevistados 

como um homem humilde, atencioso e bom para os pobres, caridoso e prestador de 

favores. Vejamos alguns comentários a respeitos das características e ações do prefeito 
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Mardônio, que, segundo entrevistado: “Pelo menos quando chegava o tempo das férias 

eu ia a São Paulo. [...] Ele nem falou nada pra mim. - Quanto gastou nas passagens? -. 

Deu o dinheiro e pronto. Pra mim era muito bom”. (Entrevista nº 05, 2011, p. 05). Outro 

comentou o seguinte: 

 

Eu só acrescento dele o seguinte: para a pobreza era um homem muito 

caridoso. Era um homem muito caridoso, todo pobre queria bem a ele. 

Tratava a gente bem. Você podia ser uma criança e ele chamava de 

meu filho, podia ser um velhinho ele chamava de meu filho. Era 

assim, e eu não posso falar nada a outro respeito porque eu sou 

compadre dele e muito amigo. Eu prefiro nessa (noutra) parte não 

falar. (Entrevista nº 05, 2011, p. 08). 

 

O prefeito Mardônio era caridoso em que aspecto? Perguntei a alguns 

entrevistados. O ex-vereador, seu correligionário político, respondeu o seguinte: “Em 

tudo. Olhe, o leite da fazenda dele na quinta-feira Santa e sexta-feira nós íamos pra lá 

pra distribuir com a pobreza. Era uma promessa do velho pai dele” (Entrevista nº 05, 

2011, p. 09). Outros entrevistados dizem que Mardônio era muito atencioso e que onde 

passava parava seu carro para dar carona às pessoas do município. Vale ressaltar que 

vários entrevistados veem as políticas de atendimento de demandas e resolução de 

problemas de abastecimento de água, construção de calçamento, socorro aos flagelados 

da seca, construção de uma escola como favor e caridade prestada pelo gestor 

municipal, não como atividades ou obrigações do gestor público com a sua função. 

Para a Ciência Política e Sociologia, a realização dos serviços públicos não é 

favor e nem caridade, são obrigações competentes ao poder público. No entanto, 

comumente, esses serviços são realizados de modo fisiológico e clientelista pelos 

gestores públicos. Como de praxe da política brasileira, o clientelismo e o favor podem 

ser observados dentre algumas das características da política coronelista. No entanto, 

conforme a nossa análise, Mardônio utiliza pouco o clientelismo, enquanto os prefeitos 

anteriores recorriam com maior frequência. Podemos afirmar que governa de forma 

autônoma, com os recursos políticos que adquiriu com a elite política estadual, 

exercendo o poder de forma personalizada enfrentando os adversários políticos de 

forma radical, centralizando suas ações, configurando-se como o tipo ideal do coronel 

retratado na obra de Victor Nunes Leal. Ademais, o regime militar, ao invés de refrear o 

coronelismo, ao contrário, deu sustentação e resistência aos agropecuaristas e 

fazendeiros em decadência econômica.  
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O regime militar, durante seu período de vigência política (1964-1985), com 

suas políticas repressoras, violência e tolhimento das liberdades políticas e sociais, 

replicou nos estados e município. É importante ressaltar que o domínio político do 

município de Pereiro, no percurso histórico mencionado, esteve nas mãos de uma elite 

dirigente que oscilou em torno de chefes políticos de duas famílias: Nogueira de 

Queiroz e Diógenes, os quais seguiam os comandos da elite política estadual e do 

governo federal, governando de acordo com a ideologia e os interesses do sistema 

político vigente. 

 

3.3. O regime militar e o atrofiamento das instituições sociais no município de 

Pereiro. 

 

O município de Pereiro, durante o Regime Militar (1964-1985), esteve sob o 

domínio de um único grupo político que alternou o poder Executivo Municipal. O poder 

local esteve sob o domínio político de Chico Nogueira que foi vice-prefeito no período 

1963-1966 e prefeito em 1967-1970, 1973-1976, alternando o poder com o prefeito João 

Terceiro nas gestões 1971-1972, 1977-1982, e vice-prefeito do Chico Nogueira em 

1967-1970. O último foi o prefeito Mardônio Diógenes, no período 1983 a 1988. O 

primeiro filiado à UDN e em seguida à ARENA e ligado ao governador Virgílio 

Távora, enquanto João Terceiro foi filiado à ARENA e ligado ao governador Adauto 

Bezerra, e Mardônio Diógenes filiado ao PDS e em seguida ao PFL, também ligado a 

Adauto Bezerra. Enfim, ambos os chefes políticos que administraram Pereiro no 

período 1962 a 1988 eram ligados ao grupo dos coronéis (Virgílio Távora, César Cals e 

Adauto Bezerra). Todos eles eram fazendeiros e agropecuaristas. Chico Nogueira mais 

moderado, dialogava com a oposição ou líderes estudantis que reivindicavam por 

mudanças na época. O João Terceiro, mais conservador, intervia com a força que lhe 

convinha contra o movimento estudantil e adversários políticos. Mardônio Diógenes, 

também fazendo valer a força do regime militar e o conservadorismo político, 

exercendo um governo coronelista e repressivo. Todos eles agropecuaristas e 

comerciantes com formação universitária. O município nessa época é tipicamente rural, 

com sua população urbana muito inferior à rural, cuja base econômica é a agricultura, a 

pecuária e o comércio. Portanto, havia um contexto favorável ao domínio político de 
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cunho tradicional, clientelístico, patrimonialista e conservador. O sistema político local 

era o seguinte:         

 

É todo o sistema coronelista desta moldura que, até a própria raiz 

patrimonial dele, por que eles sempre tiveram essa prática de 

demonstração de força, sempre de mostrar uma questão de muita 

força. Isso era com ele [João Terceiro], com os Nogueiras, com o 

Chico Nogueira [prefeito], com os Diógenes [Francisco Diógenes 

Nogueira e Mardônio Diógenes] todos eles que estiveram no poder, 

usaram muito da força, da força do poder e da força mesma do 

coronelismo que imperava aqui na época. [...] Eles estiveram sempre 

ligados ao grupo dos coronéis que foram governadores do Ceará. 

(Entrevista nº 07, 2011, p. 05). 

 

A repressão exercida sobre os movimentos e instituições sociais como Igreja 

Católica, Movimento Estudantil, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Movimento pela 

Reforma Agrária durante o regime militar replicou no município de Pereiro. O Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Pereiro permaneceu praticamente inoperante no município 

até a abertura democrática em 1985, limitando-se a atividades pequenas como, distribuir 

pequenos recursos enviados e controlados pelo Estado, bem como realizar pequenas 

ações do seguinte tipo: conseguir médico para atender aos associados em parceria com o 

governo municipal ou governo estadual, auxiliar os trabalhadores à aposentadoria rural 

e outras ações menores. Na realidade, o Sindicato é vigiado e controlado pelo Estado. 

No caso do município de Pereiro, os obstáculos impostos ao movimento sindical na luta 

pela Reforma Agrária ou por melhores condições de vida do homem do campo foram 

enormes, haja vista que a elite dirigente é composta de agropecuarista, fazendeiros, 

comerciantes-proprietários rurais e seus descendentes com formação universitária, 

também agropecuarista, todos aliados do regime político vigente. Enquanto nas décadas 

de 1970 até metade dos anos 1980 foram desencadeadas lutas pela Reforma Agrária em 

diversos municípios cearenses, elevando o número de conflitos entre fazendeiros e 

agricultores sem terra ou rendeiros, resultando em reivindicações e conquistas de 

latifúndios improdutivos pelos trabalhadores rurais; em Pereiro havia frágil organização 

do Sindicato e Igreja Católica por conta da conjuntura social existente no município. A 

fala de um dos entrevistados descreve categoricamente o contexto.  
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Aqui, o Sindicato nunca se meteu nessas coisas. E se tivesse tido teria 

evitado até [...] como no caso do Pau Ferrado município de Ereré hoje. 

Então tiraram os moradores de lá, apelaram para o Sindicato, o 

Sindicato não entrou, não fez nada, [...] o sindicato fez foi fugir. Lá o 

problema foi por questão de renda, uns queriam mais, ele [o dono 

queria pagar menos] e tal. O sindicato em luta pela terra nunca entrou. 

Aí disseram que tinha uma propriedade improdutiva do Raimundo 

Benício Diógenes, irmão do Dr. Nogueira. Está improdutiva, vamos 

desapropriar, então pegaram os dados e souberam lá, então esses 

fazendeiros souberam antes, encheram de gado lá, e continua hoje sem 

Reforma Agrária. Já foi vendido parte da propriedade para pessoas 

diferentes e morreu o movimento. (Entrevista nº 02, 2011, p. 13).  

 

Os obstáculos ao movimento por Reforma Agrária em Pereiro são vários, desde 

o mando político de fazendeiros, a política do Estado reprimindo os movimentos sociais 

e estudantis, a cultura do reconhecimento ou solidariedade do vaqueiro, rendeiro, 

morador ou sem-terra com o proprietário rural e a falta do elo organizativo da Igreja 

Católica com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não houve esse enlace entre essas 

instituições de representação da sociedade civil. Além dos problemas mencionados, 

havia a burocracia estatal, o respeito e o medo que os trabalhadores sentiam dos 

fazendeiros locais. Vejamos alguns obstáculos que foram apresentados por 

representantes do Movimento Sindical da época:  

 

A gente foi vendo que o município de Pereiro não era um município 

onde a Reforma Agrária iria agir efetivamente. Por que? Primeiro 

porque é um município fundista. Aqui nós temos uma enorme 

quantidade de pequenas propriedades de até 50 hectares, muito 

representativo até 50 hectares; de até 100 hectares já diminui muito e 

de acima de 100 hectares é bem pouquinho. Então, na verdade, a gente 

já foi vendo que o município de Pereiro não seria a praia da Reforma 

Agrária. Então havia poucas propriedades improdutivas ou pouco 

produtivas. No caso também a gente já foi vendo outro grande 

obstáculo: com quem é que estavam essas propriedades? Estavam com 

a família Diógenes e aí quem é que tinha coragem de ir para lá, de 

ocupar lá? Quem é que tinha coragem de enfrentar, de mexer. Então 

foi uma coisa que já não possibilitava. Havia a fazenda de Mardônio 

Diógenes, que estava praticamente dentro do limite permitido pela 

Reforma Agrária dentro do exigido no âmbito federal. Na época, não 

havia os programas estaduais, então a coisa ficou impossibilitada. 

(Entrevista nº 10, 2012, p. 11).  

 

Se desde a década de 1970 até metade dos anos 1980, prefeitos da região do 

Vale do Jaguaribe e pessoas ligadas a eles politicamente foram assassinadas, além de 
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lideranças políticas e sindicais que tiveram o mesmo destino, imaginem líderes de 

movimento sindical que ocupassem o latifúndio ou fazendas improdutivas? Qual o 

principal obstáculo? Essas terras são propriedade de prefeitos e agropecuaristas do 

município, os quais têm forte influência política com o governo do estado, que defende 

a preservação do latifúndio. Além disso, quem domina a economia e a política na região 

do Vale do Jaguaribe são os agropecuaristas, fazendeiros e grandes comerciantes locais. 

Quem ousaria no caso de Pereiro ocupar as terras da elite dominante, dos prefeitos? O 

controle do médio e grande latifúndio está nas mãos da classe dirigente, de seus 

correligionários ou de famílias tradicionais da região, que também comandam o poder 

local. Além da cultura tradicional que, diante dos conflitos entre famílias rivais ou 

disputas pelo poder e pela terra ou em defesa da honra, fazem uso das armas e da 

violência privada. Esse contexto de violência política e de repressão à liberdade social 

atrofiou muito as instituições locais. Vejamos o que diz um dos entrevistados  

 

Nossa cidade ganhou manchete a nível nacional, inclusive o Globo 

Repórter esteve aqui e fez uma reportagem sobre a pistolagem e isso 

repercutiu Brasil a fora, e o medo, eu ainda era criança, mas pelo 

relato dos meus pais sobre a época, o medo era forte, as pessoas não 

tinham coragem de lançar mãos de qualquer tipo de movimento social 

para enfrentar isso não. Porque a resposta era na bala, na ameaça, na 

agressão física, então o povo tinha muito medo e isso com certeza 

atrofiou muito esse sentimento de ir à luta em busca de interesses aqui 

no nosso município. (Entrevista nº 08, 2011, p. 07). 

 

Nas décadas de 1970 e 1980 foram desencadeadas lutas em diversos municípios 

cearenses entre fazendeiros e agricultores sem terra, reivindicações e conquistas dos 

trabalhadores rurais que resultaram na conquista de latifúndios improdutivos. No caso 

de Pereiro, por falta de condições objetivas, sindicato rural e igreja católica não 

conseguiram avançar o movimento, portanto, assim não realizando nenhum 

assentamento rural no município.   

O medo ou temor que trabalhadores e sindicalistas sentem para ocupar 

latifúndios improdutivos são provenientes, conforme relatos de entrevistados, dentre 

alguns motivos, pelo respeito ao patrão, sentimento de lealdade, falta de organização e 

poder dos fazendeiros. O poder familiar também é um forte obstáculo. Vejamos os 

motivos:  
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Aquela família [...] tinha o poder de amedrontar as pessoas e, 

principalmente, quando chegou à gestão do Dr. Mardônio Diógenes, 

porque você já deve saber do problema da violência, então foi que o 

pessoal ficou temeroso e aí nunca tentou tomar uma ação dessa 

natureza, de ocupar terras em Pereiro. (Entrevista nº 10, 2012, p. 12).  

 

Vários obstáculos se impuseram ao movimento por reforma agrária no 

município de Pereiro. A burocracia estatal, predominância do minifúndio, solidariedade 

e respeito; também o medo que muitos trabalhadores sem terra, moradores de favor ou 

rendeiro sentiam dos fazendeiros locais. Enquanto, isso, o movimento da igreja católica 

e do sindicato rural permaneceu basicamente no plano das ideias, com discussões e 

esclarecimentos aos trabalhadores, orientação sobre os direitos constitucionais, no 

entanto, não avançou ou se materializou em conquista de terra para os trabalhadores. 

Com exceção de concessão da Igreja Católica local, que através do empenho do pároco 

local (Domenico Zoochi), no final da década de 1980 dividiu terras de sua propriedade 

do Tomé Vieira com cerca de vinte (20) famílias que ali residiam e trabalhavam há 

muitos anos.    

O movimento estudantil, que durante o regime militar organiza-se no município 

por intermédio dos grêmios estudantis, é coagido por meio da repressão e da prisão de 

estudantes. No município de Pereiro, na gestão do prefeito João Terceiro, o movimento 

realizou passeatas por reivindicação de direitos básicos, mas foi coagido pelo poder 

executivo, resultando em prisão ou expulsão de estudantes da cidade. Diante desse 

contexto e estrutura política, as instituições sociais se restringem, portanto, terminam 

exercendo pequenas atividades, ao mesmo tempo atrofiam por falta de espaço para 

desenvolverem suas funções. A estrutura social e política vigente em Pereiro não 

permite a crítica ao coronelismo vigente e suas práticas políticas. Passada a gestão do 

João Terceiro, 1977-1982 veio a gestão de Mardônio Diógenes, reforçando a política 

conservadora e ditatorial do regime militar, fechando ainda mais os espaços de 

reivindicações e de liberdade de expressão. Dessa forma, há o revezamento entre 

mandonismo e coronelismo que impedem o fortalecimento das instituições sociais, 

contribuindo para o atrofiamento das mesmas, que vai prejudicar as lutas por conquistas 

dos direitos sociais e liberdade.  
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É a partir da abertura democrática e redemocratização do país que essas 

instituições começam a se reestruturar e desenvolver suas funções de forma lenta e 

gradual. O que acontece no município de Pereiro não é diferente. Desde então, Igreja 

Católica, movimento associativo comunitário, sindicato rural e movimento estudantil 

passam a atuar e juntos criam um movimento social e político que vai criar as bases de 

superação do regime coronelista local.  

           

3.4. Redemocratização e mudanças políticas: rupturas do poder no Ceará.  

 

O processo do movimento pela redemocratização política no Brasil aos poucos 

abalou as bases de sustentação do regime militar, que de forma lenta e gradual cedeu às 

reivindicações e pressões políticas e sociais. A partir de 1984, o Presidente João 

Figueiredo inicia o processo de abertura política, ao mesmo tempo cresce o movimento 

pelo fim da ditadura militar. A partir de 1985, o movimento se fortalece, passando a 

exigir eleições diretas para a escolha dos seus governantes. O movimento pelas “Diretas 

Já”, encabeçado pelo PMDB, consegue adesão dos movimentos sociais, forçando o 

Presidente João Figueiredo à instituir a eleição indireta para Presidente do Brasil. Essa 

foi a estratégia do regime militar na tentativa de continuar no poder.      

Em 1985, Tancredo Neves é eleito indiretamente Presidente da República pelo 

Congresso Nacional. A partir de então, o movimento do PMDB por eleições diretas 

resultaria na instituição das eleições diretas para escolha dos governos estaduais e 

municipais que ocorreriam em 1986.     

A redemocratização política abalou o sistema coronelista ainda sobrevivente nos 

estados e municípios, principalmente aqueles da região Nordeste. Nesse contexto, o 

estado do Ceará, no governo de Gonzaga Mota (1983-1986), permanece atrelado ao 

domínio do regime militar, quiçá, sob a forte influência e domínio dos coronéis Virgílio 

Távora, César Cals e Adauto Bezerra, os quais comandavam o estado por cerca de 

quatro décadas. No entanto, o Ceará ainda é um dos estados mais pobres do país. Sua 

estagnação econômica, o controle do poder, os desmandos políticos e a pobreza se 

repetiam nos municípios do interior, os quais eram dirigidos por seus correligionários.   

Nesse contexto, o município de Pereiro encontra-se em situação de estagnação 

econômica, pobreza, carente em serviços públicos e sob o domínio político coronelista 



132 
 

que faz uso da intimidação e da violência para controlar a vida local e se sustentar no 

poder. Na percepção de um entrevistado, “Pereiro era parado, empereirado, Pereiro era 

estagnado”. (Entrevista nº 01, 2011, p. 04).   

O processo de redemocratização, a eleição de Tancredo Neves e a aproximação 

das eleições estaduais de 1986 fortalecem o movimento da sociedade por mudanças no 

sistema político, criando espaços para que novos personagens entrassem em cena no 

âmbito estadual e municipal. No estado do Ceará, o movimento por mudanças antes 

iniciado pelo PDMB alcança êxito e adesão da elite empresarial do estado. A partir de 

então, as reivindicações por mudanças estruturais, políticas e econômicas envolvem um 

grupo de empresários com ideologia modernista, os quais agregados no Centro 

Industrial do Ceará (CIC) passaram a contestar o governo dos coronéis, exigindo uma 

nova política que contemplasse as reivindicações dos empresários modernos e 

movimentos sociais organizados da sociedade civil.  

A extensão dos movimentos, sentimentos e desejos de mudança se expandem às 

regiões metropolitanas do estado e municípios do interior, alcançando o município de 

Pereiro. Esse contexto possibilitou a formação de novas lideranças (estudantis, 

comunitárias, esportivas) políticas no município que, observando as mudanças 

propiciadas pela redemocratização, aos poucos se organizam no sentido de buscar 

soluções para os problemas do seu município. Essas lideranças se organizam no que 

denominam de Movimento Pró-Mudanças63, do qual sairiam os futuros governantes do 

município. Em seguida, com a aproximação das eleições estaduais, o movimento se 

fortalece com a adesão de representantes de instituições sociais e de pereirenses 

residentes fora do município.  

Lançada a candidatura de Tasso Jereissati ao governo do estado em 1986, o 

Núcleo do PMDB64 de Pereiro faz sua convenção e regulariza o partido no município 

com objetivos de apoiar a campanha eleitoral de Tasso, do PMDB, contra Adauto 

                                                           
63 Foi fundado em Pereiro, em 1985, com apoio à eleição do Presidente (Tancredo Neves - PMDB), cujos 

componentes inconformados com a administração centralizadora e ditatorial do prefeito Mardônio 

Diógenes (PFL), uniram-se na luta pela liberdade política do seu povo. O contexto é de violência, falta de 

liberdade de expressão, pistolagem, medo e insegurança desencadeados pela dominação tradicional há 

décadas prevalecente na região. O movimento foi encabeçado por Antônio Bezerra Falcão, Raimundo 

Pessoa, José Irineu de Carvalho, o vereador Leônidas Morais, vereador José Francisco dos Santos 

Sobrinho, Moacir José Estevam e outros integrantes do Núcleo do PMDB no município, culminando no 

que Antônio Bezerra Falcão, Presidente do PMDB municipal, na época denominou de Nova Oposição. 
64 A organização do partido centrou-se em dois objetivos: a) apoiar Tancredo Neves à Presidente da 

República e Tasso Jereissati ao governo do estado do Ceará; b) organizar um grupo político no município 

que pudesse agregar setores da sociedade que discordavam do sistema político que governava o Ceará e 

Pereiro na época. 
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Bezerra (PFL), candidato do prefeito Mardônio Diógenes, também defensor do sistema 

político dos coronéis. Nesse período, conforme entrevistados, apenas as lideranças 

destemidas apoiaram a campanha do Tasso. Vejamos o que disse um dos dirigentes do 

PMDB na época.  

 

Então começaram esse movimento de mudança que foi com a 

fundação do partido do PMDB, foi quando o Tasso Jereissati se elegeu 

governador do estado pelo PMDB, daí foi quando se conseguiu fazer o 

partido em Pereiro; de fazer a convenção, mesmo todo mundo 

amedrontado, nesse momento, pouca gente participando, só os mais 

destemidos mesmo são os que participaram. Então se conseguiu 

realizar esse movimento (Entrevista nº 10, 2012, p. 03). 

 

   Havia, na realidade, por parte da sociedade local e apoiadores de campanha de 

Tasso Jereissati, apreensão, medo e insegurança. A figura, a força e a cultura do 

coronelismo ainda era muito presente no sertão cearense. Conforme análise de Saraiva 

(2011), o regime militar no Ceará criou a sensação de temor aos coronéis. Para Saraiva, 

aos poucos o povo foi perdendo o medo, foi “espantando o medo”.  

 

Na verdade, era isso mesmo: havia um temor de que, se libertando dos 

chefetes que representavam os coronéis, estes pudessem tomar 

represálias. A alma penada dos velhos senhores do sertão parecia 

assombrar as pessoas. Creio que, para os menos informados, os 

ingênuos e desavisados, esse temor era remanescente do sistema 

militar vigente até bem pouco tempo. Em outras palavras: se era 

“coronel”, podia mandar prender, arrebentar. (SARAIVA, 2011, p. 

163).     

 

No âmbito da política estadual, alguns desdobramentos políticos desagregação 

no interior da elite dirigente, assim resultando na ruptura do poder. Gonzaga Mota 

rompera primeiro com Virgílio Távora, em seguida, no último ano de seu mandato, em 

1986, rompe com Adauto Bezerra. No mesmo ano, Gonzaga Mota lança Tasso Jereissati 

como candidato a governador pelo PMDB. Candidatura inspirada, segundo Saraiva 

(2011), nos ideais da Renovação, quando os publicitários ainda não tinham cunhado a 

palavra adequada, “Mudança”. Nesse sentido, deflagrado o processo eleitoral, Tasso 

derrota Adauto Bezerra, do PFL, desbancando do poder o grupo dos coronéis, resultado 

do projeto politicamente viabilizado por Gonzaga Mota e sustentado por um movimento 

de massa para derrubar o regime militar, o coronelismo e “acabar com o clientelismo”. 

Dessa forma, põe fim à hegemonia política dos governos militares no Ceará. 
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Essa ruptura no poder só foi possível devido ao processo de reorganização e 

exercício do poder político no Ceará, ocasionada com a mudança do domínio político 

dos coronéis para o empresários modernos, quando Tasso Jeriessati foi eleito 

governador do Ceará em 1986. O contexto histórico e econômico também contribuíram 

para a ruptura do sistema coronelista para um sistema político moderno. Nesse sentido, 

segundo Carvalho,  

  

Com a desestruturação das velhas formas de economia e de política, 

duas alternativas básicas de reorganização e exercício do poder se 

anunciam. A primeira, materializada na presença dos movimentos de 

trabalhadores rurais no cenário político partidário, o que certamente 

tem implicações no desenho do poder local. A segunda, representada 

pela participação na disputa de postos políticos por grupos 

empresariais importantes, que se apresentam como críticos do 

coronelismo e portadores de uma mensagem de mudança política. 

(2009, p.12).           

 

Nesse momento, a situação do município de Pereiro é idêntica a de muitos 

outros da sua região. Conforme estudos de Rodrigues, Menezes, Moura (2010, p. 21),  

 

A região do Vale do Jaguaribe controlava esse poder oligárquico 

marcado pelo apadrinhamento, favores clientelistas e nepotismos 

exagerado. O que se fez em comum no município de Pereiro, 

município brasileiro do estado do Ceará que perpassou esse período 

coronelista.  

 

A história real do município ultrapassa as fronteiras literárias de seus poetas, 

poetisas e cantadores, ou melhor, insere-se em uma sociedade dividida pelas classes 

sociais, portanto, ainda marcada pelo exercício do coronelismo, na qual “A estagnação 

econômica e social se arrastava por longos anos, chegando a despertar um sentimento de 

utopia na sociedade. O município de Pereiro ansiava por uma abertura política”. 

(RODRIGUES, MENEZES, MOURA, 2010, p. 21-22).  

 

3.5. Governo Jereissati, movimento e oposição ao coronelismo municipal versus 

sucessão municipal de Mardônio Diógenes. 
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Tasso assume a direção do estado em 1987, cria medidas inovadoras de 

regularização fiscal, organiza a folha de pagamento do setor público, cria programas na 

área da saúde, investe na segurança pública com políticas de repressão à violência e a 

pistolagem, focando especialmente a região do Jaguaribe, com atenção significativa no 

município de Pereiro. Ao desbancar do poder executivo estadual o grupo político dos 

coronéis, o governador Tasso isola seus adversários na capital e no interior, denomina-

os coronéis retrógados, representantes da força do atraso e responsáveis pela estagnação 

econômica do estado e disseminação da pobreza. Desde então, aqueles prefeito que 

pertenciam à base de apoio de Adauto Bezerra enfrentaram dificuldades para realizar as 

demandas do seu município. No caso de Mardônio Diógenes, em Pereiro, além da 

derrota do seu candidato ao governo do estado, seus candidatos ao legislativo estadual e 

federal não foram eleitos, desse modo, sua base de apoio político se desfez no âmbito 

externo, implicando em dificuldades para seu governo.  

 Ao mesmo tempo em que o grupo político de oposição se fortalecia, 

conseguindo adesão de outras lideranças que passaram a se sentir contempladas com a 

política de repressão à violência no município, diante das dificuldades administrativas 

do Executivo Municipal, o grupo de oposição, que intitulava suas ações de “Movimento 

Pró-Mudanças”, assume atividades e funções fundamentais à organização da sociedade 

civil local. Ganha adesão da maior Escola Cenecista de 2º grau do município que, sem 

apoio da prefeitura, adere ao movimento. O grupo consegue bolsas de estudo para 

estudantes carentes dadas pelo Senador Mauro Benevides (PMBD), etc. O movimento 

funda a União Comunitária de Pereiro (UNICOPE) e, por meio desta, seus componentes 

efetivaram significativos serviços básicos para a população do município. Dentre eles, 

fortalecimento das associações comunitárias, programa de financiamento do Banco do 

Brasil, financiamentos para abertura de poços profundos e compra de máquinas 

agrícolas praticamente a fundo perdido. Também contribuíram com a reestruturação do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais que na época estava completamente desativado. 

Desse modo, conquistando adesão de cidadãos de vários setores do município. Fizeram 

a articulações com os conterrâneos que residiam em São Paulo que passaram a 

contribuir com doações para o movimento. Por intermédio dessas ações, exclusivamente 

voltadas ao interesse da população, são reconhecidos por parte dos munícipes. Portanto, 

conforme relato de um dos líderes do movimento,  
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Então as pessoas foram vendo que nós, de certo modo estávamos 

operando mais do que o próprio Executivo Municipal, que estávamos 

mais envolvidos com as lideranças através da UNICOPE, então 

acharam que a gente tinha que ir para a prefeitura (Entrevista nº 01, 

2011, p. 10). 

 

O papel desempenhado pela UNICOPE foi imprescindível à organização da 

sociedade, inclusive, fortaleceu a adesão de outros munícipes ao grupo de oposição ao 

prefeito Mardônio. Em seguida, o governo Tasso e sua política de repressão à 

pistolagem, medidas de segurança pública direcionada ao município de Pereiro e região 

do Jaguaribe, “Fazem com a população de Pereiro, que antes se sentia desprotegida [...] 

muito calada, amedrontada, mas insatisfeita, começa a encorajar-se e aderir ao nosso 

movimento por mudanças políticas em Pereiro” (Entrevista nº 01, 2011, p.09). Neste 

momento, o PMDB já estruturado, avalia que deveria se organizar para concorrer à 

prefeitura municipal nas eleições de 1988.   

José Irineu de Carvalho, economista, formado na Universidade de São Paulo 

(USP), retorna a Pereiro e lidera o grupo de oposição à candidatura de Adauto Bezerra. 

Aproxima-se de Tasso Jereissati, em seguida, coordena sua campanha eleitoral em 

Pereiro. Demonstrando, assim, competência e coragem a opor-se aos candidatos do 

prefeito Mardônio Diógenes no seu reduto eleitoral. Desde então, ganha credibilidade 

do governador Tasso e de vários setores da sociedade local, tornado-se o principal líder 

da oposição, futuro candidato a prefeito do município pelo PMDB. 

O município, no entanto, ainda estava sob o poder de Mardônio Diógenes e seus 

correligionários (agropecuaristas e comerciantes) que ainda detinha forte influência 

política no município. A situação do município é ainda, segundo Rodrigues, Menezes, 

Moura, (2010, p.21) “marcada por nepotismo, apadrinhamento e favores clientelistas 

que eram práticas constantes na região”. Essa configuração apresenta fortes obstáculos 

às mudanças políticas no âmbito municipal que contrastam com a política 

modernizadora do governo Tasso Jereissati. A política administrativa ainda vigente em 

Pereiro, sob o comando político de Mardônio Diógenes, era uma política tradicional. 

Referindo-se ao município de Pereiro, para Rodrigues, Menezes, Moura, (2010, p. 30),  

 

A política até então implantada reforçava os desequilíbrios e as 

desigualdades sociais. Assim como ainda acontece na atualidade em 
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âmbito federal, estadual e municipal o abuso de poder, mandos e 

desmandos, favorecimento pessoal, constitui as “pragas” que 

contaminam o processo político e democrático.  

  

A região do Vale do Jaguaribe na época é considera a mais violenta do estado. 

Dominada econômica e politicamente por agropecuarista, fazendeiros e comerciantes 

que, mesmo em decadência econômica, ainda mantêm o controle político em suas 

localidades. O poder local ainda permanecia sob o controle dessa elite dirigente. Desde 

a segunda metade de 1970, crimes de pistolagem e assassinatos de políticos chamaram a 

atenção dos meios de comunicação. Em 1977, o prefeito do município de Iracema foi 

assassinado por pistoleiros, vitimado por envolvimento em questões políticas e rixa 

entre famílias locais. Na década de 1980, os incidentes de violência na região 

aumentaram quando integrantes das famílias Diógenes e Nunes entraram em rivalidade 

por questões de terra, honra e vingança, que resultou em mortes dos dois lados. No ano 

de 1983, assassinaram João Terceiro, ex-prefeito de Pereiro, sua esposa Nilda, o 

motorista e um soldado de polícia que fazia a segurança dos mesmos. O fato chamou 

atenção dos veículos de comunicação de massa da época pela atrocidade dos crimes. Na 

época, foi caso de manchete nacional do Jornal O Globo, que denominou de “A Chacina 

do Alto Santo”, colocando em evidência a violência e pistolagem na região do 

Jaguaribe. Em seguida, uma cadeia de crimes ocorre na região, vitimando integrantes 

das famílias rivais, Diógenes e Nunes. A edição do jornal O POVO destaca esses crimes 

em manchete de página inteira, ilustrada por seis fotos de membros do chamado 

esquadrão da morte. (Cf.; O POVO, 11 de agosto de 1988). Esses conflitos chamaram a 

atenção da Revista Isto é Senhor, que publicou matéria enfocando o domínio 

coronelista, a violência e o uso da pistolagem no estado do Ceará. Ainda na década de 

1980, a Rede Globo de Televisão veio à região, fez várias reportagens na região do 

Jaguaribe que resultaram em matéria do Globo Repórter em cadeia nacional, colocando 

em evidência o domínio político coronelista, concentração do latifúndio, crimes e 

pistolagem que acontecem no Ceará, principalmente, no Vale do Jaguaribe. O município 

de Pereiro foi foco da matéria pela Chacina65 do Alto Santo, crimes de pistolagem que 

                                                           
65 Em depoimento a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, Mainha em seu depoimento de setembro 

de 1988, assumiu a autoria dos crimes cometidos na chacina, pois segundo ele o seu ex-patrão teria sido 

morto pelos Nunes, componentes da família rival dos Diógenes e que o João Terceiro estaria de forma de 

direta ou indireta envolvido. Portanto cometerá os crimes por vingança. O mesmo assumiua autoria 

individual, assim isentando o prefeito Antônio Mardônio Diógenes de participação no caso. Noticiado no 
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foram atribuídos pela Justiça do Estado, a Mardôno Diógenes, prefeito de Pereiro. Fatos 

esses que repercutiram no país, replicando negativamente sobre a região do Jaguaribe, 

controlada na época por agropecuaristas, fazendeiros e grandes comerciantes.  

A questão da pistolagem associada à luta de famílias, a honra e interesses 

econômicos foi estudada e elucidada extensivamente por Barreira, 199866. Segundo 

Barreira, nas décadas de 1970 e 1980, contexto da dominação tradicional na região 

Nordeste do Brasil,  

A violência destacou-se como uma das características marcantes da 

Região (Nordeste), dando contorno às relações sociais, imprimindo 

uma marca nas relações entre dominantes e dominados. O arbítrio dos 

grandes proprietários de terra fornecia as `regras do jogo´, nas quais o 

camponês se adequava com uma atitude de submissão/medo e, ao 

mesmo tempo, percepção de que a violência poderia ser acionada. Os 

famosos `coronéis´ da Região eram a ponta mais visível dessa 

violência, tendo como atributo de sua figura o uso da força como uma 

capacidade inerente (BARREIRA,1992; BARREIRA,1998, p.12).  

 

As primeiras incursões ao material de jornais, segundo Barreira, as levaram, portanto, “a 

concluir que os crimes de pistolagem estão geralmente ligados a duas grandes vertentes: 

o voto – que materializa a reprodução do mando político; e a terra – que preserva a 

dominação político-econômica” (1998, p.13). Sua tese é que, “Se a utilização de 

pistoleiros nos assassinatos de adversários políticos demonstra a importância do voto, 

como sustentáculo do poder, o assassinato de camponeses mostra a importância que 

assume a propriedade territorial, deixando transparecer a voracidade da estratégia usada 

para a sua manutenção”. (IDEM). 

                                                                                                                                                                          
programa televisivo “Barra Pesada”,  ALBUQUERQUE, 1988. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=bKE-XHw7ibI>. Acess em: 20 de agosto de 2014.      
66 Nesse contexto, conforme Barreira, tendo a violência como elemento de continuidade dos traços de 

uma cultura dominante, a figura do pistoleiro era, sistematicamente, acionada para resolver os conflitos 

agrários. “O pistoleiro ´... não é personagem fictício, mas `braço armado´ e `autor material´ dos crimes de 

mando, de encomenda e de pistolagem. São crimes nos quais existe a figura do mandante ou autor 

intelectual, que subvenciona as ações. O mandante e o pistoleiro são faces de uma mesma moeda, que 

ocupam posições diferentes na escala social e no desfecho do crime. O pistoleiro é peça de uma complexa 

engrenagem, denominada de `sistema de pistolagem´, caracterizada por apontar uma rede de relações 

prenhe de normas e valores sociais. (BARREIRA, 1998,  p. 12). Em nota nº 1 de seu estudo, destaca que 

“Somente no Estado do Ceará, de 1984 a 1986, foram assassinados 13 trabalhadores rurais a mando de 

grandes proprietários rurais, com o uso de pistoleiros”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bKE-XHw7ibI
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A conclusão de Barreira 1998 é que entre os diferentes aspectos ou diversos 

elementos presentes no sistema de pistolagem, relações entre poder e violência, ou 

política e violência estão relacionadas com a pistolagem, que em determinados 

contextos é acionada para resolver conflitos não solucionados por falta de regras 

democráticas. O dado recorrente é o uso da violência na reprodução do poder.  

Como vínhamos discutindo, anteriormente, a gestão municipal de Mardônio 

Diógenes ocorreu no período 1983 a 1988, quando a região do Vale do Jaguaribe 

ganhou destaque nacional por casos de assassinatos de prefeitos e líderes camponeses, 

inclusive, Pereiro aparece como foco de crimes de pistolagem. Esses fatos prejudicaram 

a imagem e legitimidade política do prefeito Mardônio Diógenes no estado e município. 

Além dessa problemática, o governo Tasso Jereissati67 começa a combater a violência 

no estado, criando uma campanha para “acabar com a pistolagem no Ceará”. Inclusive, 

muito focada na região do Vale do Jaguaribe, focando os municípios de Jaguaribe, 

Pereiro e outros. Assim, “Esta campanha foi organizada pela Secretaria de Segurança do 

Estado, tendo como mote a versão da pistolagem como uma prática atrasada que não 

deveria ter espaço em um Estado moderno”. (BARREIRA, 1998, p. 13). 

A partir de julho de 1988, desencadeia o processo de candidaturas para prefeito 

do município de Pereiro. No período imperava a repressão e o medo. Quem ousaria 

fazer oposição explícita ao coronelismo político reinante no município? O relato 

seguinte é bastante emblemático. 

 

O próprio assassinato do João Terceiro da forma bárbara como 

aconteceu é uma mostra da realidade como era vivenciada aqui no 

município. Uma coisa daquela deixava todo mundo temeroso. Se o 

próprio João Terceiro foi assassinado da forma bárbara como foi, 

imagine um cidadão comum aqui da cidade. (Entrevista nº 08, 2011, p. 

07).   

 

Diante desse cenário político, conforme estudo de caso do município,  

 

                                                           
67 “Em 1986, é eleito governador do Ceará Tasso Jereissati, grande empresário, que teve como principal 

propaganda política modernizar o Estado, eliminando os traços arcaicos e tradicionais que tinha como 

esteio os famosos ´coronéis-políticos`”. (BARREIRA, 1992; BARREIRA, 1998, p. 12).  
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Ser candidato a qualquer cargo eletivo de oposição às forças que dominava o 

município de Pereiro significava está munido de coragem e determinação. Partindo 

dessa premissa, o movimento que contava com o apoio do governador e sua 

comitiva iniciaram-se de forma um tanto tímida, o medo que reinava entre a 

população era cartão postal da cidade. Porém, era chegado à hora de acompanhar 

as mudanças políticas que estava acontecendo no país. A participação da sociedade 

na política foi bastante complicada, até a chegada de doutor Irineu, pois tudo que 

vinha de encontro aos direitos do cidadão estava relacionado aos que detinha o 

poder na região. Mesmo com a garantia estabelecida por leis e a garantia de 

segurança pelo governo do estado, o povo sentia o medo e a opressão. 

(RODRIGUES, MENEZES, MOURA, 2010, p. 30).   

  

A Igreja Católica local, a partir de 1986, conduzida pelo padre Gino (Domenico 

Zoochi), tem papel fundamental para a mudança política no município. O padre, 

observando as práticas conservadoras dos prefeitos João Terceiro e Mardônio Diógenes, 

os crime e violência, a falta de liberdade política no município, percebendo as 

possibilidades de mudança do coronelismo para a democracia no contexto da 

candidatura de Tasso Jereissati em 1986, passa a orientar seus fiéis sobre a escolha dos 

seus governantes. Em seus sermões, chama a atenção para a igualdade entre os homens, 

sobre o valor da liberdade e da paz. Não falando diretamente de voto, indiretamente 

dava a entender que é a favor da democracia, da substituição dos coronéis. Mas em 

determinando momento, o padre Gino “[...] falando publicamente, disse: lugar de 

criminoso é na cadeia. Não é na Assembleia dos Deputados e nem na Prefeitura. Aí o 

povo todo inchou muito sobre essa coisa. Diziam: o padre vai morrer, vão matar o padre 

também”. (Entrevista nº 02, 2011, p. 05). Em seguida, por conta do seu posicionamento 

político e do seu apoio à candidatura de José Irineu a prefeito do município, recebe 

ameaça de morte.  

  

Com essa minha ameaça de morte então eu vi, aqui é perigoso, então 

eu falei para o Bispo: o que é que eu faço agora?  [...] Ele Disse: ‘Pelo 

menos na Matriz você vá devagar.’ Então eu comecei a sete léguas 

daqui, quando vinham as eleições nem o Mardônio e nem o doutor 

Nogueira ganhava mais nada. Eu comecei (a fazer política – orientar 

os fiéis) das comunidades [risos]. E comecei a reunir os eleitores e 

dizer: a dizer a verdade, a verdade é essa: vocês querendo deixar 

resolver a política à bala, com o voto é outra coisa. [risos]. (Entrevista 

nº 02, 2011, p. 06). 

 

Diante das eleições para prefeito, em 1988, José Irineu do PMDB lança sua 

candidatura a prefeito, com seu vice, o comerciante e líder político da família Estevam, 
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Moacir José Nogueira, popularmente conhecido por Zé de Moacir Estevam. O PMDB, 

já fortalecido, recebe apoio do governo do estado, Igreja Católica, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do Município e de outros setores da sociedade. Não podendo se 

candidatar à reeleição, Mardônio Diógenes (PFL) lançou seu sucessor, o respeitado 

advogado José Bezerra Falcão68 (Zé Falcão) e seu primo agropecuarista e vereador José 

Denis Diógenes, os quais ainda contavam com significativo apoio de agropecuaristas, 

fazendeiros, comerciantes e demais setores com interesses ou ideologia semelhantes no 

município.  

A campanha de José Irineu girou em torno da proposta de mudança, 

modernização, democratização do poder público, combate à violência, liberdade de 

expressão, etc, enquanto o grupo do Mardônio sofre oposição do governador do estado. 

Além disso,  

 

Segundo a polícia do estado, Dr. Mardônio teve envolvimento em 

vários crimes na região por disputa de terras e brigas políticas. Na sua 

lista de empregado estava o nome de Idelfonso Maia da Cunha, o 

“Mainha”, considerado o maior pistoleiro do Ceará (RODRIGUES, 

MENEZES, MOURA, 2010, p. 29).  

 

Fatos deste tipo passavam ao conhecimento da sociedade local, causando medo 

e indignação, portanto, repercutiram negativamente sobre a campanha eleitoral para 

prefeito apoiado por Mardônio. Entretanto, seu candidato Zé Falcão instrumentaliza em 

seus discursos a conquista de obras estruturais da gestão Mardônio Diógenes, e por sua 

vez, seus correligionários e apoiadores de campana exploram as qualidades intelectuais 

do Zé Falcão.   

Como o desenvolver da campanha, José Irineu consegue significativa aceitação 

popular, principalmente por causa do apoio que receberá do estado, que segundo 

testemunos da época, “... por que para o governo Tasso, ganhar em Pereiro era uma das 

mais importantes vitórias, [objetivos de Tasso] porque era o município que mais 

precisava de uma mudança” (Entrevista nº 01, 2011, p. 13), por conta do contexto de 

                                                           
68 Seu pai fora correligionário dos prefeitos Chico Nogueira e João Terceiro, Secretário Municipal de João 

Terceiro. Advogado respeitado na Região do Vale do Jaguaribe, ligado ao grupo político que comandava 

o poder político em Pereiro, inclusive ao prefeito Mardônio Diógenes.    
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violência que manchara a imagem do município nacionalmente. Ademais, o sentimento 

de perda do líder João Terceiro por parte de setores da população local, favorecia a 

ascensão e aceitação política dos candidatos de oposição, que estariam realizando 

atividades inovadoras para o município. Por essa via, José Irineu ganhou credibilidade, 

porque conforme nos foi relatado, “As pessoas pensavam o seguinte: estão fazendo o 

que João Terceiro faria se ainda estivesse vivo, estivesse no poder”. (Entrevista nº 01, 

2011, p. 13). Todos esses fatores conjuntamente contribuíram e credenciaram ao grupo 

pró-mudanças ancorado no PMDB, reforçar a candidatura de José Irineu. Outros 

aderiam por interesses particulares, pois viam que apoiando Irineu estariam abrindo 

acesso ao governo do estado.  

A questão da pistolagem foi ao palanque, acirrou os ânimos políticos, portanto 

“aí daí pra frente você percebeu que a coisa fedeu, fedeu, mas graças a Deus a coisa 

correu em paz e a vitória do Irineu logo veio e foi aceita e teve os perdedores e foi tudo 

voltando à normalidade”. (Entrevista nº 01, 2011, p. 13). A vitória eleitoral de José 

Irineu se viabilizou pela conjunção de fatores local e conjuntura de mudanças existente 

no estado, inclusive pela atuação direta e indireta do governador Tasso Jereissati à sua 

candidatura. Conforme relato do ex-prefeito, José Irineu, o governador contribuiu com a 

sua campanha política nos seguintes aspectos:  

 

A contribuição mais direta é que ele tinha que passar para o povo a 

segurança e o que o Tasso podia fazer era mostrar para o povo que ia 

dar todo um suporte; então nós recebemos um suporte muito forte na 

época com a presença da Polícia Civil e semanalmente em Pereiro a 

presença do Secretário de Segurança, o Comando da Polícia Militar de 

Jaguaribe e todo um suporte para que a população sentisse confiança, 

porque se a população não sentisse que tinha uma retaguarda, que 

tivesse algo que ela acreditasse que depois ela não ia sofrer retaliação, 

então dificilmente a gente teria contado com o apoio de lideranças que 

se juntaram a gente no processo político. (Entrevista nº 18, 2013, p. 

02-03). 

 

Com a presença do estado atuando em defesa da sociedade, com o apoio da 

Igreja Católica, ou melhor, do pároco local, a população do município se sentiu mais 

encorajada. A importância da atuação da Igreja, por via da atuação e orientação do 

padre Gino nas comunidades locais, foi fundamental para vitória de Tasso Jereissati e, 

respectivamente, para a candidatura de José Irineu, que resultaria em desbancar os 

coronéis do comando do poder executivo municipal. Conforme José Irineu,  
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O papel básico da Igreja foi super importante, primeiro porque, 

naquele momento de maior sufoco da população, de maior pressão 

política, ela era a única entidade que podia se colocar ao lado do povo 

e ter respaldo com o povo. Nas minhas primeiras reuniões, antes de eu 

ser candidato em Pereiro, as minhas primeiras reuniões quando eu 

ainda não tinha nem intenções de ser candidato em Pereiro, na 

verdade, foram nas comunidades de base, então aonde tinha grupos da 

Igreja foi onde eu consegui levar as minhas mensagens. A Igreja que 

tem a sua frente o padre Gino foi superimportante para o município de 

Pereiro, porque depois do episódio de 86, o papel da Igreja foi muito 

importante, porque era a única voz que o povo tinha era a Igreja, e o 

padre Gino, com o respaldo da Igreja, levava a mensagem para o 

público. Isso foi fundamental para o povo, porque sem a Igreja não 

teria tido sucesso. (...) Não, não. Ele fazia o papel dele através dos 

sermões quando pregava a importância da liberdade do homem, do 

homem ser independente, de ter voz, essa mensagem ele levava 

normalmente nos sermões dele sem fazer uma política direcionada ao 

voto, mas na mensagem dele estava explícito de que quem 

representava aquilo que ele falava seríamos nós. (...) (Entrevista nº 18, 

2013, p. 09-10).  

  

Diante das mudanças decorrentes no estado, eleição de abertura política, eleição 

de Tancredo Neves, Constituição Federal de 1988, queda do regime militar, derrota dos 

coronéis no âmbito estadual e movimento mudancista em Pereiro, outro elemento é 

fundamental: a migração de eleitorado do ex-prefeito João Terceiro. A migração de 

maioria do eleitorado do ex-prefeito João Terceiro foi imprescindível à vitória eleitoral 

de José Irineu, movimento motivado pelo sentimento de perda do líder político João 

Terceiro, assassinado em 1983. Muitos eleitores do João Terceiro aderiram ao José 

Irineu, em 1988. Com a vitória de Irineu, a adesão deles cresceu, os quais 

permaneceram como base de apoio até as eleições de 2000. A partir de 2004, eles se 

dividiram entre o grupo político do José Irineu e o grupo político dos Estevam.  

Todos aqueles fatores, conjuntamente, contribuíram e credenciaram ao Grupo 

Pró-Mudanças a lançar um candidato para concorrer ao executivo municipal. A adesão 

de eleitores e lideranças tradicionais, antes ligados ao João Terceiro e ao prefeito 

Mardônio Diógenes foi decisiva para a superação do domínio político coronelista no 

município. Cujo domínio se desestruturou com a participação e insatisfação de setores 

que antes deram sustentação ao próprio sistema tradicional. O relato de ex-vereador 

sintetiza a análise aqui realizada. Vejamos       
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O povo do João Terceiro votaram tudo com o José Irineu. Votaram no 

José Irineu como se fosse o João Terceiro. Votaram foi quase todo 

mundo. (...) Esses votos prevaleceram de 1988 a 1992, 93 a 96, 97 a 

2000, quando Irineu comandou a política, a corrente do João Terceiro 

que passou para o José Irineu e depois foi dividindo entre Irineu e os 

Estevam e o pessoal do PMDB que era adversário do PDS e do PFL. 

Esse povo que era sentimental do João Terceiro votou tudinho nele. Aí 

teve uma maioria de mais de 500 votos. (...) Quem tinha mágoa do 

João Terceiro votava no outro. (Entrevista nº 20, 2013, p. 16).  

 

Refletindo acerca da mudança do sistema coronelista para o governo das 

mudanças, a partir da gestão Tasso Jereissati, Saraiva analisou que os elementos que 

“viabilizaram essa renovação são a) o desgaste dos coronéis; b) o apoio do Governo, a 

partir da sua imagem; c) o apoio do PMDB, com o envolvimento de suas lideranças e de 

suas bases” (2011, p.120). Até então, compreendemos havia o desejo de mudança que 

se expandiu para os interiores do estado, fazendo com que os eleitores do campo 

“traíssem” os seus patrões e os das cidades votassem contra os coronéis.  

Importante salientar que, com Tasso Jereissati no comando político do estado, 

embora resistente a adesões daqueles chefes políticos oriundos da ala tradicional, aos 

poucos elas vão acontecendo. As adesões políticas não acontecem por acaso. Elas são 

indispensáveis por que os governantes necessitam de fortalecimento político e base 

eleitoral ampla para vencer eleições futuras. As adesões também são mobilizadas por 

interesses coletivos e particulares. Mas os interesses particulares aparecem com maior 

intensidade no campo da política. O mais comum é que os políticos migrem para onde 

há maior possibilidade de ganhos simbólicos ou materiais, ascensão política ou 

acomodação junto ao poder.          

Refletindo acerca da temática adesão política, Saraiva analisou que os recentes 

acontecimentos políticos no estado do Ceará evidenciaram que, 

 

a) adesão do homem do interior só se dá pela conquista do poder; b) 

como só quem tem esse poder é o governo e ele não dispõe ou não 

pode honrar os compromissos assumidos, a adesão se desfaz e os fatos 

conduzem ao desmantelamento, a partir da falta de credibilidade do 
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trabalho realizado; simultaneamente, a imagem do governo se 

desgasta e as coisas por aí se complicam. (2011, p. 120). 

 

 No caso a pouco descrito, o autor está se referindo aos motivos que ocasionaram 

a superação do governo dos coronéis. De certo modo, Saraiva tem razão, com a derrota 

eleitoral dos coronéis, alguns cabos eleitorais ou chefes políticos, observando a 

ascensão dos empresários no poder, aos poucos, ou de imediato, se aproximam e 

adentram nas estruturas de poder. No caso de Pereiro, isso aconteceu com chefes 

políticos e vereadores que pertenciam à base eleitoral dos coronéis.      

É necessário salientar que, além dos fatores mencionados, o contexto histórico 

nacional e local favorece o processo de ruptura política no estado do Ceará. Conforme 

foi análise de Barreira, 

 

Dois aspectos me parecem fundamentais para entender as 

transformações na política cearense ou o rearranjo das elites políticas 

locais: a mudança nas relações de trabalho no meio rural que implica 

alterações no sistema de lealdade e dependência; e o novo lugar que “a 

política” passa a ocupar entre as novas elites empresariais. No interior 

desse processo, é gestado um novo quadro político local e o grupo dos 

“jovens empresários” consolida e dá nitidez às transformações. 

(BARREIRA, 2008b, p. 101).  

 

As observações de Barreira (1992, 2008b), Abu-El-Haj e Sousa (2000), 

Carvalho (2009), que em suas análises a respeito das mudanças ocorridas na política 

cearense, apontam que mudanças nas relações de trabalho no meio rural implicaram em 

alterações no sistema de lealdades e dependência, o declínio econômico dos fazendeiros 

e o declínio da produção do algodão provocando o esvaziamento do campo, a migração 

dos moradores para as cidades resultaram em maior liberdade dos eleitores, portanto, 

esses fatores aceleraram o processo de mudança já em andamento proporcionado pelo 

retorno das eleições diretas no país. Esse conjunto de fatores também contribuiu para a 

superação do domínio político tradicional no município de Pereiro.  

A interferência do governador Tasso Jereissati na política do município, como 

foi mencionados nas entrevistas, é imprescindível à superação do domínio coronelista 

na época ainda vigente em Pereiro. O relato de cabo eleitoral de Mardônio e Zé Falcão 

evidencia a influência do governador do estado no processo da mudança política 

desencadeada no município já mencionado.     
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Foi quando entrou o Tasso Jereissati que, na verdade, foi quem acabou 

com a pistolagem foi, embora ele não tenha dado sequência 

posteriormente, mas primeiro ele foi o responsável por dizimar a 

pistolagem na região. Irineu só foi prefeito de Pereiro porque Tasso 

Jereissati foi eleito, se caso fosse o Adauto Bezerra, ele não teria sido 

prefeito não. [...] É porque, na verdade, não tinha clima não, não havia 

clima para ele ingressar na política em Pereiro não. Porque Mardônio 

era ligado ao coronel Adauto Bezerra. E nessa história do coronel, 

Adauto Bezerra ganhando, quem ia continuar mandando era 

Mardônio. (Entrevista nº14C, 2013, p. 05). 

  

Apuradas as urnas, em 15 de novembro de 1988, José Irineu, do PMDB, obteve 

3.093 votos contra 2.544 votos de Zé Falcão, do PFL. Uma diferença significativa de 

549 votos de diferença, assim, derrotando o representante do grupo político 

(coronelista) que dominara o município há décadas. A disputa eleitoral para composição 

do Legislativo Municipal foi bastante equilibrada. Irineu elegeu 05 (cinco) vereadores e 

o Zé Falcão (06 seis) vereadores. Cabe aqui registra que, comparando-se o número de 

votos obtidos por cada candidato ao executivo municipal e composição da Câmara de 

Vereadores, podemos afirmar que a sociedade local, certo modo, ainda está bastante 

dividida em torno do projeto político empresarial e do projeto político coronelista.  

 Com o apoio de vários setores da sociedade e do governo do estado, da adesão 

de eleitores do João Terceiro, da participação de escolas do município, atuação da Igreja 

Católica, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e demais fatores conduziram à vitória 

eleitoral de José Irineu de Carvalho em 1988. O contexto histórico de transformações no 

campo também contribui com a ruptura do poder. O próprio José Irineu, eleito à época, 

mencionou em sua entrevista que   

 

Por causa das questões locais que eram muito fortes, a violência era 

muito grande, o medo do povo era muito grande, então nós tivemos 

esse contexto favorável que foi a transição do período democrático 

que foi a eleição de Presidente da República (Tancredo Neves, 

PMDB), os encaminhamentos da Constituição da República de 1988 e 

a eleição de Tasso Jereissati em 1986, que teve um resultado favorável 

e também o apoio da vontade popular. (Entrevista nº 18, 2013, p. 02). 

   

Essa ruptura dá inicio ao novo ciclo de poder político no município de Pereiro, 

influenciado por vários elementos, pondo fim ao ciclo e domínio do poder tradicional no 

município. Haja vista que os dois chefes políticos de maior expressão política no 
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município estavam fora das disputas. João Terceiro havia falecido; e o Chico Nogueira, 

conforme Silva, (1990, p.66) “acometido de uma forte e irresistível paralisia, sempre 

embalado pelos deliciosos bafejos de sua consciência sadia, faleceu em Fortaleza, no dia 

07 de maio de 1988, resignadamente, entre murmúrios de rezas e suspiros de amor”. 

Resumindo, a queda do coronelismo no município veio quando o quadro político 

tanto do regime militar, como do governo estadual mudou. A política, no sentido puro 

de usar os recursos do poder tradicional, perdeu a sua eficácia com a redemocratização e 

mudanças nas prioridades governamentais para a racionalização administrativa da era 

Tasso, dando origens a era Irineu. Prova disso é que a sucessão não enfrentou fortes 

obstáculos, ao contrário do que se imaginava, o próprio prefeito Mardônio Diógenes 

retirou seus funcionários dos cargos de confiança, se recolheu às suas atividades 

agropecuárias, sem criar problemas à gestão do prefeito José Irineu.  
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CAPÍTULO IV – ASCENSÃO E DOMÍNIO POLÍTICO DOS EMPRESÁRIOS 

NO ESTADO DO CEARÁ: SUA REPLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEREIRO  

 

4.1. Primeira gestão de José Irineu de Carvalho* (1989-1992): ascensão política, os 

desafios, a modernização e a democratização do poder 

 

 

José Irineu de Carvalho – PMDB/PSDB – Prefeito de Pereiro nas gestões: 1989-

1992, 1997-2000, 2005-2008. 
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José Irineu de Carvalho69 nasceu no município de Jaguaribe, estado do Ceará, 

em 15 de dezembro de 1947. Filho de Francisco Brandão de Carvalho70 e Maria Elcina 

de Carvalho. Ainda criança, seus pais migraram de Jaguaribe para o município vizinho, 

Pereiro, onde cursou o estudo primário no Grupo Escolar Virgílio Correia Lima em 

Pereiro. Ainda adolescente, migrou para a capital do estado de São Paulo, onde fez os 

estudos secundários na Escola Estadual Professor Virgílio Ascendino Reis. Graduou-se 

em Economia na Universidade de São Paulo (USP), em 1977. Depois se especializa em 

Gestão Orçamentária Pública.  

Economista formado na Universidade de São Paulo, diretor da Financeira 

Banespa em São Paulo, Irineu e amigos que residem em São Paulo ingressam no 

Movimento Pró-Mudanças, fundado por novas lideranças no município de Pereiro com 

o objetivo de lutar pela democratização do país e do seu município. Em meados dos 

anos 1980, Irineu retorna ao Ceará, passando a trabalhar na capital, Fortaleza. Também 

passando a atuar ativamente no movimento Pró-Mudanças, no município de Pereiro. Em 

seguida, segundo Peixoto (2013, p. 221), “Jovem, ingressou na vida política em 1986, 

articulando a campanha de Tasso Jereissati71 ao governo do Ceará, com objetivo de 

organizar o povo e revolucionar os costumes, acabando com a opressão”.   

José Irineu abdicou da carreira bancária de sucesso, ingressa na política e se 

dedica a administração do município de Pereiro. No período em que ingressa na política 

municipal, entre 1986 e 1988, a condição em que vivia o povo de Pereiro, segundo 

registro de Silva era a seguinte:  

                                                           
69 Conforme Peixoto, (2013, p. 222), José Irineu apresenta um brilhante currículo profissional e 

atualmente é portador de uma das inteligências mais respeitadas do Estado do Ceará. Entre as muitas 

funções que exerceu destacam-se: Diretor do Banco Mercantil de Crédito – BMC, Presidente da 

Financeira Banespa, Diretor Financeiro da Coelce, Presidente da Associação de Prefeitos do Estado do 

Ceará - APRECE (1991/1993, 1997/1999, 1999/2000), Presidente do Conselho Estadual do FUNDEF – 

CE (2001/2006), Tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios – CNM, Conselheiro de 

Administração da CAGECE, Consultor e Assessor nas áreas de Planejamento, Monitoramento e Controle 

do FUNDEB. Atualmente reside em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, onde dirige a sua Empresa 

Civitas e Consultoria – Especializada na Área de Gestão da Educação Pública. É pai de três filhos e uma 

filha. Do primeiro casamento com Maria Elioneida de Carvalho Pinheiro, têm um filho e uma filha. Do 

seu segundo casamento com Antônia Marly de Aquino têm dois filhos.  
70 Homem político, vereador eleito em sete mandatos no município de Pereiro entre 1947 e 1982. Cabo 

eleitoral e Vereador ligado ao prefeito Francisco Nogueira de Queiroz e à UDN. 
71Com a vitória de Tasso Jereissati em 1987 para governador do Ceará, chegava ao fim a chamada “era do 

coronelismo” no governo do estado. Enquanto isso (José) Irineu já se articulava politicamente. Lideranças 

da política municipal de Pereiro viam no jovem economista a saída para os graves problemas que a cidade 

vinha enfrentando. (SILVEIRA, 2011). Disponível em:  < http://politicadepaz.blogspot.com/2011/08/ze-

irineu-e-pereiro-amor-moda-antiga.html>. Acesso em 10 de outubro de 2013. 
  

http://politicadepaz.blogspot.com/2011/08/ze-irineu-e-pereiro-amor-moda-antiga.html
http://politicadepaz.blogspot.com/2011/08/ze-irineu-e-pereiro-amor-moda-antiga.html
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Segundo Irineu (os pereirenses) viviam cabisbaixos devido a sua 

condição de subdesenvolvimento e em consequência da ação dos 

pistoleiros e do sindicato do crime que detinha na cidade uma de suas 

centrais mais atuantes. “Esta página de vergonha”, disse Irineu, “nosso 

povo já pode rasgar”, destacando que este foi um dos pontos de 

desafio da sua administração. (SILVA, 1992, p. II). 

 

José Irineu assume a Prefeitura e direciona sua gestão com perspectiva de 

mudança, modernização e liberdade política, em contraposição ao coronelismo e suas 

práticas exercidas no estado do Ceará (1986) e, respectivamente, aquelas práticas 

existentes no município de Pereiro até 1988. Com Tasso Jereissati no governo do 

estado, suas ações e reformas do aparelho do estado impulsionaram as mudanças no 

âmbito da gestão de Irineu no município. Tasso empreende a política de repressão e 

combate à violência e à pistolagem no Vale do Jaguaribe e no Pereiro onde havia foco 

da pistolagem, criou medidas de segurança pública para a população local, incentivou o 

associativismo comunitário, dentre outras ações governamentais no município que 

fortaleceu o movimento político de oposição às práticas conservadoras e combate ao 

coronelismo local. O sentimento popular da época, conforme relato de ex-vereador, era 

o seguinte: “Então mudou o Ceará, Pereiro tinha que mudar, porque a política que vinha 

sendo feita aqui em Pereiro não era a política de Tasso, não era a política do Estado”. 

(Entrevista nº 01, 2011, p. 11).  

Na realidade, o que havia no município era uma política de cunho tradicional, 

conservadora e coronelista, que durante o período (1983-1988) passa a ser mais 

repressiva e violenta, com pouca margem à manifestação do povo e oposição política. 

Esses aspectos foram destacados consensualmente por vários entrevistados a respeito do 

período dos prefeitos João Terceiro e Mardônio Diógenes. Portanto, na concepção do 

prefeito José Irineu, havia a necessidade de quebrar os paradigmas tradicionais 

existentes, democratizar o poder, abrir espaços para a participação popular e fazer a 

mudança. As necessidades de mudanças e quebra de paradigmas,segundo o ex-prefeito 

José Irineu, foram realizadas da seguinte forma: 

 

por que quando você quebra paradigmas, quebrando a questão do 

clientelismo, fazendo aquelas ações de cunho mais universal, então era 

interessante que você mostrasse ao povo, olha eu estou quebrando 

esse clientelismo, mas os benefícios estão aparecendo através da 
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forma de fazer estradas, construir escolas, participação popular, então 

eu acho que foi essa a marca da minha primeira gestão (Entrevista nº 

18, 2013, p. 03-04).  

 

Ao iniciar sua gestão (1989-1992), José Irineu desfrutava de adesão de 

lideranças políticas, representantes de setores comunitários, Igreja Católica, Sindicato 

Rural, com o apoio quase que incondicional do governador Tasso Jereissati, maioria da 

Câmara de Vereadores do município, no entanto, havia vários obstáculos que deveriam 

ser enfrentados e superados, tais como: lidar significativa parcela da sociedade e 

lideranças políticas oposicionistas tradicionais, deficiências no quadro técnico-

administrativo da Prefeitura, educação e saúde funcionado de forma precária, entretanto, 

o maior desafio era a falta de sentimento de pertença da população local para com o 

município. Essa falta de identificação ou pertencimento de muitos moradores com o 

município era movida pelo medo, e por falta de estradas que dificultavam sua relação 

com a sede. Os casos de violência e pistolagem afastaram moradores do município, 

outros que residiam em fronteiras passaram a se relacionar e até a votar no município 

vizinho, etc. A falta de estradas fez com que aquelas comunidades distantes da sede ou 

que fazem fronteiras com municípios circunvizinhos se ligassem àqueles municípios. 

Assim passaram a se relacionar com eles pela necessidade de adquirir alimentos e 

comercializar os seus produtos, escoamento da produção agrícola, acesso aos serviços 

bancários, acesso à saúde, educação e outros serviços básicos. Dessa forma se 

distanciando da vida do seu município.  

A abertura de estradas é a demanda básica para dar acesso à realização dos 

serviços nos demais setores da administração pública. Nesse sentido, segundo o ex-

prefeito Irineu, seria necessário criar o sentimento de pertença dos residentes do 

município para com Pereiro, também viabilizar a economia local, haja vista que a 

situação deste em 1989 era a seguinte: 

 

Bom, a primeira coisa que a gente sentia é que você que visitasse o 

município de Pereiro, você ia ver que a população se relacionava 

muito mais com os municípios vizinhos do que com a própria sede do 

município. Então em toda a nossa região do Sertão, que tinha uma 

relação forte com Iracema, o comércio era mais feito com Iracema; 

nós pegávamos a região da divisa com o Rio Grande do Norte, com o 

Doutor Severiano e também era uma presença muito forte com Doutor 

Severiano e não com a sede do município, porque ficava com a divisa 
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do São Miguel e não só da divisa, mas uma boa parte da sede do 

município a sua relação era com o município de São Miguel, então 

nós não tínhamos uma identidade do povo com o município de 

Pereiro, não havia um sentimento de orgulho pelo fato de ser 

pereirense ou não, então isso a gente via que era motivado pela 

ausência das estradas, a dificuldade das vias de acesso ao município, 

(...) então a gente começou a melhorar os acessos e foi onde eu centrei 

muito no meu início de gestão foi melhorar os acessos, principalmente 

a questão das estradas dentro daquela nossa noção antiga de que o 

desenvolvimento era centrado nas estradas e na verdade no nosso caso 

era necessidade. Logicamente, se a gente for olhar é mais uma questão 

econômica, de uma identidade econômica. (Entrevista nº 18, 2013, p. 

03). 

 

Com os recursos político que detinha com o governo Tasso e deputados do 

PSDB, com os conhecimentos de administração pública, auxílio e empenho da sua 

equipe de técnicos e colaboradores José Irineu centra seu governo em cinco pilares 

administrativos: a) reforma administrativa b) construção de estradas; c) educação; d) 

saúde; e e) investimento em cultura e segurança pública. Esses cinco pontos de trabalho 

foram registrados,em 1992, pelo historiador do município Adauto Odilon da Silva, os 

quais foram descritos pelo prefeito José Irineu em momento de comemoração dos 100 

anos de fundação da cidade de Pereiro, no ano de 1990. Vejamos:  

 

... primeiro a construção de estradas, visando facilitar o acesso dos que 

moram na zona rural à sede do município. Tem destaque a construção 

da estrada Pereiro - São Miguel, cidade do Rio Grande do Norte. A 

obra tem uma extensão de 27 quilômetros e será iniciada, segundo o 

governador nos próximos dias. Por ordem de prioridade, em seguida a 

área de educação cujo objetivo principal foi a conscientização da 

comunidade de que o desenvolvimento se faz com trabalho e 

seriedade, afirma Irineu de Carvalho. O plano de trabalho tinha como 

meta reduzir o número de escolas isoladas que, muita vezes, 

funcionava na casa da professora. Em 1989, ao assumir a 

administração, o município contava com 48 unidades isoladas. Hoje 

apenas seis existem e as outras foram transferidas para prédios 

escolares. Foram construídos  prédios escolares em todos os distritos, 

destaca o prefeito. Naquele ano, lembra Irineu, havia matriculados na 

terceira série do primeiro grau apenas 160 crianças. Hoje esta mesma 

série conta com mais de 330 alunos. Na quinta série ocorria caso 

idêntico, onde apenas 84 estudantes estavam matriculados. O número 

hoje é de mais de 200. Este ano de 92 foi implantado o segundo grau 

maior na zona rural com o objetivo de prestar assistência educacional 

no campo e dar oportunidade a que todas as crianças tenham acesso à 

educação. Tal procedimento foi observado na área de saúde, onde o 

prefeito, juntamente com a Fundação Especial de Saúde (SESP) tem 

ajudado na manutenção do Hospital que atende a toda a população. 
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Médicos, enfermeiros e outros profissionais pagos pela prefeitura 

prestam serviços aos pereirenses através do hospital da Fundação. O 

sistema médico foi levado ainda ao campo com médico e odontólogos 

indo aos distritos. A prefeitura tem se preocupado também em fazer a 

distribuição de medicamentos, já que grande maioria da população 

carente não dispõe de dinheiro para adquiri-los. Hoje, porém, estas 

pessoas já dispõem de uma casa de apoio em Fortaleza, que 

encaminha para o tratamento necessário e assistente em todas as 

necessidades. Vários postos de saúde foram recuperados. A questão de 

segurança e o avanço da violência, principalmente da pistolagem, era 

uma vergonha, afirma José Irineu. Ele destaca que a população do 

município vivia cabisbaixa e humilhada pelos poderosos. Hoje, 

porém, vive de cabeça erguida e pode exercer seu direito de cidadania. 

(SILVA, 1992 p. II-III). 

 

Em sua gestão, José Irineu obteve grandes avanços nos setores por ele 

priorizados: construção de estradas, educação, saúde, incentivo e desenvolvimento da 

cultural local e combate à violência. Também na organização administrativa, criando 

secretarias municipais e organização do quadro funcional da prefeitura. Os quais foram 

possibilitados por sua legitimidade popular, apoio do senador Mauro Benevides 

(PMDB) e sua influência no governador do estado.  

Na época, Irineu recebeu atenção do deputado estadual Ciro Ferreira Gomes, 

líder da bancada de Tasso Jereissati na Assembleia Legislativa do Estado, que em 1986 

obteve significativa votação no município. Também recebeu apoio de Firmo Fernandes 

de Castro (PMDB), deputado federal mais votado em 1986 em Pereiro, que viabilizou 

recursos para efetivar demandas do município. Em seguida, após a transferência de 

Tasso para o PSDB, Irineu e o seu grupo político seguindo as orientações do governador 

ingressam no PSDB. A partir de então, Irineu domina a política em seu município. O 

município tornou-se base eleitoral de Tasso e do seu grupo político. 

Em 1990, Ciro Ferreira Gomes (PSDB) é eleito governador do Ceará, com a 

indicação e força política do governador Tasso (PSDB), ambos com forte base eleitoral 

em Pereiro, investiram na gestão de José Irineu no município, fortalecendo a 

legitimidade política do prefeito e, respectivamente, influenciando o enfraquecimento 

da oposição liderada pelo ex-prefeito Mardônio Diógenes (PFL), que era aliado ao 

grupo dos coronéis (Virgílio Távora, César Cals e Adauto Bezerra).  

As eleições gerais de 1990 em Pereiro desencadeiam nova disputa política entre 

José Irineu e Mardônio Diógenes, os quais se “enfrentam” para eleger seus candidatos. 
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O resultado dessas eleições no município apontaria quem tem maior legitimidade 

política no município. Irineu apoia Carlos Mauro Benevides Filho (PMDB), para 

deputado estadual, que recebeu 971 votos, alcançando o primeiro lugar entre os mais 

votados no município. Enquanto Mardônio Diógenes e seu grupo apoiam Francisco 

Erivano Cruz (PFL), ex-prefeito de Juazeiro do Norte, ligado ao coronel Adauto 

Bezerra, que recebeu apenas 339 votos. Apoio este que, segundo ex-vereador,“foi mais 

uma homenagem de Mardônio ao Adauto Bezerra” (Entrevista nº 01, 2011, p. 19). Para 

deputado federal, Irineu apoiou José Sérgio de Oliveira Machado, do PSDB, que 

recebeu 2.098 votos, alcançando o primeiro lugar em votação no município. Enquanto a 

oposição apoia o deputado federal Carlos Eduardo Benevides Neto, que recebeu apenas 

348 votos. Com o apoio de Tasso Jereissati (PSDB), Irineu saiu vencedor. O Apoio do 

governador Tasso ajudou a eleger também Ciro Gomes a governador do estado, o 

deputado estadual Mauro Filho (PMDB) e o deputado federal Sérgio Machado (PSDB). 

A posição foi derrota no âmbito nacional, estadual, inclusive no município de Pereiro.  

No terceiro ano de sua gestão, José Irineu além de contar com o apoio do 

governador Ciro Gomes (1991-1994), desfrutava do apoio de dois deputados que 

trabalhariam pelo município, Mauro Filho do PMDB e Sérgio Machado do PSDB. O 

contexto histórico e político possibilitou ao prefeito realizar significativas demandas e 

propostas que foram postas em sua campanha eleitoral. Também reorganizou setores 

básicos com abertura de estradas, saneamento básico, construção de escolas e ampliação 

de matrículas. Deu maior atenção à saúde no município, apoio ao desenvolvimento da 

cultura e esporte dentre outros serviços. Os quais só foram possíveis de realização por 

meio da contribuição e apoio do governador Tasso Jereissati (1987-1991), e, 

respectivamente, do governador Ciro Gomes (1991-1994), que continuou investindo no 

município de Pereiro. Além do apoio governamental, recebeu contribuições do deputado 

federal Firmo de Castro (PMDB), nos dois primeiros anos da sua gestão. Também 

recebeu apoio do senador Mauro Benevides que ajudou bastante o município.  

Irineu primou pela descentralização administrativa, criando algumas Secretarias 

Municipais com objetivos de planejar, acompanhar e gerenciar a gestão das políticas e 

serviços públicos do município, que antes eram pouco eficientes. Em seguida envolveu 

lideranças comunitárias, Igreja Católica, apoiadores e demais setores da sociedade civil, 

incentivou e deu continuidade ao processo de organização comunitária no município, ao 

mesmo tempo incentivava e apoiava a fundação de associações comunitárias e 
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implantou o Projeto São José no município. Também incentivou à prática de esportes e 

cultura local. Com o apoio dos setores mencionados, fez uma reforma administrativa 

criando e reorganizando Secretarias de Saúde, Educação, Obras, Agricultura e 

Assistência Social.  

No setor de Educação foram construídos alguns centros educacionais na zona 

rural e ampliação do acesso à educação superior com o melhoramento de estradas 

ligando Pereiro a Jaguaribe e Pau dos ferros (RN). Foi dada maior atenção à leitura, 

escrita e aprendizagem nas escolas locais e capacitação dos educadores por meio da 

Universidade do Vale do Acaraú (UVA), com a instalação de um curso de nível 

superior no município. O qual, segundo o relato de Historiador de Pereiro, 

 

Nós tivemos uma primeira turma que terminou no ano de 2000 através 

da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), porque até então 

os nossos professores eram quase 100% leigos, e a partir dessa 

oportunidade, Irineu deu oportunidade a esses professores de se 

capacitarem e a gente pôde perceber que houve um desenvolvimento 

significativo no processo de formação dos nossos alunos (Entrevista nº 

11, 2012, p. 03).  

 

Irineu segue as orientações e o modelo administrativo do governador Tasso 

Jereissati, e, por intermédio de deputados e do próprio Tasso Jereissati (1987-1991) e do 

governador Ciro Gomes (1991-1994), o prefeito incentiva as comunidades a 

participarem das discussões para debater sobre os problemas e apresentar as demandas 

mais urgentes do município. A partir de então, prestou apoio à associação que já havia 

desde antes da sua gestão e incentivou o desenvolvimento do associativismo no 

município. Foram fundadas várias associações comunitárias que passaram a cobrar dos 

dirigentes políticos estaduais e federais as suas demandas, ao mesmo tempo 

contribuindo com ideias e levantamento de demandas locais.  

Essas associações organizadas e mobilizadas conseguiram montar projetos 

importantes que resultaram na obtenção de serviços de construção de estradas, 

eletrificação rural, calçamento, abastecimento de água, açudes e outros serviços. Além 

do associativismo, o Projeto São José, prioridade do governador Tasso Jereissati e Ciro 

Gomes, levou vários benefícios ao município. A organização do associativismo e suas 

conquistas impactaram o desenvolvimento do município, também viabilizando projeção 

política e legitimidade ao prefeito José Irineu de Carvalho que administraria o 
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município de forma pragmática, moderna e democrática, buscando aplicar o modelo 

racional-burocrático aproximando-se do tipo weberiano.  

 

4.2. Sucessão política de José Irineu e vitória eleitoral de Antônio Nei de Sousa: a 

continuidade da política estadual no município de Pereiro. 

 

Aproxima-se o período das eleições municipais de 1992, José Irineu, não 

podendo se candidatar, pois não existia a Lei da Reeleição para o Executivo72, convida e 

lança o jovem advogado Antônio Nei de Sousa73 candidato a prefeito e Raimundo 

Estevam Neto a vice. Na época o prefeito e quase todo o seu grupo político havia 

migrado para o Partido da Social Democracia (PSDB), motivados pela saída do 

governador Tasso Jereissati para o PSDB. Enquanto a oposição já enfraquecida, sem o 

apoio do governo estadual, não tendo mais apoio do deputado estadual influente no 

estado e região do Vale do Jaguaribe, Francisco Diógenes Nogueira, que estava sem 

mandato, pois não foi reeleito em 1986. Além disto, o grupo oposicionista estava 

fragmentado no município. Mesmo sem a sua base de apoio governamental, Mardônio 

Diógenes (PFL) consegue apoio local de seus correligionários e concorre à Prefeitura 

com o vice Antônio Pinheiro Saldanha, filho de influente chefe político local, o 

Raimundo Pinheiro do Rêgo (Mundóca Pinheiro), que fora seu vice-prefeito na gestão 

(1983-1988).  

                                                           
72A reeleição para cargos do Poder Executivo entrou em vigência no Brasil em 1998, após a aprovação da 

emenda constitucional nº 16, de 4 de julho de 1997. Com a mudança, promovida durante o governo do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso, o político disputou e venceu o pleito de outubro de 1998, se 

tornando o primeiro presidente reeleito no chamado modelo americano. Nas eleições governamentais de 

1998, 14 dos 21 governadores que tentaram novo mandato foram reeleitos (66,6%). Em 2002, 14 

governadores se lançaram à reeleição e 71,4% deles prolongaram seus mandatos. Assim como nos 

estados, a porcentagem de candidatos reeleitos para o cargo executivo municipal também aumentou. Nas 

eleições de 2000, por exemplo, 16 dos 23 prefeitos de capitais brasileiras que buscaram um segundo 

mandato seguiram no poder (69,5%). Já em 2004, dos 11 prefeitos de capitais concorrentes a mais quatro 

anos de mandato, oito obtiveram êxito (72,7%). Há muitas criticas contra a lei da reeleição do Executivo, 

inclusive por parte dos possíveis candidatos à Presidência da República do Brasil em 2014, Aécio Neves e 

José Serra o PSDB e Marina Silva do PSB, enquanto Dilma Rousseff que é Presidenta e candidata a 

reeleição pelo PT é a favor da manutenção da lei, pois o estatuto da reeleição a favorece politicamente.  

(VEJA.Com. Online.) Disponível em: 

<veja.abril.com.br/idade/exclusivo/reeleicao/03.html>. Acesso em: 22 de julho de 2014.  
73 “Ganhamos a eleição, na época eu tinha 27 anos de idade, muito jovem, posso até dizer inexperiente em 

vários assuntos, mas imbuído de muito boa vontade e pelo amor que tinha e que tenho pela minha terra. 

Na minha cabeça, no meu pensamento, no meu coração eu tinha um desejo infinito de dar tudo de mim 

para que eu conseguisse realizar um bom trabalho. E naquela oportunidade eu me cerquei de várias 

pessoas, pessoas já com experiência de vida, com experiência administrativa e que me deram muito 

apoio”. (E nº 19, 2013, p. 01-02). 
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Antônio Nei (PSDB), mesmo sem dinheiro para investir na campanha, consegue 

ampla aceitação da população e faz sua campanha com o apoio do prefeito José Irineu, 

maioria de vereadores do município, com apoio do governo do estado e do deputado 

estadual Mauro Filho (PMDB) e do deputado federal Sérgio Machado do PSDB. Além 

disso, conseguiu adesão da influente família Estevam74 que, na época, já detinha 

significativo poder político e econômico no município. As eleições foram tranquilas e o 

Antônio Nei foi eleito com grande margem de votos. O trecho seguinte demonstra 

aspectos dessa disputa eleitoral.  

 

Na eleição do Antônio Nei, o Mardônio foi candidato de oposição 

contra o Antônio Neiy. A vitória do Antônio Ney foi fácil, fácil, fácil. 

Pois vinha de uma administração boa do José Irineu, com uma 

administração conturbada do Mardônio e o sentimento de mudança da 

população, então a eleição de Antônio Nei foi uma eleição tranquila, 

sem problema nenhum; não houve grandes fatos não, que eu me 

lembre, não houve. Até por que tinha aquela coisa do Mardônio ter 

tido um momento assim de grandes problemas na época, de violência. 

As eleições transcorreram dentro do normal e o Antônio Nei foi eleito 

fácil, fácil. (Entrevista nº 13, 2011, p. 03).  

 

A campanha eleitoral, segundo entrevistados, ocorreu de forma pacífica e, no 

final do processo eleitoral, Antônio Nei (PSDB) foi eleito com 3.975, elegendo uma 

bancada de oito vereadores, com 2.079 votos de maioria em relação a Mardônio 

Diógenes (PFL), que recebeu apenas 1.896 votos, elegendo apenas três vereadores. O 

terceiro candidato, Flávio Roberto Pessoa Pinheiro, do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), conquistou apenas 116 votos. Esse resultado demonstra que a eleição municipal 

para prefeito perderá a competitividade, passando ao domínio de uma elite dirigente 

liderada por profissionais liberais e empresários. Essa disputa, segundo o ex-prefeito 

Antônio Nei, ocorreu da seguinte maneira: 

 

Naquela época [...] disputamos a eleição com todo aquele clima e 

apreensão, mas foi uma eleição muito tranquila. O Mardônio foi o 

                                                           
74Família que tendo seu chefe familiar e político, José Estevam da Silva, vereador com 06 mandatos no 

município. O mesmo apoiou o Prefeito Humberto Nogueira de Queiroz, mas a partir de 1945, aderiu ao 

Interventor municipal Francisco Nogueira de Queiroz, fortalecendo o poder político do prefeito 

mencionado. Os filhos de José Estevam ascenderam economicamente, os quais comerciantes, 

empresários, proprietários de terras, etc. O que nos leva a analisar que, a partir de 1945, o apoio político 

do vereador José Estevam e família são imprescindíveis ao fortalecimento político de Chico Nogueira, 

que a partir de 1966, com o apoio da mesma, se torna político hegemônico no município. No final da 

década de 1980, a família Estevam se fortalece ainda mais político e economicamente. Dentre o período 

1982 a 2012, se destaca por registrar quatro vice-prefeitos e um prefeito com mandatos. Além disso, elege 

em média de dois a três vereadores integrantes da família em cada eleição municipal. 
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adversário e tivemos, talvez, nesses últimos anos de Pereiro, uma das 

campanhas mais tranquila, por incrível que pareça, foi uma das 

campanhas mais tranquila, mais saudável, e que hoje eu sinto falta 

dessa (tranquilidade política) no município de Pereiro [...] nós tivemos 

71% dos votos, então foi uma votação muito importante onde 

participaram de forma muito democrática, as famílias de Pereiro, 

desde as famílias com maior destaque econômico, assim como aquelas 

mais simples e mais humildes. E fizemos uma corrente muito grande e 

que essa corrente, essa unidade me ajudou muito na questão 

administrativa.[...] A família Estevam para mim foi fundamental, por 

que houve um envolvimento geral da família. O Neto Estevam foi 

meu vice, e houve apoio total. [...] não posso deixar de agradecer a 

minha eleição, o resultado da minha eleição à família Estevam, sem 

sombra de dúvidas. Eu tenho hoje as minhas divergências, mas não 

posso deixar de agradecer. [...] E tive da sociedade de Pereiro esse 

apoio, inclusive do ex-prefeito Antônio Mardônio Diógenes, seis a 

sete meses depois de eu ter vencido as eleições. (Entrevista nº 19, 

2013, p. 01-02, 04 e 09). 

 

A partir de então, Mardônio Diógenes se recolhe e abandona a política, passando 

a cuidar das suas fazendas e atividades agropecuárias, encerrando o ciclo de hegemonia 

política das famílias Nogueira de Queiroz e Diógenes no município de Pereiro. Essas 

famílias em determinados momentos são aliadas e noutros são concorrentes, mas 

dominaram o poder local por cinco décadas consecutivas no período 1936 a 1988.  

A disputa eleitoral para compor a Câmara de Vereadores em 199275deu ampla 

maioria para Antônio Nei (PSDB), que elegeu oito vereadores do seu partido, enquanto 

Mardônio Diógenes (PFL) elegeu apenas três vereadores, demonstrando a legitimidade 

e domínio do PSDB e seu grupo político no município. Alguns vereadores que 

ingressaram na política na década 1960 e início dos anos 1970, com vários mandatos 

consecutivos, que davam sustentação ao sistema político tradicional, foram derrotados 

em 1992 e substituídos por vereadores que participaram do movimento por renovação 

política. Isso significa o declínio da política tradicional e também da família Diógenes 

no município, que desde então, não elegeu nenhum representante de sua família ao 

Executivo Municipal. Essa ruptura eliminou o domínio político tradicional no 

município.  

 

                                                           
75 Nesta eleição há renovação no quadro de vereadores do município. Leônidas Alves de Morais que 

somava sete mandatos não foi reeleito. Luiz Marques de Lima, Francisco Arivaldo Holanda Pinheiro e 

Ademar Alves de Lima, que faziam parte do quadro de vereadores, encerram a carreira política. Novos 

vereadores que ingressaram na política em 1988 foram reeleitos: Raimundo Estevam Neto, João 

Francismar Dias, Antônio Bezerra Falcão, Paulo Estevam da Silva. Fonte: Dados coletados no Tribunal 

Regional Eleitoral do Ceará – TRE-CE.  
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4.3. Gestão de Antônio Nei de Sousa* (1993-1996): desafios, pragmatismo e 

continuidade administrativa 

 

 

Antônio Nei de Sousa – PSDB – Prefeito de Pereiro no período 1993-1996. 
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Antônio Nei de Sousa é filho do ex-vereador Raimundo Matias de Sousa, eleito 

em 1966, e de Maria Mocinha de Sousa. Iniciou suas atividades escolares no colégio 

Virgílio Ferreira Lima e o Ensino Fundamental no Centro Educacional Ovídeo 

Diógenes, ambos em Pereiro. Depois migrou para Fortaleza aos 13 anos de idade, onde 

cursou o Ensino Médio no Colégio Farias Brito. Em seguida fez vestibular, ingressando 

no curso de Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

Antônio Nei76, quando adolescente, esteve diretamente ligado a grupos de 

intervenção social em Pereiro. Participou do Grupo de Jovens da cidade, cujos 

integrantes lideravam as manifestações culturais do município e organizavam 

movimentos a fim de melhorar condições educacionais da cidade. Em 1993, com 27 

anos idade, solteiro, formado em Direito, assume o Executivo Municipal de Pereiro.  

Entretanto, apesar de pouca idade, direciona sua administração com pragmatismo e 

racionalidade administrativa. Seu objetivo principal é dar continuidade aos trabalhos 

realizados na gestão do seu antecessor e correligionário, José Irineu de Carvalho. Sua 

administração foi marcada pela devastadora seca de 1993, tornando-o conhecido, 

conforme Peixoto (2013, p.224), como “o ´homem do arroz`, titulação que recebeu por 

este ter sido um dos produtos disponibilizados aos agredidos pela feroz estiagem”. 

Antônio Nei segue os objetivos e dá continuidade ao modelo de gestão pública 

iniciado pelo antecessor, que confirma em sua entrevista de 2013, que “... o Antônio Nei 

foi prefeito também com o mesmo sentimento [...] Ele administrou numa linha muito 

semelhante a minha”. Segundo Pacelle (1996, p.09), “Construindo o futuro, foi o slogan 

adotado em campanha e, realmente, cumpriu. Quem chega a Pereiro sente que ali está 

alicerçada uma administração operosa e de obras marcantes que por si mesmas, falam”. 

O crescimento do associativismo no período 1993 a 1996 foi intensivo. Quando 

Antônio Nei assumiu a prefeitura, havia três associações comunitárias operando e outras 

em processo de registro. Ao final da sua gestão, existiam 21 associações comunitárias. 

As associações comunitárias é a principal via de interlocução do prefeito com a 

sociedade civil organizada que, participando e opinando, percebe o resultado da sua 

                                                           
76Que “Durante o seu mandato foi escolhido entre os trinta melhores prefeitos do estado do Ceará [...] 

este, no município, exerceu o cargo de Secretário de Saúde 2001-2004” (PEIXOTO, 2013, p .223). 
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participação por meio da realização de suas demandas. Assim “Era a eletrificação rural 

que chegava, o posto de saúde que chegava, a máquina agrícola, o trator que chegava à 

comunidade, era o abastecimento d’água que chegava” (Entrevista nº 19, 2013, p. 08), 

assim fortalecendo o vínculo entre a sociedade e o governo municipal.  

Paralelo ao crescente associativismo local, o Projeto São José e Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável (CMDS) foram fundados no município. 

Enquanto as associações pressionavam o governo municipal e estadual por suas 

demandas, o Projeto São José se tornaria parceiro na assistência à agricultura 

comunitária e construção de açudes em parceria do governo do estado com o Município 

e comunidades local. O CMDS tornou-se o órgão de levantamento das demandas 

comunitárias e espaço decisório das ações do Executivo Municipal. A respeito do 

funcionamento do CMDS, o ex-prefeito Antônio Nei nos falou o seguinte:  

 

Na minha gestão eu admirava porque nós formávamos um Conselho, 

que era um Conselho para aprovar as obras que nós pediríamos ao 

governo, quer dizer, a decisão não era do prefeito, a decisão não era 

do vereador, a decisão era desse Conselho Comunitário que envolvia 

as Associações Comunitárias, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a 

Igreja Católica, a Câmara Municipal, a Prefeitura, o Ministério 

Público; isso nos permitiu nos fortalecer muito porque as 

comunidades diziam: eu vou ajudar porque eu sei que isso vai sair, vai 

ser realizado. Isso foi uma contribuição fundamental. (Entrevista nº 

19, 2013, p. 08).   

 

Com o PSDB no auge do poder nas instâncias federal, estadual e municipal, 

Antônio Nei conseguiu recursos institucionais e políticos favoráveis à realização do seu 

projeto de governo. Além disso, detinha grande maioria no Legislativo Municipal, pois 

elegera nove vereadores dentre os 11 componentes da Câmara Municipal. Também 

contou com o apoio do deputado estadual “Mauro Filho que pertencia ao grupo político 

do governo, que tinha um sentimento muito forte por Pereiro, portanto, dentro das 

possibilidades do governo do estado não nos faltou nada” (Entrevista nº 19, 2013, p. 

04), disse o entrevistado.  

Nesse percurso, aproximam as eleições gerais do Brasil. José Irineu já 

reconhecido pela competência administrativa e seu prestígio político com o governo 
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peessedebista no estado, se candidata a deputado estadual l99477. Com o apoio do 

prefeito Antônio Nei e demais setores sociais do município, recebeu a maior votação no 

município, 4.171 votos. Enquanto Nelson Otoch candidato deputado federal, com quem 

fizera dobradinha política recebe 2.644 votos, os quais alcançam os primeiros lugares 

em votos no município. No entanto, Mauro Filho também do PSDB, que intermediava 

recursos e obras do estado para o município, rompe com Irineu e Antônio Nei e 

aproxima-se do vice-prefeito Raimundo Estevam Neto.  

Além de perder a intermediação que detinha com o deputado Mauro Filho, 

Antônio Nei não recebe a devida atenção dos deputados federais Sérgio Machado78 e 

Nelson Otoch. Algo não esperado pelo prefeito. Entretanto, segundo o ex-prefeito, a 

falta de intermediação dos deputados não o impediu de buscar recursos em Brasília 

através de outros parlamentares. O prefeito recorreu a parlamentares de diversos 

partidos, para conseguir para a Secretaria de Educação, para a construção da Casa de 

Cultura e recursos para acervo de livros. Dentre os que o auxiliaram, estava o senador 

Beni Veras (PSDB), senador Lúcio Alcântara, o deputado federal Roberto Pessoa 

(PFL), deputado Federal Inácio Arruda (PC do B), o deputado Federal Firmo de Castro 

(PSDB) e o deputado Federal Pinheiro Landim.  

Sobre a busca de recursos, Antônio Nei disse o seguinte:  

 

Eu procurei recurso até do deputado José Jenuino, não consegui nada 

com ele. Na época eu era oposição, mas eu não tinha isso, eu ia a 

Brasília e batia na porta dos deputados e realmente pedia e conseguia. 

E dessa forma nós conseguimos fazer várias obras no município. 

(Entrevista nº 19, 2013, p. 05). 

                                                           
77Desde então, ocorreu o rompimento entre José Irineu e o deputado Mauro Filho, que se aproximou do 

vereador e ex-vice-prefeito Raimundo Estevam Neto. Essa disputa eleitoral resultou em desdobramentos 

políticos posteriores que influenciaram na derrota eleitoral dos candidatos a prefeito municipal apoiado 

por José Irineu em Pereiro em 2004 e 2008. 
78Sérgio Machado obteve o apoio do prefeito José Irineu na eleição de 1990, consegue grande votação em 

Pereiro, 2.098 votos. Nelson Otoch, com o apoio do Antônio Nei, recebeu 2.644 votos nas eleições de 

1994 no município. Havia, portanto, grande expectativa por parte do prefeito Antônio Nei de receber 

recursos desses deputados para a sua gestão. Entretanto, segundo Antônio Nei, surgiram os seguintes 

obstáculos: Sérgio Machado foi para o Senado e o Nelson Otoch estava iniciando sua carreira política, 

portanto, não contribuíram com o seu governo. Contribuíram antes e após o seu governo, 

significativamente, com as gestões do prefeito José Irineu. Esse fato relativo ao não atendimento de 

demandas do prefeito Antônio Nei pelos deputados que apoiara eleitoralmente no município configura 

que “O vínculo e o compromisso com o município são traduzidos pelo apoio e votos obtidos. Mas se nem 

todas [nenhuma ou poucas] as solicitações são atendidas por estes deputados recorre-se a outros 

parlamentares”. (BEZERRA, 1999, p. 30). Neste caso, busca-se, conforme Bezerra, “obedecendo a uma 

ordem de prioridade, todos aqueles que ´tiveram votos no município`, ´outros deputados também do 

estado`, e ´deputados que não tinham nada a ver`”.(IDEM). Assim fez o prefeito Antônio Nei.    



163 
 

  

Tendo o auxílio de técnicos capacitados com formação universitária, inclusive, 

por intermédio da adesão de setores da sociedade civil organizada, dirigiu sua gestão 

nas seguintes áreas de trabalho: Educação e Cultura, Urbanização, Saúde, Construção de 

Açudes, Eletrificação Rural, Fortalecimento do Associativismo, dentre outras 

realizações. Na realidade deu continuidade ao que o prefeito José Irineu, seu antecessor, 

havia iniciado no período de 1989 a 1992. 

Com sua postura liberal, o prefeito Antônio Nei (1993-1996), segundo Eugênio 

Capelle, “administrou a cidade na base da participação. O cidadão teve espaço para 

opinar, criticar e ajudar na sua obra administrativa. Voz que se expressou nas várias 

entidades da sociedade civil a exigir, fiscalizar e orientar a ação administrativa” 

(CAPELLE, 1996, p.05). Entretanto, no primeiro ano de sua gestão, enfrentou um 

grande obstáculo, a seca de 1993; que segundo um ex-vereador do PDSB 

 

A gestão do Antônio Nei foi uma sequência do que o Irineu havia 

iniciado. O Antônio Nei, na época era um rapaz muito novo com 

ideias de contribuir com o município, mas, lamentavelmente, logo no 

primeiro ano pegou uma seca muito grande, e você sabe o que uma 

seca no Nordeste significa. Mas mesmo jovem, assim com pouca 

idade conseguiu administrar bem com as dificuldades da época. Deu 

assistência à população carente e depois deu continuidade aos projetos 

que ele tinha para o município. Fez uma administração considerada 

boa aqui no município. (Entrevista nº 13, 2013, p. 03). 

 

A seca de 1993 que atingiu todo o estado, castigou o município de Pereiro, 

exigindo do prefeito atenção prioritária para o atendimento aos flagelos e males 

advindos da seca, pois, havia urgência do atendimento em frentes de serviços e 

alimentação básica para saciar a fome da população mais carente atingida pela seca. A 

imagem e impacto da seca no município foram retratados pelo historiador Adauto 

Odilon da Silva: 

 

Outra seca total, terrível e cruel, devasta todo o Nordeste, onde há 

escassez d’água e de forragem para manutenção dos rebanhos que já 

começam a definhar e morrer. 50% dos pereirenses estão sofrendo as 

agruras da sede e da fome. A situação é verdadeiramente dramática. O 

êxodo rural é uma constante, reprovável e impiedosa realidade. O 

flagelo que faz parte dessas chamadas “frentes de serviços” repositório 
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de tristes e vergonhosas reminiscências e que retratam muito bem a 

miséria e o abandono do povo nordestino, que está recebendo 

insignificante diária de 60,00 cruzeiros para seu sustento e a 

sobrevivência da família, sofrida e carente de uma vida mais justa e 

mais humana. (SILVA, s.l., s.d, p.II)  

 

 

Além da situação de seca, a inflação em 1993 no Brasil era de cerca de 80% ao 

mês, portanto, o que o município recebia de recursos devia aplicar rapidamente, caso 

contrário, a inflação reduziria o que havia dos recursos. Por outro lado, a inflação era 

positiva no quesito contratação de serviços e pagamento do funcionalismo, porque 

quando o prefeito, suponhamos, concedia aumento do salário do funcionalismo, a 

inflação superava em pouco tempo o aumento concedido.  

Para amenizar os efeitos provocados pela seca79, Antônio Nei conseguiu frentes 

de serviços e doação de alimentos, ou seja, criou mecanismo e enfrentou o problema. 

Segundo entrevistado que presenciou suas ações, “ele deu uma assistência total aos 

flagelados, aos atingidos pela seca, é tanto que ele ficou conhecido em Pereiro como ‘o 

homem do arroz’, porque ele distribuiu arroz para todo mundo”. (Entrevista nº 15, 2013, 

p.04). Os cuidados e atenção aos flagelados da seca, segundo Antônio Nei, salvou a 

vida de muitas crianças do município. 

A seca é vista por nativos e vereadores do município como obstáculo à gestão 

municipal, no entanto, para o ex-prefeito de Pereiro, Raimundo Estevam Neto, a seca, 

apesar do prejuízo em produção agrícola, perda do rebanho e escassez dos recursos 

hídricos, politicamente não é ruim para o gestor municipal. Para ele, a seca é benéfica 

em atração de recursos. Vejamos, literalmente, o que disse o ex-prefeito: 

 

                                                           
79 “Nós temos comunidades que estão distante, aproximadamente, 25 quilômetros da sede do município. 

E essas pessoas saíam a pé de suas comunidades, das suas casas e iam para Pereiro. Nunca tentaram 

saquear e nem saquearam o comércio. Mas vinham porque estavam com fome; porque eu não acredito 

que a pessoa ande 25 quilômetros, quer dizer, e essas pessoas não estejam com um sentido, quer dizer, e o 

sentido era fome, a fome. A fome do pai, da mãe, era o desespero de ver os filhos com fome, de ver os 

filhos acordarem sem terem nada para comer, e nós de imediatamente criamos mecanismos e juntamos o 

pessoal da administração, eu tomei essa decisão, todos os vereadores me apoiaram na época. Eu não tenho 

o que questionar do apoio deles, muito pelo contrário, eles nos ajudaram muito. Criamos mecanismos e 

tenho a impressão que nenhum município do estado do Ceará tomou a decisão que nós tomamos. Nós 

fizemos um levantamento através da Secretaria de Ação Social, identificamos as famílias pobres e 

carentes do município e  quinzenalmente as socorria com gêneros alimentícios, notadamente com arroz, 

porque nós não tínhamos condições de comprar uma cesta básica, porque era um contingente de famílias 

e de pessoas muito grande. A cada quinze dias essas famílias recebiam uma quantidade x de arroz, e 

depois foram agregadas outras coisas e, de acordo com o número de famílias, a gente distribuía esses 

gêneros alimentícios. Você pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo, evitou a morte de muitas pessoas 

em Pereiro. Eu tenho ainda hoje uma emoção muito forte porque (pausa do entrevistado) várias 

declarações de famílias, de familiares que disseram que aquela atitude fez com que seus filhos não 

morressem”. (E nº 19, 2013, p. 02-03).  
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A administração do Antônio Nei, que você se referiu foi uma 

verdadeira vergonha; ele culpa a seca, a seca não atrapalhou 

ninguém (o prefeito), e se você for analisar, a seca é ruim é para o 

povo, para os pobres, para Prefeito a seca é muito boa, vêm recursos 

de tudo o quanto é lado, vem feira, vem carro pipa para carregar 

água para o pessoal, vem várias formas de recursos para o prefeito 

agradar o pessoal. Então é uma mentira quando o prefeito vai culpar 

a seca para explicar que não fez uma boa gestão. Na verdade faltou 

foi gás, energia e trabalho. (Entrevista nº 16, 2013, p. 09).  

 

Retornando à discussão a respeito do enfrentamento da seca de 1993, na área 

social, as famílias mais carentes foram atendidas pela Secretaria de Ação Social, que 

“distribuiu anualmente, entre as populações das zonas urbanas e rural, 3.239 cestas 

básicas”, (CAPELLE, 1996, p. 07). A política social também atendeu as pessoas 

portadoras de deficiência físico-mental do município; ao todo, 118 pessoas são 

beneficiadas com um salário mínimo pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 

enquanto 31 outros processos foram encaminhados ao mesmo órgão.  

No segundo ano da gestão Antônio Nei, o Programa “Hora de Plantar”, da 

Secretaria de Agricultura Estadual, em parceria com a Prefeitura de Pereiro, assistiu os 

agricultores com doação de sementes para o plantio e esclarecimentos técnicos que 

atendiam o homem do campo. No ano seguinte, foi criado o Plano Estratégico80 de 

Desenvolvimento do município de Pereiro, cujo objetivo é planejar a gestão, nortear seu 

governo e suas ações administrativas. Com a participação comunitária, este plano foi 

elaborado levando-se em conta uma metodologia técnica assessorada pelo Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (SEBRAE).  

Ao analisarmos o conjunto de obras e serviços realizados e registrados pela 

Revista81 produzida pela Prefeitura de Pereiro em 1996, percebe-se que a Educação foi 

priorizada na gestão Antônio Nei. Apesar da falta de recursos federais, não havendo na 

época o Fundef, entretanto, por intermédio de parceria com o governo estadual e 
                                                           
80 Neste planejamento “foi feito diagnóstico estratégico do município, análise de diagnóstico, seleção 

de atividades econômicas estratégicas para o desenvolvimento municipal, políticas de desenvolvimento, 

definição de ações por áreas de atividades econômicas estratégicas com agropecuária, agroindústria, 

turismo, pequenos negócios, artesanato e ações por setores estratégicos de suporte como: recursos 

hídricos, educação, saúde, cultura, desportos, transportes, comunicação e energia”. (CAPELLE, 1996, p. 

07).  
81Cujo título “Pereiro Idealizações, Ações, Realizações de Antônio Nei: Eis como se Opera uma 

Administração Revolucionária”, produzida no final da sua gestão, editada por Marcos Peixoto com a 

Redação de Eugênio Pacelle, Gráfica Universitária, Crato, Ceará, 1996. Sua ótima organização e 

documentação destacam o registro das ações, realizações, obras, serviços, bem a ênfase dada à filosofia 

da ação que orientou o gestor, sua equipe técnica e colaboradores, faz-se necessário atentar para o aspecto 

de que se trata de uma revista de divulgação e marketing de gestão, que busca imprimir a perfeição ou o 

caráter estritamente positivo do governante, ou seja, não destaca aspectos críticos do tipo: falhas do 

gestor, relações e práticas políticas contraditórias, portanto, merece um olhar crítico e relacional a respeito 

do seu conteúdo, sem deixar de ser considerada de grande valor para nossa pesquisa.      
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determinação do governo municipal, diante da precária estrutura física e demanda por 

salas de aula, 45 escolas foram reformadas e 10 ampliadas, sendo nove na zona rural e 

uma na zona urbana, assim, melhorando as condições de funcionamento da educação no 

município.  

O sistema educacional foi ampliado por meio de nucleação que, conforme a 

Secretária de Educação e Cultura do município da época, Luciana Helena Ferreira 

(2011,) “o grande avanço foi o da nucleação das escolas. No município havia um grande 

número de pequenas escolas, portanto, para que as mesmas funcionassem com 

qualidade, seria necessário fazer a nucleação”. Entretanto, seria necessário fechar 

pequenas escolas rurais e garantir o transporte dos educandos para escolas polo. Desde 

“Então deixou aquele mal-estar na comunidade quando você transfere os alunos para 

outra escola, mesmo sabendo que essa escola para onde ele está sendo transferido lhe 

dará melhores condições para estudar”. (Entrevista nº 04, 2011, p. 04). 

No sentido de conscientizar os pais dos alunos e tornar úteis os espaços onde 

escolas foram fechadas, a Secretária de Educação e Cultura na época comentou que 

 

...os espaços foram postos à disposição para sede e funcionamento de 

associações comunitárias e outras utilidades às comunidades. A 

nucleação foi realizada, conseguindo-se aceitação da comunidade 

escolar, também, conseguido importantes avanços na aprendizagem 

dos educandos. (IDEM).  

 

Em seguida, priorizou-se a inclusão de alunos que estavam fora da sala de aula. 

E, seguidamente, foi construída a Casa de Cultura que oferece espaços para práticas 

culturas e funcionamento de uma biblioteca pública.  

Preocupado com treinamento dos professores e funcionários, Antônio Nei 

conseguiu apoio fora do município82 e constrói o Centro de Treinamento e o Núcleo 

Profissionalizante. Na sequência, a Secretaria de Educação Municipal implantou o 

Programa “Agora Eu Sei”, com o objetivo de preparar os professores leigos do 

município para o exercício do magistério, portanto, beneficiando professores e alunos 

da alfabetização de adultos. O passo seguinte seria a operacionalização do Sistema de 

Telensino, implantado em oito localidades da zona rural.  

Em parceria com a Universidade Estadual do Ceará, a Secretaria de Educação de 

Pereiro promoveu três capacitações pedagógicas para os professores do 2º grau. Antonio 

                                                           
82Os recursos para construção do Centro de Treinamento e Casa de Cultura foram conseguidos pelo 

prefeito Antôno Nei com o Senador Beni Veras (PSDB), no entanto, as obras só foram concluídas na 

gestão seguinte, quando José Irineu retornou à Prefeitura em 1997. 
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Nei distribuiu, durante seus quatro anos da gestão, material escolar gratuito a todos os 

alunos da rede municipal e dotou 10 escolas com kits tecnológicos, sendo cada um 

composto por um televisor, um vídeo-cassete, fitas, suporte de televisão e antena 

parabólica. Além dessas ações, outras foram realizadas da seguinte forma:  

 

... o poder público municipal financiou, na sua administração, o 

transporte dos universitários que cursam faculdade o município de Pau 

dos Ferros, Rio Grande do Norte, como também para os alunos do 2º 

grau que estudam em Jaguaribe, inclusive dos alunos da zona rural 

que estudam na sede do município, locomoções estas, feitas com 

recursos do município. (CAPELLE, 1996, p. 06).      

 

Além dos serviços mencionados, a Prefeitura garantiu merenda escolar de boa 

qualidade. “Alimento de boa qualidade com preços real de mercado era sua exigência. 

Para se ter ideia, o prefeito gastou no ano de 1996, a quantia de R$ 171.050,00. 

Dinheiro com o qual se compraria 15 veículos zeros da linha popular”. (IDEM). 

Também foram mantidas as creches Pingo de Gente, na sede, e Pequeno Príncipe, no 

distrito de Crioulas. 

No setor da Cultura, o poder público investiu e manteve, com recursos do 

município, a Banda de Música da Associação São José (SOBEJE). Criou o coral 

municipal infantil “Um Canto em Cada Canto”, constituído de 120 crianças. Criou o 

grupo de teatro “Arte Mania” e o grupo infantil “Pintando o Quinze”. Também deu 

continuidade ao trabalho de atenção ao esporte, o qual promoveu diversas modalidades 

de torneios para diversificados públicos no município. 

No tocante ao abastecimento de água do município, que na época necessitava de 

expansão, foram iniciadas no final da gestão de Antônio Nei quatro adutoras, uma no 

sítio São Paulo, as outras no sítio Grossos. No quesito recursos hídricos, pode-se 

considerar que houve uma revolução no sentido da efetivação da estrutura hídrica83 do 

município de Pereiro. Foram construídos nove pequenos açudes e quatro projetos de 

irrigação, do tipo mini-aspersão, dos quais dois foram construídos através do PAP 

[Programa de Aprimoramento Profissional – Secretaria de Saúde do estado do Ceará] e 

dois pelo Projeto São José: Sítio Floresta com 8,5 ha, Sítio Cumbre com 16 ha, Sítio 

                                                           
83Os açudes construídos na gestão do prefeito Antônio Nei são os seguintes: Açude Cumbre – 

1.200.000mª, de água, Açude Sítio dos Lopes – 1.300,00mª (Defesa Civil). Açude das Flores 900,000mª 

(Defesa Civil), Açude Trindade 900,000mª (PAP), Açude de Chabocão 1.000,000mª (Defesa Civil), 

Açude de Canto de Lage 1.000,000mª (Defesa Civil), Açude Morada Nova 1.000,000mª (PAP/Defesa 

Civil), Açude Sítio de Fora 1.000,000mª (Projeto São José), Açude Baixio de Quincó 1.500,000mª e 

Açude do Madeiro com capacidade para armazenar 5.000,000mª de água. (Ver CAPELLE, 1996).       
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Flores e Coqueiro com 18 ha, Sítio Baião e Mata com 18 ha irrigados. Os quais, 

conforme Antônio Nei, 

 

paralelamente ao socorro imediato que foi feito aos flagelados da seca, 

eu tive que correr atrás de recursos do governo estadual e do governo 

federal, e aí fizemos uma parceria muito boa com o governador Ciro 

Gomes, e tivemos à época o maior programa de açudagem da história 

de Pereiro. Com cerca 60% de recursos do município e o restante das 

parcerias com os governos estadual e federal. (Entrevista nº 19, 2013, 

p. 03).  

 

 No último mês da gestão de Antônio Nei (1993-1996), foi elaborado o Plano de 

Desenvolvimento Rural do Município84 com o objetivo de planejar as ações e aplicação 

de recursos para o setor rural, entretanto, segundo alguns entrevistados, além das ações 

e programas do governo estadual e federal em parceira com a Prefeitura do Município, 

pouco foi feito, diretamente, pelos prefeitos José Irineu e Antônio Nei em assistência ao 

homem do campo.  

O quesito Reforma Agrária não obteve nenhum êxito no município de Pereiro 

durante a gestão de Antônio Nei. As razões foram as seguintes, segundo relatos de 

sindicalista e funcionários da Secretaria de Agricultura do Município, os quais 

afirmaram que a Reforma Agrária em Pereiro não conseguiu progredir devido aos 

seguintes obstáculos: a) as propriedades do município são de minifúndios; b) falta de 

interesse e acomodação dos agricultores/moradores sem-terra; c) lealdade e temor dos 

trabalhadores sem terra para com os fazendeiros que detinham propriedades com o 

perfil exigido pela Lei de Reforma Agrária; d) o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

apesar de pensar em ocupar propriedades, percebendo a desmotivação e lealdade de 

parte dos Sem-Terra com os proprietários, não enfrentou a luta; além de temer as 

reações que poderiam vir dos proprietários-fazendeiros; e) ao mesmo tempo, a Igreja 

Católica do município chamava a atenção para o direito dos Sem-Terra, isto é, 

compreendia que é direito do homem possuir terras para produzir e residir, todavia, 

afirmava que a ação do enfrentamento seria tarefa dos Sem-Terra, não da Igreja. O 

relato posterior sintetiza o contexto e pensamento de integrantes do movimento sindical  

 

                                                           
84Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Ceará, Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE), com o objetivo de definir, 

operacionalizar as ações e recursos do setor rural, criou o Plano de Desenvolvimento Rural do Município 

de Pereiro (PDRMP), deixado à execução do prefeito sucessor.  
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Aqui o Sindicato nunca se meteu nessas coisas. E se tivesse tido teria 

evitado até [...] como no caso do Pau Ferrado município de Ereré hoje. 

Então tiraram os moradores de lá, apelaram para o sindicato, o 

sindicato não entrou, não fez nada, [...] o sindicato fez foi fugir. Lá o 

problema foi por questão de renda, uns queriam mais, ele (o dono 

queria pagar menos) e tal. O sindicato em luta pela terra nunca entrou. 

Aí, disseram: que tinha uma propriedade improdutiva do Raimundo 

Benício Nogueira Diógenes irmão do Dr. Nogueira. Está improdutiva, 

vamos desapropriar, então pegaram os dados e souberam lá, então 

esses fazendeiros souberam antes, encheram de gado lá, e continua 

hoje sem reforma agrária. Já foi vendido parte da propriedade para 

pessoas diferentes e morreu o movimento”. (Entrevista nº 02, 2011, p. 

13).  

 

Quanto ao movimento de reivindicação por Reforma Agrária no município de 

Pereiro, havia fortes obstáculos durante o regime militar, inclusive em seguida ao 

regime. O mando político de fazendeiros, a política do estado reprimindo ou 

controlando o movimento sindical e estudantil, dependência e solidariedade dos 

vaqueiros, moradores, rendeiros com o fazendeiro ou proprietário da terra. Também 

faltou maior empenho da Igreja Católica e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no 

sentido de mobilizar os sem terra para a ocupação das terras improdutivas. Haja vista 

que a política e o domínio econômico de fazendeiros no município não deixavam 

espaço ou liberdade para que fossem realizadas atividades em prol da Reforma Agrária. 

Vejamos os obstáculos citados: 

 

A gente foi vendo que o município de Pereiro não era um município 

onde a Reforma Agrária iria agir efetivamente. Por que? Primeiro por 

que é um município fundista. Aqui nós temos uma enorme quantidade 

de pequenas propriedades de até 50 hectares, ele muito representativo 

até 50 hectares; de até 100 hectares já diminui muito e de acima de 

100 hectares é bem pouquinho. Então, na verdade, a gente já foi vendo 

que o município de Pereiro não seria a praia da reforma agrária. Então 

havia poucas propriedades improdutivas ou pouco produtivas. No caso 

também a gente já foi vendo outro grande obstáculo: com quem é que 

estavam essas propriedades? Estavam com a família Diógenes e aí 

quem é que tinha coragem de ir para lá, de ocupar lá? Quem é que 

tinha coragem de enfrentar, de mexer. Então foi uma coisa que já não 

possibilitava. Havia a fazenda de Mardônio Diógenes que estava 

praticamente dentro do limite permitido pela reforma agrária dentro do 

exigido no âmbito federal. Na época não havia os programas 

estaduais, então a coisa ficou impossibilitada. (Entrevista nº 10, 2012, 

p. 11).  

Olha primeiro as propriedades de minifúndio, e até no terceiro 

mandato do prefeito José Irineu ele tentou fazer a Reforma Agrária 
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aqui numa propriedade, chamada Baixio do Cipó, que era de um ex-

prefeito de Pereiro, já falecido, mas a burocracia era imensa e o perfil 

do pessoal não favoreceu, e também houve falta de vontade das 

pessoas que nunca se interessaram, e assim, nunca vingou a ideia de 

uma Reforma Agrária aqui em Pereiro. E hoje nós temos novecentas 

propriedades cadastradas no município de Pereiro e só há uma 

propriedade grande, todas as outras propriedades são minifúndios. A 

maior é a fazenda Campos de Mardônio Diógenes, que recentemente 

foi assassinado. (Entrevista nº 15, 2013, p. 05). 

 

A Área da Saúde do município foi priorizada e ampliada com maior atendimento 

à comunidade. Ao assumir a prefeitura, a Unidade Mista de Saúde de Pereiro, 

pertencente à Fundação Nacional de saúde (FNS), estava para fechar. O prefeito 

Antônio Nei contratou profissionais de saúde e médicos, transferiu servidores públicos 

municipais para a instituição, auxiliou, também, na logística de organização. Portanto, 

dessa forma, ativou os serviços da unidade que voltou a atender a população. Contratou 

dois médicos pela Prefeitura, formando uma equipe de cinco médicos oriundos da 

Secretaria de Saúde do Estado e da Fundação Nacional de Saúde. Também contratou 

um médico psiquiatra que atendia, mensalmente, as pessoas portadoras de problemas 

neurológicos. Conseguiu um médico odontólogo para o atendimento da população em 

saúde bucal, atingindo os seguintes índices: foram realizadas no município no período 

de quatro anos 93.216, e 12. 960 atendimentos no programa de obturações em crianças 

de 04 a 14 anos; foram realizadas também nesse período, 14.400 extrações de dentes em 

crianças, adolescentes e adultos. (CAPELLE, 1996, p. 14). Os atendimentos eram feitos 

com o auxílio de uma unidade médico-odontológica de convênio da Prefeitura com o 

Ministério da Saúde, que possibilitou o atendimento às comunidades rurais.   

A Secretaria de Saúde prestou apoio em diversas modalidades de atendimento à 

saúde da gestante, atendimento ao recém-nascido com acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento de crianças por intermédio do Programa Viva Criança, e cobertura 

vacinal que atingiu os seguintes índices: menores de 01 ano, 100% e 91% a crianças de 

01 a 04 anos. Enquanto o atendimento médico hospitalar alcançou 124.800 

atendimentos. No decorrer de 1996, dois Postos de Saúde, Crioulas e Centro de Saúde 

de Pereiro, por meio do Programa Saúde da Família, com equipes constituídas de um 

médico, um enfermeiro, um atendente de enfermagem e agentes de saúde de áreas, 

prestaram atendimento à população, melhorando as condições de saúde da mesma.  
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A política direcionada à saúde nas várias modalidades, bem como os programas 

criados para prevenção e controle de doenças da mulher, segundo os dados de Capelle 

(1996), a redução de óbito de mulheres em Pereiro foi significativa, ocorreram apenas 

oito óbitos de mulheres na faixa etária entre 12 e 47 anos de idade nos quatro anos da 

administração de Antônio Nei, que aplicou a cada ano os 29% da receita do FPM e 

ICMS com o setor de educação, mantendo em dia o pagamento de salário dos 

funcionários do referido setor.  Dessa forma, o governo de Antônio Nei conseguiu 

significativo avanço na infraestrutura e prestação de serviços à população local. 

Entretanto, logo nos vêm a seguinte pergunta: o que possibilitou a efetivação dos 

serviços na área de saúde?  

Algumas explicações foram dadas pelo ex-prefeito José Irineu de Carvalho85 

(2013), antecessor e, posteriormente, sucessor de Antônio Nei. Na sua avaliação, o 

contexto social e político favoreceu a gestão da saúde do município. Ao comparar sua 

primeira gestão com a gestão de Antônio Nei, afirmou que em sua primeira gestão, 

saúde não era responsabilidade do município, mas do estado e União. Na gestão do seu 

sucessor, o setor da saúde estava sendo descentralizado para o município, onde o 

município foi favorecido com os Programas do Sistema único de Saúde (SUS) e, 

respectivamente, com a fundação e expansão do Programa de Saúde da Família (PSF), 

que impulsionaram a estrutura básica e atendimento dos serviços de saúde local.  

Desde então, o Município passou a receber recursos do estado e da União. Em 

contrapartida, passou a exigir que o gestor municipal aplicasse no mínimo 20% dos 

recursos do município na educação. Dessa forma, o poder público municipal encontrou 

melhores condições econômicas e apoio técnico para atender às suas demandas, 

portanto, maior avanço seria conseguido por meio de responsabilidade, empenho e 

recursos técnicos do gestor municipal.  

Em sua gestão, conforme disse Antônio Nei, foi grande a atenção à Saúde no 

município. Vejamos o seu relato em que faz um breve balanço dos serviços de saúde: 
                                                           
85A postura política do prefeito Irineu com os adversários políticos, segundo entrevistados da pesquisa: 

“Ele sabia lidar tão bem com o adversário, que  o pessoal dizia que ele protegia mais os adversários do 

que os correligionários, o Irineu. Eu acho que foi por isso que ele se saiu tão bem na política de Pereiro; 

fez o sucessor dele, depois voltou e passou mais oito anos, então o pessoal xingava e dizia que ele ajudava 

mais os adversários do que os correligionários”. Ainda disse que: “Esse problema de lidar com o pessoal, 

eu acho que Irineu tinha já colocado a coisa em ordem e o Antônio continuou sem problemas com os 

adversários, não teve problema nenhum não”. (Entrevista, nº 14A, 2013, p. 06). 
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Outra secretaria que nós fortalecemos muito foi a Secretaria de Saúde. 

Nós gastávamos em torno de 28% das receitas do município com a 

saúde, enquanto, normalmente, normalmente, os municípios gastavam 

15% de suas receitas, nós gastávamos quase o dobro. Nós recebemos 

o município com dois médicos, deixamos o município com sete 

médicos, e implantamos o Programa Saúde da Família, que não existia 

antes. Eu sempre me preocupei com o povo pobre, com os mais 

humildes. [...] Então nós tivemos esse cuidado, fizemos o cadastro e, 

identificamos as famílias pobres e essas famílias tinham 100% de 

acesso ao medicamento. (Entrevista nº 19, 2013, p. 06-07).  

 

O setor de estrutura urbana também recebeu séria atenção. Com base no 

planejamento técnico-estratégico da cidade, foi construída e asfaltada a avenida de 

entrada da cidade de Pereiro, abriu ruas e avenidas, pavimentou e asfaltou várias ruas e 

avenidas da cidade e estrada que liga Pereiro a São Miguel - RN. Foram no total 16 mil 

metros de asfalto. Também foi pavimentada a estrada que liga a cidade ao Monte Cristo 

Rei, facilitando o acesso ao ponto turístico-religioso do município. Foi construída a 

Avenida localizada à beira do açude Adauto Bezerra, cujo projeto objetiva criar a 

infraestrutura turística da cidade. O mesmo projeto consta de calçadão, iluminação 

panorâmica, estrutura montada para construção de bares e restaurante padronizado. 

Enquanto no setor de funcionamento e atendimento do setor de Justiça, foi construído 

um Fórum na sede do município e Delegacia de Polícia no distrito de Crioulas.  

É importante destacar que a mudança política de modernização e 

democratização no âmbito nacional e estadual, que decorreu a partir de 1986, replicou 

em Pereiro a partir da administração de José Irineu de Carvalho. O apoio decisivo dos 

governadores Tasso Jereissati e Ciro Gomes, e, respectivamente, do empenho de 

deputados estaduais e federais, senadores do PSDB e vereadores do município 

possibilitaram ao município significativo desenvolvimento em diversas áreas, inclusive, 

democratização do poder público. Vejamos o que o ex-prefeito Antônio Nei disse a 

respeito:  

 

... na época a gente tinha uma parceria importante com o deputado 

Mauro Filho que pertencia ao grupo político do governo, que tinha um 

sentimento muito forte por Pereiro, portanto, dentro das possibilidades 

do governo do estado não nos faltou nada. Então eu sou muito grato 

ao governador Ciro Gomes, ao governador Tasso Jereissati e ao 

deputado estadual Mauro Filho. Foram com eles que nós construímos 
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várias obras no município, obras importantes até hoje, quer dizer, são 

de fundamental importância para o desenvolvimento do município. 

(Entrevista nº 19, 2013, p. 04).  

 

4.4. Sucessão do prefeito Antônio Nei: eleição municipal e seus resultados 

 

Aproxima-se a sucessão para prefeito do município em 1996. José Irineu 

candidata-se pelo PSDB a prefeito com o apoio de Antônio Nei e do grupo do PSDB, já 

coeso e dominante no município. Também recebe o apoio da família Estevam que cede 

um dos seus representantes político, o vereador Paulo Estevam da Silva, que candidata-

se à vice-prefeito de José Irineu. Do outro lado, com oposição já esfacelada e sem 

prestígio junto ao governo do estado, lançou Antônio Ronaldo Gabriel (PFL) a prefeito 

e como vice, José Nogueira, do distrito de Crioulas. Desencadeou-se o processo da 

campanha eleitoral sem grandes dificuldades para o grupo dominante, haja vista que, a 

gestão de Antônio Nei estava muito bem avaliada pela população local. Cujo slogan de 

campanha pregava a continuidade das ações e das políticas realizadas na gestão do 

então prefeito Antônio Nei. “O mote da campanha era esse: deu certo, vamos continuar 

mudando Pereiro. Deu certo, está dando certo, vamos continuar” (Entrevista nº 01, 

2011, p. 20).  

Neste contexto, foi aprovada no âmbito nacional a Lei da Reeleição para os cargos 

políticos do executivo nacional, estadual e municipal, possibilitando, portanto, a 

posterior candidatura e reeleição de José Irineu à Prefeitura do município.       

Segundo o entrevistado, que na época era vereador do PSDB no município, a 

disputa eleitoral, ocorreu da seguinte forma:  

 

Aí, depois do período do Antônio Nei, o José Irineu voltou como 

candidato novamente; e aí lembro que Irineu já disputou a eleição com 

o Ronaldo Gabriel, mas, também, foi uma eleição fácil, até porque já 

vinha credenciado pela primeira administração dele. E ele foi eleito 

tranquilamente em 1996 para o seu segundo mandato como prefeito. 

Nesse segundo mandato também ficou muito marcado porque o José 

Irineu se lançou como uma liderança na região e, então, ele já era um 

político que tinha certo nome no estado do Ceará, já tinha uma 

situação bem efetiva no cenário político estadual. E para Pereiro, de 

certa forma, foi interessante, porque com essa condição e notoriedade 

que ele tinha no estado, ele pôde trazer muitas obras e foi muito 

importante para o município. (Entrevista nº 13, 2011, p. 04). 



174 
 

 

Contabilizados os votos da eleição municipal 199686, José Irineu obteve 4.577 

votos e seu adversário, Ronaldo Gabriel apenas 2.193 votos, registrando, portanto, 

maioria de 2.193 votos para Irineu, que assegurava seu segundo mandato na prefeitura 

local. A eleição para o Legislativo Municipal registrou o seguinte resultado: José Irineu 

elegeu nove vereadores, todos do PSDB, enquanto seu opositor, Antônio Ronaldo 

Gabriel (PFL) elegeu apenas dois vereadores. Estava, portanto, consolidada a 

hegemonia política do prefeito José Irineu e do seu grupo peessedebista no município de 

Pereiro.  

 

4.5. Segunda gestão municipal de José Irineu de Carvalho (1997-2000) 

 

José Irineu deu prosseguimento aos trabalhos realizados pelo antecessor Antônio 

Nei. Prosseguiu aprimorando a educação e regularização do funcionalismo público 

através de efetivação de concurso público municipal. Fortaleceu o que já vinha fazendo 

na primeira gestão, entretanto, sua atenção foi centrada na zona rural: “Fazendo com 

que Pereiro fosse um dos municípios a levar energia elétrica a todas as localidades”. 

(Entrevista nº 01, 2011, p. 23).      

 

Neste período de governo, Irineu ainda mantinha o apoio da influente família 

Estevam no município. No entanto, Raimundo Estevam Neto, que pertencia ao grupo do 

prefeito começa a fortalecer sua liderança política no município com a eleição para o 

segundo mandato de vereador do município, ao tornar-se o vereador mais votado em 

todos os tempos em Pereiro, com 978 votos, aproximadamente 30% dos votos válidos 

para o legislativo municipal na eleição 1996. Raimundo Estevam que havia sido 

Presidente da Câmara Municipal no biênio 1991-1992, então foi reeleito Presidente da 

Câmara Municipal para o biênio 1997-1998. 

No segundo ano de gestão de José Irineu, ocorreria eleição estadual de 1998, 

que, de certo modo, representando o momento em que as forças políticas municipais 

entram em cena e medem forças para eleger deputados estadual e federal. Neste 
                                                           
86 Nesta eleição, dentre as 11 vagas para a Câmara Municipal, apenas três vereadores remanescentes do 

regime militar conseguiram reeleição, pois se transferiram de partidos tradicionais para o PSDB, assim, 

apoiando a política do Prefeito José Irineu e Tasso Jereissati. São Eles: José Francisco dos Santos 

Sobrinho, Luiz Gonçalves de Lima e Francisco das Chagas de Lima. Nas eleições de 2000, apenas Luiz 

Gonçalves de Lima é reeleito. Ele é o único vereador que continua na política. O mesmo se mantém com 

mandato até 2012. Nas eleições de 2012, candidatou sua nora, a agente de saúde Joana Dárc de Lima, que 

é eleita em terceiro lugar entre os 11 vereadores eleitos no município.  
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momento, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Raimundo Estevam Neto, 

apoia a candidatura de Mauro Benevides Filho (PPS), que obteve 2.911 votos no 

município. Enquanto o prefeito José Irineu apoia o deputado estadual Francisco 

Holanda Guedes (PSDB), que obtém 2.188 votos, o qual passa a trabalhar e conseguir 

recursos em prol do município, apoiando a gestão de Irineu. Para deputado federal, 

Nelson Otoch obteve 2.644 votos com o apoio político de José Irineu e Raimundo 

Estevam.  

Analisando-se a eleição e votação de deputado estadual em 1998 em Pereiro, 

percebe-se que, apesar de sorrateira, havia uma disputa ou medição de força política 

entre José Irineu e Raimundo Estevam Neto, que girava em torno da disputa de votos 

para deputado estadual, que demarcaria o potencial político e legitimidade do 

representante do deputado no município. E que, de certo modo, teria repercussão em 

pleitos seguintes.  

Desde então, Raimundo Estevam Neto foi se aproximando do movimento 

associativo, conversando com lideranças políticas e setores jovens do município. Pouco 

a pouco, estrategicamente, o vereador, vendo-se legitimado, fortalecia a ideia de ser o 

futuro prefeito do município nas eleições de 2000. Sem fazer oposição a José Irineu, 

acreditava ser indicado pelo mesmo para ser o seu sucessor na Prefeitura. A partir de 

então, Raimundo Estevam Neto fundou no município o Partido Popular Socialista 

(PPS), que seria o partido pelo qual lançaria sua candidatura a prefeito em 2000, após 

romper com o prefeito José Irineu.  

 

4.6. Sucessão eleitoral de José Irineu: a divisão política da nova elite dirigente 

 

Em sua gestão (1997-2000), José Irineu deu progressão à realização das políticas 

iniciadas por ele na primeira gestão, e passou a operacionalizar as iniciativas em 

serviços e obras do governo Antônio Nei. Neste contexto, no início de 2000, Raimundo 

Estevam Neto87, já despontando sua liderança no município, aliado do deputado 

estadual Mauro Filho, percebendo que José Irineu o apoiaria candidato a prefeito, rompe 

definitivamente com o mesmo. Em seguida funda o PPS no município. Dessa forma, 

“Então já se fortaleceu, e pensou: agora eu vou disputar a prefeitura”. (Entrevista nº 01, 

2011, p. 22).  

                                                           
87 Filho do ex-vereador José Estevam da Silva, que obteve seis mandatos no município, Raimundo 

Estevam Neto é conhecido popularmente por Neto Estevam. 
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Por outro lado, Irineu sentindo-se legitimado, resolveu se candidatar à reeleição, 

pois a lei de reeleição o permitia. Vendo o fortalecimento do Neto Estevam, que 

articulava sua política nos bastidores, estrategicamente lançou Paulo Estevam da Silva, 

irmão do Neto Estevam, como vice-prefeito, cuja estratégia à romana “do dividir para 

dominar”, ou seja, dividir a família Estevam para conseguir enfraquecer a futura 

candidatura do Neto Estevam, que despontava com nova liderança política em Pereiro.  

Durante o último ano da gestão José Irineu (1997-2000), Neto Estevam 

conseguiu agregar lideranças comunitárias, inclusive adesão do popular vereador João 

Francismar Dias (o Amar), que fazia parte do grupo político do Irineu. Lançada a 

campanha eleitoral para a gestão 2001-2004, Neto Estevam lança candidatura para 

enfrentar o prefeito José Irineu (PSDB), que lança Paulo Estevam88 da Silva a vice-

prefeito.  

A disputa política foi acirrada, mas dentro da normalidade, sem agressões físicas 

ou atos de violência material. Enquanto nos palanques Irineu argumentava 

“continuamos o melhor para Pereiro”, Neto Estevam argumentava que José Irineu não 

era mais aquele de início, que estava acomodado e ausente do município. Nesse rumo 

sucedeu-se que na eleição de 2000 “houve uma votação, uma disputa acirradíssima, 

vamos dizer, que se decidiu vamos dizer: nos 45 minutos do segundo tempo. A maioria 

do Zé Irineu foi de apenas de 42 votos”89. (Entrevista nº 01, 2011, p. 22). Assim, com a 

divisão do grupo dominante, ocorreu o retorno da competitividade para o cargo de 

prefeito.    

Conforme relato de muitos dos entrevistados, a competição dividiu a sociedade 

local em dois polos de oposição, dividindo, portanto, famílias, espaços de lazer, 

funcionários públicos e instituições municipais em torno dos candidatos José Irineu e 

Neto Estevam. Dessa forma, o clima é de apreensão e dúvida para cada seguimento em 

torno dos pretendentes a comando político do município.  

O resultado da acirrada competição foi constatado com a contagem final dos 

votos. José Irineu, do PSDB, recebeu 3.947 votos, e Neto Estevam, do PPS, 3.904. 

Irineu vence a disputa com pequena diferença de 43 votos, assim garante mais quatro 

anos de gestão e comando do poder local. No tocante à disputa para a eleição de 

                                                           
88Paulo Estevam é vereador e também presidente da Câmara Municipal em dois biênios. É irmão do Neto 

Estevam, portanto, sua candidatura a vice-prefeito divide politicamente a família Estavam em torno da 

disputa eleitoral com dois líderes da família em polos políticos opostos. 
89Vale ressaltar que o resultado oficial foi de 43 votos. Mas como meio de curtição, Neto Estevam diz que 

perdeu aquela eleição por apenas 42, pois seu amigo de confiança chegara poucos minutos depois de 

encerrada a votação, portanto, seria um voto a mais contabilizado ao seu favor.   
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representantes do Legislativo Municipal, José Irineu elegeu oito vereadores do seu 

partido (PSDB), enquanto Neto Estevam elegeu apenas três vereadores pelo (PPS): sua 

cunhada Francisca Estevam da Silva, o primo Paulo Estevam da Rocha e outro vereador 

sem parentesco. Enquanto seu irmão Paulo Estevam é eleito vice-prefeito de José Irineu.     

 

4.7. Terceira gestão José Irineu de Carvalho (2001-2004) 

 

Tendo construído sua imagem interna e externa de ótimo gestor municipal, com 

o conhecimento científico e experiência acumulada de prefeito municipal, candidatou-se 

à presidência da Associação de Prefeitos do Ceará (APRECE), sendo eleito. E conforme 

disse o próprio José Irineu, “Durante esse período fui por três vezes presidente da 

Associação de Prefeitos do Estado do Ceará, no período de 1991 a 1993 e de 1997 a 

2000”. Por um lado sua presidência na APRECE foi positiva por que o tornou 

conhecido politicamente no estado, elevou seu status político e profissional, ganhou 

experiência administrativa e o aproximou ainda mais do governo estadual e federal, 

possibilitando a atração de recursos e projetos para o município de Pereiro. Mas por 

outro lado, o exercício da nova função o levou a ausentar-se frequentemente do 

município, e a distanciar do seu eleitorado, que cobrava a sua presença, pois é comum 

que o eleitorado ou munícipes sintam a necessidade do contato com o seu prefeito.  

Ausentando-se com maior frequência em sua última gestão, por motivos de 

atividades da APRECE, busca de recursos ou projetos para o município e outras 

atividades políticas externas ao âmbito local, muitas decisões e atividades que eram 

acompanhadas e tomadas pelo prefeito José Irineu passam para as mãos dos seus 

secretários municipais e de outras pessoas de sua confiança, que técnica e politicamente 

não responderam a contento as demandas da população, repercutindo negativamente, 

causando perda de legitimidade política do prefeito. Esses fatos foram comprovados em 

entrevistas. O relato de líder político do seu grupo na época sintetiza o que outros 

relataram a respeito da sua ausência.  

 

Na sequência teve a segunda gestão do José Irineu, depois o Antônio 

Nei apoiado pelo Irineu, depois o Irineu de novo para o terceiro 

mandato. Eles trouxeram vários avanços para o município de Pereiro, 

isso é inegável, foram vários avanços, mas me parece que os prefeitos 

quando permanecem por muito tempo no poder, eles se acomodam e 
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esquecem um pouco da população. Então o José Irineu começou a se 

afastar do município, passou a viajar muito, passar a semana fora, 

assumiu a Associação dos Prefeitos do Ceará (APRECE), e também 

passar muito tempo fora para fazer trabalhos da APRECE, e nisso foi 

deixando de lado um pouco o município. (Entrevista nº 10, 2012, p. 

06).  

 

O relato seguinte avalia o afastamento e repercussão de José Irineu do 

município.  

 

Isso levou com que algumas pessoas de seus cargos de confiança 

agissem de forma pouco transparente e pouco recomendável. E como 

já lhe falei, começaram a surgir sinais aparentes de riqueza de alguns 

e, quer dizer, o pessoal era conhecido como panelinha do Irineu, o 

pessoal que comia os recursos da Prefeitura, e isso despertou 

indignação de muita gente aqui. Mas mesmo assim ele conseguiu se 

reeleger para o segundo e terceiro mandatos. (Entrevista nº 08, 2011, 

p. 09).  

 

O ex-vereador do PSDB, disse que José Irineu quando presidente da APRECE 

passava mais tempo em Fortaleza do que no município, então, “... os correligionários 

não foram à altura do administrador, do Irineu, da inteligência que ele tem, entendeu!? 

Aí quando o negócio não dá certo, desanda”. (Entrevista nº 03, 2011, p. 10), ou seja, a 

ausência de Irineu na Prefeitura e do atendimento direto ao eleitorado abre espaços que 

são explorados e conquistados por seus adversários políticos. Os quais passo a passo 

constroem estratégias, fazem alianças políticas que põe em jogo o domínio do poder 

local. 

Além dos fatores negativos mencionados a pouco, com a promulgação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) foi necessário fazer ajustes, cortes de gastos e de pessoal 

no município, os quais causaram desgastes na terceira gestão de José Irineu. Esses 

fatores foram causando desgastes seguidos, enquanto Neto Estevam ocupava espaços 

articulando e fazendo seu trabalho político de base para agregar forças para disputar a 

eleições municipais de 2004.   

O impacto dos ajustes fiscais exigidos pela LRF e, respectivamente a ausência 

de José Irineu do município provocam perda de popularidade e descrédito de setores da 

população local, os quais exigiam mudança políticas para o município. Liderando o 

grupo de oposição, Neto Estevam continuava seu trabalho de conquista de base eleitoral 

na cidade e na zona rural. Questiona os erros da gestão, conquista lideranças do grupo 

do seu adversário, em seguida, reúne sua família que passa a apoiá-lo coesamente. 
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Desse modo, estrategicamente, Neto Estevam fortalece sua futura candidatura a 

prefeito.  

Para resumir o contexto, vejamos o comentário de João Francismar Dias:  

 

Neto Estevam, naquela época, ele foi vice-prefeito, seu irmão foi vice-

prefeito, (outro irmão foi vice-prefeito, o Zé de Moacir Estevam) 

então quando terminou o mandato dele de Presidente da Câmara, eu vi 

que ele já tinha feito um trabalho para ser prefeito. O Irineu na época 

não optou por ele, optou pelo Antônio Nei, e o Neto, como ele sempre 

foi batalhador, ele criou um partido político, e a partir daí ele foi 

chamando vários grupos e, para isso, ele foi fazendo um trabalho bem 

amplo, foi conquistando pessoas, e o Irineu por muito tempo no 

mandato de prefeito, e parece que os políticos com muito tempo no 

mando ele vai se acomodando e, eu acredito que houve certo 

comodismo por parte do Irineu. E foi aí que o Neto se aproveitou 

desse momento. Escolheu vários líderes das periferias do José Irineu 

que se transferiram para o Neto, e que na primeira disputa ele não teve 

êxito (2000), mas perdeu apenas por 42 votos, que foi uma margem 

muito pequena e, após esses quatro anos, deu continuidade ao 

trabalho, continuou visitando as comunidades, mexendo com as 

associações e fazendo um trabalho de preparo para o futuro. E foi aí 

que, com tanta insistência dele e com a conquista de muitas pessoas 

novas, ele conseguiu ser prefeito de Pereiro. (Entrevista nº 12, 2012, 

p. 04). 

 

Retrocedendo um pouco o tempo, em 2002 ocorreram eleições para cargos 

majoritários e para o legislativo estadual e federal. Esse período eleitoral é emblemático 

para se observar a disputa e competitividade política entre José Irineu e Raimundo 

Estevam Neto (Neto Estevam). Nesse contexto, José Irineu (PSDB) e o Neto Estevam 

(PPS) apoiam seus candidatos no município. Irineu apoia Francisco Holanda Guedes do 

PSDB, que obteve 3.098 votos, enquanto Mauro Filho, do PPS, consegue 2.834 votos, 

com o apoio do Neto Estevam. Dois candidatos a deputados federais foram apoiados no 

município: Nelson Otoch, do PSDB, candidato de Irineu, eleito com maior número de 

votos no município, no geral 2.698; enquanto Francisco Rommel Feijó, do PSDB, com 

o apoio da oposição, liderada por Neto Estevam conquistou 2.483 votos. 

Analisando essas disputas, percebe-se que a correlação de forças estava bastante 

equilibrada entre as duas principais lideranças políticas de Pereiro em 2002. Para os 

munícipes, aqueles resultados demonstravam a polarização da representação política no 

município. Ao mesmo tempo, representa ameaça ao domínio político de José Irineu em 

Pereiro, que ao final da sua gestão completaria 16 anos. Importante ressaltar que, apesar 
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da perda de legitimidade política no seu município, Irineu continua com acesso ao 

governo Tasso, assim concluindo programas da sua gestão.  

Aproximando as eleições para prefeito municipal em 2004, José Irineu lançou 

Antônio Nei, seu sucessor, e o vice Luiz Gonçalves de Lima (Luiz de Cândido), 

vereador com vários mandatos em Pereiro e chefe político do distrito de Crioulas. Já 

Neto Estevam se candidata a prefeito, trazendo João Francismar Dias como vice (o 

popular Amar), vereador com quatro mandatos, presidente da Câmara Municipal no 

Biênio (1997-2000).  

Nos palanques e nos bastidores, Neto Estevam dizia que chegava o momento de 

nova mudança no município. Suas principais propostas eram baseadas nas seguintes 

demandas sociais: geração de emprego e renda, melhoramento do abastecimento de 

água do município, que era imprópria ao consumo humano. Seu programa de campanha 

prioriza a construção e asfaltamento de estradas ligando Pereiro aos municípios 

vizinhos. Suas propostas de inovação agregaram pessoas em torno da sua candidatura, 

que ganhou impulso e adesão. Enquanto seu vice, Amar, agregava grande parte dos 

jovens desportista, seus eleitores e familiares. Em seguida, recebe adesão e coligação do 

Partido dos Trabalhadores (PT) municipal, fato decisivo para sua vitória eleitoral.   

Importante ressaltar que o desfecho da campanha eleitoral nos pequenos 

municípios produz o já conhecido fenômeno de divisão da sociedade. Normalmente, a 

disputa pelo Executivo Municipal ocorre entre dois grupos políticos: o da situação, que 

procura continuar no poder, e o grupo de oposição, que pretende conquistar o poder. 

Famílias se dividem, e lugares e festas que são frequentados por eleitores de um 

candidato não são frequentados por eleitores do partido opositor. É no tempo da política 

que as coisas e ações de políticos são lembradas, levadas para o âmbito da política, tudo 

se transforma em política; as rivalidades entre os candidatos e, também, entre eleitores 

aumentam quando se aproxima o dia da votação. Dentro dessa lógica, muitas vezes a 

população não tem uma alternativa, pois em alguns casos, os candidatos que disputam o 

poder no município já foram prefeitos com gestões deficientes, praticaram mal-uso do 

dinheiro público, corrupção ou apropriação indébita do dinheiro público, inclusive, 

ocorrendo casos em que ambos os candidatos estão sobre avaliação da Justiça Eleitoral. 

Como exemplo, ocorreram casos no estado do Ceará em que os dois candidatos que 

disputaram o cargo de prefeito estavam sub judice, dependentes de análise e deliberação 

da Justiça Eleitoral, nesses casos, faltando opção de escolha política para os munícipes, 
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demonstrando a falta de aperfeiçoamento dos critérios de regulação eleitoral para coibir 

desvios de conduta e práticas políticas de corrupção dos gestores municipais.  

A disputa eleitoral de 2004, entre o Antônio Nei e o Neto Estevam (ex-vice-

prefeito do Antônio Nei no período 1993 a 1996) foi bastante acirrada, no entanto, sem 

incidentes de violência física, ameaças ou assassinato político no município. Houve 

violência simbólica entre os candidatos e, respectivamente, entre eleitores de lados 

opostos da disputa política. Recorrentemente nos palanques são comuns críticas e 

atribuições pessoais negativas ao adversário. E os eleitores costumam incitar seus 

candidatos a responderem às críticas do opositor ou de integrantes do grupo político do 

seu opositor.         

Um dos entrevistados que acompanhou a disputa eleitoral de 2004 afirmou que, 

infelizmente, nos palanques o clima é de agressão. “Isso ainda acontece muito devido 

um lado estar dando respostas para o outro lado com forma de agressão; enquanto que, 

seria muito mais importante apresentar projetos à população”. (Entrevista nº 04, 2011, 

p. 06). Os candidatos se comportam dessa forma incentivados por eleitores que 

apresentam o seguinte comportamento: “Você pode apresentar determinados projetos, 

mas a população ainda vibra, fica contente com a agressão que o político faz ao outro, 

espera que no palanque o outro responda aquela agressão, ainda é muito nessa linha” 

(IDEM). Além dos embates políticos já destacados, os candidatos fazem suas propostas 

e usam de diversificadas estratégias para conquistarem os eleitores. Inclusive os que têm 

recursos econômicos os utilizam no percurso da campanha, isso é óbvio.     

José Irineu prefeito há doze anos, Antônio Nei há quatro, com o cansaço do 

poder, certa acomodação, o povo já ansiava por mudanças. Além disso, havia falta de 

recurso econômicos do Antônio Nei para os gastos da campanha, e também a divisão e 

disputa interna do grupo relacionada à escolha do candidato a vice-prefeito que, 

segundo Antônio Nei,  

 

esse foi o erro mais grave, o motivo principal que me levou a perder a 

eleição. Havia uma disputa interna do nosso grupo em relação à 

escolha do vice, que eu e o Irineu não tivemos a habilidade de 

conversar para chegarmos ao consenso, e essa divergência se deu até o 

dia da eleição”. (Entrevista nº 19, 2013, p.11).  

 

O município de Pereiro, que obteve grande crescimento do associativismo nos 

16 anos de domínio político do prefeito José Irineu (1989 a 2004), com o apoio de 

Tasso Jereissati, no entanto, no final de sua gestão em 2004, Irineu já presenciava o 
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declínio do associativismo no seu município. Declínio que, conforme o próprio Irineu, 

ocorria por causas que  

 

Essas associações, elas surgiram focadas em determinados pleitos que 

foram sendo atendidos, queriam energia, então a energia chegou a 

todos os lugares; queriam água, então se conseguiu adutora, se 

conseguiu alguns açudes, escolas, então eu acho que tem um grande 

desafio que seria você criar  produção. (Entrevista nº 18, 2013, p. 10).  

 

As demandas básicas de muitas associações foram realizadas. Mas a partir de 

determinado momento, o associativismo local passou a demandar aumento na produção 

agrícola, entretanto, pela escassez d’água não foi possível realizar a demanda, que 

exigia iniciativa e recursos do estado e dos próprios associados, portanto, a demanda da 

produção não fora resolvida. Assim o associativismo vai a declínio. Também declina o 

cooperativismo no município. Uma das razões, para ex-chefe de gabinete do prefeito X, 

“O pessoal hoje tem pavor a cooperativas. Já houve Cooperativa Agrícola em Pereiro, 

mas os cooperados contraíram dívidas e não puderam pagar, a partir de então, as 

pessoas ficaram com medo do sistema cooperativo”. (Entrevista nº 15, 2013, p.06). O 

declínio do sistema associativo e cooperativo, certo modo, causou insatisfação de parte 

da população, ao mesmo tempo, o adversário político explora a temática politicamente, 

defendendo em suas propostas de campanha eleitoral que recuperaria o sistema 

associativo no município, assim, conquistando pessoas do setor.  

Por outro lado, Neto Estevam, com recursos econômicos, apoio de sua família de 

empresários e comerciantes, aproximando-se de associações ainda operantes, agregando 

esses instrumentos ao desejo de mudança do eleitorado local, convence a maioria do 

leitorado, que decide as eleições seguintes. O Ex-Secretário Municipal de Antônio Nei 

faz um relato bastante esclarecedor a respeito da derrota eleitoral do grupo político de 

José Irineu e do seu candidato:  

 

Eu acho que o que fez com que Antônio perdesse a eleição para Neto 

Estevam foi a ausência do Irineu na campanha; ele não se empenhou, 

não teve interesse. O Antônio, sem nenhuma condição financeira para 

bancar a campanha, aí juntou com as últimas administrações do Irineu, 

o Neto Estevam era um candidato perigoso, de mostrar os defeitos, de 

prometer fazer isso, aquilo e aquilo outro, eu sei que resultou nisso, na 

derrota do Antônio. (Entrevista nº 14A, 2013, p. 06). 

 

O relato de Antônio Nei aponta as causas da sua derrota eleitoral para o Neto 

Estevam em 2004. Causas que são idênticas às destacadas pelo seu Secretário. Vejamos: 
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Eu, pelo fato de já conhecer um pouco da gestão, não poderia estar 

estimulando o povo, está dizendo para o povo, estar prometendo para 

o povo aquilo que eu sabia que eu não podia fazer. O Neto Estevam, 

de uma forma muito inteligente, eu não vou dizer que muito honesta 

não, de forma desonesta, mas muito inteligente, simplesmente saiu 

prometendo emprego e transformação de Pereiro, transformação de 

Pereiro que não tinha como, e saiu na nossa frente e perdemos a 

eleição por 445 votos. Então estas foram as razões pelas quais nós 

perdemos. Assim, liderando o tempo todo as pesquisas, nós lideramos 

o tempo todo as pesquisas. (Entrevista nº 19, 2013, p. 11). 

 

Chegando ao final da apuração dos votos no município, Neto Estevam (PPS) 

venceu Antônio Nei (PSDB), candidato do prefeito José Irineu, com uma maioria de 

445 votos. Neto Estevam elegeu apenas quatro vereadores para a Câmara municipal, 

enquanto Antônio Nei elegeu cinco vereadores. Uma eleição bastante competitiva, que 

desbanca do poder municipal o grupo peessedebista liderado pelo economista e 

empresário José Irineu de Carvalho. Com sua vitória, Neto Estevam pôs fim aos 16 anos 

de hegemonia do PSDB e do prefeito José Irineu em Pereiro. Esse fato deu início ao 

ciclo de poder político da família Estevam no Executivo Municipal, família esta que 

entre 1989 a 2012, obteve 04 (quatro) vice-prefeitos no município. 
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CAPÍTULO V – GOVERNO MUNICIPAL DE RAIMUNDO ESTEVAM NETO: 

GERENCIAMENTO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, CENTRALIZAÇÃO 

PODER E ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012. 

 

5.1. Características biográficas, gerenciamento racional dos recursos públicos da 

gestão Raimundo Estevam Neto* 

 

 

 

Prefeito Raimundo Estevam Neto – Gestão 2005-2008, 2009-2012; vice-

prefeito em 1997-2000 
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Raimundo Estevam Neto nasceu no sítio Lagoa Nova, município de Pereiro, 

estado do Ceará, no dia 01 de janeiro de 1963. Filho de Francisca Nogueira de Sousa e 

José Estevam da Silva90, agricultor, comerciante e chefe político influente do município. 

Cedo teve que ingressar nas atividades agrícolas. Por conta disso, estudava um período 

do dia e no outro ajudava o pai na agricultura para auxiliar no provimento de numerosa 

família. O trabalho na roça o impediu de avançar nos estudos, portanto, “Sua instrução 

educacional é o Ensino Médio completo, condição que não o limitou enquanto gestor” 

(PEIXOTO, 2013, p. 226).  Em seguida, trabalhou de motorista de caminhão para o seu 

irmão José Moacir Nogueira, comerciante em Lagoa Nova, local onde reside sua 

família. Posteriormente, migrou para a capital São Paulo onde trabalhou de ajudante em 

pequeno restaurante da cidade. Em seguida, retorna à sua cidade de origem (Pereiro), 

entra em sociedade com os seus irmãos comerciantes, que já haviam iniciado atividades 

empresariais no ramo de comércio a varejo e atacadista.  

Em 1988, se espelhando e por influência da carreira política do pai, Neto 

Estevam, como é conhecido popularmente, segundo seu próprio relato, 

 

...vendo o trabalho do meu pai, um homem honesto, muito correto, 

que prestou muito serviço para o povo de Pereiro e para o município, 

eu resolvi me candidatar a vereador e na primeira vez fui eleito e 

muito bem votado no município. Também porque a minha família 

tinha outros políticos, o meu irmão Zé de Moacir Estevam foi vice-

prefeito de José Irineu em 1988, o Paulo Estevam meu irmão foi 

vereador por vários mandatos, e, depois se tornou vice-prefeito do 

José Irineu em 2000. (E nº 16, 2013, p. 01). 

 

Neto Estevam tem formação política e profissional híbrida, ou seja, influência da 

cultura tradicional e da moderna. É popular, no entanto, não deixa escapar os traços e 

marcas do campesinato, pois continua ligado ao campo por intermédio de atividades de 

criar e agricultura. Por outro lado é um empreendedor moderno. Político profissional, 

popular, pragmático e centralizador. Ingressa na carreira política em 1988, quando apoia 

a candidatura de José Irineu de Carvalho, sendo eleito vereador do município. Vereador 

em dois mandatos: 1989-1992 pelo PMDB e1997-2000 pelo PSDB. Foi vice-prefeito de 

                                                           
90Chefe familiar, agricultor e chefe político influente do município. Ingressou na Câmara Municipal de 

Pereiro em 1954, encerrando sua carreira política em 1988, quando abriu mão da sua candidatura à 

reeleição para vereador, cedendo espaço para o seu filho Raimundo Estevam Neto que fora eleito pelo 

PMDB. E o seu outro filho Paulo Estevam da Silva também eleito pelo PFL. José Estevam da Silva foi 

vereador em sete legislaturas. Foi aliado político do prefeito Humberto Nogueira de Queiroz, em seguida, 

aliou-se ao prefeito Francisco Nogueira de Queiroz e João Terceiro de Souza, encerrando seu mandato em 

1988 apoiando o prefeito Antônio Mardônio Diógenes. Hoje tem mais de 90 anos de idade, lúcido e 

fazendo política na sua comunidade. 



186 
 

Antônio Nei de Sousa (PSDB) na gestão 1993-1996. Por dois biênios, foi Presidente da 

Câmara Municipal de Pereiro. Tornou-se o vereador recordista em votos no município 

na eleição de 1992, quando recebeu 978 votos. Rompe com José Irineu em 2000, funda 

o Partido Popular Socialista (PPS) no município e concorre à Prefeitura em 2000, mas 

perde a disputa para José Irineu, seu ex-aliado. 

Desde esse momento Neto Estevam passa a liderar a oposição. Em seguida, 

visando à eleição para prefeito em 2004, aproxima-se de setores comunitários, consegue 

o apoio integral da sua família que na época está em plena ascensão econômica e social, 

recebendo adesão de várias lideranças comunitárias vence o grupo peessedebista 

liderado pelo prefeito José Irineu de Carvalho. Assume a Prefeitura em 1º de janeiro de 

2005, no governo de Lúcio Alcântara (2003-2006). Ligado ao governo do estado, 

centraliza seu trabalho no atendimento de demandas sociais postas na campanha de 

2004, principalmente no setor infraestrutura do município, concentrando, portanto, suas 

ações na realização de obras públicas: abertura e recuperação de estradas, asfaltamento 

de ruas e estradas, construção e recuperação de escolas, ampliação do transporte escolar, 

construção de Unidades Básicas de Saúde, recuperação e construção de praças públicas, 

construção de polos esportivos, dentre outras obras.  

Diante das demandas de estradas vicinais para acesso de transporte escolar, 

mobilidade comunitária e escoamento da produção agrícola, Neto Estevam prioriza e 

efetiva as demandas dos setores já mencionados, cujos serviços ou programas são 

bancados com recursos próprios do município, com recursos e parcerias com o governo 

do estado e governo federal. Também por meio de emendas constitucionais de 

deputados com base eleitoral no município, seus recursos para conquistar o poder e para 

governar são arquitetados no trabalho político de vereador, no status da família (que é 

economicamente superior a outras famílias do município e dispõe de cargos políticos), 

da sua ascensão e liderança oposicionista e sua ligação com o deputado estadual Mauro 

Filho, que por meio do fluxo recurso/votos/lealdade, possibilita a extensão do seu 

prestígio para o âmbito estadual.  

O apoio incondicional do deputado estadual Mauro Filho (PPS), Secretário do 

governador Lúcio Alcântara na época, muito favoreceu a atração de recursos e projetos 

que resultaram na realização de demandas planejadas em seu governo. Recebe 

contribuição do deputado federal Nelson Otoch (PSDB), que aprovou emendas 

constitucionais para o município. Também é beneficiado pelo governo do presidente 

Luiz Inácio da Silva (Lula) e descentralização administrativa nas áreas de saúde e 
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educação. O governo Lula (PT) também melhorou a assistência agrícola aos médios e 

pequenos agricultores por via do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), que possibilitou avanços em investimentos na agricultura familiar 

de Pereiro, principalmente, para os agricultores de baixa e média renda familiar. Ação 

que, segundo Silva, (2007, p. 96) “O aspecto mais positivo dessa circunstancia é que 

com isso tem diminuído a pressão migratória do homem do campo para as cidades, 

processo esse que está na base dos principais problemas sociais enfrentados nas áreas 

urbanas”. 

Neto Estevam centrou sua atenção administrativa, primordialmente, na 

Secretaria de Obras. Com o apoio de deputados estadual e federal e do governo Lúcio 

Alcântara, efetivou obras estruturais e relevantes para o aparelhamento da estrutura 

básica do município. Com a intermediação política, alcança êxito e legitimidade política 

em sua administração, principalmente pela efetivação de obras de asfaltamento, estradas 

e calçamento, construção de postos de saúde, ampliação da frota de transportes 

escolares, etc. Sua principal marca é a realização de obras. Sua atenção e conquista em 

serviços na área foram tão fortes, que os adversários o chamam de prefeito obreiro. A 

fala de seu ex-aliado político enfatiza os aspectos aqui discutidos.  

 

O pensamento do Neto sempre foi obra, então eu vejo que foram feitas 

muitas construções, muitas obras, e nós tivemos um momento muito 

bom do governo que foi com a reeleição do governo Lula, aquela 

coisa toda, com a reeleição do governador Cid Gomes, dinheiro 

inclusive foi liberado para várias obras, teve um impulso, um 

crescimento de obras muito grande para o nosso município; e foi aí 

que a gente viu que nessa parte de transporte escolar, você viu que 

vários ônibus foram comprados. (Entrevista, nº 13, 2012, p. 24-25). 

 

O pragmatismo, objetividade e eficiência da gestão Neto Estevam no quesito 

obras é algo que é percebido e reconhecido por grande maioria dos entrevistados, por 

populares e por vários adversários. Entretanto, os adversários o criticam por ter 

concentrado demasiados esforços e recursos em obras estruturais e pouca atenção ao 

setor social. Argumentam que:  

 

Comparando o estilo administrativo do Neto Estevam hoje, ele não 

tem esse cuidado, esse zelo com a pessoa, com investimentos e 

cuidados com a pessoa, e a bandeira principal do seu governo é a 

grande quantidade de obras que ele tem tocado no município. 

(Entrevista nº 08, 2011, p. 10). 
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No final de 2006, na proporção que vai realizando os serviços demandados e 

propostos em campanha eleitoral, Neto Estevam ganha adesão política e legitimidade no 

município. Enquanto Antônio Nei de Sousa e José Irineu de Carvalho, seus opositores, 

por conta das atividades profissionais, residem em Fortaleza distanciando-se, portanto, 

do município. No mesmo ano, as eleições gerais desencadearam o confronto político do 

prefeito Neto Estevam com o grupo de oposição liderado por José Irineu, cuja disputa 

municipal gira em torno do apoio às candidaturas aos cargos de governador e deputados.  

As eleições 2006 apontariam quem tem maior força eleitoral no município. Ao 

mesmo tempo, a eleição para governador do estado do Ceará coloca em jogo o domínio 

partidário entre o PSDB de Tasso Jereissati versus PSB de Cid Gomes. Encerrada a 

contabilização dos votos, Neto Estevam (PPS) vence a disputa eleitoral no município ao 

conseguir 3.672 votos para o deputado estadual Mauro Filho (PSB), enquanto a 

oposição consegue 1.495 votos para o deputado estadual Francisco Holanda Guedes 

(PSDB). Para deputado federal, Neto apoia Ciro Ferreira Gomes (PSB), que obteve 

3.522 votos no município; enquanto o grupo de oposição consegue 2.389 votos para o 

deputado federal Leonardo Rosário Alcântara (PSDB). Além de vencer as disputas para 

representantes do legislativo estadual e federal, Neto Estevam elegeu o governador Cid 

Ferreira Gomes do PSB para a gestão de 2007-2010. Desse modo, além de garantir o 

acesso ao governo do estado, finaliza o domínio político do PSDB e do grupo político 

de José Irineu no município de Pereiro.  

A partir de então, a gestão de Neto Estevam é fortalecida com o apoio do 

deputado estadual Mauro Filho e do deputado federal Ciro Ferreira Gomes, que passam 

a mobilizar recursos e programas do governo Cid Gomes para o município de Pereiro. 

No terceiro ano, acentuou os trabalhos na área de educação, construção de escolas e 

quadras de esportes nas zonas urbana e rural; também conseguindo ambulância e ônibus 

para transporte escolar. No último ano de gestão, apesar da legitimidade política, 

popularidade, por não cumprir promessas ou acordo de campanha com o Partido dos 

Trabalhadores (PT), seu aliado político no município, que se sentia pouco contemplado, 

enfrenta divergências com os aliados e inclusive provoca divisões interna no PT 

municipal, pondo, assim, em risco o apoio do PT à sua sucessão. O relato de dirigente 

do PT destaca aspectos da relação do prefeito com o seu partido.  
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Na primeira eleição vitoriosa do Neto Estevam, o partido marchou em 

conjunto. O partido rachou na primeira eleição que ele perdeu que foi 

em 2000. A primeira que ele ganhou foi em 2004, e o partido do PT 

caminhou junto apesar de alguma divergência do Joseane [Presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais] que não tinha acordo. Mas o 

outro conjunto do partido caminhou junto. [...] A gente novamente 

apoiou o Neto Estevam na eleição de 2004, mas ele não abriu espaço 

para o partido em sua administração, muito pelo contrário, ele chamou 

alguns integrantes do PT, aqueles que estavam em cargos de segundo 

escalão e foi e exigiu a saída dessas pessoas do PT como forma de se 

manterem em seus cargos, do contrário sairia todo mundo fora [dos 

empregos]. Quer dizer, aquele Neto Paz e Amor, camarada e popular 

que a gente via antes da eleição dele de 2004, se transformou da água 

para o vinho em um cara que não ouvia ninguém, que impunha as suas 

vontades e democracia com ele é escutar [acatar] o que ele diz, não 

escutou não tem democracia. Então o partido se manteve ali firme, 

disse que não abria mão, disse que o pessoal não ia sair [abandonar o 

PT] e os cargos estavam á disposição. Então isso gerou uma 

repercussão muito negativa par ele na sociedade que foi na primeira 

gestão, isso logo de início. Então com essa repercussão social muito 

negativa ele recuou, não tocou mais no assunto e foi empurrando com 

a barriga. (Entrevista nº 08, 2001, p. 03).  

 

Aproximando-se a eleição municipal de 2008, Neto Estevam, já no Partido 

Republicano Brasileiro (PRB), com significativa legitimidade, aceitação popular e apoio 

coeso da sua família, se candidata à reeleição com o seu vice-prefeito João Francismar 

Dias (Amar). A oposição já enfraquecida com o afastamento de José Irineu e do 

Antônio Nei para Fortaleza, também havia o declínio político do PSDB no âmbito 

nacional e estadual. Além disso, Neto Estavam já contava com a maioria de vereadores 

na Câmara Municipal. Nesse momento, o PSDB candidata o ex-prefeito Antônio Nei de 

Sousa (PSDB) e Marli dos Santos Carvalho ao Executivo Municipal, para enfrentar pela 

segunda vez consecutiva Neto Estevam em disputa pelo comando político do município. 

Nesse ínterim, apesar de alguns desacertos com o prefeito Neto Estevam, o PT decide 

apoiá-lo na reeleição. No entanto, tal apoio só foi possível com a intermediação de 

Reginei Santos, presidente do PRB na época, o qual, segundo dirigente petista do 

município, transcorreu da seguinte forma:  

 

Chegando nessa eleição o que acontece, o prefeito chama novamente o 

PT para conversar, para buscar apoio, então a gente disse: olha 

prefeito, porque que a gente pode lhe apoiar, já o apoiamos por duas 

eleições, você ganhou nessa última e não abriu espaço para o partido, 

nós somos um partido pequeno e queremos crescer também, nós 
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queremos participar e dar o nosso apoio e contribuição à 

administração, e isso não ocorreu. O que nos garante que num 

próximo mandato você poderia honrar com esse compromisso? Então 

a conversa foi mais ou menos nesse sentido e diante da presença do 

Presidente do PRB que é o Reginei Santos atual Secretário de 

Finanças, então ele se comprometeu em abrir espaço para a 

participação do PT nessa gestão. O Neto Estevam deu todas as 

garantias para nós nessa gestão, que era grato ao que a gente tinha 

feito, e se desculpando pela posição dele e diante da situação havia 

uma dificuldade enorme da gente acompanhar o Antônio Nei por 

conta de um projeto que a gente vinha combatendo de muito tempo e 

da sigla do PSDB, então findamos optando por apoiá-lo novamente. 

Mais uma vez levamos uma rasteira do prefeito, levamos uma rasteira 

nesse meio tempo. (Entrevista nº 08, 2011, p. 04).  

 

Com o apoio do PT municipal, Neto Estevam venceu a disputa eleitoral em 

2008, ao obter 5.443 votos, equivalente a 57,43% dos votos válidos. Enquanto Antônio 

Nei obteve 3.770 votos, 39,78%representando, portanto, uma eleição pouco 

competitiva, cuja diferença numérica de votos do candidato eleito para o não eleito foi 

de 1.673 votos. Uma eleição não competitiva, demarcando aumento da legitimidade e 

domínio político dos Estevam no município. No tocante ao resultado da eleição para 

Legislativo Municipal, a disputa foi bastante equilibrada. Neto Estevam elegeu cinco 

vereadores dos nove vereadores eleitos: quatro vereadores pelo PRB e um do partido da 

coligação, o PMDB; a oposição elegeu quatro vereadores do PSDB. Com acesso no 

governo Cid Gomes, contando com deputados para intermediação política no âmbito 

estadual e federal, obter maioria na Câmara de Vereadores significaria desobstruir 

obstáculos na sua futura gestão.  

 

5.2. Segunda gestão de Raimundo Estevam Neto (2009-2012): aprofundamento do 

modelo de gestão empresarial  

 

Essa gestão é marcada pela conclusão de obras em andamento, ampliação e 

efetivação de outras demandas que fortaleceria a infraestrutura do município. A frota de 

ônibus para o transporte escolar é ampliada, construção de postos de saúde, construção 

de escolas, ampliação do Centro Comunitário, ampliação física do Hospital Municipal 

Humberto Nogueira de Queiroz, empiçarramento de estradas na zona rural, ampliação 

da rede de asfalto da cidade, construção do Pólo de Lazer (Beira-açude), instalação de 

Centro de Referência Social (CRAS) e outros serviços públicos. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEREIRO, s.d, p. 08-12). Ademais, o prefeito Neto Estevam 
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consegue com o governo Cid Gomes, por intermédio do deputado Mauro filho, a 

construção de Escola Técnica Profissional do município. Sua gestão ganha destaque e 

repercussão regional, já que aquela escola possibilitaria formação técnico-profissional 

para jovens de Pereiro e municípios circunvizinhos. Nesse sentido, a segunda gestão de 

Neto Estevam resulta no aprofundamento da primeira, com maior conquista de recursos 

e realização de demandas sociais do município. 

Com a aproximação de eleições gerais de 2010, normalmente as forças políticas 

interioranas se arregimentam em torno das candidaturas majoritárias. É o momento de 

em que facções políticas municipais lutam entre si para conseguir acesso e demarcar 

espaços de poder no âmbito municipal. No caso do município de Pereiro, foco dessa 

discussão, a disputa gira em torno de dois grupos político: o da situação e oposição. O 

prefeito Neto Estevam apoia a candidatura de Dilma Rousseff do PT, que é eleita, 

recebendo 5.628 votos no município. A oposição apoia José Serra do PSDB, que obtém 

apenas 1.947 votos. Para governador, Neto Estevam apoia Cid Gomes do PSB à 

reeleição, o qual é eleito e recebe 4.431 votos. A oposição apoia Marcos Cals de 

Oliveira, que obtém 2.105 votos. 

O confronto entre o prefeito e a oposição em torno da eleição para deputados 

resume-se nos seguintes resultados: Neto Estevam consegue 4.682 votos para o 

deputado estadual Mauro Filho (PSB); a oposição apoia Leonardo F. Nogueira Pinheiro 

do Partido Republicano (PR), que obtém apenas 602 votos, ficando em segundo lugar 

em número devotos no município. Os candidatos a deputado federal mais votados no 

município foram: José Arnon Bezerra (PTB), que por meio do apoio do prefeito Neto 

Estevam obteve 4.382 votos. Enquanto Domingos Gomes de Aguiar Neto (PSB) obteve 

com o apoio da oposição local 2.027 votos.  

Ao analisarmos os resultados dessas disputas, compreendemos que a 

legitimidade do prefeito foi testada e aprovada pelo eleitorado local. Dando-lhe, 

portanto, fortalecimento para avançar os trabalhos administrativos, bem como execução 

de obras e serviços propostos em sua campanha eleitoral. O que dependeria de sua 

capacidade e interesse em levantar recursos, pois havia contribuído com a vitória 

eleitoral do governador do estado Cid Gomes (PSB), apoiara a presidente Dilma 

Rousseff e, respectivamente, elegera Mauro Filho e José Arnon Bezerra, deputados da 

base governamental, os quais favoreceriam atração de programas e recursos públicos 

para o município. Em seguida acontece o que se previa, a retribuição política dos seus 
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aliados com recursos e concessão de programas estadual e federal, que contribuíram 

para contemplar demandas estruturais e sociais da população.     

 

5.3. Pré-eleição municipal 2012, rompimentos políticos e divisão do grupo político 

dominante 

 

No início de 2012, o PT, ainda aliado de Neto Estevam, começa a debater e 

articular pré-candidatura de um dos seus filiados, José Hermano Nogueira Estevam (Zé 

de Moacir Estevam), sobrinho do prefeito, para sucedê-lo na Prefeitura. Entretanto, 

segundo dirigentes petistas, Neto Estevam, que não tinha um bom relacionamento com 

o sobrinho, muda de tática, aproxima-se do mesmo, começando a cooptá-lo. Em 

seguida, estrategicamente o convidou a se candidatar a prefeito com o seu apoio. Por 

outro lado, o PT decidiu que Zé de Moacir seria seu candidato a prefeito. No transcurso 

de pouco tempo, o PT percebe o desinteresse do Zé de Moacir pela candidatura proposta 

pelo partido, enquanto Zé de Moacir alia-se ao tio prefeito. O mesmo se desfilia do PT e 

ingressa no PSB, passando a candidato oficial do prefeito ao executivo municipal. O 

longo comentário de dirigente do PT demonstra o caso ocorrido:  

Ao se sentir traído pelo prefeito Neto Estevam, o PT rompeu e passou a pensar 

em outro tipo de articulação política para as eleições vindouras. Por esse período, o 

vice-prefeito João Francismar Dias (Amar), percebendo que não teria o apoio do 

prefeito para sua sucessão na prefeitura, rompe com o mesmo com o objetivo de lançar 

candidatura de oposição. No início de 2012, Amar articula com setores da oposição e 

funda o Partido Social Democrático (PSD). Na Convenção do Partido recebeu apoio do 

PT, rompendo, assim, definitivamente com Neto Estevam e lançando-se pré-candidato a 

prefeito. Já no segundo semestre de 2012, um sobrinho do Neto Estevam, Cristiano 

Nogueira Júnior (Estevam), vereador e recente ex-presidente da Câmara Municipal, 

tendo rompido com o tio prefeito, faz aliança com Amar, candidatando-se a vice-

prefeito, financiando, inclusive, parte dos gastos de campanha do seu aliado. O principal 

motivo do rompimento do Amar, vice-prefeito do Neto Estevam em duas gestões (2005-

2008, e 2009-2012), segundo relato do próprio João Francismar Dias (Amar), ocorreu 

por conta dos seguintes fatos:  

 

Eu falo muito nessa parte aí que foi a falta de compromisso do Neto 

Estevam, porque de repente se tem dois mandatos como nós tivemos, 
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onde o Prefeito passou seis anos levantando meu braço em praças 

públicas, em outros momentos levantando meus braços, sempre 

dizendo que eu seria o candidato futuro a prefeito apoiado por ele e, 

de repente, muda a sua opinião. Ele passou seis anos prometendo que 

eu seria o seu candidato, de repente faltando dois anos para a eleição 

você percebe que está sendo descartado e foi aí onde criei a coragem e 

fui juntando um grupo e criei um partido que foi o PSD, que é um 

partido novo; a gente até preocupado com a questão da infidelidade 

partidária para não se perder o mandato, foi por isso que nós criamos 

em nosso município o PSD, foi aí que nós, graças a Deus, fomos 

vitoriosos. (Entrevista nº 12, 2012, p. 05). 

 

Em junho de 2012, as duas candidaturas a prefeito já estavam definidas. Nesse 

contexto, Neto Estevam é bem avaliado em sua gestão no município. Os principais 

feitos podem ser observados em listagem realizada por historiador do município.    

 

Na área de Educação: A conquista da Escola Estadual de Ensino 

Profissional Maria Célia Pinheiro Falcão, Construção e Recuperação 

de Escolas e junto ao governo estadual, aquisição de 11 ônibus 

escolares; na área de assistencialismo: A construção do Centro de 

Referência e o Polo de Convivência. Na área esportiva: construção do 

Estádio Municipal Francisco Nogueira de Queiroz, o “Nogueirão”, 

ampliação e construção de Quadras Esportivas; calçamentos, adutoras, 

construção de Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Apoio, 

recuperação e edificação de praças, entre elas a Praça de Eventos 

Moacir Gabriel. (PEIXOTO, 2013, p. 226). 

 

O prefeito na época é bem avaliado por grande parte da população, inclusive por 

alguns adversários no que diz respeito aos bons resultados produzidos em suas gestões. 

No entanto, recebe fortes críticas da oposição, que reclama do caráter centralizador do 

poder. Portanto, segundo adversário entrevistado, por conta do seu caráter autoritário, 

aconteciam os desentendimentos políticos.   

 

Eu tenho problemas com o prefeito Neto Estevam desde a época em 

que ele era vereador, porque ele é muito autoritário e ele achava que 

tinha o direito de, porque eu sou isso – vereador – ele tem direito de 

chegar lá no sindicato e determinar o que tem que ser feito – e ele 

chegava ao Sindicato e dizia: “você vai fazer isso, você tem que fazer 

isso porque eu quero” - e eu não admito esse tipo de coisa, a gente faz 

aquilo que é correto, e eu não vou fazer só porque você quer que eu 

faça; então a gente teve problemas desde antes e continuamos tendo 

problemas hoje, nós nunca nos entendemos por que eu não aceito esse 

autoritarismo do Neto. (Entrevista nº 10, 2011, p. 07).  
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O caráter autoritário e centralizador do prefeito Neto Estevam contrasta com sua 

competência administrativa. Um Secretário Municipal de sua confiança confirma o seu 

caráter gerenciador, competente, no entanto, confirma o seu caráter centralizador do 

poder em sua entrevista. Vejamos o que disse:  

 
Olha pelo conhecimento que ele tem do município, ele busca as 

soluções muitas vezes sem discutir, ele é muito centralizador, eu não 

posso negar que ele é um prefeito muito centralizador. Pelo 

conhecimento que ele tem do município, então ele resolve. Mas ele 

pouco senta com o Secretário para discutir essas questões, ele é um 

prefeito centralizador. Por sorte é que as coisas dão certo, e tudo que 

ele faz é sempre muito bem feito. Ele não faz uma reforma para 

amanhã a escola estar no chão. Ele faz e faz um trabalho bem feito. 

Ele não é muito de discussão não. Agora todos os serviços da 

Prefeitura são acompanhados, ele acompanha os trabalhos. Ele vai ver 

os serviços, vai ver os trabalhos, quatro horas da manhã, de 

madrugada, se estiver chegando de Fortaleza meia noite, passa direto 

para onde está havendo obras e vai olhar pra ver como está sendo feito 

o serviço, a qualidade da obra. Como ele passou aqueles dias fora, ele 

quer saber se está bem feito, se está mal feito, então ele acompanha o 

trabalho in lócus mesmo, ele não é de ficar à distância das ações, das 

obras não. (Entrevista nº 04, 2011, p. 08). 

 

Analisando-se o vídeo gravado durante a posse do prefeito Neto Estevam e do 

seu vice-prefeito João F. Dias (Amar), reeleitos em 2008, observa-se que o prefeito 

afirmava que Amar seria o seu futuro candidato à sucessão do Executivo Municipal. No 

entanto, aconteceu ao contrário, aproximou-se do sobrinho José H. Nogueira Estevam e 

o lançou candidato a prefeito. A partir de então, a oposição considerou a atitude de não 

apoio de Neto Estevam ao seu vice-prefeito como ato de traição política, utilizando-se 

de tal fato para usá-lo contra o político. Como se as promessas não cumpridas ou atos de 

traição política fosse algo inexistente ou novo nas disputas pelo poder; “... quando se 

sabe que as práticas eleitorais são repletas de traições e que as promessas muitas vezes 

não são cumpridas” (MARQUES e VILLELA, 2002, p. 64). Por outro lado, a 

justificativa de Neto Estevam de não apoiar o seu vice-prefeito seria a falta de 

competência administrativa. O argumento do prefeito é o seguinte: “Eu dizia (em 

campanha) que jamais entregaria o município a uma pessoa que eu conheço que não tem 

condições de administrar nem a casa dele, quanto mais o município”. (PROGRAMA “A 

HORA DA VERDADE”. 2012. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=r4z7-uXhFhk>. Acesso em: 15 de Junho de 2014). 

Assim, o que escreveu Maquiavel: “Em política, os aliados de hoje são os inimigos de 

amanhã”. 

http://www.youtube.com/watch?v=r4z7-uXhFhk
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No mesmo programa a pouco mencionado, realizado em 28 de abril de 2013, o 

ex-prefeito Neto Estevam faz um balanço dos seus oito anos de gestão do município e, 

respectivamente, avalia os quatro meses de gestão do seu adversário, o prefeito João 

Franscismar Dias (Amar). Faz denúncias de nepotismo, desperdício de dinheiro público, 

irresponsabilidade e incapacidade administrativa, práticas que, segundo Neto Estevam, 

comprovam a incompetência política, motivo pelo qual não apoiou a candidatura do seu 

vice-prefeito Amar em sua sucessão à prefeitura. Vejamos o que disse: “E eu tenho 

certeza que o povo de Pereiro já está começando a entender que o que eu dizia em 

palanque é a pura verdade”. (IDEM). 

Com objetivo de destacar os méritos da sua gestão, Neto Estevam faz um breve 

balanço das condições financeiras que recebeu o município em 2005 e de quando o 

entregou no final de 2012. 

 

Recebi o município endividado (...) com Restos a Pagar de 500 mil 

reais. No dia de 1º de janeiro de 2005, assumi a prefeitura há oito anos 

atrás. No dia 10 do mês, tive que pagar a Folha de dezembro e o INSS 

de dezembro. Diferente do que entreguei depois de oito anos de 

mandato, no final da minha gestão em 2012. Entreguei o município 

todo saneado, em dia, sem Restos a Pagar. A Folha de Pagamento de 

funcionários de dezembro que se costumava pagar em 10 de janeiro; 

nós fizemos ao contrário, pagamos a Folha de dezembro ainda no mês 

de dezembro, pagamos Décimo Terceiro, pagamos o Terço de Férias, 

pagamos a todos os fornecedores, não deixamos um centavo de dívida 

para o prefeito que ia assumir a partir de 1º de janeiro de 2013. (...) 

Dívida nós não deixamos de herança. (PROGRAMA “A HORA 

DA VERDADE”. 2012. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=r4z7-uXhFhk>. Acesso 

em: 15 de Junho de 2014).  

 

Aproximam-se as eleições municipais 2012. Neste contexto, o grupo dirigente 

que comanda o poder local durante oito anos seguidos se divide. Desde então, o grupo 

de oposição passa a liderança de João Francismar Dias, que recebe adesão do PT 

municipal. Assim começa a disputa pelo comando poder local, ou seja, pela Prefeitura. 

A eleição para Prefeito muda o cotidiano do município, tudo se transforma em fato 

político. Neste momento, os interesses políticos e particulares entram em jogo; os casos 

passados e erros de gestão são trazidos para o presente, os quais são transformados em 

fatos ou elementos geradores de conflitos que tanto a situação quanto a oposição utiliza 

como trunfo para explorar no decorrer do jogo político. Cada grupo político ou 

candidato usa de estratégia e recursos materiais ou simbólicos que possuem para 

conquistar o eleitor. É também no tempo da política que os interesses públicos e 

http://www.youtube.com/watch?v=r4z7-uXhFhk
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privados são expostos com maior evidência, seja por políticos e seus apoiadores ou 

pelos eleitores que são envolvidos na disputa eleitoral.  

Com o acirramento da disputa eleitoral, vem a público as características 

pessoais, os acertos e erros de gestão, a forma de lidar com adversários políticos. 

Estrategicamente, a oposição passa a questionar o exercício do poder do prefeito Neto 

Estevam, adjetivando-o de centralizador e autoritário. Segundo adversários, o mesmo 

centraliza de forma exacerbada o poder, fazendo com que todas as decisões dependam 

exclusivamente da sua decisão. Neto Estevam rebate as críticas afirmando que não é 

centralizador, mas fiscalizador e gerenciador rigoroso dos gastos públicos do município. 

Também argumenta que é necessário que o prefeito municipal acompanhe de perto todo 

o andamento das obras, desde o planejamento à execução, para que possa economizar 

recursos e garantir a qualidade das obras. Literamente falando, defende que na sua 

lógica administrativa,  

 

Qualquer prefeito de cidade de 15 mil habitantes, se ele não 

centralizar o controle das despesas, ele não vai conseguir fazer o que a 

gente conseguiu fazer em Pereiro, que é construir obras e prestar 

serviço com recursos próprios do Município. Porque se você deixa a 

mercê do Secretário comprar o que quiser, de licitar o que ele quiser, 

porque se der problema no final da Prestação de Contas aos órgãos 

fiscalizadores, quem vai responder sou eu, é o prefeito que é 

responsabilizado. Os meus secretários não saíram ricos, saíram 

simplesmente satisfeitos, cumpriram com o seu dever, não estão com 

suas contas desaprovadas, então a gente sabe dos seus limites; então 

era um trabalho conjunto, não era centralizado, mas era acompanhado, 

controlado. Toda vez que um secretário ia comprar ele tinha que me 

consultar e, licitação, empresa a contratar teriam que me consultar, se 

tinha alguma empresa contrata fazendo coisa errada eu dizia: vamos 

botar pra fora. Enfim, foi à única forma que eu encontrei para poder 

administrar os recursos do município com clareza, economizando para 

poder fazer mais serviços para a população. Então eu falava e exigia 

de cada secretário de que cada obra, cada reforma, licitação, 

contratação, cada órgão competente e também o prefeito fosse 

informado para que a coisa andasse depressa. Eu também sempre 

acompanhei muito de perto todas as obras do município para que os 

serviços fossem feitos com qualidade, para que fossem feitos dentro 

do prazo exigido e, enfim, eu acredito que o gestor acompanhando os 

serviços, as obras, as contratações, as coisas vão sair com melhor 

qualidade e também, se o prefeito for inteligente ele vai estar mais a 

par dos acontecimentos e poder economizar os recursos e gerar 

recursos próprios como eu fiz em Pereiro. (Entrevista nº 16, 2013, 

p.03-04). 

 

A centralização do poder é um dos pontos de acentuada crítica dos opositores da 

gestão Neto Estevam. Os quais reclamam que os secretários municipais não têm 
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autonomia para tomar decisões de urgência. Argumentam que por conta da 

concentração das decisões, os serviços públicos em alguns setores administrativos 

dependem exclusivamente da decisão do gestor, de forma que alguns atendimentos que 

necessitam de urgência deixam de ser realizados quando ele  ausenta-se do município. 

Além disso, afirmam que os atendimentos aos adversários são dificultados e que alguns 

adversários são aliciados eleitoralmente em troca dos serviços que dependem da 

prefeitura. Como exemplo, dizem que cirurgias de maior complicação ou que 

necessitam de atendimento externo, que implicam em gastos públicos, passam pela 

decisão do prefeito. O excesso de concentração de poder, segundo adversários, atrapalha 

as relações do poder público com a sociedade e instituições do município. Também é 

prejudicado o desenvolvimento da função dos secretários municipais, que perdem 

autonomia para tomar decisões necessárias. O relato de dirigente sindical é bastante 

representativo acerca do sentimento da oposição municipal acerca da falta de autonomia 

no exercício da função dos secretários do município.  

 

Nenhuma. Nenhum tem nenhuma autonomia. Nenhum tem autonomia 

para por o combustível num carro para ir a algum lugar. Eu cheguei 

diante de reuniões até relacionadas ao movimento sindical com o 

governo do estado, eu cheguei a levar o Secretário de Agricultura por 

duas vezes para Fortaleza, ele foi no meu carro por que o prefeito não 

liberou o combustível, não liberou um carro para ele ir. (...) Tudo 

passa pelas mãos do prefeito, principalmente se for algum serviço para 

um adversário político, e se o adversário não for conversar com ele, 

para ele dizer: olha, quem faz sou eu, você tem que me apoiar, você 

tem que fazer isso, se não, não acontece, não será autorizado o 

serviço. Então há esse tipo de humilhação política que tem marcado o 

município de Pereiro. (IDEM, 2011, p. 18).   

 

Para João Francismar Dias (Amar), vice-prefeito de Neto Estevam em duas 

gestões, a centralização do poder é uma das fortes características do seu ex-aliado 

político. Também aponta casos que explicitam a falta de autonomia dos secretários 

municipais. Seu relato descreve os pormenores dessas práticas.  

 
Não, de forma nenhuma. Nenhum deles tem essa autonomia. Eu posso 

lhe assegurar porque eu já fui Secretário de Agricultura na primeira 

gestão do Neto. Então eu lhe digo que nenhum secretário municipal 

hoje tem autonomia para tomar decisão. Eu digo isso porque se uma 

pessoa aqui quebra um braço, quebra uma perna, ou alguma coisa e 

tenha que sair para Limoeiro do Norte ou para Fortaleza, e se não tiver 

a autorização do prefeito Neto Estevam você está “ferrado”. Porque 

não tem como você sair se ele não autorizar. (...) Então eu vejo que o 
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Neto Estevam centralizou demais o poder. Então se você precisasse de 

uma coisa da Prefeitura tudo tinha que passar pela decisão dele, pela 

autorização dele. Inclusive, na campanha política a gente bate muito 

no assunto [centralização do poder] porque se a pessoa [paciente] vai 

ao hospital consultar e se constata que a pessoa precisa de uma 

cirurgia naquele momento, se você não tiver a autorização dele, você 

não faz a cirurgia. (Entrevista nº 12, 2012, p. 08-09).  

 

Cabe, aqui, chamar a atenção para a dinâmica do poder político. Suas 

composições e decomposições, acordos, desacordos, os interesses em jogo. É 

impressionante como muda a opinião dos políticos diante de determinados contextos. 

Quando o político está no poder, tudo ou quase tudo de ações e práticas do seu grupo 

político é positivo, democrático, progressista, principalmente em razão dos benefícios 

que desfruta, sejam eles simbólicos ou materiais. Entretanto, quando este mesmo 

político rompe com o partido ou grupo político, migrando para a oposição, as coisas se 

invertem, ou seja, ele inverte o discurso sobre seu ex-aliado, o que se pode transformar 

estrategicamente em denúncia e desqualificação das ações do seu então adversário, faz-

se. Essa reflexão vale para todos os políticos, salvo alguma exceção, ao mesmo tempo 

indicando que na política as lealdades entre os pretendentes do poder são instáveis.    

No caso do caráter administrativo do prefeito Neto Estevam, avalia-se que 

realizou uma gestão que edificou a estrutura básica do município em vários setores. Não 

há dúvidas de que o município desenvolveu em infraestrutura, avançou em 

desenvolvimento econômico e social, fortaleceu o atendimento à educação e saúde. 

Avanços que se devem a competência administrativa e o prestígio político do prefeito 

que angaria investimentos dos governos estadual e federal, aplicando-os de forma 

responsável e rigorosa, gerando, assim, bons resultados e benefícios para a população 

do município. Por outro lado, o estilo gerenciador e centralizador das decisões 

repercutiram negativamente em sua gestão, a partir do momento que o PT e seu vice-

prefeito passam à oposição, que se utilizam dos itens mencionados, tornando-os 

negativos. Gerenciamento dos gastos públicos e centralização administrativa tornam-se 

alvo das principais críticas da oposição em Pereiro. Também dizem que a política social 

e cultural do município é muito deficiente.  

Por outro lado, segundo Neto Estavam, os adversários fazem oposição por 

oposição, independente do que o gestor faça. Disse ainda que, apesar dos programas e 

serviços sociais prestados no município, avanços no número de Bolsas Família, 

construção de casas populares, investimento no esporte, em saúde e em outros setores, a 
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oposição não admite que seja trabalho social. Em seguida pergunta: se o que fizemos 

em nossa gestão nessas áreas não é atendimento social, o que significa atenção social? 

O mesmo responde: eu acho que isso é trabalho social. Mas, o que acontece é o 

seguinte: 

 

O adversário ele nunca vai fazer elogio. Nós pegamos o Bolsa Família 

no município com cerca de 1400 famílias, entregamos com 3500, isso 

é social. Nós tivemos aqui o Programa de Auxílio Maternidade, então 

cada mãe que tinha seu filho no município, ela recebia o Auxílio 

Maternidade, ela recebia fraudas, recebia banheira e enfim um kit 

complemento. Isso também é trabalho social. Então, iniciamos nossa 

gestão com o Bolsa Família com 1400 beneficiados e terminamos com 

quase 4000 família beneficiadas, ainda construímos várias casas 

populares no município de Pereiro. Fizemos um trabalho do lado 

social aonde todas as pessoas do município de Pereiro que não podiam 

e queriam construir uma casa, nós fazíamos a doação de telha e 

material de construção, isso tudo com recurso próprio do município. O 

cara ia construir sua casa, eu dava a telha, dava o terreno para aquela 

pessoa que queria fazer sua casinha lá no sítio, então eu acho que isso 

é social. Social também, que a oposição critica muito, é na questão do 

Esporte. Eu construí um estádio de futebol para o município de 

Pereiro, esse estádio tem o nome de um ex-prefeito de Pereiro, o 

Chico Nogueira de Queiroz. Fizemos 12 ginásios cobertos nas Escolas 

Polos do município e mais oito quadras sem serem cobertas. E eu acho 

que isso é social e é esportivo também. Então o lado do social que eu 

procurei ajudar foi na questão de ajuda aqueles que mais precisavam, 

e que seria ajudar aqueles que não tinham um teto para morar, doar 

material para que alguns pudessem terminar a sua casa, enfim, ajudar 

os mais carentes. (Entrevista nº, 16, 2013, p. 04). 

 

O ex-vereador e adversário político de Neto Estevam em duas gestões, com 

cinco mandatos no município faz a seguinte análise do governo municipal do seu 

adversário.  

 

Ele tinha esse objetivo e realmente conquistou. Em termos 

administrativos ele tem algumas coisas positivas. Ele é um cara que 

gosta muito de obras e nós estamos vivendo esse momento aqui hoje 

no município. Aí ele monta um esquema de uma obra sendo feita para 

chamar a atenção, então ele gosta muito disso. Então têm coisas 

negativas também na gestão dele que a gente não concorda de forma 

alguma, porque ele tem um lado muito autoritário; ele é aquela pessoa 

que às vezes gosta de perseguir. Se for amigo dele, ele está ali pra 
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ajudar e se for inimigo, o tratamento dele é diferente, é duro. [risos]. 

(Entrevista, nº 13, 2011, p. 06). 

 

O que podemos observar é que os discursos ou relatos da situação e oposição 

devem ser ponderados, ou seja, o pesquisador atento deve questionar e contrabalançar 

sua análise, não fazendo juízo de valor em prol de nenhum dos sujeitos em análise.  

Com base nas observações de campo e dados das entrevistas, percebemos que as 

críticas feitas pelos adversários políticos são exageradas em relação ao governo. Neto 

Estevam, apesar de dar atenção diferenciada ao setor de esporte, cultura e lazer, que 

foram prioridades nas gestões de José Irineu de Carvalho e Antônio Nei, investiu em 

infraestrutura quando construiu um estádio de futebol, ampliou a Casa de Cultura, Polo 

de Lazer, além de ampliações e construções de quadras esportivas na sede e na zona 

rural do município. Na realidade, ambos os gestores têm seus méritos ao contribuírem 

positivamente para o desenvolvimento social, econômico e melhoria da qualidade de 

vida dos pereirenses. Os prefeitos José Irineu e Antônio Nei investem pouco em 

infraestrutura, mas criam políticas educacionais, culturais e esportivas no setor; 

enquanto Neto Estevam investe em infraestrutura física que vai possibilitar a prática 

dessas atividades em todo o município, deixando para o seu sucessor uma estrutura 

fundamental para avançar nas políticas do setor mencionado. 

Ex-vereadores e vereadores do município chamam atenção para a questão da 

dificuldade de governar, ao mesmo tempo defendem a prática administrativa do prefeito 

Neto Estevam. Na concepção deles, a política é uma coisa complicada e o município é 

uma instância territorial difícil de governar. O relato de ex-vereador sintetiza essa 

discussão quando afirma que  

 

A coisa mais difícil que tem é você governar. Você não pode ser 

trancado, mas não pode ser aberto demais, porque se você for aberto 

demais, o povo lhe faz de besta. Ele é um cara desse jeito [Neto 

Estevam], é duro nas horas que merece ser, e aberto nas horas que 

merece. (Entrevista nº 03, 2011, p. 11).  

 

A respeito das dificuldades de governar, tanto vereadores da situação quanto os 

de oposição afirmam que os maiores empecilhos para governar são: a luta ferrenha entre 



201 
 

situação e oposição, a dependência política em relação aos políticos externos, a 

dependência econômica do legislativo municipal em relação ao prefeito, as 

incompreensões da população, a necessidade de recursos custearem campanha política e 

serviços para os eleitores, dentre outros fatores. Entretanto, o que nos parece mais 

complicado para se governar o município são a falta de autonomia econômica e política, 

a oposição acirrada dos adversários políticos locais e seus seguidores e a adaptação às 

regras do jogo político, pois quem não se adapta tende a sair do jogo.     

O que se pode inferir é que as regras do jogo político impõem aos que fazem 

parte do jogo da disputa pelo poder usar de todas as estratégias possíveis. Dentre elas a 

crítica e desqualificação do adversário funcionam como trunfo para decidir o jogo. Cabe 

ao povo, ou seja, aos eleitores ou representados decifrarem o sentido do jogo para 

apostar naquele que melhor representaria o bom funcionamento do poder público e trará 

melhoria na sua qualidade de vida.  

 

5.4. Campanha eleitoral para prefeito em 2012: o confronto entre bicudos e 

bacuraus  

 

Realizadas as convenções partidárias no município de Pereiro, foram lançados os 

seguintes candidatos ao cargo de prefeito: José Hermano do Nascimento Nogueira91, 

popularmente conhecido por Zé de Moacir Estevam e como vice o jovem Advogado 

Aleixon Freitas (PSB), natural do RN, com o slogan “Pereiro não Pode Parar”, coligado 

com o PRB do prefeito Neto Estevam, que os apoiou incondicionalmente. Do outro 

lado, a oposição lançou João Francismar Dias92 (Amar) para prefeito, com o vice 

                                                           
91Nasceu em 25 de dezembro de 1973, filho do ex vice-prefeito de Pereiro e também empresário, José 

Moacir Nogueira Estevam. Sobrinho do prefeito Raimundo Estevam Neto e empresário no ramo 

comercial. Sua escolaridade é apenas o Ensino Fundamenta completo.   
92 Nasceu no Município de Pereiro-CE, no dia 14 de agosto de 1962, em uma família de dez irmãos. É 

filho de Manuel Dias, conhecido por Manuel da Bodega, que se tornou empresário no ramo de Transporte 

Coletivo. João Francismar Dias cursou o ensino médio (Magistério) no Centro Educacional Ovídio 

Diógenes na sede Pereiro. Desde jovem atuou na vida pública do município. Foi presidente de Grêmio 

Escolar, em seguida exerceu a profissão de motorista na empresa de Transporte do próprio pai no período 

de 1978 a 2000. Eleito por três vezes consecutivas Presidente da Liga Desportiva de Pereiro (LIDEPE), 

exercendo ativamente a instituição nos três mandatos. Exerceu mandatos de vereador por quatro 

legislaturas: 1989/1992; 1993/1996; 1997/2000 e 2001/2004. Foi presidente do legislativo municipal no 

biênio 1999/2000. Foi vice-prefeito do município por dois mandatos: 2005/2008 e 2009 a 2012. Casou 

com Suely Pinheiro Falcão Dias em03 de dezembro de 1986. A mesma é advogada e funcionária pública 

federal, com a qual é pai de quatro filhos: Francismara, Felipe, Falcão Neto e Valesca. É um homem de 
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Cláudio Nogueira Júnior93 (PSD), coligados ao DEM, PSDB e PT. A partir de então, 

começa a busca por apoios políticos e recursos para gastos na campanha eleitoral. Os 

candidatos começam a sua campanha eleitoral, montam estratégias, enfim, dada a 

corrida eleitoral, tudo ou quase tudo que se pode utilizar para conquistar os eleitores 

põe-se em prática. A luta política tem início desde as convenções partidárias. 

Analisando dados das convenções municipal em torno das candidaturas do Zé de 

Moacir e do Amar, consideramos o poder econômico de cada candidato e o número de 

eleitores atraído por cada grupo político para sua convenção, uma forma de demonstrar 

o potencial político do candidato e a adesão eleitoral. Inclusive, os dados ou números 

divulgados pela ala oposicionista possibilitam observações e comparações sobre o 

potencial econômico dos candidatos diante da eleição municipal 2012. Entretanto, por 

outro ângulo são dados que apresentam aspectos tendencistas quando observamos que 

os mesmos são explorados como recurso político de campanha eleitoral. Os dados 

seguintes descrevem aspectos das convenções municipais que, de certo modo, 

explicitam fatos decorrentes da campanha eleitoral e sobre a estrutura econômica dos 

candidatos ao Executivo Municipal. O Blog de um ativista do PSD utiliza os dados da 

participação de eleitores e políticos e gastos da Convenção do PSD para fazer 

comparações. Ao mesmo tempo destaca o potencial do seu candidato, tentando, assim, 

conquistar adesão de eleitores para este. Busca também informar e convencer o seu 

público que a campanha do candidato Amar é uma campanha pobre, realizada com 

poucos recursos, enquanto a do seu adversário é uma campanha rica, no entanto, com 

menor aceitação ou adesão da sociedade. O Blog funciona como instrumento 

informativo e também político.  

 

Se o Amar com apenas 9 mil reais, 15 carros de transportes, sem 

colocar um real de gasolina, com atração local e em plena luz do dia 

colocou 1.975 pessoas "de Pereiro", três Deputados estaduais e um 

Federal em sua Convenção, por que será que Neto Estevam com toda 

                                                                                                                                                                          
poucos recursos econômicos, características humildes, pacato e muito popular entre todas as classes 

sociais do município. 
93Sobrinho do prefeito Raimundo Estevam Neto, o Neto Estevam. Claúdio Nogueira Júnior tem 31 anos 

de idade, é empresário e político. Candidatou a vereador em 2008, sendo eleito para a gestão 2009-2012, 

fazendo parte da base de apoio do seu tio prefeito. Foi Presidente da Câmara de Vereadores na mesma 

gestão, mas rompeu com o tio, passando à oposição. Em 2012, apoia a candidatura de João Franscismar 

Dias (Amar), que segundo o próprio Cláudio Nogueira, inicialmente apoiou moral e economicamente o 

Amar, além de ser o estrategista político da campanha para prefeito de Amar, na qual foi candidato a 

vice-prefeito, logrando êxito ao derrota o tio e o primo. 
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essa [sua] estrutura e gastando dez vezes mais que Amar, colocou 

apenas 2 mil e 300 pessoas "de Pereiro?”. (SILVEIRA, 2012. 

Disponível em: 

<http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/população-
analisa-convençoes-recebi-e-html> Acesso em 25 de abril de 2014). 

 

O mesmo bloguista destaca resultados da Convenção do partido situacionista 

PSB no município. Ao mesmo tempo, sorrateiramente, faz denúncias de abuso 

econômico ou irregularidades no processo da campanha do candidato Zé de Moacir. 

Vejamos sua postagem.  

 

Aproximadamente 400 motos abriram a festa. No posto Lagoa Nova a 

fila era intensa para o abastecimento de R$ 15 reais a quem fosse para 

carreata. Visivelmente dava para ver as centenas de motos vindas da 

cidade de São Miguel e cidades vizinhas. O fato é que a grande 

quantidade de veículos movimentou a cidade. No Centro Comunitário 

sob a liderança do Prefeito Neto Estevam, Zé de Moacir e Aleixon 

Freitas homologaram as suas candidaturas. A multidão que chegava 

aproximadamente a 3 mil pessoas viram o helicóptero sobrevoar a 

cidade e trazer apenas o Deputado Mauro Filho. A presença do 

Governador Cid Gomes tão anunciada não se concretizou. 

(SILVEIRA, 2012. Disponível em: 

<http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/convenção-do-
psb-multidao-ausencia-de.html>. Acesso em 23 de abril de 2014.   

 

Blogs são utilizados por situação e oposição, os quais além de prestar 

informações concernentes à gestão pública são viabilizados como instrumento político 

em função do candidato de sua pretensão política. Tornam-se veículos de 

instrumentalização política, portanto, tendenciosos, fomentando, também, o acirramento 

político entre eleitores situacionistas e oposicionistas. Assim, com o uso da internet no 

interior do estado do Ceará, a política torna-se mais dinâmica, informações são 

veiculadas gerando maior competitividade eleitoral e acirramento entre as facções. As 

redes sociais também são acionadas entre os eleitores que virtualmente têm 

oportunidades de comunicação com seus amigos e parentes do município e com os que 

estão distantes. Portanto, aqueles eleitores que não residem no município têm 

informações sobre o cotidiano da política no seu município de origem. Isso mostra que a 

política contemporânea nos sertões antes isolados do país mudou. A cultura do povo se 

transformou com os acessos aos meios de comunicação de massa. Os recursos eleitorais 

http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/população-analisa-convençoes-recebi-e-html
http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/população-analisa-convençoes-recebi-e-html
http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/convenção-do-psb-multidao-ausencia-de.html
http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/convenção-do-psb-multidao-ausencia-de.html
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também mudaram e a estagnação política observada pela teoria clássica sobre o 

Nordeste e sertões do Brasil não mais se aplica. Há uma dinâmica em curso que, 

infelizmente, ainda concorre com algumas práticas do passado. 

Retornando, aqui, à discussão sobre a eleição municipal de 2012 em Pereiro, 

ambos os candidatos pretendentes ao executivo municipal são aliados do governador 

Cid Gomes, que na época pertencia ao PSB, dessa forma ocorrendo que “No âmbito 

municipal, a lógica é permanecer oposição somente quem não tem o privilégio ou a 

sorte de apoiar o governo” (QUEIROZ, 1976, p. 78). Ao inverso, no caso do prefeito, 

conforme análise de Bezerra, “A idéia de que o prefeito não tem o ´direito` de ser 

oposição aos governos é justificar-se a partir da concepção de que o ´compromisso` 

maior do prefeito é com o município e isto coloca-se acima da ´causa de qualquer 

parido`”. (1999, p. 34). Assim, diante do contexto eleitoral, a vinda do governador ao 

comício de encerramento da campanha do candidato do prefeito Neto Estevam, 

certamente poderia influenciar no resultado eleitoral, no entanto, o governador não 

compareceu, ocorrendo o mesmo que em épocas passadas, quando o governador se 

deparava em situação semelhante, com dois aliados políticos disputando o poder local, a 

melhor alternativa para o governador é não apoiar nem um nem outro, assim não criaria 

adversário político no município. Fato que a oposição explora argumentando aos 

eleitores que o governador Cid não estaria apoiando o prefeito. Assim configurando o 

que foi observado por Barreira, Heredia, Teixeira (2002, p. 07)94, “Em tempo de 

eleições tudo respira política, sendo as falas classificadas como expressão de adesão ou 

rejeição a determinados projetos políticos”. Acrescentaríamos que é no tempo da 

política, nos dois últimos meses próximos à votação, que a política domina quase todos 

os espaços e lugares, período em que a sociedade local já está dividida.  

Neste contexto, a configuração social e as relações entre as facções políticas do 

município de Pereiro envolvem os seus eleitores e postulantes ao poder, assim 

assemelhando-se em determinados aspectos às relações entre estabelecidos e outsider 

observadas em pequena cidade do interior da Inglaterra por Norbert Elias e John 

Scotson (2000). Em cada caso, grupos rivais utilizam da superioridade moral, censura, 

“inclusive a maneira como um grupo de pessoas é capaz de monopolizar as 

                                                           
94Para as mesmas autoras, no cenário conjuntural das eleições, os discursos parecem cifrados, percorrendo 

o viés da circunstancialidade em que são feitos. Também destacam que “ É desse deslizar constante da 

palavra que torna ainda mais importante a necessidade de uma reflexão ao mesmo tempo situada e 

distanciada.” (IDEM).     
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oportunidades de poder e utilizá-las para marginalizar e estigmatizar membros do outro 

grupo muito semelhante, [...] através do instrumento da fofoca95”. (ELIAS, 2000, p. 13). 

Como foi destacado neste trabalho, eleitores e não eleitores, instituições sociais e 

famílias se dividem em comícios, praças públicas, bares, na igreja ou templos, nas 

instituições públicas municipais e outros espaços sociais. A respeito da rivalidade e 

divisão da sociedade pereirense no período da eleição municipal, o jornalista Flávio 

Damião Silveira escreveu o seguinte:  

 

Será noventa dias de campanha, tempo suficiente para separar casais, 

causar intrigas entre irmãos, tios e até pais. A política que deveria 

servir como ferramenta de aglutinação virou uma rivalidade sem 

tamanho, com se fosse Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, 

Brasil e Argentina. É nesse período que os insultos irão aparecer e 

com certeza quando criticarem Zé Campos irão esquecer que ele pode 

ser primo de Zé Lins ou sobrinho de Zé Felix. (SILVEIRA, 2012. 

Disponível em: <http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/ 

por-que-pereiro-e-uma-família.html/>. Acesso em: 25 de abril de 

2014). 

 

O mesmo jornalista em trecho seguinte, dando ênfase ao envolvimento familiar 

na política versus conflito, traz elementos que reforçam nossa análise a respeito da 

divisão da sociedade local em decorrência da luta política e partidária existente em 

Pereiro, vejamos: 

 

Era para ser uma só família, mas a política tem separado uma terra que 

hoje já não sabe diferenciar a importância desse pilar da humanidade. 

Na verdade hoje o irmão olha para o outro com jeito estranho, se for 

bacural não pode chegar perto de bicudo. A separação pela bandeira 

partidária tem feito de nossa terra um lugar estranho de se viver e até 

mesmo de passear. Nas calçadas o tema política domina os debates, 

dar para perceber, visivelmente, a diferença nas pessoas quando não 

compartilha do mesmo pensamento político. (IDEM, 27 de junho de 

                                                           
95 Conforme Elias, “O uso comum nos inclina a tomar por ´fofocas`, em especial, as informações mais ou 

menos depreciativas sobre terceiros, tansmitidas por duas ou mais pessoas umas ás outras. 

Estruturalmente a, porém, a fofoca depreciativa [blame gossip]  é inseparável da elgiosa [prode gossip], 

que costuma costuma restringi ao próprio indivíduo ou aos grupos com que ele se identifica”. (2000, p. 

121). As fofocas no caso de pequenas comunidades como Pereiro facilita a transmissão dos mexericos 

políticos boca a boca e através dos meios de comunicação (redes socias), assim permitindo que as notícias 

interessantes sobre a ações políticas e administrativas do município se espalhem pela comunidade com 

uma velocidade considerável, principalmente no período eleitoral. Também como perceberá Elias, “Em 

todas as suas diversas formas, as fofocas tinham um valor como entretenimento ”. (2000, p. 122). Assim, 

as fofocas e boatos dão tempero à “política” à “vida” dos nativos, especialmente na época da política.          

http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/
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2012). 

 

Além da crítica à centralização do poder, a oposição critica a política de 

assistência à agricultura do município e a falta de abastecimento de água para consumo 

humano por parte da Cagece/Prefeitura. Reclama da necessidade de uma política de 

atendimento à área social e cultural e, principalmente, geração de emprego e renda. 

Apoiados nessas demandas, a oposição constrói seu discurso e programa de governo 

pautado nessas temáticas. Entretanto, o fato mais explorado é o rompimento do prefeito 

Neto Estevam com o vice-prefeito Amar, denominado de “a traição”. Esse fato é levado 

ao contato direto com eleitores, veiculado nos meios de comunicação, redes sociais e 

comícios. Conforme oposição, o prefeito Neto Estevam não honrou a palavra, muitas 

vezes dita em palanque, de que o seu vice-prefeito Amar seria seu futuro candidato a 

prefeito. O vídeo com discurso de posse do prefeito Neto Estevam em 2009 é também 

utilizado como prova e fortalecimento do argumento da oposição de que o prefeito 

praticara traição política. Nesse vídeo, Neto Estevam, antecipadamente, fala que o Amar 

seria seu candidato a sucessão, portanto, palavra dada em muitas ocasiões é registrada 

ou considerada como palavra a ser cumprida. Não cumprindo com a palavra, Neto põe 

em risco sua reputação moral, algo ainda levado em consideração na política do interior.  

O conteúdo do discurso do Locutor/Radialista de Campanha do candidato Amar 

e vídeo examinado é elucidativo acerca da “promessa” do prefeito Neto Estevam de que 

apoiaria o seu vice-prefeito Amar como seu sucessor. Ao mesmo tempo em que enaltece 

a pessoa do Amar, paralelamente transforma a “promessa” que é comum no campo da 

política em sinônimo de traição e desonra, como algo a ser abnegado. Vejamos 

literalmente sua fala. 

 

[Fala do Locutor/Radialista] - Amar foi decisivo para a vitória do 

prefeito Neto Estevam, trabalhou e usou todo o seu carisma para 

somar votos na chapa do atual gestor. Amar ganhou de presente a 

traição, a calúnia e desrespeito daquele que tanto ajudou. Em meio às 

tantas conversas e ofensas que proferiram ao nosso futuro prefeito 

Amar, os arquivos da memória e da tecnologia guardam relíquias que 

o tempo não é capaz de apagar. Palavras muitas vezes são apenas 

palavras, mas quando proferidas para muita gente, elas viram 

profecias; e foi exatamente isso que o prefeito Neto Estevam fez na 

eleição de 2008. Neto foi enfático, parecia até que estava prevendo, 

disse ele: Amar é o meu vice-prefeito e será meu sucessor. Para quem 

não lembra, a gente refresca a memória: - Palavras de Neto Estevam - 

Eu quero agradecer a pessoa do meu vice-prefeito Amar pelo carinho, 
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pelo respeito que eu tenho a você Amar, mas gostaria de agradecer ao 

povo de Pereiro por ter escolhido essa dupla tão certa, essa dupla que 

jamais vai decepcionar o povo de Pereiro [aplausos, gritos e saudações 

do eleitorado]. E que esse Amar veio para ficar, veio para trabalhar 

pelo povo de Pereiro, e que Amar é o meu prefeito; se não me 

decepcionar, também prometo não decepcioná-lo como Prefeito. - E 

colocamos, ele, como prefeito, voltando de São Paulo, nem conhecia o 

povo de Pereiro, saiu daqui ainda pequenininho [refere-se ao ex-

prefeito José Irineu de Carvalho], veio outro de Fortaleza, do mesmo 

jeito, que trabalhava numa farmácia [Antônio Nei de Sousa], eles 

chegaram prefeitos, colocados por nós, pelos Estevam, por vocês, mas 

não tiveram respeito pelo seu Vice-Prefeito refere-se [ao desrespeito 

ou não apoio de José Irineu para sua candidatura a prefeito]...  Amar é 

o meu vice, e está sendo de novo, e vai ser o meu sucessor com o 

apoio de todos vocês. - Palavras proferidas por uma pessoa é apenas 

palavra, mas proferidas para muita gente vira compromisso, foi isso 

que o Neto não assumiu. Neto não assumiu o seu compromisso de 

apoiar Amar, mas o povo assumiu. (SANTOS, 2012. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=NqLTU2WToYE>. Acesso em; 

25 de abril 2014). 

 

No tempo da política/eleições aumenta, portanto, a dinâmica e divisão social, 

não apenas nas grandes cidades, mas também nos municípios pequenos. Nestes, a 

divisão social e as divergências são muito fortes. Nesse período as emoções são mais 

fortes, as pessoas se dividem em opiniões e candidatos, enfim, a sociedade se torna 

polarizada em torno dos seus postulantes ao poder. Tratando-se do tempo da política em 

Pereiro, conforme observações de campo, acompanhamento dos comícios e propaganda 

dos candidatos, observou-se que a divisão social e os conflitos são muito intensos. 

Candidatos e partidos políticos tratam seu adversário como “os do lado de lá”, “os do 

lado de cá”, “os bicudos”, “os bacuraus” e assim, o tipo de tratamento é assimilado 

pelos eleitores, que tratam os seus opositores da mesma forma. Assim, tanto candidatos, 

cabos eleitorais ou eleitores insistem em desqualificar o adversário, polarizando, 

portanto, as relações sociais.  

As adjetivações de Bicudo e Bacurau96 aparecem com maior intensidade, 

                                                           

96
O Bicudo-do-algodoeiro (Anthonomusgrandis) é um besouro da família dos curculionídeos, originário 

da América Central, de coloração cinzenta ou castanha e mandíbulas afiadas, utilizadas para perfurar o 

botão floral e a maçã dos algodoeiros. É tido como uma importante praga agrícola nos E.U.A. A espécie 

foi introduzida no Brasil em 1983, causando prejuízos nas plantações de algodão do Nordeste. O Bacarau 

ou (caprimulgídeo) são aves pouco conhecidas, sobretudo devido aos seus hábitos noturnos. Porém, estão 

espalhadas por todo o planeta, principalmente nas regiões quentes. Também são conhecidos como 

"engole-vento" por causa de seu hábito de alimentação, no qual voa baixo com o bico aberto tentando 

apanhar insetos. Costumam viver perto de rebanhos, os quais garantem grande concentração de insetos. 

http://www.youtube.com/watch?v=NqLTU2WToYE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Besouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
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dividindo, assim, a sociedade em dois polos contrários. Esses termos são de uso mais 

recente. Foram introduzidos nas eleições municipais de 1988, quando José Irineu de 

Carvalho (PMDB) disputa o poder Executivo com José Bezerra Falcão (PFL). A partir 

de então, a política de Pereiro utiliza os adjetivos mencionados para denominar os dois 

grupos políticos majoritários que disputam o poder local. É importante ressaltar que 

Bicudo e Bacurau são termos utilizados pejorativamente nas disputas eleitorais, os quais 

são demarcadores de espaços sociais. Dessa forma, “As eleições são vistas como 

momento paradigmático no qual certos comportamentos sociais passam a mostrar-se 

com nitidez”. (BARREIRA, HEREDIA, TEIXEIRA, 2002, p.07).  

O grupo político e eleitores do Amar são denominados de Bacuraus; os do Zé de 

Moacir Estevam são chamados de Bicudos. É desse modo que candidatos e, com maior 

tom, os eleitores e apoiadores de campanha eleitoral tratam uns aos outros. O relato de 

um dirigente do PT é bastante elucidativo.  

A tentativa [de políticos e eleitores] e têm conseguido êxito nisso de 

desqualificar o debate, jogar coisa do tipo: é Bicudo não presta, é 

Bacurau também não presta. Eles não fizeram isso, eles roubaram, 

então se desqualifica o debate, não se faz uma campanha propositiva, 

então quem se elege não tem compromisso com nada, ele ganhou a 

campanha batendo no outro, então ganha e administra como quer. As 

forças sociais da nossa cidade ainda são muito acanhadas, você tem 

poucas associações comunitárias aqui que sejam capazes de promover 

um debate, de ir às ruas. (Entrevista nº 08, 2011, p. 14). 

 

Além do aspecto da desqualificação e estigmatização do outro em determinados 

momentos da campanha eleitoral, os candidatos apresentam suas propostas em 

palanque. O Zé de Moacir, da coligação PSB-PRB, com o slogan “Pereiro não pode 

                                                                                                                                                                          
Vale lembrar que Bicudo e Bacurau foram adjetivos políticos introduzidos no estado do Rio Grande do 

Norte (RN) nos anos 1960, quando a Ditadura Militar impôs o sistema partidário do bipartidarismo. A 

partir de então, Bacuraus pertenciam ao MDB e seguidamente ao PMDB; enquanto os Bicudos 

pertenciam a ARENA, depois ao PDS, PFL, Democratas. (MARIA, 2010. Disponível em 

<http://jotamaria-bacuraisebicudos.blogspot.com.br>.  Acesso em 25 de abril de 2014). Inclusive os 

adjetivos foram e ainda são usados em médios e pequenos municípios como Pau dos Ferros, São Miguel e 

outros municípios que fazem fronteiras no RN com o Ceará. A partir das eleições municipais de 1988, os 

adjetivos Bacurau e Bicudo passaram a fazer parte da política do município de Pereiro, quando pela 

primeira vez, o vereador e candidato à reeleição Valfrido José de Carvalho, do partido da situação, PFL, 

taxa seu adversário de Bacurau, logo seus adversários passaram a chamá-los de Bicudos. A disputa 

eleitoral da prefeitura de Pereiro em 2012 teve o candidato a prefeito João Francismar Dias (Amar) do 

PDS coligado com (PT, DEM e PSDB) representando os Bacuraus; José Hermano do Nascimento 

Nogueira, do PSB, coligado com o PRB, representando os Bicudos. Os Bicudos, que dominaram por oito 

anos a política no município, foram derrotados em 2012. 
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parar”, destaca as conquistas do prefeito Neto Estevam para o município, menciona 

obras e o apoios de parlamentares e do governador do estado, que assegurarão a 

continuidade do modelo administrativo e o desenvolvimento local com melhorias na 

qualidade de vida do povo de Pereiro, etc. No mesmo palanque, o deputado Mauro 

Filho apresenta propostas e projetos para o município, que por ele serão viabilizados 

para a gestão do seu candidato Zé de Moacir, que encerra seu discurso de campanha 

com as seguintes palavras. 

 

Estamos chegando à reta final, é hora de refletirmos o patamar de 

crescimento que Pereiro conquistou nos últimos oito anos. É preciso 

ficar atento, caro eleitor, as ações que despertaram sorrisos nas crianças; 

as importantes obras de infraestrutura que realizamos em diversos 

pontos da cidade; os projetos sociais que devolveram a autoestima aos 

mais idosos; os equipamentos da saúde que erguemos e outros 

equipamentos que ampliamos, e mais os que modernizamos; as 

significativas conquistas na educação; a organização do trânsito de 

nossa cidade; e outros benefícios mais. (Mensagem de Zé de Moacir e 

Dr. Aleikson. 2012. Disponível em: 

<http://pereironews.blogspot.com.br/2012/10/mensagem-de-ze-de-

moacir-e- draleikson.html>. Acesso em: 25 de abril de 2014).   

 

Por outro lado, Amar do PSD, candidato de oposição com o slogan “Por um 

Pereiro de Todos”, pautou seu discurso de campanha com as seguintes propostas para 

seu governo: gestão democrática e descentralizada, geração de emprego e renda, 

construção de casas populares, melhoramento do atendimento à saúde, aperfeiçoamento 

do abastecimento de água do município (com água propícia ao consumo humano), 

investir no setor de cultura e esportes. Setores esses que, segundo a oposição, refletem 

os problemas e reivindicações da população local. As propostas de campanha do Amar 

foram descrita por seu coordenador de campanha.  

 
Nós temos proposta de Geração de Emprego e Renda, eu não vou ficar 

especificando isso porque nos comícios eles já fizeram isso, certo. 

Mas têm propostas dentro da área de Educação, na Saúde nós temos 

um problema que é um dos primeiros que devem ser vistos, nós temos 

a questão do Hospital, porque embora nós tenhamos profissionais que 

sejam qualificados, há necessidade de um balanço dentro dessa 

equipe, porque as pessoas são muito mal atendidas e há ali dentro todo 

um ciclo de preferencialismo por parte do poder. Então a gente de 

Amar segundo as propostas da sua chapa, está indo de encontro dessas 

necessidades. O problema do Abastecimento de Água é outro 

problema que nós encontramos dentro do município. É um dos 

http://pereironews.blogspot.com.br/2012/10/mensagem-de-ze-de-moacir-e-%20draleikson.html
http://pereironews.blogspot.com.br/2012/10/mensagem-de-ze-de-moacir-e-%20draleikson.html
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primeiros pontos a serem vistos pelo gestor, inclusive foi uma 

promessa feita por ele. A questão cultural, a Cultura vai receber um 

apoio, deve receber um apoio significativo para que nós possamos ter 

todo o resgate daquelas expressões culturais, de resgate da cultura, e 

do assistencialismo como um todo. O governo de Amar, segundo as 

propostas de gestão, será um governo para o povo, para as reais 

necessidades do povo. Independente de classe, independente de 

partido político, por que ele faz essas propostas de governo para o 

povo. (Entrevista nº 11, 2012, p. 13-14). 

 

Os recursos empregados nas campanhas eleitorais são alvo de análise de 

especialista e assunto das rodas de conversas dos eleitores nos períodos eleitorais. O que 

mais chama atenção são os recursos econômicos empregados nas disputas entre os 

políticos aspirantes aos cargos executivos. No caso da eleição para prefeitos do interior 

do Ceará, nos remetendo ao caso do município foco da nossa pesquisa, os eleitores 

fazem suas avaliações, comparam gastos, descrevem ações movidas pelo dinheiro, 

enfim, são conhecedores reais ou analisadores eventuais do emprego dos recursos 

públicos ou privados dos candidatos a prefeito do seu município e dos municípios 

circunvizinhos.  

No caso do município de Pereiro, observamos que o candidato Zé de Moacir e 

seu vice apresentam estrutura econômica superior a do seu adversário: oito carros de 

sons do tipo pancadão, músicas de campanha gravadas por bandas de forró e outros 

artistas de renome regional, com equipes organizadas e agenda para circular propaganda 

eleitoral em todas as comunidades do município, cujos serviços demandam 

investimento em dinheiro; além disso, Zé de Moacir recebeu apoio político do prefeito 

Neto Estevam, seu tio. Enquanto o candidato Amar contava com apenas três carros de 

som de potencial médio. Com poucos recursos econômicos para bancar os gastos de 

campanha, no entanto, com significativa aceitação popular, cujos eleitores pouco ou 

quase nada exigem em troca do voto. Segundo vários entrevistados e eleitores, pudemos 

constatar in loco, que o Amar não tinha dinheiro suficiente para bancar a sua campanha. 

Quanto aos recursos empregados em campanha, o próprio candidato Amar relatou o 

seguinte: 

 

Eu posso lhe garantir que nós tivemos um gasto de no máximo 

200.000,00 [duzentos mil reais] em toda a nossa campanha e foi um 

dinheiro adquirido assim: com a ajuda de amigos, de aposentados que 
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chegavam e davam aquela contribuição, ajuda de donos de mercantis. 

Mas em torno de empresários eles não confiavam, eles não investiram 

na gente, por que eles sabiam que era uma campanha política difícil; 

[...] Rapaz nós não temos uma média, nós não temos um valor 

estipulado, mas se ouve falar que gastaram quatro milhões de reais 

(4.000,000,00), até porque a estrutura deles onde tinha uma Brisanet, 

que é uma empresa muito rica que atua em todo o estado do Ceará e 

alguns município do Rio Grande do Norte; tinha a empresa Rio Bonito 

que é uma empresa distribuidora de cereais e diversos outros produtos, 

tinha farmácias, sem contar que tem os irmãos do prefeito Neto 

Estevam que têm um poder aquisitivo muito grande, tem o pai do 

prefeito e o do candidato a prefeito que também tem muito dinheiro;o 

próprio candidato a prefeito também tem muito dinheiro, o advogado 

candidato a vice-prefeito também tem dinheiro, e todos com um poder 

econômico muito bom e nós com simplicidade nos unimos e 

chegamos à vitória. Então é como eu sempre lhe digo: isso foi um 

fenômeno, foi uma coisa de Deus a gente ganhar essa eleição. 

(Entrevista nº 12, 2011, p. 07).   

 

Zé de Moacir promoveu sua campanha com a divulgação com carros de som, 

comícios e carreatas que exigem gastos em dinheiro. Segundo entrevistados e eleitores 

da cidade, com os quais conversamos, os carros e motos costumam ser abastecidos de 

combustíveis em sua maioria por conta do candidato a prefeito. Isso ocorre não apenas 

no município de Pereiro, mas nos municípios circunvizinhos. O mesmo contou com o 

apoio do tio prefeito Neto Estevam, com apoio moral do deputado estadual Mauro Filho 

do PSB e do candidato a prefeito do município vizinho São Miguel (RN). É de 

conhecimento geral que as disputas eleitorais exigem altos gastos de campanha, seja nas 

grandes ou pequenas cidades do interior do estado. Ter recursos econômicos, portanto, 

significa levar vantagem nas disputas eleitorais, haja vista que quanto mais recursos 

visuais, de propaganda, realização de pedidos dos eleitores, gastos materiais, resolução 

de demandas públicas ou pessoais, maior será a probabilidade de conquista ou 

agenciamento do voto por via da repercussão positiva do candidato em função da sua 

capacidade de resolver demandas e dilemas. 

O Amar, com poucos carros de som, fez caminhadas, pois agregaria eleitores e 

os gastos seriam pequenos. Com sua popularidade, simplicidade, atenção aos eleitores 

cultivada em sua carreira política, contou desde início da campanha com adesão de 

setores populares, dirigentes de instituições sociais e intelectuais do município que o 

apoiaram: o humorista Falcão, jornalistas, outros profissionais liberais, educadores, 

sindicalistas e blogueiros. Refletindo o que Marques e Villela (2002, p.67) teorizam: 
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“Embora a época da política, notadamente a época da política, seja uma prática de 

dissipação de bens, os recursos postos à disposição não são necessariamente de origem 

material e nem demandam, portanto, alta condição financeira de quem os emite”. Para o 

final da campanha recebe apoio político de deputados estaduais e federais e do vice-

governador Domingos Filho. Após sua vitória eleitoral, o prefeito eleito João 

Francismar Dias (Amar) nos concedeu entrevista, na qual nos falou dos apoios 

recebidos em sua campanha, os quais foram fundamentais para sua vitória eleitoral.  

 

Tivemos o apoio do deputado federal Domingos Neto, que nos ajudou 

muito na campanha e, inclusive, o pai dele, que é o vice-governador 

do estado, ele deu uma contribuição muito grande para a gente e o 

deputado estadual nós temos o Ademar Citó, que é muito ligado ao 

grupo do Chiquinho Feitosa e também não poderíamos esquecer do 

deputado estadual que é aqui de Jaguaribe e que também é uma pessoa 

que nos ajudou muito que foi o Dr. Leonardo Pinheiro. Ele deu uma 

contribuição muito boa para que a gente pudesse fazer uma campanha 

pelo menos razoável, (...) Nós tivemos sua contribuição com a 

presença dele naqueles momentos de reuniões maiores, onde ele 

estava sempre apoiando a gente. O deputado Antônio Granja também 

compareceu com pouca contribuição econômica, mas compareceu 

com a sua presença. (Entrevista nº 12, 2012, p. 10). 

 

Aos nos reportar aos recursos utilizados por ambos os candidatos a prefeito nas 

eleições de 2012 em Pereiro, principalmente no que diz respeito à ajuda ou ao apoio 

político de deputados, compreendemos que é um fenômeno característico do tempo da 

política. A esse respeito, Heredia e Palmeira, ao analisarem as relações entre facções 

políticas municipais, suas especificidades e lutas pelo poder, afirmam que é no “tempo 

da política” que os conflitos e os arranjos políticos são mais evidentes. Tratando-se das 

relações do local com o estadual e o federal:  

 

É no tempo da política, [que] as lideranças locais e facções existentes 

no município procuram se conectar com os deputados estaduais e 

federais na busca por recursos para o município, para a coletividade, 

ou para si próprios na perspectiva de manterem seus cargos e/ou 

fortalecer seu grupo ou facção política ou individual, tendo como 

objetivo manter sua base eleitoral, para ampliá-la estando no poder ou 

não, mas sempre na perspectiva de conquistar ou de ampliar sua base 

de poder. (PALMEIRA e HEREDIA, 1997, p. 160). 
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Analisando o relato a pouco feito pelo prefeito eleito Amar, candidato do PSD, 

nos reportando às observações que fizemos no período da Campanha Eleitoral, 

compreendemos que recursos econômicos foram empregados por ambos os candidatos a 

Prefeito, os valores ficam por conta de especulações e mexericos de eleitores e 

apoiadores de campanha, haja vista que nenhum dos candidatos demonstrou por 

intermédio de prestação de contas os gastos reais de sua campanha eleitoral. Esse item é 

algo que é feito a portas fechadas, acessível apenas aos candidatos a vereadores, 

organizadores da campanha e contador de confiança do grupo político. Portanto, 

pensamos que em política quem tem recursos sempre vai utilizá-los, sejam recursos 

materiais ou imateriais, prestígio, status, etc. Dificilmente o candidato ao executivo, seja 

em qualquer esfera do poder, é desprovido totalmente de recursos; mesmo para aquele 

com menor recurso, ao longo da campanha, de alguma forma os recursos aparecem, haja 

vista que cada candidato tem uma parcela considerável de votos que se transformará em 

apoio político subsequente aos seus apoiadores eleitorais. Quando o candidato é 

percebido com possibilidade de vitória eleitoral, os “apostadores”, ou melhor, os 

investidores, aparecem e investem de acordo com a efervescência e clima eleitoral em 

torno do seu candidato. Normalmente deputados estaduais e federais investem em 

candidatos a prefeito do município, pois voto e apoio político prestado nesse momento 

significam apoio eleitoral e votos que serão cobrados nas eleições majoritárias em 

períodos posteriores.  

Dois fatos políticos relativos à desaprovação de contas dos políticos que 

disputam o poder local foram explorados na campanha eleitoral de Pereiro em 2012.97 

Os dois fatos foram explorados negativamente por cada grupo político, gerando 

desgaste político para ambos os lados. Ao mesmo tempo tornando-se motivo para 

fofocas, discussões e insultos entre eleitores de lados opostos. E assim, enquanto o 

prefeito Neto Estevam que apoiaria seu primo a sucessor na prefeitura, sofria críticas e 

desgaste político, Amar teria sua candidatura prejudicada, ou melhor, se candidataria 

com recursos na Justiça eleitoral.  

                                                           
97  Dois fatos políticos acirrou os ânimos da campanha eleitoral: “Amar teve as contas desaprovadas pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), contas de quando foi Presidente da Câmara Municipal de 

Pereiro no biênio (1999-2000)”. (SILVEIRA, 2012. Disponível em: 

<http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/a-ultima-esperança.html>. Acesso em 27 de abril de 

2014. Por outro lado, o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará publicou no “Diário Oficial do 

estado do último dia 03 de abril de 2014, desaprovação de contas de gestão do Prefeito Neto Estevam e da 

Vereadora primeira dama do município, Regina Célia Aquino”. (IDEM).  

http://pereiroempauta.blogspot.com.br/2012/06/a-ultima-esperança.html
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Muitas foram as estratégias políticas de cada candidato para atrair eleitores e 

apoios políticos. Zé de Moacir falando das conquistas do prefeito para o município, 

garantindo a continuidade da gestão e do desenvolvimento do município, do apoio do 

governo do estado e do deputado Mauro Filho, que daria continuidade e intermediação 

para obtenção projetos, obras e serviços para o município. Por outro lado, Amar utiliza a 

estratégia da caminhada, para o exercício da humildade, chamamento dos setores 

populares ao seu apoio. Contando com o trabalho de blogueiros, inclusive, com apoio 

da Rádio FM local, rádio controlada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Além 

desses recursos e apoios, recebe adesão do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais e do PT local, dos ex-prefeitos José Irineu de Carvalho e Antônio Nei de Sousa e 

de políticos de prestígio no âmbito estadual e federal. Desse modo, analisa-se que 

enquanto o candidato Zé de Moacir dispõe de recursos econômicos e do apoio moral e 

do prestígio político do prefeito municipal, João Francismar (Amar) dispõe de apoio 

político e institucional superior ao do seu adversário. Igualando-se, assim, em apoio 

político e recursos, que serão confirmados com o resultado final da disputa eleitoral. 

Pereiro registrou em 2012 uma das disputas eleitorais mais “conflituosas” e 

competitiva do município nas últimas décadas. No entanto, sem violência material. 

Finalizada a contabilidade dos votos, o resultado foi o seguinte: João Francismar Dias98 

(Amar) do PSD é eleito prefeito com 50,12% dos votos válidos, totalizando 4.939 votos. 

Enquanto Zé de Moacir do PSB recebe 49,88% dos votos válidos, equivalente a 4.915 

votos, sendo derrotado eleitoralmente pela pequena diferença de 24 votos. No entanto, o 

prefeito eleito elegeu apenas cinco vereadores, enquanto o candidato derrotado elegeu 

seis vereadores. Desse modo, o prefeito eleito terá pela frente uma Câmara Municipal 

com maioria de oposição, o que trará possivelmente obstáculos para aprovar 

determinados projetos, além de uma oposição de vereadores fortemente ligados e fieis 

ao grupo político dos Estevam.  

Os fatores que contribuíram para a derrota do candidato do prefeito Neto 

Estevam foram os seguintes: centralização do poder, saída de João Franscismar Dias 

(Amar) do grupo político do prefeito Neto Estevam, rompimento do PT com o mesmo, 

aliando-se ao Amar que recebe adesão popular, apoio dos ex-prefeitos Antônio Nei de 

Sousa e José Irineu de Carvalho, ou seja, a formação de um novo grupo político 

formado com adesão de integrantes do grupo político que pertencia a José Irineu e 

                                                           
98 C.f.; em Anexos de nº 5 foto deste prefeito. 
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Antônio Nei, bem como adesão de alguns dissidentes do grupo político do prefeito Neto 

Estevam. Dois outros fatos foram decisivos: a) o apoio político, moral e econômico de 

deputados estaduais e federais e do vice-governador ao candidato Amar; b) outro fato 

decisivo é o rompimento do vereador Cláudio Nogueira Júnior, sobrinho de Neto 

Estevam, que se candidata a vice-prefeito do Amar, gerando divisão política da família 

Estevam, inclusive, dividindo opiniões e votos do Sítio Lagoa Nova (de domínio 

político da mesma) e no município.   

A eleição de João Francismar Dias em 2012, de certo modo, indica que 

mudanças e rupturas do poder acontecem com maior intensidade no estado do Ceará. 

Indica que o ciclo de poder da elite dirigente está cada vez mais curto no interior. 

Também aponta que eleitores do interior e do sertão nordestino estão mais livres para 

votar, são menos dependentes e menos leais (no sentido de que devem votar porque 

devem favores, aja como quiser o governante). A derrota eleitoral de um grupo político 

economicamente superior, no caso do grupo político do Neto Estevam, para um 

candidato de frágil poder econômico e material revela que os eleitores estão mais 

críticos e que aos poucos estão avaliando as ações e as práticas políticas dos 

governantes municipais.  

Importante destacar que as gestões de Neto Estevam foram importantes em 

termos de prestação de serviços e realização de infraestrutura básica em diversas áreas e 

que impactaram o desenvolvimento social, econômico e melhoria na qualidade de vida 

do povo pereirense. Por outro lado, a derrota eleitoral de empresários do grupo político 

dos Estevam, de modo claro, representa os sentimentos de que o eleitorado do interior 

do estado do Ceará não mais aceita a centralização do poder nas mãos do governante.  

Estamos numa nova fase política em que o ciclo de dominação de uma elite 

dirigente no poder está cada vez mais curto e mudanças sociais no âmbito nacional e 

estadual replicam em mudanças ou rupturas culturais e políticas no âmbito municipal. 

Desse modo, com a ruptura da política tradicional para modernização da política, 

racionalização burocrática na condução do estado, resultando em desenvolvimento 

socioeconômico, educacional, infraestrutura básica e democratização do poder 

decorrentes no Ceará, desencadeados a partir da “era Jereissati”, o município de Pereiro 

não seria diferente, desde o primeiro governo Jereissati (1987/1990), os prefeitos 

tradicionais foram desbancados por prefeitos que governam de acordo com as 

exigências da modernidade, os quais são profissionais liberais e empresários que, 

pressionados por leis e exigências técnico-administrativas de órgãos fiscalizadores 
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como Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Controladoria Geral da União (CGU), 

Ministério Público (MP), também em decorrência da ampliação dos meios de 

comunicação e do acesso da população às informações e à educação, eleitores mais 

independentes e mais críticos pressionam os gestores que, por sua vez, compreendem 

que a política atual exige a produção de bons resultados do governo.  

Ao observarmos in loco as relações do cotidiano da política e o período pós-

eleitoral em Pereiro, percebemos que no tempo da política a sociedade se divide em 

torno dos seus candidatos. O tratamento pejorativo do adversário por candidatos e 

eleitores, os mexericos, a exaltação das emoções, enfim, a sociedade se divide em polos 

opostos, divide famílias, espaços de lazer, ao mesmo tempo aproxima os do mesmo 

grupo político. No caso de Pereiro, o tempo da política se estende, os candidatos 

continuam lutando judicialmente pela Prefeitura, enquanto os munícipes continuam 

divididos e apreensivos, esperando a decisão da Justiça, que dirá quem será legalmente 

o prefeito municipal. O candidato eleito João F. Dias enfrenta pela nona vez ação 

judicial do candidato derrotado, decisão que será tomada pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). A luta para conquistar ou para continuar no poder, deixa de ser exercida 

por meio da violência material, ameaça, medo, ou melhor, deixa de ser resolvida à bala, 

“O jogo da política, com regras democráticas, representa uma conquista, um ganho - uso 

do poder simbólico, envolvendo toda uma discussão, um jogo de palavras (Bourdieu, 

1998), e nunca a eliminação física do adversário”. (BARREIRA, 1998, p. 14). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos dados e observações precedentes, podemos tecer algumas 

considerações finais sobre os traços principais das relações de poder e práticas políticas 

que ocorreram no município de Pereiro, estado do Ceará, no período 1936 a 2012.     

O território de Pereiro e o Vale do Jaguaribe99 foram explorados por 

colonizadores portugueses e seus descendes, que povoaram as proximidades dos Rios 

Jaguaribe e Figueiredo, fundando seus latifúndios, fazendas e engenhos. Desses 

primeiros colonizadores surgiria a classe política dominante da região.         

Com a fundação da Vila Santos Cosme e Damião em 1842, e em seguida a 

constituição da Câmara de Vereadores em 1845, uma classe dirigente comandada por 

fazendeiros-coronéis, já estruturada, domina a política local. Desde então, a classe 

dominante formada por colonizadores, latifundiários, fazendeiros-coronéis proprietários 

de engenhos e indústrias de algodão dominam a economia, a propriedade da terra, a 

política local, controlando, assim, a vida local. Sua fonte de poder é a tradição, a 

propriedade da terra e o prestígio. Seu domínio político perpassa o período de elevação 

de Vila à fundação de Cidade em 1890. Dominando a economia, a propriedade da terra, 

o oficialato da Guarda Nacional, instrumentalizando esses recursos, duas famílias 

tradicionais (Martins Porto e Botão Diógenes), juntamente com outras famílias 

nucleares, dominam o município até o final da Primeira República (1890-1930). Já 

entrando em decadência econômica no período republicano, com o advento da 

Revolução Constitucionalista de 1930, que provocará mudanças na política nacional 

implicando em mudanças no âmbito estadual e local. Nesse contexto, aquela classe 

dominante perde status e prestígio social e, respectivamente, o domínio político do 

município.     

A Revolução de 1930, o declínio da agropecuária e perda da influência do 

prestígio de oficiais da Guarda Nacional vai desestruturar o domínio político da classe 

                                                           
99 Tendo seu antepassado, “o bandeirante Domingos Paes Botão, requerido sesmarias em 1690, ali 

instalando as primeiras fazendas de gado do Jaguaribe. Sua família vem tendo presença constante nos 

meios sócio-políticos da região, sempre mantendo representantes em nossas casas legislativas”. 

Assembléia Legislativa do Estado do Ceará. Deputados Estaduais – 17ª Legislatura 1967 a 1970. 

Memorial Deputado Pontes Neto. Fortaleza – Ce, edições INESP, agosto de 1999. P. 183-184. O 

bandeirante citado é o patriarca da família Diógenes no Ceará. Seus filhos passaram a receber o 

sobrenome Diógenes.    
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dirigente e o arranjo oligárquico em Pereiro, possibilitando, portanto, que a família 

nuclear, que no passado teve menor peso político, a família Nogueira de Queiroz, 

ascendesse ao poder por meio de seus chefes políticos. Enquanto a família Diógenes, 

que perdera prestígio político no início da primeira república, aos poucos vai 

recuperando seu espaço político no âmbito estadual e regional a partir de 1940. Em 

seguida, por volta das décadas de 1940 e 50, houve o declínio da agricultura, indústria 

de transformação e extrativista local, provocando a ruptura política que desbanca a 

classe dirigente do poder, possibilitando a ascensão de uma elite dirigente. Desse modo, 

encerra-se o ciclo de domínio político da classe dirigente no município de Pereiro.  

Observando o declínio econômico, a perda de prestígio social e, 

respectivamente, perda de status político dos latifundiários e fazendeiros, a partir de 

então, aquelas famílias pertencentes à classe dirigente buscam outros recursos de 

prestígio social e político. Investem nos estudos dos filhos, enviando-os para estudar nas 

capitais, muitos deles se formando em diversificadas áreas profissionais de nível 

superior: Agronomia, Direito, Medicina, Farmácia, Letras, etc. Os mesmos exercem 

cargos públicos importantes em município e capitais brasileiras, enquanto outros 

retornam a Pereiro para exercer a profissão e ingressar na política. Importante registrar 

que, determinadas famílias chegaram a formar, com nível superior, quase todos os filhos 

e filhas. É por intermédio do prestígio social da profissão e de recursos políticos que 

nasce a elite dirigente que vai dominar a política local. Duas famílias passam a dominar 

a política no município de Pereiro a partir de 1936: Nogueira de Queiroz e Diógenes. A 

partir desse momento surge um novo ciclo político, enquanto a classe dirigente é 

substituída por uma elite dirigente.  

A família Nogueira de Queiroz, com menor importância política e econômica no 

passado, mas ascenderá politicamente por meio do prestígio social da profissão de 

médico, advogado, militares, se tornando a família mais influente no município, com 

seus chefes políticos ora dominando, ora disputando o poder político local entre si. Seus 

principais chefes políticos foram: Humberto Nogueira de Queiroz e Francisco Nogueira 

de Queiroz, ambos foram intendentes e prefeitos do município de Pereiro. A segunda 

família, Diógenes, descende de colonizadores do Vale do Jaguaribe, agropecuaristas e 

donos de casas-grandes de escravos e de engenho, oficiais da Guarda Nacional, exerceu 

grande influência econômica e política no período Colonial e Imperial, mas perdeu 

prestígio político entre 1920 a 1940. Com menor influência do que no passado, 
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entretanto, economicamente mais forte do que a família Nogueira de Queiroz, pois 

ainda é detentora de agropecuária, propriedades da terra e prestígio social. Seus chefes 

políticos no passado foram muitos. A partir de 1940, destacaram-se Francisco Diógenes 

Nogueira, prefeito de Jaguaribe e deputado estadual em várias legislaturas; em Pereiro, 

Raimundo Benício Nogueira Diógenes e Antônio Mardônio Diógenes, ambos foram 

prefeitos do município. Enquanto José Dênis Vieira Diógenes é o último representante 

político da família a ocupar o cargo de vereador no município na última década. 

Com o fracasso da Intentona Comunista de 1935, o governo Vargas se fortaleceu 

com o apoio dos integralistas, passando a perseguir os seus críticos, acusando-os de 

comunistas. Assim, sob o pretexto de preservar a democracia, Vargas limita o espaço 

democrático. Em 1937, com apoio do Exército Brasileiro, estabelecia o Estado Novo, 

ou Ditadura Vargas, com vigência de 1937 a 1945. Vargas fecha o Congresso, cancela 

eleições, concentrando, desse modo, todos os poderes nas mãos do Presidente da 

República, tornando-o autoridade suprema do Estado, mantendo a divisão dos poderes 

Executivo e Judiciário, abolindo o Legislativo e extinguindo os partidos políticos. 

Aboliu a liberdade de imprensa e instituiu a censura prévia, ao passo que interventores 

passaram a governar os estados e municípios.  

A partir de 1936, pode-se demarcar a constituição de uma elite dirigente no 

município de Pereiro, a qual substitui a classe política dirigente. Sua ascensão é baseada 

no prestígio social adquirido pela profissão de nível superior. Com menor autonomia 

política e econômica, utiliza outros recursos para disputar ou dirigir o poder no 

município. Essa elite dirige o município por meio da troca de influência e apoio 

político, ascende por intermédio da influência que tem com o governo ditatorial do 

presidente Getúlio Vargas e Intendente do mesmo no Ceará, também fazendo uso da 

máquina pública, no caso a Prefeitura, e dos recursos públicos e do apoio de chefes 

políticos de outras famílias menos influentes para dominar o poder político municipal. 

Essa elite tem duas fortes características: é pragmática e mais negociadora dos conflitos. 

Ela negocia o poder em determinados momentos e os recursos entre os aliados, às vezes, 

com o adversário e/ou descontente, amenizando, dessa forma, os conflitos nas disputas 

pelo comando do poder político. Não significa o fim do conflito político, mas ele é 

amenizado, racionalizado.  
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A conclusão que fazemos é que a classe dominante ao perder o seu poder de 

domínio político e econômico que eram decorrentes da concentração da propriedade da 

terra e agropecuária, recorreu a outras fontes de recursos para continuar influente ou 

fazer parte do poder. A partir de então, vai buscar na formação acadêmica a 

profissionalização dos seus descendentes, alguns deles posteriormente se tornarão os 

representantes da elite dirigente. O que ocorreu foi uma mudança da classe dominante 

para elite dirigente, assim, resultando em mudanças lentas e graduais nas relações de 

poder e práticas políticas no município. Essa nova elite dirigente tem seus chefes 

políticos descendentes de famílias tradicionais, possibilitando a ascensão política de 

integrantes de famílias menos importante social e econômica no passado. Nesse 

contexto, os recursos fundamentais da ascensão ao poder são a formação universitária, o 

prestígio social da profissão, o prestígio com políticos estaduais e federais e o vínculo 

com chefes políticos de famílias do município. 

   No ano de 1936, Humberto Nogueira de Queiroz, formado em Farmácia, (que 

havia sido eleito prefeito de Pereiro em 1930, mas não assumira o cargo em decorrência 

da Revolução de 1930), já reconhecido por significativos serviços profissionais na área 

de saúde do município, com influência política na capital do estado, representando 

famílias ascendentes do município é nomeado Interventor do município de Pereiro por 

Francisco Menezes Pimentel do PDS, interventor do presidente Getúlio Vargas no 

estado do Ceará.  

Desde então, Humberto Queiroz assume a direção política e administrativa do 

município, inicia ações na área de saúde, educação e fiscal do município, realiza 

serviços básicos, nomeia funcionários e cria uma rede de relações políticas e familiares, 

o compadrio, faz ligação com chefes políticos dos distritos, vilas e sede do município. 

Além desses motivos, as disputas políticas locais haviam desaparecido, haja vista que os 

partidos políticos foram extintos, assim, os grupos oposicionistas não podiam atuar, já 

que viviam em regime de ditadura. Atuando de acordo com as determinações políticas 

do regime, rigoroso com os adversários, sem cometer atos de violência, explorando 

lealdades e amizades, desse modo fortalece seu prestígio social com o estado e também 

no município, assim permanecendo interventor municipal no período 1936 a 1945. 

Aproximando o fim do Estado Novo em 1945, o interventor estadual Francisco 

Menezes Pimentel é substituído pelo interventor Benedito Augusto Carvalho dos 
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Santos, da UDN, o qual nomeia o ex-estudante de Medicina, ex-secretário de Segurança 

Pública de Recife (PE), agropecuarista e comerciante de algodão, Francisco Nogueira 

de Queiroz (Chico Nogueira), interventor municipal de Pereiro. Em dezembro de 1945, 

Chico Nogueira assume a interventoria na Prefeitura de Pereiro, encerrando seu 

mandato em 02 de janeiro de 1946. Seria o fim de um ciclo de poder antidemocrático, 

haja vista que não havia eleições para o Executivo e Legislativo Municipal, nem espaço 

para que o povo exercesse o seu poder de expressão e escolha dos seus governantes por 

meio do voto. Estaria terminando, portanto, o caos institucional que domina o Estado 

antes de 1947, pondo fim ao ciclo de domínio da política interventorial no estado do 

Ceará.    

O fim do sistema de interventoria do Presidente Getúlio Vargas, provoca a 

destituição de Chico Nogueira do cargo de Intendente Municipal. Ademais, a 

Constituição Federal de 23 de junho de 1947 restabelecia a democracia que, segundo 

Mota (2005, p.45), “... foi salutar para um povo que estava afastado das urnas desde 

1934”. Com o retorno da redemocratização e da eleição de candidatos pelo voto direto, 

Chico Nogueira se candidata a prefeito do município pela UDN. Derrota Casemiro 

Costa de Morais (PSD), candidato de Humberto Queiroz, por 64 votos, impondo a 

derrota ao chefe político / intendente que dominara o município. 

Com a gestão de Chico Nogueira Queiroz (1948-1950), inicia-se um novo ciclo 

político em Pereiro, marcado por eleições democráticas e competitivas. A partir de 

então, ocorreria equilibrada disputa entre dois chefes políticos: Humberto Queiroz 

versus Chico Nogueira. O primeiro governara o município na condição de interventor 

no período 1936 a 1945; o segundo estava encerrando seu biênio de interventor 

municipal. Humberto pertencendo ao PSD, Farmacêutico ou “doutor”, como era 

reconhecido, agropecuarista, com status social e econômico e apoio da família Freire e 

outras; enquanto Chico Nogueira, Presidente municipal da UDN, ex-estudante de 

Medicina, agropecuarista, comerciante de algodão, iniciante na política e chefe político 

da influente família Nogueira de Queiroz, formada por fazendeiros, comerciantes do 

município e profissionais liberais.  

No período 1948 a 1962, o comando político do município oscilou entre o 

comando político de Chico Nogueira e Humberto Queiroz. Vale ressaltar que no 

intervalo desse período, enquanto o primeiro ascende tanto econômica e políticamente 



222 
 

quanto em prestígio social, o segundo passa a perder força política, econômica e 

prestígio político. Chefes políticos familiares que estão em ascendência no município, 

Raimundo Benício Nogueira de Diógenes, José Guerra Lira, João Terceiro de Sousa, 

antes ligados a Humberto Queiroz, observando o declínio do mesmo, aderem ou são 

cooptados por Chico Nogueira. Estes novos ascendentes ao poder. Homens ricos, bem 

aceitos pela população, candidatos perfeitos. Logo têm suas candidaturas a prefeito 

apoiadas por Chico Nogueira, quando este não pode se candidatar; em troca, por meio 

de uma espécie de pacto ou pacto ou negociação, Chico Nogueira recebe o apoio deles, 

tornando-se politicamente imbatível no município.   

Chico Nogueira vence Humberto Queiroz na eleição para prefeito em 1966. A 

partir desse momento, demarca sua hegemonia e domínio político no município. Essa 

seria a última candidatura de Humberto Queiroz, que aos 61 de idade, com duas derrotas 

consecutivas para Chico Nogueira, envelhecido e doente, encerra sua carreira política, 

não deixando nenhum herdeiro político, senso a hereditariedade política algo comum 

nos contextos em que o poder e a política são comandados por uma elite dirigente. 

Estaria, assim, finalizado o ciclo político de Humberto Queiroz no município de Pereiro.   

Desde então a elite dirigente recompõe o seu quadro político com novos chefes 

político e adesões de lideranças políticas que aos poucos vão surgindo. No comando 

político do poder local, Chico Nogueira faz seu governo dialogando com adversários, 

recebe adesão de adversários políticos. Com relações e práticas políticas moderadas, 

aumenta sua legitimidade política e sua hegemonia no município. Com a aliança política 

que faz com João Terceiro de Sousa em 1966, seu vice-prefeito, ambos com ligações 

políticas com os governadores coronéis do estado do Ceará, durante a ditadura militar, 

dominam a política municipal até o final de 1982. Chico Nogueira com liderança 

política e apoio familiar, dominando a política no distrito Ererê; João Terceiro, com 

prestígio social e poder econômico, dominando a política na sede; cada um com seus 

aliados e influência política no âmbito estadual, se tornam imbatíveis na política 

municipal, assim alternando o poder no município a cada eleição local.  

Em 1976, com o declínio político de Humberto Queiroz e PSD local, o MDB 

local se fortalece, lançando candidatos para disputar a Prefeitura com João Terceiro, que 

tem o apoio de Chico Nogueira. João vence a eleição, elegendo sete vereadores, e o 

MDB apenas dois. Na sua gestão 1977-1982, a Educação foi priorizada com a 
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construção de pequenas unidades escolares, escola de segundo grau, equipamento para 

funcionamento destas, transporte para o setor, fundação de biblioteca, dentre outros 

serviços, haja vista que a atuação na educação é inicialmente o trampolim para o 

ingresso do João Terceiro na política. Criou a infraestrutura básica do município 

construindo o Hotel Municipal, rede de eletrificação na sede, serviço de telefonia pela 

Teleceará, criou mais de 400 vagas de emprego, calçamento de ruas, construção de 

campos de futebol, construiu cadeias públicas e outros serviços que lhe deram o título, 

segundo avaliação de vários entrevistados, de o melhor prefeito de Pereiro em sua 

época.   

Por outro lado, João Terceiro no final da sua gestão é um dos homens mais rico e 

poderoso do município de Pereiro. Com formação religiosa conservadora, seguindo as 

determinações e ideologia da política do regime militar, coibiu o movimento estudantil 

com prisão ou afastamento de estudantes do município; adversários políticos, 

vereadores ou desordeiros que afrontassem a ordem ou criticassem a sua forma de 

governar eram presos. Relatos demonstram que a política do João Terceiro funcionava 

da seguinte forma: “... é aquele negócio, para o adversário nada, e para o correligionário 

tudo ou quase tudo, né?”. (Risos). Portanto, “... esse era um dos traços da conduta do 

João Terceiro na política e de muitos outros lá atrás”. (Entrevista nº 01, 2011, p. 01). 

Por conta do seu enriquecimento, ascensão política e das suas relações 

conflituosas com adversários políticos, intrigas fundadas com relação a negócios 

particulares, somados à divisão do grupo dominante em 1982, em disputa pelo poder, e 

o incidente de tentativa de assassinato a um fazendeiro da região, que aconteceram em 

sua carreira política, aumentaram os ressentimentos que alguns poderosos locais tinham 

pelo ex-prefeito, o que acabou resultando no seu assassinato e de sua esposa, por 

intermédio de pistoleiro, em 1983.    

Diante desse contexto, nem o Chico Nogueira e nem o João Terceiro, que juntos 

dominavam a política municipal, deixaram herdeiros políticos para as novas gerações. O 

primeiro ainda tentou lançar o seu filho na política, mas não obteve êxito, com o 

episódio da sucessão de João Terceiro, seu grupo político se dividiu, impedindo o 

ingresso do seu filho na política, resultando em seguida no “acordo” ou imposição da 

candidatura única de Antônio Mardônio Diógenes. O segundo, João Terceiro, não 

constituiu família, não deixou filhos que pudessem herdar seus bens materiais e nem 
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para exercer o poder político, resultando no enfraquecimento da elite dirigente 

tradicional, abrindo, assim, espaços para ascensão de novos chefes, representantes ou 

políticos no município. Estaria, portanto, encerrado o ciclo de domínio político de Chico 

Nogueira, que alternou o poder com João Terceiro durante o período 1966 a 1982.  

Antônio Mardônio Diógenes, agrônomo, agropecuarista alentado e respeitado na 

região, a partir de meados de 1982, em consequência da sucessão do prefeito João 

Terceiro, aproveitando-se da divisão do grupo dominante sob as chefias de Chico 

Nogueira e João Terceiro, os quais lançariam cada qual candidato próprio a prefeito, e 

também de outros fatos que na época foram explorados politicamente, Mardônio 

Diógenes, utilizando-se de astúcia e de ameaças, se impõe e lança sua candidatura a 

prefeito; enquanto seus adversários, temendo represálias, desistem de concorrer à 

Prefeitura. Desde então, recebe apoio da família e de chefes políticos tradicionais do 

município. Em seguida recebe adesões de vários setores da sociedade, inclusive do 

prefeito João Terceiro, que apoia sua campanha eleitoral. Sem concorrentes ou 

opositores explícitos, candidato único, é eleito pelo PSD. Elegera nove vereadores que 

comporiam a Câmara de Vereadores, todos do PSD, conseguindo legitimidade 

parlamentar e da sociedade para iniciar sua gestão 1983-1988.  

Com o apoio do vice-governador do estado, Adauto Bezerra, com quem tinha 

forte ligação política, e recebendo o apoio de deputados do PDS, Mardônio prioriza a 

construção de açudes no município, conseguindo o total de seis açudes, com destaque 

para o açude Adauto Bezerra, situado na sede do município, que passou a fornecer o 

abastecimento de água do município por intermédio da Cagece. Constrói duas unidades 

escolares no distrito Ererê e mais nove unidades escolares em localidades diferentes. 

Desse modo, criando a infraestrutura física básica para atender às demandas da 

Educação. Calça ruas da cidade e dos distritos. Edifica três praças públicas e outros 

serviços de menor impacto. Enfim, pode-se afirmar que a sua gestão gerou bons 

resultados para a qualidade de vida da população local. No entanto, por ter-lhe sido 

atribuída a mandância de assassinatos, pelas relações conflituosas que mantinha com 

inimigos; por centralizar o poder, e ainda por governar por intermédio de intimidações e 

ameaças, Mardônio perde legitimidade política no município. 
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Sua fonte de poder é a sua ligação com a política coronelista que na época era 

ainda dominante no estado do Ceará e também no município de Pereiro. Já respeitado 

no município e região do Jaguaribe, com parente deputado influente no âmbito da 

política estadual, passa a dominar a política e a vida local fazendo uso da violência 

simbólica e material, intimidação aos adversários políticos, impondo um modelo de 

sistema político coronelista sustentado pelo poder instrumental fortalecido por via de 

sua ligação política com o governo dos coronéis no âmbito do estado, recebendo, assim, 

recursos administrativos e, de certo modo, proteção política do governo militar.  

Devido à abertura democrática, ao governo civil, às eleições gerais do Brasil, ao 

retorno do pluripartidarismo, e ao fortalecimento do PMDB, que vence em vários 

estados do país, foi possível uma ruptura com a política dos governos militares nas 

capitais e municípios do interior do Nordeste brasileiro. No caso do Ceará, que estava 

sob o domínio político do grupo denominado por coronéis, mesmo alguns com 

características modernas, mas com práticas tradicionais, seu ciclo político é 

interrompido. A eleição do empresário Tasso Jereissati para governador do estado em 

1986, e ascensão do grupo de empresários do Centro Industrial Cearense (CIC) e PSDB 

na política estadual provocaria a ruptura do sistema político dos militares para o regime 

democrático. A partir de então, o governo Tasso racionaliza a máquina administrativa, 

cria política de combate à violência e pistolagem, ele reajustou também a Secretaria da 

Fazenda, incentiva o associativismo e cria programas de saúde, exigindo, desse modo, 

maior controle e racionalidade dos gestores públicos (prefeitos) que passam a prestar 

contas ao estado e governo federal, possibilitando, portanto, maior efetividade dos 

gastos públicos e execução das obras.    

Com o declínio econômico das fazendas, engenhos, casas de farinha e o fim da 

produção do algodão no final da década de 1980, os proprietários rurais e 

agropecuaristas já não podem mais abrigar moradores e trabalhadores o quanto 

anteriormente, bem como o sistema do compadrio, que era tão forte no interior até 

décadas anteriores, perde força na proporção que chefes políticos também perdem seu 

prestígio e domínio em seus municípios ou áreas de moradia. A partir de então, já está 

em processo e se acentua a migração dos homens e mulheres do campo para os centros 

urbanos (pequenas e grandes cidades) à procura da sobrevivência. A implementação de 

políticas sociais dos governos estadual e federal nas áreas de Saúde, Educação, 

programas de renda mínima, aumento da oportunidade de emprego educação e o acesso 
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à informação possibilitam que os eleitores tenham maior margem de liberdade para 

escolher os seus governantes nos âmbitos federal, estadual e municipal. Desde então, 

esses eleitores não precisam prestar lealdade, diminuindo a submissão aos chefes 

políticos, e o Estado, mesmo que de forma ainda meio precária, presta serviços de 

segurança pública à população, que aos poucos vai perdendo o medo de votar contra 

antigos patrões ou coronéis locais.  

O coronel, que era o chefe político dominante ou prestava auxílio e apoio 

político aos prefeitos (agropecuaristas / fazendeiros / profissionais liberais) do interior, 

já em declínio econômico, após a derrocada dos coronéis (Adauto Bezerra, César Cals e 

Virgílio Távora) e muitos outros na política estadual e federal, esses coronéis são 

derrotados em seus municípios em 1988 e nas eleições seguintes. Desse momento em 

diante, o estado do Ceará e municípios do interior são comandados por profissionais 

liberais e, ultimamente, por empresários que fazem a ponte da política com o ramo 

empresarial. O coronel ou fazendeiro passa a resolver problemas com a Justiça, já não 

tendo mais a tutela do Estado ou dos governos militares, se recolhe às suas fazendas e 

atividades agropecuárias. Desse modo, se afastam da política, ou não conseguem vencer 

seus adversários, abrindo espaço político que passa a ser ocupado por profissionais 

liberais ou por empresários que governam com maior racionalidade, negociando, 

barganhando, ora concentrando poder, mas deixam de resolver as querelas políticas por 

meio da violência, ou seja, à bala.           

Em 1988, o economista José Irineu de Carvalho, do PMDB, formado na USP, 

retorna a Pereiro. Passando a liderar o grupo oposicionista do PMDB, com o apoio do 

governador Tasso Jereissati, também contando com o apoio de setores oposicionistas e 

comunitários e parte do eleitorado, vereadores e chefes políticos ou familiares ligados 

ao ex-prefeito João Terceiro, desbanca Mardônio Diógenes do poder local ao vencer a 

eleição municipal de 1988.    

José Irineu é o governante de gestão que racionaliza a administração e o poder 

político, seguindo um modelo próximo ao modelo racional-burocrático, ou seja, segue o 

modelo empresarial implementado por Tasso Jereissati no estado do Ceará. Põe em 

prática muitos projetos de mudança administrativa, criando ruptura com a política de 

caráter autoritário e coronelista. Cria estrutura técnico-administrativa, aperfeiçoa a 

máquina administrativa até então deficiente, organizando o setor de serviço público e 
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funcionalismo. Também fortaleceu a infraestrutura nos setores de educação, cultura, 

saneamento básico, abertura e conservação de estradas e outros serviços básicos. 

Associa o seu governo inicialmente ao PMDB, em seguida, com a migração do 

governador Tasso Jereissati para o PSDB, Irineu, que tem o apoio do governo e de 

deputados ligados ao mesmo, seguindo a política de Tasso Jereissati e Ciro Ferreira 

Gomes, fortalece a política de associativismo no município, instalando o Projeto São 

José, voltado para comunidades rurais e para a agricultura. Após 16 anos de comando 

político do município, José Irineu perde o seu domínio político para Raimundo Estevam 

Neto (Neto Estevam), seu ex-aliado político em 2004.        

Raimundo Estevam Neto, filho de antigo agricultor, que ascende a comerciante 

de algodão, depois vereador e chefe político da família Estevam. Neto Estevam inicia 

sua vida de agricultor, migra para São Paulo, retorna e entra em sociedade com irmãos 

no ramo do comércio de alimentos e atacados, indústria de alimentos e empresa de 

comunicação Brisanet. Pertencendo à família de políticos, ascende na política, chegando 

ao cargo de vereador e presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito, quando ainda 

pertencia ao grupo político dominante da época, liderado por José Irineu de Carvalho. 

Em seguida, já com reputação política, recursos econômicos e popularidade no 

município, ligado ao deputado estadual Mauro Filho, não recebendo de José Irineu 

apoio para a sua candidatura à Prefeitura em 2000, rompe com José Irineu, que se 

candidata a reeleição, vencendo seu ex-aliado, Neto Estevam, por 43 votos. Neto 

Estevam passa a liderar a oposição e em seguida, com a aproximação da eleição para 

prefeito em 2004, consegue o apoio integral da sua família que, na época, está em plena 

ascensão econômica e social. Recebendo adesão de várias lideranças comunitárias, 

vence o grupo peessedebista e põe fim ao ciclo de domínio político do economista José 

Irineu de Carvalho e do grupo do PSDB, por ele liderado, no município de Pereiro.  

Neto Estevam inicia sua primeira gestão em janeiro de 2005. Com a contribuição 

do governo federal com o programa Bolsa Família, financiamentos para a agricultura 

familiar e construção de casas populares, consegue avanços na política social do 

município. Criou o programa Auxílio Maternidade, que doa para cada mãe o enxoval 

para seu bebê. Ademais, disse o prefeito Neto Estevam:  

 

“Fizemos um trabalho do lado social aonde todas as pessoas do 

município de Pereiro que não podiam, mas queria construir uma casa, 
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nós fazíamos a doação de telha e material; doava o terreno para aquela 

pessoa que queria construir sua casa lá no sítio, isso tudo com recurso 

próprio do Município.” (Entrevista, nº 16, 2013, p. 04).  

 

Fazendo-se o balanço das gestões de 2005-2008 e 2009-2012 do prefeito Neto 

Estevam, constamos que o mesmo investiu no esporte, criando infraestrutura ao 

construir doze ginásios cobertos nas escolas polos e mais oito quadra descobertas. 

Construiu o Estádio de Futebol que recebeu o nome do ex-prefeito Francisco Nogueira 

de Queiroz (O Nogueirão), prédio para construção e venda de artesanato, dentre outras 

de caráter social que são, portanto, apresentadas pelo prefeito Neto Estevam para rebater 

críticas da oposição, que o denominou de “prefeito obreiro”. Investiu na estrutura de 

transporte escolar, recebendo um ônibus e finalizando sua gestão com 24 ônibus que 

transportam estudantes das comunidades às escolas polos, estudantes para universidade 

no município de Jaguaribe e para Pau dos Ferros (RN). Com atenção voltada para o 

desenvolvimento do município, investiu na abertura e reparação de estradas vicinais 

com terra planagem e asfaltamento, cerca de 80% das estradas do município, construiu, 

com a ajuda o deputado estadual Mauro Filho, a Escola Técnica Profissional, que atende 

a estudantes de Pereiro e municípios circunvizinhos. Com visão desenvolvimentista, 

cria a infraestrutura em estradas para desenvolver as atividades comerciais e industriais, 

criando, assim, estrutura para atrair empresas no ramo comercial, indústria de alimentos, 

comércio de atacado e a empresa de serviço de comunicação (Brisanet) de sua família. 

Seu modelo administrativo é híbrido, entre o social e o empresarial, sendo o último 

levado com maior rigor. Como ele próprio disse:  

 

“Eu entrei na política quando já era comerciante. Como já disse: 

comprava milho, feijão, mamona. Os meus irmãos além de 

comerciantes desenvolveram a parte de tecnologia criando empresa de 

internet e eu era sócio lá com eles e sai de lá para investir na 

campanha e se eu consegui alguma coisa (bens) é claro, todo mundo 

sabe que eu sou muito mais comerciante, empresário do que político, 

eu sou muito mais empreendedor do que político e os meus irmãos são 

muito mais ainda ...” (Entrevista, nº 16, 2013, p. 08). 

 

Sua primeira gestão foi mais popular, no entanto, sua segunda gestão é 

centralizada, de forma que a maioria das decisões do secretariado municipal passa antes 

por suas vistas. Mantém o pagamento do funcionalismo em dia, arrecada e economiza 
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recursos próprios do município, com os quais realiza demandas da população. A ligação 

do prefeito Neto Estevam ao governo Cid Gomes, intermediada pelo Secretário da 

Fazenda Mauro Filho, também auxiliado pelas políticas sociais dos governos estadual e 

federal, possibilita ao prefeito construir uma infraestrutura que traz a modernização e 

desenvolvimento econômico e social para o município. Essas conquistas são observadas 

por intermédio da valorização de lotes de terra para construção de imóveis de até quatro 

andares, abertura de comércios e empresas privadas, maior acesso à educação formal e 

profissional, melhoramento de bairros populares que são equipados com serviços de 

atendimento à saúde, saneamento básico, transporte escolar e outros serviços, assim, 

melhorando a qualidade de vida dos residentes e provocando o desenvolvimento 

econômico e social. Portanto, analisamos que os investimentos feitos no município pelo 

setor privado são decorrentes do otimismo que investidores têm em relação ao 

desenvolvimento da economia do país e do próprio município de Pereiro. 

É importante salientar que a política e o poder são dinâmicos e mais difíceis de 

manutenção na contemporaneidade. Os bons resultados alcançados pelo gestor, no caso 

Neto Estevam, são importantes para o fortalecimento do poder político, entretanto, não 

garantem o seu domínio político no município. Um conjunto de elementos políticos tais 

como, mudança do estilo administrativo popular para o estilo mais gerencial e 

centralização do poder, divisão da facção política dominante e ressentimentos 

individuais e de dirigentes de instituições sociais e de meios de comunicação 

comandados pela oposição e, principalmente, divisão política da família Estevam em 

torno de duas candidaturas (uma na situação e outra na oposição) no município 

acabaram impedindo que Neto Estevam fizesse seu sucessor na Prefeitura, terminando 

derrotado por seu vice-prefeito, João Francismar Dias, por 24 votos na eleição 

municipal de 2012. Assim, estaria terminando o ciclo de domínio político de Neto 

Estevam no município.  

O que podemos concluir é que depois da rotatividade das elites teorizada por 

Pareto, confirmada frequentemente a posteriori, surge o jeito moderno de fazer política. 

A elite dirigente moderna associa o desempenho à produção de resultados, portanto, ela 

não herda o poder do passado, ou seja, da tradição. Assim há maior competitividade 

política e rotatividade decorrentes do desempenho do gestor. Essa rotatividade, como 

podemos observar no estudo de caso de Pereiro, é cada vez mais rápida. Entretanto, 

mesmo que o bom resultado do gestor público desempenhe função preponderante na 
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hierarquia do poder, elementos políticos, como a divisão da facção dominante e a 

divisão familiar, podem quebrar a legitimidade e continuidade do político no poder. 

Assim, observa-se que a família, mesmo não tendo a importância que detinha no 

passado e na política tradicional ou coronelista, ainda tem influência significativa na 

política moderna.  

A nova elite dirigente que comanda o estado do Ceará e muitos municípios do 

interior é a empresarial. Mudou a política coronelista no âmbito estadual e no município 

de Pereiro, e de certo modo, no Nordeste brasileiro. Os coronéis perderam seu prestígio, 

enquanto os profissionais liberais e empresários ascenderam, de modo que a violência 

material na política foi substituída por outros mecanismos, ou seja, a política deixou de 

ser resolvida à bala, como acontecia até o final da década de 1980 no Ceará e em outros 

estados do Brasil. Esse poder se desestruturou, e a prova disso pode ser verificada em 

nossa análise das relações de poder e práticas políticas aqui apresentada. A população 

está mais informada e urbanizada, livre dos patrões fazendeiros e latifundiários, 

alfabetizada, com acesso à renda mínima, portanto, não aceita mais imposições de 

cunho conservador ou coronelístico, nem centralizador, está mais consciente e escolhe 

aquele governante que é capaz de produzir bons resultados sem atentar a liberdade e 

diferenças sociais. O sertão cearense também mudou, a cultura está mudando, os meios 

de transporte e comunicação de massa, o acesso aos bens de consumo, a educação de 

nível superior e segurança pública democratizam de forma lenta e gradual a política e 

melhora a qualidade de vida dos seus residentes.    

No sistema político autoritário, o prefeito tem maior margem para se apropriar 

dos recursos e rendas do município, pois os órgãos de controle de gastos são menos 

exigentes, além disso, os funcionários que eram enviados a fazerem a fiscalização nos 

municípios, por medo ou por meio de cooptação, acabavam acobertando os erros 

cometidos pelos gestores. O regime democrático, apesar das inúmeras falhas cometidas 

em controle dos gastos públicos, tem maior poder de fiscalização e controle, pois há 

órgãos como Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal 

de Contas dos Municípios, enquanto o Ministério Público exerce a função de defensor 

da sociedade ao acompanhar e denunciar casos de desvio de recursos, improbidade 

administrativa ou corrupção dos gestores. Não é difícil perceber que tal regime faz com 

que os recursos públicos aplicados com mais consistência.    



231 
 

Os avanços e melhorias na qualidade de vida dos munícipes são óbvios. O poder 

e a política aos poucos se democratizam. Mas, infelizmente alguns vícios que 

aconteciam no passado ainda permanecem, tais como, clientelismo, nepotismo e a 

compra de votos, os quais ainda decorrem por negligência na aplicabilidade das leis 

administrativas e eleitorais. A política, como foi observado, por Max Weber é movida 

por interesses. E os políticos que conseguem permanecer por mais tempo no poder são 

os políticos profissionais, ou seja, cada vez mais se vive da política, independente que 

seja profissional liberal ou empresário. Portanto, podermos afirmar que a política é 

rendosa, ela facilita diversos acessos, desde o ganho de influência, status social, poder 

material e simbólico e, em determinados casos, enriquecimento ilícito.    
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APÊNDICES 

Nº 1 

PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO CEARÁ NO 

PERÍODO 1936- 2012  

 

2012 GESTÃO (2013-2016) JOÃO FRANCISMAR DIAS (AMAR) – PSD. VICE – 

CLÁUDIO NOGUEIRA (ESTEVAM) JÚNIOR.  

2008 – GESTÃO (2009-2012) RAIMUNDO ESTEVAM NETO (NETO ESTEVAM) 

– PRB. VICE - JOÃO FRANCISMAR DIAS (AMAR.   

2004 – GESTÃO (2005-2008) RAIMUNDO ESTEVAM NETO – PPS. VICE - JOÃO 

FRANCISMAR DIAS (AMAR).     

2000 – GESTÃO (2001-2004) JOSÉ IRINEU DE CARVALHO – PSDB. VICE - 

PAULO ESTEVAM DA SILVA.  

1996 – GESTÃO (1997-2000) JOSÉ IRINEU DE CARVALHO – PSDB. VICE –

LUIZ MARQUES DA SILVA (ARÃO) .  

1992 – GESTÃO (1993-1996.) ANTONIO NEI DE SOUSA – PSDB. VICE - 

RAIMUNDO ESTEVAM NETO.   

1988 – GESTÃO (1989-1992) JOSÉ IRINEU DE CARVALHO – PMDB. VICE – 

MOACIR JOSÉ NOGUEIRA (ESTEVAM).  

1982 - GESTÃO (1983-1988) ANTÔNIO MARDÔNIO OSÓRIO DIÓGENES – 

PDS. VICE – RAIMUNDO PINHEIRO DO RÊGO (MUNDÓCA). CANDIDATO 

ÚNICO.   

1976 – GESTÃO (1977-1982) JOÃO TERCEIRO DE SOUSA – ARENA. VICE – 

FRANCISCO PAIVA DE ANDRADE (CRISO).  

1972 – GESTÃO (1973-1976) FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ (CHICO 

NOGUEIRA) – ARENA.VICE - RAIMUNDO BENÍCIO NOGUEIRA DIÓGENES.  

1970 – GESTÃO (1971-1972) JOÃO TERCEIRO DE SOUSA – ARENA. VICE – 

FRANCISCO PESSOA DE MOURA.  

1966 – GESTÃO (1967-1970) FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ – ARENA 

2. VICE – JOÃO TERCEIRO DE SOUSA.  

1962 – GESTÃO (1963-1966) JOSÉ GUERRA LIRA – UDN. VICE – FRANCISCO 

NOGUEIRA DE QUEIROZ.  

1958 – GESTÃO (1959-1962) RAIMUNDO BENÍCIO NOGUEIRA DIÓGENES – 

PSD. VICE - JOSÉ GUERRA LIRA.   

1954 – GESTÃO (1955-1958) FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ – UDN. 

CANDIDATO ÚNICO.  

1950 – GESTÃO (1951-1954) HUMBERTO NOGUEIRA DE QUEIROZ – PSD.  

1947 – GESTÃO (1948-1950) FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ – UDN. 

1945 – INTERVENTOR - (1946-1947) FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ – 

UDN.    

1936 – INTERVENTOR (1936-1945) HUMBERTO NOGUEIRA DE QUEIROZ – 

PSD.  

 

Fontes: TRE-CE, TSE, IBGE, ENTREVISTAS.   
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Nº 2 

 

DEPUTADOS ESTADUAIS COM MAIOR VOTAÇÃO EM PEREIRO NO 

PERÍODO 1966 – 2014 

 

1966 

NODGE NOGUEIRA DIÓGENES – MDB, votos 666 

FRANCISCO ARMANDO D. AGUIAR – ARENA, votos 287 

1970 

FFRANCISCO ARMANDO D. AGUIAR – ARENA, votos 1.516 

CARLOS MAURO BENEVIDES – MDB, votos 1.103  

1974 

FRANCISCO ARMANDO DINIZ AGUIAR – ARENA , votos 1.592  

 

FRANCISCO DIÓGENES NOGUEIRA – ARENA, Votos 978  

           1978 

UBIRATAN DINIZ AGUIAR ARENA – votos 1.723 

 

FRANCISCO DIÓGENES NOGUEIRA – ARENA, votos 1.147 

1982 

2597 – UBIRATAN DINIZ AGUIAR – PDS, VOTOS 2.597 

1107 – FRANCISCO DIÓGENES NOGUEIRA – PDS, votos 2.187 

1986  

25107 - FRANCISCO DIÓGENES NOGUEIRA – PFL, votos – 1.218 

25111 - OSMAR MAIA DIÓGENES – PFL, votos 870 

1990 

15155 - CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO, PMDB, votos 971 

25106 - FRANCISCO ERIVANO CRUZ – PFL, votos 339 

1994 

45188 - JOSÉ IRINEU DE CARVALHO – PSDB, votos 4.171 

45155 - CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO – PMDB, votos 394 

1998 

23000 - CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO – PPS, votos  2.911  

45444 - FRANCISCO HOLANDA GUEDES – PSDB, votos 2.188  

2002 

45444 - FRANCISCO HOLANDA GUEDES – PSDB, votos  3.098  

23000 - CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO – PPS, votos 2.834  
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2006 

40123 - CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO – PSB, votos 3.672  

45444 - FRANCISCO HOLANDA GUEDES – PSDB, votos, 1.495  

2010 

40123 - CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO – PSB, Votos, 4.682 

22123 – LEONARDO FRANKLIN NOGUEIRA PINHEIRO – PR, votos 602  

2014 

90555 – ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES – PROS, votos 3.903 

15610 – AUDIC CAVALCANTE MOTA DIAS – PMDB, votos  1.887 

 

DEPUTADOS FEDERAIS COM MAIOR VOTAÇÃO EM PEREIRO NO 

PERÍODO 1966 – 2014 

 

1966 

FRANCISCO NOGUEIRA DIÓGENES – MDB, votos 805 

ALFREDO BARREIRA FILHO – ARENA, votos 494 

1970 

JOSÉ EDILSON DE M. TÁVORA – ARENA, votos 1.403 

OSIRES PONTES – MDB, votos 1.111 

1974 

ERNESTO GURGEL VALENTE - ARENA, votos 1.476 

JOSIAS FERREIRA GOMES - ARENA, votos 734 

1978 

ERNESTO GURGEL VALENTE – ARENA, votos 1.808 

ANTONIO ALVES DE MORAIS – MDB, votos 921 

1982 

108 - CARLOS VIRGÍLIO AUGUSTO DE MORAES TÁVORA – PDS, votos 2.762 

134 - PAULO DE TARSO LUSTOSA DA COSTA – PDS, votos 1.411  

1986 

1520 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO -  PMDB, votos 1.768 
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2530 - EVANDRO AYRES DE MOURA - PFL-PDS – 1.559 

2523 -ADELMO QUEIROZ DE AQUINO – PFL, votos 1.099 

1990 

4545 - JOSE SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO – PSDB, votos 2.098 

1501 - CARLOS EDUARDO BENEVIDES NETO – PMDB, votos 348 

1994 

4535 - NELSON OTOCH – PSDB, votos 2.644 

4511 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO – PSDB, votos 446  

1998  

4566 - FRANCISCO ROMMEL FEIJÓ DE SÁ – PSDB, votos 1.509   

1555 - CARLOS MAURO CABRAL BENEVIDES – PMDB, votos 651  

2002 

4535 - NELSON OTOCH – PSDB, 2.698  

 4566 - FRANCISCO ROMMEL FEIJÓ DE SÁ – PSDB, votos 2.483   

2006 

 4040 - CIRO FERREIRA GOMES – PSB, votos 3.522  

 4505 - LEONARDO ROSÁRIO DE ALCÂNTARA – PSDB, votos 2.389 

2010 

145 – JOSÉ ARNON BEZERRA - PTB, votos 4.382  

4040 – DOMINGOS GOMES DE AGUIAR NETO - PSB, votos 2.027 

2014 

15555 – CARLOS MAURO CABRAL BENEVIDES – PMDB, votos 2.492 

9090 – DOMINGOS GOMES AGUIAR NETO – PROS, votos 807.  

Fontes: TRE-CE, TSE, IBGE, ENTREVISTAS.   

 

   

 

 

 

 



246 
 

Nº 3  

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DOS PREFEITOS ANTÔNIO 

MARDÔNIO DIÓGENES E JOÃO TERCEIRO DE SOUSA  
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ANEXOS 

 

Nº 1 
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Nº 2 

 

Pereiro – cidade antiga 

 

 

 

 

Casa dos Escravos - Construída por Manoel Diógenes Maia em 1794  
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Nº 3 

 

Prefeito Raimundo Benício Nogueira Diógenes – Prefeito na gestão 1959-1962. 

Vice-prefeito no período 1973-1976  
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Nº 4  

Prefeito José Guerra Lira – gestão 1963-1966, vice-prefeito no períoro 1959-1962  
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Nº 5 

 

 

Prefeito João Francismar Dias (Amar) – Gestão 2012-2016; vice-prefeito 2005-

2008, 2009-2012 

 


