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RESUMO 

 

O escopo deste trabalho foi compreender a gramática política de Acarape (Ceará) a partir do 

estudo dos ciclos políticos, das trajetórias de suas principais lideranças e das disputas locais 

pelo poder. Na ausência de grupos políticos homogêneos e hegemônicos na nova 

municipalidade, que se autonomizou em fins da década de 1980, buscou-se analisar os 

caminhos e mecanismos utilizados por lideranças políticas locais a fim de construir e 

fortalecer seu poder de mando de modo a alcançar a chefia do executivo municipal. O foco foi 

a forma como o médico Franklin Veríssimo (e porque ele) se inscreveu no campo político 

fragilizando o poder de mando de lideranças que há 20 anos conseguiram manter afastados 

outros (novos) atores dos espaços políticos de concorrência, conservando seus quadros 

dirigentes praticamente inalterados. O recorte temporal abrangeu o intervalo entre os anos de 

1988 (primeira eleição municipal de Acarape pós-emancipação) a 2016, no qual buscou-se 

identificar a composição das facções políticas, suas estratégias eleitorais e a alternância no 

executivo local. O percurso metodológico do trabalho envolveu, além de levantamento 

bibliográfico, a utilização de entrevistas, o acompanhamento de postagens de políticos nas 

redes sociais, o exame de dados disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), 

análise documental e observação de eventos públicos e cenários (pré)eleitorais em Acarape. O 

primeiro capítulo contextualizou a luta pela emancipação de Acarape no cenário da 

redemocratização brasileira dando ênfase aos personagens que protagonizaram o processo 

político. Dialogando com a perspectiva de ciclos políticos longevos na contemporaneidade, o 

segundo capítulo traçou a genealogia do poder em Acarape reconstruindo as bases de recursos 

eleitorais das principais lideranças e as estratégias políticas e simbólicas utilizadas para se 

legitimarem (e se manterem) no poder. O último capítulo abordou os operadores de entrada do 

médico no cenário político acarapense e a inauguração de um novo ciclo político a partir da 

construção de uma nova chefia política e de uma profunda reorganização das facções 

políticas. O exemplo de Acarape pode revelar tendências gerais na medida em que aponta para 

dependência de municípios em relação ao governo estadual, transfigurada no adesismo, 

interferindo no esvaziamento das oposições a nível local e na produção de ciclos de domínio 

de grupos políticos longevos. Espera-se contribuir para desenvolvimento de agendas de 

pesquisas que contemplem a análise política municipal, sobretudo, no Ceará, de modo a 

promover uma atualização de categorias que são caras aos estudos do poder local. 

 

Palavras-chave: Poder Local; Gramática Política; Ciclos de Poder; Acarape. 



 

ABSTRACT 

 

The scope of this work was to understand the political grammar of Acarape (Ceará)  based on 

the study of its political cycles, the trajectories of its main leaders and the local disputes by 

power. In the absence of homogeneous and hegemonic political groups in the new 

municipality, which became autonomous in the late 1980s, the aim of this work was to 

analyze the way and the mechanisms used by local political leaders to build and to strengthen 

their political power of command to achieve the chief of municipal executive. The focus was 

on how the medical doctor Franklin Veríssimo and why he inscribed himself in the political 

field, weakening a leadership power that lasted 20 years, which managed to keep away other 

and new actors from the political space of competition with practically no change of its 

leading cadres. The political period before Veríssimo covers the interval between the years 

1988 (first municipal election of Acarape post-emancipation) to 2016. The objective of this 

work was to identify the composition of the political factions, their electoral strategies and the 

alternation in the local executive during this period. In addition to a bibliographical survey, 

the methodological approach involved the use of interviews, the follow-up of postings by 

politicians on social networks, the examination of data provided by the Regional Electoral 

Court, documentary analysis and the observation of public events and (pre) electoral scenarios 

in Acarape. The struggle for the emancipation of Acarape in the scenario of the Brazilian 

redemocratization emphasizing the actors who played a main in the political procedure was 

contextualized in the first chapter. Dialoging with the perspective of long-standing political 

cycles in the contemporary world, the second chapter traced the genealogy of power in 

Acarape by reconstructing the bases of electoral resources of the main leaderships and their 

political and symbolic strategies used to legitimize (and remain) in power. The last chapter 

addressed the operators of the doctor's entry into the political scene in Acarape and the 

inauguration of a new political cycle based on the construction of a new political leadership 

and a deep reorganization of the political factions. The example of Acarape can reveal general 

tendencies that points to the dependence of municipalities on the state government, 

transfigured in adhesism, interfering in the emptying of oppositions at the local level and in 

the production of cycles of domination by long-standing political groups. With this work it is 

hoped to contribute to the development of research agendas that contemplate the municipal 

political analysis, mainly in Ceará, in order to promote the update of categories that are 

expensive to the studies of the local power. 

Keywords: Local Power; Political Grammar; Power Cycles; Acarape.  
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18 

1 INTRODUÇÃO 

 

Abertura política não significou apenas o retorno das eleições diretas para os mais 

diversos cargos políticos, também assinalou o declínio das oligarquias tradicionais, de modo 

particular, no Ceará. No bojo dessas transformações, uma ―onda emancipacionista
1
‖ fez surgir 

1.385 novos municípios, o que alterou significativamente a dinâmica política local de 

diferentes regiões em todo o país.  

No Ceará, a década de 1980 foi marcada pelo conflito entre as ―velhas elites‖, 

representadas pelos coronéis Virgílio Távora, César Cals e Adauto Bezerra cujo poder se 

sustentava sobre bases tradicionais – ainda que responsáveis por estabelecer os alicerces para 

o processo de industrialização no estado – e as ―novas elites‖, simbolizadas pelos ―jovens 

empresários do CIC‖, representantes de uma concepção ―modernizadora‖, defensores da 

racionalização do Estado – em crítica as práticas clientelistas adotadas pelos seus adversários 

(PARENTE, 2000). Inaugurando um padrão profissional de produção de campanhas políticas 

majoritárias e explorando as imagens do ―moderno‖ e do ―novo modo de fazer política‖ em 

oposição aos ―coronéis retrógrados‖, levam aos quatro cantos do estado o ideário dos 

―empresários do CIC‖, personificado na figura de Tasso Jereissati que, ao sair vitorioso em 

1986, marcou o início de um novo ciclo na política cearense (CARVALHO, 1999).  

Nesse quadro, a criação de novas municipalidades não representou, para as 

lideranças políticas locais, apenas a conquista da autonomia político-administrativa de seus 

distritos, mas também a possibilidade de ascensão política para aqueles que almejavam 

posições de mando. Para os chefes locais, apoiar e/ou ―assumir o protagonismo‖ dos 

movimentos emancipacionistas significava garantir sobrevida ao seu poder, sobretudo num 

momento em que o declínio dos chefes políticos estaduais (os coronéis) e a vitória de Tasso, 

alteraram a gramática política no Ceará interferindo não só no modelo de relacionamento com 

o eleitor como abriram espaço para a concorrência de novos atores políticos que, oriundos de 

outras classes sociais (desvinculados da propriedade da terra, em sua grande maioria), 

possibilitaram a alteração dos quadros dirigentes locais. 

A categoria gramática, conjunto de regras e princípios que organiza e dá sentido a 

uma língua, foi apropriada aqui a partir do uso dado por Edson Nunes (2003): como uma 

metáfora a fim de tornar inteligíveis os meios pelos quais o poder se realiza, ou antes, como o 

                                                 
1
 O termo faz referência ao aumento acelerado de municípios ocorrido entre fins da década de 1980 e início de 

1990. Devido a descentralização político-administrativa decorrente da abertura política, a descentralização dos 

recursos fiscais, a maior autonomia dada aos municípios (que agora são, de fato, entes federativos) e ao controle 

das Assembleias Legislativas sobre as regras e o processo de emancipação de seus municípios (TOMIO, 2005). 
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Estado se relaciona com a sociedade. Em sua obra mais conhecida, A gramática da política no 

Brasil: clientelismo e insulamento burocrático (2003), ao se distanciar do dualismo atrasado 

versus moderno para explicar a política brasileira, Edson Nunes indicou a existência de quatro 

gramáticas ou quatro eixos organizadores da política no Brasil, a saber: o clientelismo, o 

corporativismo, o insulamento burocrático e, por fim, o universalismo de procedimentos.  

A gramática clientelista ganha espaço em sociedades com profundas 

desigualdades sociais e organizadas por valores não-universalistas, ou seja, as relações sociais 

são, em geral, pautadas por critérios pessoais.  É em torno da desigualdade social que se 

sustentam os poderosos que, ao monopolizarem o acesso aos recursos públicos externos e 

internos a comunidade, controlam a distribuição de bens para sua clientela e ―inibem a 

formação de identidade de interesses e ações coletivas‖ (NUNES, 2003, p. 27).  

O clientelismo se caracteriza por relações de troca (apoio político/lealdade por 

benefícios patrimoniais, máquina política por compromissos) de caráter pessoal e diádico 

entre agentes que ocupam posições desiguais na esfera social e política. Apesar de se tratar de 

uma relação assimétrica, ao se fundar em promessas e expectativas de retornos futuros, ele 

oferece uma margem de liberdade para a clientela que, ao deixar de ter suas demandas 

atendidas, rompe os acordos (ainda que informais) com o patron. Por isso é imprescindível a 

manutenção do acesso privilegiado aos centros de poder para a continuidade do seu domínio e 

manutenção de sua clientela.  

O clientelismo é um sistema caracterizado por situações paradoxais, porque envolve: 

(...) primeiro, uma combinação peculiar de desigualdade e assimetria de poder com 

aparente solidariedade mútua, em termos de identidade pessoal e sentimentos e 

obrigações interpessoais; segundo, uma combinação de exploração e coerção 

potencial com relações voluntárias e obrigações mútuas imperiosas; terceiro, uma 

combinação de ênfase nestas obrigações e solidariedade com aspecto ligeiramente 

ilegal ou semi-legal destas relações (...). O ponto crítico das relações patron-cliente 

é, de fato, organização ou relação da troca ou fluxo de recursos entre atores sociais 

(Idem, p. 28). 

 

Ao ocupar o vácuo deixado pelo Estado, o clientelismo exerce o papel de 

mediador entre o Estado todo-poderoso e os estratos mais pobres, atuando como um elo de 

comunicação para o atendimento de demandas específicas. Nunes destaca ainda a não 

obrigatoriedade de relações clientelísticas com a existência de estruturas arcaicas/rurais. O 

clientelismo, como modelo específico de troca social, ―pertence à modernidade e manifesta 

compatibilidade com outras formas de configuração social‖ (Idem, p. 7). 

A gramática corporativista funciona como um mecanismo por meio do qual o 

Estado absorve, organiza e controla as classes subordinadas de forma a se antecipar e evitar 

conflitos de classe. Embora se oriente a partir de normas formais e semi-universais, 
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legislações que atendem a interesses de grupos específicos, o Estado exige como contrapartida 

―a observância de certos controles na seleção de líderes e na articulação de demandas e 

apoios‖ (SHIMITTER apud NUNES, 2003, p. 40). 

Segundo Nunes, ambas as gramáticas expostas são instrumentos (um informal e 

outro formal) de legitimidade política e utilizadas para dirimir conflitos sociais.  

O insulamento burocrático, por sua vez, foi um mecanismo criado para substituir a 

gramática clientelista. Ele atua como uma espécie de ―ilha de racionalidade e de 

especialização técnica‖ para blindar a arena de decisões políticas das influências político-

partidárias.  

Na linguagem da teoria organizacional contemporânea, o insulamento burocrático é 

o processo de proteção do núcleo técnico do Estado contra a interferência oriunda do 

público ou de outras organizações intermediárias. Ao núcleo técnico é atribuída a 

realização de objetivos específicos. O insulamento burocrático significa a redução 

do escopo da arena em que os interesses e demandas populares podem 

desempenham um papel. Esta redução da arena é efetivada pela retirada de 

organizações cruciais do conjunto da burocracia tradicional e do espaço político 

governado pelo Congresso e pelos partidos políticos, resguardando estas 

organizações contra tradicionais demandas burocráticas ou redistributivas (Idem, p. 

34). 

 

Por fim, o universalismo de procedimentos, outro instrumento para driblar a 

gramática clientelista, está orientado em normas impessoais, racional-legais, na igualdade de 

direitos perante a lei e checks and balances.  

Em geral o universalismo de procedimentos é associado à noção de cidadania plena 

e igualdade perante a lei, exemplificada pelos países de avançada economia de 

mercado, regidos por um governo representativo (Idem, p. 35). 

 

Nunes observa que essas diferentes gramáticas, antes de se sucederem e se 

substituírem, se interconectam, se articulam, ou seja, as instituições formais operam segundo 

uma ou mais gramáticas assim como os grupos sociais podem dirigir suas ações segundo uma 

ou mais gramáticas. 

No processo de transformação da gramática política e reestruturação dos grupos 

dirigentes no Ceará, nos chamou a atenção o lugar que determinadas profissões têm ocupado 

no campo político como desestabilizadores do poder de lideranças que há anos vêm 

controlando o executivo local. Assim, nossa hipótese é de que médicos, em função da 

possibilidade de um contato individualizado (e personalizado), fazendo uso de um modo de 

sociabilidade diferenciado que o potencializa a ascender como agente de destaque na esfera 

política, tem alterado a dinâmica política local e logrado, de modo significativo, as prefeituras 

de diversos municípios cearenses, se tornando importantes chefes políticos locais.  

Por isso, em 2011, iniciamos uma pesquisa sobre os médicos prefeitos em 
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Barreira, que, na época, com vinte e quatro anos de autonomia político-administrativa, teve 

seis chefes do executivo, sendo dois deles médicos – Glicério de Moura Júnior, conhecido por 

Dr. Júnior, e Valderlan Fechine Jamacaru, Dr. Valderlan, que juntos, governaram por dez anos. 

Ambos, em suas campanhas eleitorais, se colocando como o ―oposto dos políticos autoritários 

e oligárquicos‖, investiram na imagem de únicos ―responsáveis e capazes pela mudança 

política no município‖. Apesar do ―discurso modernizador‖ e da postura de ―intelectuais e 

políticos modernos‖ fizeram uso de práticas tipicamente assistencial-clientelistas e 

patrimonialistas. Acusados de malversação e apropriação indevida dos recursos públicos, 

foram condenados por improbidade administrativa e tiveram seus mandatos cassados. O 

primeiro médico eleito foi Dr. Júnior (PSDB), em 1992, cassado em 1994, assumindo seu 

vice, Zé Bernardo (PDT). O segundo, Dr. Valderlan (PSDB), eleito em 2000 e reeleito em 

2004, cassado no último ano do segundo mandato. A despeito da comprovação das 

irregularidades desses gestores e de seus afastamentos do espaço público barreirense os 

médicos, mitificados, ainda conservaram prestígio sobre parte considerável da população de 

modo a preservarem capital político que os habilitou a interferirem no cenário político 

municipal e influenciar os resultados das eleições, sobretudo as locais, em Barreira. 

A pesquisa, que culminou com a dissertação intitulada ―Dádiva e mandonismo: os 

médicos na política em Barreira (Ceará)‖ (TORRES, 2013), trouxe para a discussão a figura 

do ―doutor‖ e como, a partir da execução de suas atividades profissionais num contexto social 

em que prevalecem a economia e uma moral do dom, foi possível a acumulação de 

considerável capital simbólico que, convertido em capital político-eleitoral lhes garantiu 

atingir altos índices de aceitação e, consequentemente, votação nas disputas a prefeitura de 

Barreira.  

Em 2012, outro médico, agora na cidade de Acarape, foi eleito com uma votação 

expressiva. Franklin Veríssimo, estreante na política, desbaratou o grupo político do então 

prefeito Acélio Freitas (já em seu terceiro mandato), que buscava eleger seu candidato, o seu 

vice-prefeito, Nogueira (DEM). A oportunidade de acompanhar a administração do médico-

prefeito e observar o desdobramento das campanhas eleitorais de 2016 bem como ampliar as 

discussões iniciadas no mestrado e acrescentar outros questionamentos tais como a 

compreensão da dinâmica do poder e da gramática política local no Ceará motivou este 

trabalho. 

Acarape, distante 63 km de Fortaleza, é um município jovem apesar de, em 

séculos passados, ter participado da história da escravidão e produção de açúcar no Ceará. 

Com uma população de 15.338 habitantes, tem no comércio, na agricultura e na indústria 
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(sobretudo na exploração do calcário) suas principais fontes de renda (IPECE, 2017). 

Acompanhando a ―onda emancipacionista‖ da década de 1980, Acarape 

conquistou, ―graças ao empenho de seus cidadãos‖, o status de município, em 1987, 

desmembrando-se de Redenção. Sem esquecer todas as transformações decorrentes da 

emancipação, uma das principais alterações vivenciadas pelo novo município nesse período 

foi a mudança dos seus quadros dirigentes. Chefes políticos ligados a tradicionais e influentes 

famílias de Redenção uniram forças a lideranças emergentes da classe média acarapense para 

viabilizarem a autonomia político-administrativa do distrito. Após a conquista da 

emancipação, essas novas lideranças, fortalecidas, iniciaram um processo lento e gradual de 

substituição dos quadros dirigentes locais inaugurando um novo ciclo político na região.  

A partir da década de 1990, formaram-se duas principais facções, uma liderada 

por Flávio Chagas Bonfim Júnior (Flavinho) e outra por José Acélio Paulino Freitas (Acélio 

Freitas). Entendemos por facção política um agrupamento de atores políticos que se reúnem 

por identidade/afinidade não a um partido, mas a liderança política e cuja fidelidade precária 

torna instável sua composição na medida em que pode ser alterada a cada eleição 

(PALMEIRA, 2010). Por 20 anos Flavinho e Acélio se alteraram no executivo municipal até 

as eleições de 2012 quando um médico, sem vínculo com Acarape ou com políticos da região 

venceu as eleições majoritárias e desorganizou todo o quadro de clivagens políticas no 

município. Sua vitória representou o começo de um novo ciclo político marcado pela 

reestruturação das fações políticas e a emergência de uma nova chefia política local cujos 

reflexos parecem se confirmar nas eleições de 2016. 

Partindo do pressuposto de que Franklin pretende se transformar num chefe 

político local e fortalecer seu grupo de modo a dar longevidade ao seu mando, que 

mecanismos foram/são acionados, que redes de relacionamentos com outras esferas foram/são 

ativadas, que estratégias foram/são exploradas? Quais os resultados até agora obtidos e como 

isso tem interferido na dinâmica da política do município? 

O escopo deste trabalho foi compreender a gramática política de Acarape (Ceará) 

a partir do estudo dos ciclos políticos, das trajetórias de suas principais lideranças e das 

disputas locais pelo poder. Na ausência de grupos políticos homogêneos e hegemônicos na 

nova municipalidade, que se autonomizou em fins da década de 1980, buscamos analisar os 

caminhos e mecanismos utilizados por lideranças políticas locais a fim de construir e 

fortalecer seu poder de mando de modo a alcançar a chefia do executivo municipal. O foco foi 

a forma como Franklin Veríssimo (e porque ele) se inseriu no campo político fragilizando o 

poder de mando de lideranças que há 20 anos conseguiram manter afastados outros (novos) 
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atores dos espaços políticos de concorrência, conservando seus quadros dirigentes 

praticamente inalterados. O recorte temporal abrangeu o intervalo entre os anos de 1988 

(primeira eleição municipal de Acarape pós-emancipação) a 2016, no qual buscamos 

identificar a composição das facções políticas, suas estratégias eleitorais e a alternância no 

executivo local.  

Em torno dessas questões entendemos como importante a observação e análise 

dos processos eleitorais dando ênfase a formação e rompimento de alianças e atentando para 

os períodos de maior competitividade eleitoral bem como a formação dos secretariados e os 

desdobramentos das gestões de cada prefeito. No que se refere às populações, consideramos a 

possibilidade de modificações no modelo de relacionamento com o político e como isso 

contribuiu ou não para a consolidação dessas facções no poder em Acarape.  

Com a pretensão de descrever a genealogia do poder em Acarape, partirmos de 

um estudo histórico a fim de detectar acontecimentos e atores políticos e sociais que foram (se 

fazem) importantes para o município. Isso também tornou possível pontuar traços da cultura 

política dentro da conjuntura na qual as lideranças emergem como postulantes ao executivo 

local. Ou seja, viabilizou a identificação da matriz de sentido que orientou as práticas das 

lideranças (e dos eleitores) nos permitindo (re)conhecer cada ciclo político. No entanto, um 

primeiro obstáculo se impôs, a saber, a escassez de dados e de bibliografias sobre a cidade, o 

que nos colocou a necessidade de coletar as memórias dos agentes de modo a viabilizar a 

identificação de atores e dos processos históricos e políticos que constituíram a identidade 

política acarapense.  

Sabendo que memórias são desdobramentos de si, são construções coletivas nas 

quais o agente que recorda faz escolhas, excluindo elementos que não fazem parte de suas 

vivências o pesquisador deve ficar atento ao que é dito e, principalmente, o que não é dito. 

Investigar o porquê dos silêncios, das omissões, inserindo as lembranças num plano material, 

objetivando os interlocutores e as posições que cada qual ocupa nos diferentes campos sociais 

e os contrapor "às histórias e discursos oficiais e oficiosos" (dos agente políticos) e às falas 

das "pessoas comuns‖, o que têm permitido apreender melhor a realidade observada (BOSI, 

1979).  Ao todo, realizamos 25 entrevistas semiestruturadas: a exceção de Acélio Freitas
2
, 

todos os (ex)prefeitos de Acarape foram entrevistados. Figuras que tiveram papel de destaque 

na emancipação, como o ex-deputado Antônio Jacó e alguns vereadores como Teresinha de 

                                                 
2
 Apesar de muita insistência da pesquisadora e de alguns ―aceites‖ de Acélio, as entrevistas com o ex-prefeito 

nunca aconteceram. Acélio sempre evitava os encontros e dificilmente respondia aos pedidos da pesquisadora. 

Em maio desse ano (2018), após denúncia do Ministério Público Federal (MPF) por desvio de verbas (MPF, 

2018), não conseguimos estabelecer nenhum tipo de comunicação com o ex-prefeito. 
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Albuquerque (Tetê), Sérgio Mesquita, Francisco José Costa Soares (Franzé Costa) e o ex-

vice-prefeito Nogueira; vereadores que protagonizaram eventos políticos importantes na 

cidade como Paulo Tinoco, Pedro Alcino, Francisco José Costa Soares Filho (José do Franzé) 

e Edilberto Barroso e candidatos a cargos eletivos como Obedes, João Batista Torres Chaves 

Júnior (Juninho da Macarmem) nos concederam importantes e ricas entrevistas. Outras 

contribuições importantes foram as entrevistas realizadas com assessores (políticos e que 

prestaram serviços nas campanhas eleitorais de 2012, 2014 e 2016); sindicalistas vinculados 

ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barreira e Acarape (SINSEMBA);  

funcionários públicos municipais e prestadores de serviços para a prefeitura de Acarape além 

de eleitores do município. As entrevistas semiestruturadas foram cotejados com dados obtidos 

a partir de observações de eventos públicos (inaugurações de obras, confraternizações e 

eventos políticos), conversas informais com cidadãos que participavam desses eventos e com 

os resultados das eleições em Acarape a fim de viabilizar uma percepção da dinâmica do 

poder no município.  

Salientando que optamos por substituir os nomes dos interlocutores que não 

exerce(ra)m cargos públicos e/ou daqueles que, a pedido, preferiram não ser identificados, por 

nomes fictícios a fim de resguardarmos suas identidades. 

Em meio às entrevistas e conversas realizadas, um dos elementos que mais 

chamou atenção e que tem estado presente em todas as falas dos interlocutores foi a palavra 

carisma. Na concepção weberiana, carisma se refere a atributos pessoais e extraordinários (o 

dom da graça) que conferem ao seu detentor poder de mando sobre um grupo de pessoas. Em 

função desses atributos de caráter pessoal, a relação entre o líder carismático e seu séquito 

segue um modelo de sociabilidade mais intimista e pessoal. Identificado com qualidades 

como o domínio da oratória (o demagogo ou o grande líder de partido político), a capacidade 

de ―realizar milagres‖ (o profeta) e/ou de vencer batalhas (o herói ou o guerreiro), o líder 

carismático emerge em momentos de crises e grandes transformações sociais. A legitimidade 

de seu poder é garantida na medida em que consegue manter seu carisma, seu dom 

extraordinário.  

A apropriação do termo carisma e sua vulgarização pelo senso comum fez com 

que parte do sentido sociológico se perdesse e a categoria passasse a significar, segundo a 

perspectiva de nossos interlocutores, a capacidade pessoal em estabelecer redes de amizade 

através de vínculos afetivos de modo a diminuir distâncias simbólicas e forjar sentimentos de 

identificação e proximidade com o outro. Assim, diferente da categoria weberiana, 
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―carisma
3
‖, no contexto desta investigação, diz respeito ao indivíduo que tem a qualidade de 

―se fazer próximo‖ ou ―amigo‖ dos eleitores, que ―cativa a amizade das pessoas‖, de ―ser 

simpático e/ou popular‖ ou ainda, de ―relacionar-se com os eleitores clientelisticamente‖. Em 

algumas falas, a depender do contexto em que se usa ―carisma‖ notamos que o termo 

carregava o sentido de manter padrões de relacionamentos intimistas, em outras palavras, a 

capacidade que determinadas pessoas possuem em criar laços de solidariedade, muitas vezes, 

a partir da outorga de benefícios materiais ou simbólicos.   

Nesse sentido, observamos que o adjetivo "carismático" foi invocado em todos os 

momentos que se precisou qualificar/descrever as principais lideranças acarapenses e a 

possível "razão de suas vitórias".  Cientes da necessidade de relativizar as categorias nativas 

sem perder de vista a sua importância, consideramos trazer para o centro da discussão os 

conceitos de pessoa e indivíduo, tais como entendidas e trabalhadas por Christine Chaves 

(2003), como relevante contribuição para a apreensão dos modelos de relacionamento entre 

político e eleitor bem como das formas como a política é vivenciada em Acarape.  

Chaves advoga a tese de que em sociedades onde as desigualdades 

socioeconômicas são significativamente grandes e as relações moral-afetivas são o modelo 

principal de sociabilidade entre os indivíduos, o campo político é, em diferentes níveis, um 

espaço de acesso limitado. A incorporação na política se daria via constituição de vínculos 

pessoais entre político e eleitor. Desse modo:  

Sob o signo da dependência, o vínculo pessoal é o meio de incorporação daqueles 

que são marginalizados ou excluídos das condições mínimas de sobrevivência. Mas 

a política como vínculo pessoal e veículo de apropriação apresenta um escopo bem 

mais abrangente: ela apresenta um estatuto diferenciado de cidadania – sob a 

moldura do mesmo tipo de relação – entre aquele que pede tijolo e o que, por 

exemplo, primo do prefeito, recebe da prefeitura de Buritis o contrato privilegiado 

de jardinagem dos poucos canteiros públicos da cidade.  Exercida como vínculo 

pessoal, a política torna-se veículo e instrumento de solidificação de privilégios, 

sustenta e mantém desigualdades, por ser diferenciada a incorporação política – 

além de social e econômica – a que dá lugar (CHAVES, 2003. p. 52-53). 

 

 Nesse contexto, observamos que tanto nas falas a respeito de Flavinho, de Acélio 

como de Franklin, "ser carismático" vinha sempre acompanhado de "ele sempre comprava 

remédio para dar para o povo", "dava sempre dinheiro para o povo", ―ele é uma pessoa muito 

prestativa que nunca se negou a falar com ninguém‖, "sempre tinha alguém que pedia cadeira 

de rodas na rádio e ele comprava e fazia questão de mandar para lá para o locutor dizer que o 

‗prefeito tinha feito a doação‘", ―foi por causa dele que eu consegui internamento no hospital 

de Fortaleza‖, ―toda festinha que tinha aqui na comunidade, ele estava presente‖, ―fazia muito 

                                                 
3
 Quando o texto relatar ―carisma‖, entre aspas, se referirá ao sentido que nossos interlocutores atribuem ao 

termo. Quando designar o sentido weberiano, aparecerá em itálico: carisma. 
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tempo que eu esperava por essa cirurgia e eu só consegui graças a ele‖, ―faz questão de estar 

no meio do povão e não tem besteira não‖.  Deter o monopólio dos recursos públicos, ou seja, 

a capacidade de distribuir favores e, a partir deles, estabelecer vínculos pessoais [e] de 

dependência (seguindo a lógica das relações de reciprocidade) é um caminho de interpretação 

possível para relação entre político e eleitor. Além disso, há que se aprofundar as observações 

e entendimento acerca do jogo de proximidade e distância, estratégia de sedução do eleitorado 

via intimidade aparente, tão explorado no campo político acarapense.  

Cientes de que a literatura clássica sobre poder local não dá conta das 

particularidades política dos novos municípios
4
 bem como da escassez de trabalhos recentes 

que os analise, entendemos a necessidade de aprofundar estudos empíricos e atualizar 

categorias que contemplem essas municipalidades de história política recente cujas disputas 

pelo poder revelam uma dinâmica própria. Munidos dessa percepção, interessou-nos 

compreender como se deram os processos de constituição de [novos] grupos políticos e o 

surgimento das lideranças políticas de Acarape. Para tanto, propomos o estudo de 

características sociais, perfis e das bases de recursos eleitorais dos principais líderes políticos 

acarapenses (Flavio Chagas Bonfim, Acélio Freitas e Franklin Veríssimo). Acreditamos que a 

descrição de suas trajetórias políticas serviu como uma importante chave de análise para o 

estudo da (re)composição e atuação dos grupos políticos locais, suas estratégias de reprodução 

ao longo do tempo e o modo como as disputas pelo poder se processa(ra)m. Os resultados 

encontrados têm sinalizado a ausência de grupos familiares hegemônicos e para a centralidade 

de personagens-chave cujo capital político tem sido capaz de agregar, em torno de si, outras 

lideranças compondo facções/grupos políticos resistentes a entrada de novos atores políticos 

reduzindo a competitividade eleitoral.   

O esforço em pensar sociologicamente a política nos colocou a necessidade de 

observar as disputas pelo poder a partir da perspectiva de campo político de Bourdieu, 

entendido ao mesmo tempo como ―campo de forças e campo de lutas que têm em vista 

transformar a relação de forças que confere a este campo a sua estrutura em dado momento‖ 

(BOURDIEU, 2002, p. 164). Isto é, um espaço de relações sociais objetivas entre atores 

(profissionais e profanos) que disputam a hegemonia do campo, ou seja, concorrem pelo 

monopólio de autoridade para ditar o nomos, princípios de visão e divisão fundamental, ou 

seja, as regras do jogo. Cada campo possui regras próprias que são assimiladas como 

―naturais‖ pelos agentes, que as incorporam também de modo ―natural‖ em suas práticas 

                                                 
4
 Consideramos os municípios emancipados a partir da década de 1980. 
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(habitus). Assim, os novos agentes (profanos), que concorrem pelo direito de entrar no campo 

(e de alterar as regras do jogo), precisam incorporar o habitus e ser reconhecidos pelo(s) 

detentor(es) do monopólio (profissionais), que por sua vez tenta(m) exclui-los da 

concorrência através de sua autoridade (BOURDIEU, 2011). 

 

O campo político é o lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes que 

nele se acham envolvidos, produtos políticos, problemas, programas, análises, 

comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos comuns, 

reduzidos ao estatuto de ―consumidores‖, devem escolher, com a probabilidade de 

mal-entendido tanto maiores quanto mais afastados estão do lugar de produção 

(BOURDIEU, 2002, p. 164). 

 

Nesse sentido, entendemos as gramáticas como o nomos que são definidos, 

portanto, pelos agentes que detêm a hegemonia, ou seja, a legitimidade para construir 

imagens, elaborar discursos e determinar os habitus característicos de cada ciclo político em 

Acarape. A disputa concorrencial pelo monopólio da autoridade no campo político pressupõe 

o acúmulo de capital de notoriedade, adquirido em outras esferas, e sua conversão em capital 

político (um tipo de capital simbólico) compreendido como: 

(...) crédito firmado na crença e no reconhecimento ou, mais precisamente, nas 

inúmeras operações de crédito pelas quais os agentes conferem a uma pessoa (...) os 

próprios poderes que eles lhes reconhecem. É a ambiguidade da fides, analisada por 

Benveniste: a força objetiva que pode ser objetivada nas coisas (e, em particular, em 

tudo o que faz a simbólica do poder, tronos, cetros e coroas), produto de atos 

objetivos de reconhecimento e que, enquanto crédito e credibilidade, só existe na 

representação e pela representação, na confiança e pela confiança, na crença e pela 

crença, na obediência e pela obediência. (BOURDIEU, 2002, P. 188). 

 

Partindo dessas percepções e inspirados no trabalho de Lopes (2005) e Kerbauy 

(2016), elaboramos quatro tipos ideais de líderes políticos com o objetivo de contribuir para a 

identificação dos ciclos políticos que permitiram a análise da gramática do poder local em 

Acarape. A classificação dos líderes políticos acarapenses em tipos ideais é ―uma tentativa de 

apreender os indivíduos históricos ou seus diversos elementos em conceitos genéticos‖ 

(WEBER, 2001, p. 140); uma construção conceitual abstrata, formada a partir da necessidade 

do pesquisador em tornar inteligível uma dada realidade. Portanto, é impossível encontra-los 

empiricamente em sua forma pura e, como toda classificação, contém algo de arbitrário. 

Assim, tomamos como referência para as construções típico-ideais das lideranças suas bases 

de recursos eleitorais, isto é, o tipo de capital responsável pela entrada de cada ator no campo 

político bem como seu perfil de votação e ―achados‖ durante as pesquisas de campo. 

Lembramos que a nomenclatura aqui empregada foi inspirada na classificação utilizada pelos 

próprios interlocutores. 

No que tange os tipos de capital político que referenciaram a elaboração típico-
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ideal aqui empregada, adotamos a concepção de Miguel (2003) que, numa leitura da 

perspectiva bourdieusiana adaptada a realidade brasileira, propôs a seguinte subdivisão: 

capital político delegado e capital político convertido.  

(...) a) Capital delegado entendido como capital originário do próprio campo político 

e/ou estatal. Isto é, notoriedade advinda de mandatos eletivos anteriores, da 

ocupação de cargos públicos (de confiança) no Poder Executivo e da militância 

partidária.  

b) Capital convertido, ou seja, a popularidade conseguida em outros campos e 

deslocada para a política e também a transferência de capital econômico, por meio 

de campanhas eleitorais dispendiosas (MIGUEL, 2003, p. 121). 

 

O primeiro tipo, o líder emancipacionista, adquiriu capital político em virtude de 

seu protagonismo no processo que culminou na autonomia político-administrativa de 

Acarape, ou seja, adquiriram capital político de tipo delegado ao militarem em prol da 

emancipação acarapense. As inúmeras reuniões (em todas as localidades de Acarape) em que 

se discutiam a importância da emancipação, as atividades realizadas a fim de viabilizar a 

autonomia do distrito, as disputas entre os políticos redencionistas e essas lideranças 

acarapenses emergentes as dotaram de capital de notoriedade e prestígio frente a população 

acarapense. O sucesso do movimento pró-emancipação e as transformações econômicas 

verificadas nos primeiros anos de autonomia municipal constituíram elementos simbólicos 

diversas vezes acionados por esses líderes para conquistar adesão (e fidelidade) de suas bases 

eleitorais que são, em geral, mais urbanas e tendem a ser mais dispersas. O ―Grupo dos 

Sete
5
‖, ou G7, além de lideranças como Franzé Costa, Tetê e Sérgio Mesquita integram esse 

tipo.  

O líder de comunidade adquire legitimidade e ascende politicamente a partir de 

um modelo de interação pessoal que, alicerçado na prestação e contraprestação de bens e 

serviços privados, funda laços moral-afetivos e cria vínculos de dependência mútuos. Nesse 

modelo, as bases eleitorais do líder são, sobretudo, constituídas a partir das suas redes de 

amizade, compadrio, vizinhança, parentesco. O sentimento de pertencimento a uma 

―comunidade de origem‖ cria uma ―identidade comum‖ entre político e eleitor que necessita 

ser constantemente fortalecida. Por isso, o líder não pode se afastar (física e/ou 

simbolicamente) da comunidade e é obrigado a manter esta relação de troca de dádivas. Além 

disso, sua relação com a rede de apoiadores/eleitores carrega uma ideia de ―sacrifício
6
‖, o que 

                                                 
5
 G7, como ficou conhecido, foi o grupo de lideranças que protagonizaram o processo de emancipação de 

Acarape. Constituíram o G7 Flavinho, Orlando Olivier, Raimundo Evangelista, Antônio Nogueira Sales 

(Nogueira), Kerres Albuquerque, Ernani Jacó (prefeito de Redenção entre 1982-1986) e Antônio Jacó. 
6
 Ambos os polos da relação têm o dever moral de se sacrificar pelo outro. Em outras palavras, o eleitor deve 

fazer o que estiver ao seu alcance para eleger seu candidato assim como seu representante, depois de eleito, deve 

fazer o possível para atender as demandas e necessidades de seus eleitores.  
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confere um caráter de ―garantia de fidelidade de suas bases eleitorais‖. Na maioria dos casos, 

ascendem a arena política como interlocutores entre vereadores eleitos e a comunidade (ou 

seja, como cabos eleitorais de vereadores incumbentes) posteriormente, seu capital político de 

tipo convertido o possibilita descolar sua figura daqueles para seguir carreira política própria. 

Pudemos observar também casos em que, ao exercer função de cabo eleitoral de outras 

lideranças, ocupou cargos no executivo municipal acumulando capital político delegado 

pavimentando suas carreiras políticas ―independentes‖. O líder de comunidade, em razão do 

modelo de interação que mantem com seu (potencial) eleitor, assume papel de mediador entre 

as demandas de sua comunidade e a prefeitura. Fato que, com certa regularidade, o impõe 

realizar acordos
7
 com os chefes do executivo, que detém o monopólio dos recursos públicos. 

Suas bases eleitorais, em geral, se concentram em uma ou poucas comunidades contíguas e/ou 

podem ser ―herdadas‖ de seus pais (ou de outros políticos a quem prestou assessoria). São 

representantes desse tipo Edilberto Barroso, José do Franzé e Fernando Leal, só para citar 

alguns.  

O tipo ideal de líder popular-clientelista está relacionado àquele que entra na vida 

política através da distribuição material de bens (capital convertido) via trabalho que exerce 

fora e/ou dentro Estado, ou seja, que constitui sua rede de apoio político através do uso 

clientelístico de recursos privados/públicos decorrente da posição socioeconômica e/ou cargo 

(público) que ocupa. Sua base eleitoral é dispersa e seus maiores percentuais de votação são 

em áreas de periferia e/ou nas zonas mais rurais do município. Além disso, a falta uma 

―identidade comum‖ entre o líder popular-clientelista e eleitor impõe a necessidade de 

distribuição de bens/recursos a fim de garantir a construção/reforço de uma imagem de grande 

doador bem como alianças com os líderes de comunidade (mediadores que vão garantir 

capilaridade ao seu domínio) para a manutenção (e ampliação) de suas bases. Contra a ―falta 

de identidade comum‖, o líder popular-clientelista também se esforça em forjar 

―proximidades‖ em relação ao seu eleitorado, o que pode ser observado nas práticas de ―andar 

no meio do povão‖ e ―não negar nada para o povo‖. Usando as expressões de nossos 

informantes, o político se permite não apenas ―se misturar com as pessoas comuns‖ como 

―tirar do seu para dar para o povo‖ ou ainda ―ser despido pelo povo‖
8
. Acélio Freitas é 

exemplo emblemático de líder popular-clientelista.  

                                                 
7
 Dentre esses acordos incluímos apoio político para o prefeito em troca de postos na administração municipal. 

No caso do líder de comunidade, é através da ocupação de funções públicas que essas lideranças conseguem 

manter e/ou ampliar suas bases eleitorais e, por conseguinte, se manter vivas na arena das disputas locais.  
8
 Diferentes interlocutores narraram episódios em que Acélio, ao chegar às comunidades, era imediatamente 

cercado por eleitores que pediam todo tipo de coisas ao prefeito, inclusive objetos que ele estaria usando naquele 
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É importante colocar que, em ambos os casos acima citados, a lógica da dádiva se 

faz presente, muito embora ela se torne mais forte e orientadora das ações dos agentes no tipo 

ideal do líder de comunidade. Além disso, a opção na utilização do termo popular ao invés de 

populista foi proposital. O populismo é fenômeno típico de áreas que passaram por intensos 

processos de urbanização e seus líderes ―manipulam as massas com promessas de abundância 

distributiva ou de moralidade distributiva, mas mantêm o clientelismo através de uma 

complexa rede de corretagem política‖ (KERBAUY, 2016, p. 18). O líder populista logra 

mobilizar as massas em torno de valores ideológicos e/ou pela conquista de direitos baseados 

no pertencimento a determinada categoria (GONDIM, 2007). No caso do líder popular-

clientelista, não há mobilização das massas e as relações clientelistas mantidas com o eleitor, 

muitas vezes relações individualizadas, cumprem primordialmente o papel de forjar uma 

―proximidade aparente‖ entre os polos da relação. Na perspectiva dos interlocutores, o líder 

popular-clientelista é um personagem ―carismático‖ que parece ―abdicar da hierarquia de 

poder‖ que sua posição de líder lhe confere, o que é bem visto pelos seus eleitores – ou seja, 

garante popularidade ao líder. 

A base dos recursos eleitorais do político moderno é seu capital cultural (capital 

convertido). O político moderno tem formação em nível superior, razão pela qual é percebido 

como alguém ―qualificado para falar em nome de uma coletividade‖. Numa conjuntura de 

desgaste da liderança popular-clientelista, seu posicionamento de crítica ao que denomina 

―política tradicional‖ e a defesa de uma agenda de ―modernização da política‖ através de 

práticas racional-legais e de um discurso de ―gerenciamento administrativo‖ da prefeitura 

legitima sua liderança pelo convencimento (habilidade de oratória). Ciente do cenário de 

ruptura, profissionaliza suas atividades políticas seja através da institucionalização de suas 

práticas (estruturando um partido
9
 e formando seguidores) ou da sua qualificação (cursos pós-

graduação focados em administração pública e/ou em formação de lideranças, conhecidas 

como Coaching). A constituição de importantes e consistentes redes políticas com políticos 

de outras esferas é prioridade para o político moderno e cumpre dois papeis: por um lado, 

garantir força para pressionar as agências burocráticas e o governo central em busca de 

recursos que viabilizem obras a fim de cativar largas clientelas (Kerbauy, 2016); por outro, 

aglutinar outras lideranças dentro no município e esvaziar os grupos de oposição. Suas 

                                                                                                                                                         
momento. ―Ele ficava quase sem blusa. O pessoal pegava assim ‗macho me dá isso aí‘ (sic) e ele ‗não, não o 

meu relógio‘ aí o pessoal ‗não, tu me dá o dinheiro e eu te devolvo o relógio‘‖ (Mário, funcionário público, 23 

de junho de 2016). 
9
 Funda um partido a partir de interesses próprios nem sempre compatíveis com os interesses do partido a nível 

nacional. 
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campanhas eleitorais são diferenciadas porque montadas por equipes qualificadas e há uma 

preocupação na construção de uma imagem pública que se aproxime/adeque das imagens que 

os eleitores fazem dos ―políticos ideais‖. Daí a centralidade das redes sociais (tais como 

Facebook, Instagram, blogs e whatsapp) como propagadoras dessas imagens e mecanismos 

que aproximam o político moderno do seu eleitorado. Podemos incluir como político 

moderno Franklin Veríssimo e Pedro Alcino. 

 

Figura 1 - Tipos ideais de lideranças políticas em Acarape. 

 

 
Fonte: elaborada pela autora.  

 

Essa tipologia nos forneceu subsídios para o estudo da trajetória política de três 

personagens (Flavinho, Acélio e Franklin) e seus respectivos deslocamentos, ou seja, nos 

permitiu ―apreender a multidimensionalidade dos recursos dos agentes, a estrutura de capital, 

de poder e de dominação em diferentes esferas sociais‖ (GRILL, 2008. p. 15). Entendendo 

trajetória como uma ―série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou 

um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio, um devir, estando sujeito a importantes 

transformações‖ (BOURDIEU, 1996, p, 189), buscamos compreender a gramática política em 

Acarape, o modo como seus líderes ascendem ao poder (e esforçam-se para dar sobrevida ao 

seu mando), a maneira como se relacionam com (ou constituem) suas bases eleitorais e com 

políticos de outras esferas e como a dinâmica política a nível estadual interferiu e/ou foi 

acionada para capitanear poder para esses líderes no município.  

Cientes de que não seria possível a compreensão da lógica que orienta as disputas 

pelo poder local se não considerarmos as relações objetivas tecidas entre lideranças políticas e 

demais agentes que compõem o campo político, ou seja, sem considerar a relação entre os 
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políticos que disputam a hegemonia no campo e suas relações com o eleitor (BOURDIEU, 

2002), entendemos a necessidade não só de mapear como analisar as bases eleitorais dos 

líderes políticos acarapenses e os mecanismos utilizados para a manutenção dessas bases. 

Nesse sentido, resultados eleitorais fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) 

acerca das eleições municipais no período de 1988 a 2016 quando cruzados com as 

observações realizadas durante as visitas ao município e/ou com as impressões coletadas nas 

entrevistas permitiram mensurar o capital político de chefes políticos e suas facções, o grau de 

adesão das bases eleitorais e o conteúdo das relações entre político e eleitor. 

Daí também decorreu a preocupação em não negligenciar os recursos acionados 

para se legitimar e deslegitimar o adversário ao longo das campanhas eleitorais. A análise das 

apropriações dos recursos políticos (monopolização da capacidade de administrar/direcionar 

os recursos da prefeitura – seja na distribuição de obras que beneficiem as populações sejam 

na distribuição de cargos públicos ou na capacidade de ―realizar favores‖, por exemplo) e das 

conexões criadas e/ou mantidas com políticos de outras esferas (deputados, governadores, 

lideranças partidárias, etc.), estratégias simbólicas e discursivas no decorrer e entre cada 

campanha e os significados dados pelos agentes envolvidos (sejam os políticos profissionais, 

os cabos eleitorais e eleitores), se tornam imprescindíveis.  

A opção por realizar um estudo de caso no município de Acarape deveu-se não só 

a escassez de estudos sobre os municípios cearenses emancipados a partir da década de 1980 e 

suas dinâmicas políticas próprias como a possibilidade de contribuir para atualizar a literatura 

acerca do poder local já que, apesar de suas especificidades, a história de Acarape pode servir 

como chave de análise para estudos futuros em/de outras municipalidades. 

No Capítulo ―O processo emancipatório e a (re)configuração das fações em 

Acarape‖ demos centralidade aos fatos e lideranças que orientaram o processo de 

emancipação política de Acarape até a primeira eleição em 1988. O primeiro pleito foi 

marcado pela formação das duas principais facções que disputariam as eleições municipais até 

as eleições de 2012. 

O Capítulo ―A gramática política em Acarape: lutas pelo poder, lideranças e ciclos 

políticos‖, tratou dos processos e as lideranças que disputaram o poder em Acarape. Além 

disso, a análise dos ciclos políticos do período de 1988 a 2012 foram contemplados na medida 

em que nos forneceram pistas para a compreensão da gramática política municipal e da matriz 

de sentido que orientou as ações dos diferentes agentes no campo político acarapenses.  

Por fim, ―O médico na política: a construção da chefia política de doutor Franklin 

em Acarape‖, discutiu o contexto de constituição da base de recursos eleitorais e a inserção do 
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médico na esfera política acarapense. A observação das campanhas eleitorais de 2012, 2014 e 

2016 balizaram a compreensão do último ciclo político acarapense caracterizado pela 

emergência de uma nova chefia política.  

A investigação sobre a gramática política e os processos de disputas pelo poder 

em Acarape têm sinalizado para uma nova (re)configuração da dinâmica do poder local no 

Ceará, no qual se observa a constituição de grandes facções políticas hegemônicas e 

heterogêneas e o esvaziamento das oposições no âmbito municipal.    
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2 O PROCESSO EMANCIPATÓRIO E A (RE)CONFIGURAÇÃO DAS FACÇÕES EM 

ACARAPE 

 

 

Há uma vasta literatura no Brasil que versa sobre o poder local, seus elementos 

constitutivos, suas características, sua dinâmica. Dentre os mais emblemáticos se encontram 

os estudos de Tavares Bastos, Oliveira Viana, Nestor Duarte, Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

Raymundo Faoro, Victor Nunes Leal e, mais recentemente, José Murilo de Carvalho e José de 

Souza Martins.  

Tais análises centraram suas atenções na relação entre poder local e Estado e seu 

reflexo na dinâmica política brasileira ora pensada através da interação ―perniciosa‖ entre 

poder público e poder privado, entendidos como inconciliáveis: é o caso dos estudos de 

Tavares Bastos (1975) e Raymundo Faoro (2012), por exemplo, que consideram a fragilidade 

do poder local frente ao Estado parasitário identificado, para esse último, como 

patrimonialista; ora no debate acerca da predominante autonomia do poder privado frente ao 

Estado, destacados nas pesquisas de Oliveira Viana (1987), Nestor Duarte (1939) e Maria 

Isaura Pereira de Queiroz (1976). 

Na obra O mandonismo local na vida política brasileira e outros ensaios, Maria 

Isaura entendeu que o ponto de partida para os estudos políticos no Brasil é onde a política 

interage e/ou interfere em todos os aspectos da vida social, a saber, no plano municipal. Além 

disso, atribuiu ao latifúndio o papel de instituição orientadora de todas as outras instituições 

brasileiras, como uma espécie de instituição total a partir da qual todas as outras se 

desenvolveriam. Nesse sentido, identificou a persistência do mandonismo local como uma 

característica da política brasileira e a analisou em três momentos da vida política nacional: a) 

na Colônia; b) durante o Império, c) e ao longo da Primeira República. O aspecto comum a 

esses três momentos seria a existência (e/ou persistência) de uma estrutura social baseada no 

latifúndio e na grande família, a parentela
10

.  

Sobre o período colonial, Maria Isaura demonstrou o amplo poder exercido pelas 

Câmaras Municipais, poder esse que ultrapassava as competências descritas pela legislação 

real portuguesa. Eram as Câmaras que exerciam (e unificavam) os poderes executivo, 

legislativo e judiciário nas vilas. As Câmaras eram constituídas pelos homens bons, na sua 

maioria latifundiários ou pessoas diretamente a eles ligadas.  

                                                 
10

 Parentela não se limita a ―família de sangue‖, mas se refere a uma grande rede relações sociais baseadas no 

parentescos e afinidades que ligam famílias, mesmo que de posições sociais desiguais/distintas, por laços de 

reciprocidade. 
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No segundo momento, depois da independência (1822) houve um aumento da 

importância de uma classe de intelectuais que passou a assumir funções políticas e 

administrativas importantes no Império. Esses intelectuais, em grande parte filhos dos 

latifundiários, formaram a nova classe política e marcaram uma separação (e crescente 

importância) do citadino (o intelectual) para o homem do campo (o que incluía os senhores de 

engenho). Eram os doutores, aliando grandes posses a uma formação acadêmica, aqueles que 

se dedicariam exclusivamente a carreira política, transformando-se em políticos profissionais 

na acepção weberiana do termo.  

Com o advento da República e das transformações socioeconômicas pelas quais o 

país passou, além da redução da população rural e progressivo crescimento da população nas 

cidades, alteração no sistema eleitoral (com o aumento do contingente apto a votar bem como 

a possibilidade de se escolher os representantes políticos não só do legislativo como do 

executivo) houve importantes mudanças na relação políticas sobretudo no âmbito local.  

Nesse ambiente, as relações entre político e eleitor não se baseavam (pura e 

simplesmente) na dependência econômica. A força/influência das relações pessoais seja entre 

eleitores e cabos eleitores seja entre eleitores e chefes políticos foi elemento orientador 

importante das escolhas eleitorais. Aqui, o cabo eleitoral, o elo de ligação entre o coronel e o 

eleitor, aquele que ficou encarregado de fazer o proselitismo e preparar o eleitorado para o dia 

do pleito, se tornou cada vez mais indispensável.  

A importância das relações pessoais comprova que o eleitorado (que não é eleitorado 

subordinado a alguém, do ponto de vista do trabalho, e sim um eleitorado livre 

economicamente) tem possibilidade de escolha (QUEIROZ, 1976, p. 167). 

 

É interessante observar o caminho explicativo apontado por Maria Isaura, para 

quem a noção de dom e contradom (Mauss) pode ser uma maneira viável para a compreensão 

das relações pessoais e seus significado/funcionamento na política.  

Enquanto as relações pessoais envolvem uma afetividade na determinação do voto, o 

sistema de dom e contradom implica já o raciocínio, o peso de vantagens e 

desvantagens, a escolha (Idem, p. 168). 

 

Ao pôr em cheque a noção de voto de cabresto, Maria Isaura expôs a lógica da 

reciprocidade de favores expressa no voto. É dela, da lógica do dom que se observa a 

racionalidade acionada na escolha eleitoral. Se vota ora porque se espera receber algo 

futuramente ou porque já recebeu, é uma troca de favores. Daí derivou sua análise sobre o 

voto: é uma barganha resultante das relações pessoais de troca (mesmo que extremamente 

desigual) entre chefe político e eleitorado, que precisa ser alimentada constantemente.  

Considerando a centralidade das relações pessoais na esfera política como 
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orientadora, inclusive, das escolhas eleitorais, Maria Isaura observou que as divisões políticas 

eram marcadas pela ideia de situação e oposição, que são muito mais evidentes e presentes 

que as próprias divisões ideológicas. 

Como bem observou, a necessidade de emprego (no funcionalismo público) e a 

consciência da liberdade do voto tornaram o processo eleitoral uma barganha, muito embora 

Maria Isaura tenha admitido o uso da violência durante os pleitos. Ambos coexistiram ora 

alternadamente ora paralelamente pelo mesmo chefe político – premiando aqueles que 

passaram a aliados e coagindo os subordinados para que não mudassem de lado. É 

interessante perceber que tais práticas ainda podem ser observadas nos períodos eleitorais 

recentes, principalmente, nas disputas locais das pequenas municipalidades, como veremos 

adiante em Acarape.  

Maria Isaura sugeriu uma importante diferenciação entre voto como bem de troca 

e voto como afirmação pessoal de uma opinião. O primeiro é característico de sociedades 

menos complexas, mais rurais onde a solidariedade e a lógica da dádiva orientam as relações, 

enquanto que o segundo diz respeito ao voto de cidadãos de sociedades diferenciadas e mais 

complexas. 

Para Victor Nunes Leal, em seu clássico Coronelismo, enxada e voto (1975), em 

oposição a Nestor Duarte (1939) e Oliveira Viana (1987), – que centralizaram o debate em 

torno da dualidade entre poder público e privado (como esferas que não devem se misturar) – 

mostrou a conexão possível entre essas esferas de poder como a base para o coronelismo. 

Desse modo, o fundamento do poder local, na primeira República, seria o compromisso 

coronelista. Tal compromisso teve origem num pacto estabelecido entre o poder privado 

decadente (reinante no Brasil Colônia até a chegada da Família Real e das instituições 

políticas portuguesas que iniciam um gradual processo de fortalecimento do Estado) e o poder 

público em ascensão, a partir da Proclamação da República com a instituição do Federalismo 

e do consequente fortalecimento dos governadores. 

Dentre as características do coronelismo, apontados por Leal, encontram-se a) o 

mandonismo, que se manifesta na perseguição aos adversários políticos; e o b) filhotismo, que 

diz respeito à concessão de favores, em geral a concessão de cargos públicos, a amigos e 

aliados, o que contribui para a desorganização da administração pública visto que, na maioria 

das vezes, esses funcionários nomeados são selecionados para o exercício das funções 

públicas não por sua qualificação mas por sua ligação com o coronel.  

Em publicações mais recentes, José Murilo de Carvalho (1997), retomando as 

questões levantadas por Victor Nunes Leal e Maria Isaura, criticou o uso abusivo de 
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categorias que são equivocadamente empregados por diferentes pesquisadores na análise da 

política no Brasil. Segundo ele, o coronelismo, é um sistema que abrange práticas 

clientelistas, caracterizadas por uma troca de benefícios públicos por votos envolvendo os 

atores políticos. O coronelismo surgiu da convergência de um fato político, o federalismo, que 

concentrou poder na figura dos governadores, com um fato econômico (a decadência 

econômica dos coronéis) e que, portanto teve seu último suspiro com a Revolução de 1930, 

sendo um momento do mandonismo político brasileiro. Já o mandonismo, entendido como 

uma estrutura de poder local personalizada, é uma característica da política brasileira que 

esteve presente ao longo de toda a nossa história.   

Funcionando como um sistema, o coronelismo compreende práticas clientelistas, 

o que significa dizer, uma relação entre agentes do governo/políticos com as camadas pobres 

da população na qual se trocam benefícios públicos por apoio político/voto. O Clientelismo é 

uma característica da política brasileira que se ampliou com o tempo. Esse tipo de relação 

encontra solo fértil em lugares onde o Estado é ausente e/ou não consegue atender as 

demandas mais essenciais da população. Daí teóricos como Edson Nunes (2003) entenderem 

o clientelismo como um instrumento de mediação entre Estado e sociedade, um modo de 

aproximar as camadas mais pobres dos recursos/serviços públicos que, por outra via, não seria 

possível bem como um mecanismo informal para o esvaziamento de conflitos sociais. 

Também em crítica a estudos recentes que buscam atualizar os conceitos 

coronelismo e neocoronelismo para explicar a dinâmica atual da política do Nordeste, Rejane 

Carvalho, em artigo intitulado Coronelismo e neocoronelismo: eternização do quadro de 

análise política do Nordeste (2009), apontou as incoerências desses usos na medida em que as 

transformações ocorridas no campo, principalmente após a modernização da produção 

agrícola e das mudanças nas relações de trabalho alteraram profundamente as relações sociais 

e políticas que não são as mesmas características do coronelismo. Assim, ao descrever os 

proprietários rurais, o empresariado nordestino ou mesmo os funcionários do Estado que 

assumiram protagonismo na arena política como novos coronéis, esses estudos incorreram em 

graves erros conceituais. 

Numa perspectiva semelhante a de Maria Isaura, José de Souza Martins (2011) 

também entendeu o latifúndio como elemento capaz de influenciar o formato e a dinâmica da 

política brasileira. Desse modo, o latifúndio (e a propriedade de terra) como instituição total 

permanece hoje como aspecto que orienta as mudanças (ou não) na nossa estrutura política e é 

o elemento que impossibilita o país de se modernizar. Em sua análise da história brasileira, 

Martins parece creditar ao que chamou de rupturas incompletas e/ou inconclusas (bem como 
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aos pactos de transição pensados para direcionar as mudanças tecidas de ―cima para baixo‖) a 

característica estrutural da política brasileira, a saber, a convivência de práticas arcaicas e 

modernas. E a essa convivência denominou de anomia.  

Ao recorrer a análise da história brasileira a fim de compreender os elementos do 

passado que perduraram e influemcia[ra]m a dinâmica atual de nossa política, desenvolveu 

uma chave de leitura que chamou de Sociologia da História Lenta. Como categoria analítica, 

Sociologia da História Lenta permitiu observar a convivência de aspectos atrasados e 

modernos compondo a dinâmica política, econômica e social brasileira. Assim, os avanços só 

são possíveis quando da mediação do atraso. Segundo Martins, os agentes que seriam 

responsáveis pelas revoluções são engolidos por visões conservadores dentro e fora do Estado 

através de ações conciliadoras que acomodam suas exigências e enfraquecem (já que 

silenciam) as ações revolucionárias e transformadoras da sociedade. A exemplo disso, Martins 

apontou a política conciliatória, tão explorada por nossa classe política, que forjou alianças 

esdrúxulas com adversários para viabilizar o avanço de projetos políticos que acabaram 

perdendo seu aspecto mais revolucionário e passaram a ser mais reformista. Foi nesse meio no 

qual se mesclaram práticas atrasadas e modernas que a política brasileira tomou forma. O 

mando pessoal e a política do favor camuflaram-se de procedimentos racional-legais e foi 

através dessa máscara que o patrimonialismo persistiu na nossa política reavivando o 

clientelismo. Por outro lado, mesmo os grupos políticos mais programáticos e ideológicos não 

conseguiram governar sem fazer concessões às necessidades do clientelismo político. Em 

resumo, sem esses pactos e concessões não há governabilidade.  

Entendendo clientelismo como a movimentação de bens materiais entre políticos 

e/ou entre políticos e eleitores (ou interessados fazendo uso de recursos privados para cooptar 

políticos), ou seja, como uma troca de favores políticos, Martins defendeu sua continuidade 

como característica anômica de nossa política. Nas palavras do sociólogo:  

(...) o oligarquismo brasileiro se apoia em algo mais amplo que esse relacionamento 

[compra de voto de um ―eleitor pobre‖ por um ―político rico‖] – ele se apoia na 

instituição da representação política como uma espécie de gargalo na relação entre 

sociedade e Estado. Não só os pobres, mas todos os que, de algum modo, dependem 

do Estado, são induzidos a uma relação de troca de favores com os políticos 

(MARTINS, 2011, p. 83). 

 

Na defesa da tese de convívio (ainda que anômico) entre práticas atrasadas e 

modernas coordenando a dinâmica de nossa política, Martins discordou de Victor Nunes Leal 

ao sugerir que o coronelismo não teve seu fim no início da Era Vargas. Ao apontar o pacto de 

Vargas com alguns coronéis do Nordeste, ou mesmo ao nomear interventores (para comandar 

os executivos estaduais) que acabaram recorrendo ao mesmo sistema de compromissos com 



 

39 

as facções locais e ao não intervir nas relações de trabalho no campo (elaborando leis 

trabalhistas somente para os trabalhadores urbanos) contribuiu para manter, nas zonas rurais, 

grande contingente de eleitores conservadores que se tornaram o fiel da balança da política 

brasileira. Martins defendeu que essa força eleitoral conservadora ―se realimenta 

continuamente do clientelismo político e, portanto, de relações institucionais corruptoras‖ 

(Idem, p 85). Seguindo a mesma linha de raciocínio, observou também que durante a Ditadura 

Militar foi impossível governar sem que se tecessem acordos e alianças de caráter clientelista 

com as oligarquias locais. 

Sobre a inexistência/débil identificação ideológico-partidária de grande parcela de 

nossa classe política, Martins sugeriu que isso ocorreu devido a tradição clientelista o que 

interferiu, inclusive, na atuação dos representantes políticos. Desse modo, ―o mandato é 

sempre um mandato em favor de quem está no poder, pois é daí que vem as retribuições 

materiais e políticas que sustentam o clientelismo, não importa a orientação ideológica de 

quem o ocupa‖ (Idem, p. 86). 

Aproximando-se dos escritos de Maria Isaura Pereira de Queiroz, Martins atentou 

para uma prática comum exercida por amplas parcelas da população brasileira, a saber, as 

trocas extra-econômicas como forma de mediação das relações sociais. Essas trocas 

medeiam, inclusive, as relações sociais no campo político indicando preferências e 

determinando comportamentos/escolhas eleitorais. Os próprios políticos, em se tratando 

particularmente do âmbito local, se veem, na grande maioria das vezes, obrigados a se 

subordinarem a esse modelo societal como meio de integração (ou forma de visibilidade e 

caminho para a elegibilidade) na sociedade na qual pleiteia um cargo eletivo. Além dos 

próprios políticos, essas mediação extra-econômicas também são função dos cabos eleitorais. 

Apesar de uma visão interessante sobre as mediações extra-econômicas na política, Martins 

entendeu que o voto de fidelidade, típico em ambientes onde se observa essas trocas extra-

econômicas, não se configura como uma escolha política nem propriamente racional. Ao 

contrário de Martins, acreditamos que o voto de fidelidade comporta um tipo diferenciado de 

racionalidade inerente a uma lógica não utilitarista na medida em que se orienta na lógica do 

dom, portanto, comporta obrigações mútuas entre os agentes envolvidos na relação. 

Para os objetivos deste trabalho, empreender uma análise sobre o poder local no 

período da democracia recente implicou rever um conjunto de categorias que, mesmo 

clássicas, hoje não seriam capazes de dar conta das transformações pelas quais o país passou, 

sobretudo a partir do processo de redemocratização iniciado na década de 1980 e seus 

desdobramentos na dinâmica política local. O clientelismo, por exemplo, não é entendido aqui 
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como resquícios de uma ordem política condenada a extinção, em outras palavras, que 

tenderiam a desaparecer na medida em que fosse superado pela imposição de relações 

impessoais e regras informais organizando a relação Estado e sociedade, como defendem as 

teorias modernizantes da política (LEAL, 1975; MARTINS, 2011). Mas como relações 

dotadas de autonomia e racionalidade próprias, isto é, pautadas por ―regras (pragmáticas e 

cognitivas) que alicerçam a obrigação de reciprocidade e a personalização das relações 

políticas‖ (GRILL, 2013, p. 255). 

Contextualizar a dinâmica do poder local em Acarape, no bojo das transformações 

políticas registradas no Ceará a partir das décadas de 1980-90, tem servido como meio para 

repensar o poder local e atualizar categorias tão caras ao estudo do poder e da política no 

Brasil, como veremos a seguir.  

 

2.1 O “Caminho das Garças”: uma breve história 

 

Localizado no maciço de Baturité, o Vale do Acarape é caracterizado pela 

abundância de rios e mananciais, daí derivou seu nome: Acarape que na língua tupi significa 

Caminho das Garças
11

. As manchas de solo fértil, também abundantes no vale, já em fins do 

século XVIII, o destacava no plantio e beneficiamento da cana
12

 e na fruticultura, 

necessitando de uma via rápida para o escoamento da produção.  Foi assim que, em 1879, 

inaugurou-se a Estação Ferroviária de Acarape em Calaboca
13

, localidade que sediava as 

principais usinas e alambiques da Vila de Acarape
14

. A construção da Estrada de Ferro de 

Baturité e a Estação Ferroviária foram marcos para Calaboca, pois possibilitaram grande fluxo 

de passageiros e, consequentemente, o desenvolvimento de outras atividades econômicas 

como o comércio.  

                                                 
11

 Além de ―Caminho das Garças‖, a língua tupi também admite as traduções ―Caminho dos Acarás‖ ou 

―Caminho dos Peixes‖. Em todos esses casos, a referência é a abundância de rios existentes na região (MATA, 

2011).  
12

 O Vale do Acarape, que abrange hoje parte dos territórios de Acarape e Redenção, foi a região do Ceará a 

receber a primeira açucareira, a Usina Açucareira Cearense S. A., mais conhecida como Usina Cariri. Além 

dessa, outras usinas de médio e pequeno porte bem como alambiques (para a produção de cachaça) também 

foram instaladas na região.  
13

 Segundo Mata (2011), pouco se sabe sobre origem do nome do distrito de Calaboca. Há relatos mais antigos, 

datados do século XVIII, em que se atribui a frades, que sofriam perseguições e se refugiaram na localidade, a 

autoria do nome Calaboca. 
14

 Acarape foi a denominação de Redenção até 1889 quando, pela Lei Provincial nº 2.167/1889, recebe esse 

nome devido ao seu pioneirismo na libertação dos escravos.   
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Figura 2 - Barragem do Açude Acarape do Meio (1922). 

 
                     Fonte: DNOCS (s/d). 

 

No final do século XIX e início do século XX, já com a denominação de 

Redenção, houve movimentação de comerciantes que deixaram a sede do município, se 

mudaram para Acarape (Calaboca foi renomeado Acarape pela lei estadual nº 2396, de 21 de 

outubro de 1926) e transferiram seus pontos comércios para as proximidades da Estação.   

Figura 3 - Estação Ferroviária de Acarape. 

 
                  Fonte: Arquivo pessoal de Luciano Memória (s/d). 

 

A prosperidade econômica decorrente das Usinas, de pequenas indústrias de 

manufatura que surgiram no distrito por volta das décadas de 1940-1950 e do fortalecimento 

do comércio contribuíram para o surgimento de uma classe trabalhadora e média ―imune‖ ao 

domínio oligárquico exercido por algumas famílias
15

 do município sede. Nessa época, as 

                                                 
15

 Família Castro e Família Jacó principalmente. 
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relações de trabalho no interior das propriedades já não eram mais as mesmas, sobretudo em 

função de alterações no regime de parceria no campo (os camponeses deixaram de morar no 

seu local de trabalho, o que enfraqueceu os laços de dependência que os ligavam aos seus 

patrões) e da introdução de outras atividades que proletarizaram os trabalhadores rurais. 

Figura 4 - Vila operária que abrigou os funcionários da Usina Cariri em 

Acarape. 

 
             Fonte: arquivo pessoal de Luciano Memória (s/d). 

Essa nova configuração socioeconômica introduziu consideráveis modificações 

no campo da política, em especial, no que se referia à relação político-eleitor: o camponês 

―passa a ser um novo eleitor, cujo voto deve ser conquistado‖ (BARREIRA, 2008. p. 103). 

Por isso, o discurso do político, passou por algumas mudanças e contemplava questões como 

as demandas das populações locais. 

Parte significativa da população economicamente ativa acarapense não exercia 

atividades ligadas a terra. Aqueles que não foram absorvidos pelas usinas (grande maioria) ou 

pelo comércio locais, iam (diariamente) para Fortaleza estudar e/ou trabalhando nas mais 

diversas funções desde motoristas, feirantes, empregadas domésticas, comerciantes até 

operários em grandes indústrias, por exemplo. Acarape havia se transformado num distrito 

dormitório e a Estação Ferroviária, por facilitar esse trajeto regular dos acarapenses à capital, 

foi responsável por ―trazer as novidades‖ para o interior.  

E quando a estação funcionava era uma festa. Toda noite a gente ia para a estação 

para esperar os suburbanos – aqueles trabalhadores que iam trabalhar em Fortaleza 

todos os dias, não sabe?! –, esperar pelas novidades que eles traziam, ouvir histórias. 

Era muito bom" (Tetê, professora da rede pública municipal e vereadora [1989 a 

1992, 1993 a 1996 e 1997 a 2000]. Entrevista realizada em 22 de novembro de 

2014). 
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Figura 5 - Embarque dos ―suburbanos‖ na Estação Ferroviária de Acarape. 

 
          Fonte: arquivo pessoal de Luciano Memória (s/d). 

 

Os suburbanos viam o desenvolvimento da capital cearense e acreditavam que 

pelo potencial econômico demonstrado por Acarape, esse merecia receber maior atenção das 

autoridades políticas de Redenção.  

Segundo Mata (2011), em meados da década de 1940, o distrito de Acarape 

contava com a Fábrica São João (beneficiamento do algodão e fabricação de óleo e sabão), 

Usina Cariri (fabricação de açúcar), Usina Apolônio Sales (beneficiamento de arroz), 

Depósito do Ceará Cotton Company (compra de algodão), Depósito do DNOCS (recebimento 

de sulfato de alume para tratamento da água do Açude Acarape do Meio, que abastecia 

Fortaleza), a estação ferroviária, por onde toda produção do distrito escoava, engenhos de 

fabricação de aguardente e rapadura, escolas (Escola Reunida), praças e, no entanto, a 

população acarapense sequer tinha acesso à água tratada pelo DNOCS. 

Figura 6 - Fábrica São João em Acarape (1950). 

 
                     Fonte: arquivo pessoal de Luciano Memória (s/d). 
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Esse foi o cenário encontrado pelo padre José Augusto Soares Magalhães, o Pe. 

Magalhães, pároco de Acarape que, através de articulações políticas, mediou melhorias para 

Redenção e Acarape, tais como o Hospital Maternidade Paulo Sarasate; uma agência do 

Serviço Social da Indústria (SESI), com assistência médico-odontológica; Curso de Corte e 

Costura e Artesanato; o Posto de Puericultura, com distribuição gratuita de leite às crianças 

carentes; o Patronato; a aquisição de projetor de filmes e amplificadoras, para o teatro de 

Acarape e fundou o Círculo Operário (MATA, 2011). 

Figura 7 - Padre Magalhães. 

 
                   Fonte: Mata (2011). 

 

Para além das funções sacerdotais, Pe. Magalhães exerceu importante trabalho 

social e político no distrito. Foi com seu empenho e com o auxílio do deputado estadual 

Mariano Martins que o padre mobilizou a população acarapense da necessidade da autonomia 

político-administrativa. Apesar de não ter o apoio de importantes políticos de Redenção e de 

enfrentar a oposição da Sociedade dos Filhos e Amigos de Redenção (criada pelo jornalista 

João Perboyre e Silva e constituída por ―membros ilustres da sociedade redencionistas‖), que 

tinha o intuito de enfraquecer o movimento emancipacionista acarapense, Acarape foi 

emancipado em 1963, juntamente com 30 outros distritos cearenses.  

No entanto, após o golpe de 1964 e com a centralização político-administrativa 

imposta pelo novo regime, muitos desses novos municípios perderam sua condição de 

emancipados, retornando ao status de distrito. Foi o que ocorreu a Acarape.  

Então depois da Revolução [de 1964], foi aqui votado nessa Assembleia [Legislativa 

do Ceará] (...), uma lei que foi conhecida como Lei Jorge Abreu, que era deputado 

na época. Então Jorge Abreu, forçado pelas forças revolucionárias, apresentou um 

projeto de lei tornando sem efeito as emancipações [da década] de 1960, mas isso 

foi depois da revolução. Então, no caso do Acarape e eu como acarapense me 

lembro da festa que fizemos em ocasião da emancipação e me lembro também de 

um carnaval que foi feito em Redenção quando a lei foi tornada sem efeito (Antônio 
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Jacó, deputado estadual [1975-1995]. Entrevista realizada em 08 dezembro de 

2015). 

 

Figura 8 - Governador Virgílio Távora assinando lei de emancipação de Acarape em 

1963. 

 
Fonte: arquivo pessoal de Luciano Memória (s/d). 

 

Não obstante a reincorporação de Acarape por Redenção, o desejo pela 

emancipação ficou latente no espírito do povo esperando o momento oportuno para se 

manifestar.  

 

2.2 Novos atores entram em cena: mudanças na dinâmica política no Ceará  

 

A década de 1980 marcou o fim dos governos militares e a abertura para o regime 

democrático brasileiro. No Ceará, a eleição do economista Gonzaga Mota ao governo do 

estado (1983-1987), fruto de um acordo
16

 entre os três coronéis Virgílio Távora, César Cals e 

Adauto Bezerra (que disputavam o controle da máquina do Estado), antes de indicar força dos 

chefes políticos cearenses foi sintomático de sua fragilidade num momento de profundas 

                                                 
16

 O ―Acordo de Brasília‖, como ficou conhecido, foi um pacto tecido entre os três coronéis, principais chefes 

políticos estaduais (Virgílio Távora, César Cals e Adauto Bezerra) com a intervenção do então presidente João 

Figueiredo, com a finalidade de ―manter a unidade partidária‖ de modo a dar sobrevida ao poder dos coronéis 

cearenses. A ―solução conciliadora‖ assegurava participação igualitária dos três chefes na composição da chapa 

que disputaria os principais cargos majoritários das eleições de 1982, o que significava o ―loteamento dos 

recursos de poder‖ na arena política cearense. Nesse acordo, Gonzaga Mota, técnico que compôs o governo de 

Virgílio, foi o candidato ao governo e seu vice foi Adauto Bezerra; o candidato ao senado foi Virgílio ficando a 

César Cals a tarefa de indicar o candidato a prefeito de Fortaleza (CARVALHO, 2002; PARENTE, 2007). 
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mudanças no cenário político nacional. 

Apesar da indicação e apoio de Virgílio, Gonzaga Mota rompeu em definitivo 

com seu padrinho político e nas eleições seguintes (1986) foi o patrono da candidatura de 

Tasso Jereissati ao governo do estado. A vitória de Tasso, jovem empresário debutante na 

política, inaugurou não apenas um novo modelo de campanhas eleitorais pautado no uso do 

marketing político – com a produção de campanhas que priorizavam a construção de uma 

imagem moderna de Tasso contra os ―coronéis retrógrados‖, representantes da política 

tradicional (CARVALHO, 2009) – como alterou o modelo de gestão pública no Ceará. A fim 

de blindar os projetos voltados a modernização e industrialização do estado da interferência 

dos chefes políticos cearenses, Tasso orientou as ações do seu governo a partir de duas 

gramáticas: universalismo de procedimentos e, principalmente, insulamento burocrático 

(BONFIM, 2002).  

Ao assumir o governo do estado em 1987, Tasso Jereissati colocou em prática seu 

projeto de enxugar e modernizar a máquina estadual sem se preocupar em garantir apoio 

político de sua base ou mesmo de setores da sociedade civil. Para tanto, demitiu funcionários 

irregularmente contratados, suspendeu contratos eliminando o nepotismo e o empreguismo 

reduzindo em mais de 50% as despesas com o funcionalismo público. Na tentativa de enxugar 

a máquina estatal, substituiu, extinguiu e fundiu órgãos estaduais. Além disso, insulou 

secretarias estratégicas (sobretudo aquelas ligadas as áreas de planejamento e econômica), 

extinguiu outras notadamente ligadas à barganha política e criou a Secretaria de Governo, 

entregue aos cuidados do também empresário do CIC, Sérgio Machado (GONDIN, 2007). 

 

A extinção das secretarias de assuntos políticos deu lugar a uma centralização de 

decisões em torno de uma figura-chave na administração estadual, pelo menos nos 

governos Jereissati (1987-1990 e 1995-1998), o secretário de governo. Implantou-se 

uma espécie de parlamentarismo na administração cearense, pela nitidez da divisão 

do trabalho político implementado por Jereissati em suas administrações: o 

secretário de governo tornou-se responsável por toda a articulação política com as 

demais esferas do Poder Executivo no Ceará, bem como com as lideranças políticas 

no interior. De outro lado, o governador, embora também tratasse da política interna 

estadual, tendo a última palavra sobre tais assuntos, passou a exercer um forte papel 

de articulador de projetos, programas, convênios e recursos para o Ceará, na esfera 

federal ou perante organismos internacionais de desenvolvimento (BONFIN, 2002, 

p. 40-41). 

 

Bonfim (2002) argumenta que o processo de centralização política colocado em 

prática no governo das mudanças garantiu a tomada de decisões importantes sem a ingerência 

dos chefes políticos cearenses. O insulamento de setores-chave da burocracia estatal e a 

constituição de ―um núcleo forte e centralizado, dirigido através da Secretaria de Governo, 

passou a exercer o papel de filtro político das demandas advindas de vários setores sociais‖ 
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(Idem, p. 36-37). 

Outro elemento que convergiu para desequilibrar o tabuleiro político cearense foi 

o aumento dos repasses fiscais do governo federal para as prefeituras. A ampliação da 

competência tributária aos municípios criou um cenário favorável ao surgimento de novas 

municipalidades – e se intensificou com a promulgação da Constituição Federal de 1988
17

 –, 

sinalizando para a possibilidade de distritos como Acarape, com a emancipação política, 

terem autonomia para responderem com maior rapidez e eficácia seus problemas estruturais 

sem a necessidade de ―esperar pela boa vontade dos chefes políticos‖ (Socorro, 43 anos, 

comerciante, entrevista realizada em 22 de novembro de 2015).  

Na definição de Rejane Carvalho (2002), chefes políticos são aqueles cujo 

controle de uma ampla rede de solidariedade demarcam os limites de alcance dos grupos 

políticos e são os responsáveis pela construção de acordos políticos, pela composição das 

chapas majoritárias e pela orientação das campanhas políticas. São eles os atores com 

capacidade de mando sobre o eleitorado, com potencial para garantir a eleição de seus 

candidatos, muito embora nem sempre ocupem cargos no governo, ou seja, o exercício de um 

cargo público não é condição de desempenho das funções de chefia política. O chefe político, 

como elemento que dá consistência a um grupo político, personifica o poder de mando na 

medida em que logra conciliar os interesses divergentes e coordenar as ações dos diferentes 

membros em função de um projeto comum.   

A luta para ascender a posição de chefe político e a busca pelo controle do poder é 

o que orienta a constituição das facções, que são fluidas, temporárias e se tornam visíveis nos 

períodos eleitorais (PALMEIRA, 2010). Antes de se organizarem em partidos, as lideranças 

políticas locais gravitam em torno de chefes políticos cujo capital social e político os 

destacam dos demais. Mas é a capacidade do chefe em se adequar a conjuntura, em conservar 

e/ou modelar seus atributos de modo a se adaptar ao conjunto de capitais com valor social 

para aquela coletividade, manter e/ou ampliar seu grupo que lhe garante a conservação de sua 

posição de mando. Ou seja, dominar a arte da chefia, para usar a expressão de Carvalho 

(2002), é o que possibilita ao chefe político um maior grau de estabilidade de seu grupo 

político e longevidade de seu domínio, demarcando períodos mais extensos de dominação.   

                                                 
17

 A Constituição de 1988 instituiu plena autonomia aos municípios que, agora, são de fato ―entes federativos 

com prerrogativas invioláveis por qualquer nível mais abrangente de governo‖ (TOMIO, 2005. p. 123). A nova 

Carta Magna transferiu à Assembleia Legislativa não só a autoridade para definir as regras que regulamentariam 

o processo emancipacionista como o controle sobre a maior parte de sua tramitação. Além disso, ―a prerrogativa 

exclusiva de os eleitores iniciarem a tramitação do processo e a manifestação popular no plebiscito limitaram a 

capacidade de controle do poder Executivo sobre o resultado Legislativo‖ (Idem, p. 142). Tais mudanças 

contribuíram para a criação de centenas de municípios no Brasil num processo conhecido por ―onda 

emancipacionista‖.  
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O poder dos chefes políticos está diretamente relacionado à sua capacidade de 

monopolizar o acesso e distribuição de bens a sua clientela. Por isso, na medida em que a 

dinâmica política cearense muda em função de uma gramática política mais formal, de 

insulamento burocrático (como a estabelecida nos governos Jereissati), os chefes políticos 

começam a perder o controle de suas bases.  

O impacto dessas alterações na dinâmica do poder local no Ceará não ocorreu de 

modo uniforme, embora seja indiscutível o prejuízo sofrido pelos chefes políticos (locais e, 

principalmente, estaduais) no que diz respeito às suas bases. Nesse cenário de abertura 

política e fragmentação das bases políticas dos antigos chefes cearenses observamos a 

convergência de dois fenômenos: o processo de emancipação de diversos distritos cearenses e 

a renovação dos seus quadros dirigentes locais.  

Para o cientista político Jawdat Abu-El-Haj (2003), em períodos em que há 

profundas alterações nas estruturas de poder, ou seja, quando as condições sociais que 

sustentam determinado regime desmoronam, abrem-se caminhos para a emergência de novos 

atores políticos com potencial para substituir a velha elite dirigente. 

O enfraquecimento de antigas estruturas de poder não implica necessariamente uma 

mudança política imediata, mas de possibilidade de transformação das elites 

dirigentes (Chilcote, 1990). 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 origine uma elite dirigente 

correspondente, mas certamente são criadas as condições para a ascensão ao poder 

de certos grupos ou classes sociais. Nesse sentido, a relação entre mudança social e 

alteração na composição da elite dirigente pode ser assimétrica, dependendo das 

condições subjetivas e habilidades políticas pessoais (ABU-EL-HAJ, 2003, p. 259). 

 

A essa substituição dos grupos dirigentes a partir de transformações nas estruturas 

de poder no Ceará, Abu-El-Haj (2003) denominou ―Revoluções silenciosas‖, entendendo 

revolução nos termos definidos por Prado Júnior como: 

(...) o processo histórico assinalado por reformas e modificações econômicas, sociais 

e políticas sucessivas, que, concentradas em um período histórico relativamente 

curto, vão dar em transformações estruturais da sociedade, e em especial das 

relações econômicas e do equilíbrio recíproco das diferentes classes e categorias 

sociais (PRADO JÚNIOR apud ABU-EL-HAJ, 2003, p. 259).  

 

Nesse cenário, emergiu uma classe média urbana desvinculada dos chefes 

políticos locais e ansiosa por viabilizar melhorias estruturais e sociais em seus distritos. Essa 

mesma classe média passou a reivindicar o atendimento a demandas específicas e uma melhor 

distribuição dos recursos públicos municipais
18

.  A descentralização política da década de 

                                                 
18

 Em pesquisas realizadas por Bremeaker (1993) com os prefeitos dos novos municípios, o principal motivo 

apontado para a inciativa em torno das emancipações foi a alegação de descaso por parte da administração do 

município de origem, indicado por mais da metade dos prefeitos (62,9%). A existência de forte atividade 

econômica local (27,4%), a grande extensão territorial do município de origem (24,2%) e o aumento da 
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1980 aliada a garantia de repasses federais aos municípios (através do Fundo de Participação 

dos Municípios, o FPM) constituíram uma das principais forças mobilizadoras para que esses 

novos atores políticos se transformassem nos artífices da emancipação de suas comunidades.  

A autonomia político-administrativa desses distritos passou a representar ―o real acesso a toda 

uma gama de serviços públicos a que jamais teriam acesso. Bem ou mal a comunidade passa a 

gerir seus destinos quanto à educação, à saúde à assistência social‖ (FERRARI, 2016, p. 68) e 

outros serviços como a construção e conservação de estradas, limpeza urbana, saneamento 

básico e outras demandas locais. O Ceará, entre as décadas 1980 e 1990, ganhou 43 novos 

municípios (SOUZA, 2015).  

Tabela 1- Municípios no Brasil 

Ano Existente Criados 

Absoluto % 

1940 1574   

1950 1889 315 20,01 

1960 2766 877 46,43 

1970 3952 1186 42,88 

1980 3974 22 0,56 

1991 4491 517 13,01 

1993 4974 483 10,75 

1997 5507 533 10,72 

2000 5560 53 0,96 

2009 5565 5 0,09 
                              Fonte: Ferrari (2016). 

 

Não podemos ignorar o fato de que, em alguns casos, a emancipação também foi 

motivada pelo interesse de alguns desses novos atores em ascender à política municipal
19

. O 

capital político acumulado na luta pela emancipação municipal habilita seus protagonistas a 

despontarem na arena de poder local. Por isso, era comum a queda de braço entre os antigos 

chefes políticos, contrários às emancipações, e as novas lideranças políticas.   

Nessa conjuntura, a emancipação dessas municipalidades desequilibrou o quadro 

de forças no cenário local resultando em significativas alterações dos grupos dirigentes locais. 

Em alguns casos, os protagonistas das lutas emancipacionistas não apenas desalojaram do 

poder os antigos chefes como os substituíram no comando do executivo municipal. Exemplo 

ilustrativo é o caso de Icapuí, analisado por ABU-EL-HAJ (2006), onde o esgotamento das 

elites tradicionais foi concomitante ao processo de surgimento de uma classe média que, 

responsáveis pela emancipação do município em 1982, a substituiu na chefa da prefeitura e 

                                                                                                                                                         
população local (1,6%) também apareceram como motivações aos pedidos de autonomia político-administrativa.  
19

 Foi o caso de Zeca Torres em Barreira. Para maiores detalhes ver Torres (2013).  
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consolidou o PT no município.  

Em outros casos, os chefes políticos, percebendo o panorama desfavorável e 

cientes de que poderiam perder seus domínios para as lideranças emergentes, optaram por 

cooptá-las e adotar suas bandeiras exercendo papel fundamental nas lutas emancipacionistas. 

Essa estratégia, de absorção e controle das novas lideranças, garantiu sobrevida ao seu poder.  

Foi o caso da oligarquia Jacó dominante no Vale do Acarape (atualmente abrange os 

municípios de Redenção, Acarape e Barreira) no maciço de Baturité. 

 

2.3 A luta pela emancipação política: fatos e seus personagens 

 

O território correspondente ao município de Redenção configurava a principal 

base política de deputado estadual Antônio Jacó (filho e herdeiro político do fazendeiro e 

chefe político Brunilo Jacó)
20

, conhecido entre seus colegas na Assembleia Legislativa do 

Ceará (ALCE) como o ―reizinho do maciço de Baturité‖
 21

. O auge de seu domínio foi a 

primeira metade da década de 1980, período em que Gonzaga Mota estava a frente do 

governo estadual e Virgílio Távora, chefe político com que mantinha ligações políticas e 

pessoais, ocupava uma cadeira no Senado Federal. Inserido num cenário político marcado 

pela gramática clientelística
22

 sua capacidade de articulação, organização e coordenação de 

outros importantes líderes locais o colocou como o mais importante chefe político do Vale do 

Acarape. Posição que seria alterada após a vitória de Tasso ao governo do estado. 

O enfraquecimento de seus mais importantes aliados na esfera estadual (Paulo 

Sarasate e, principalmente, Virgílio Távora) e o crescimento de lideranças insubordinadas 

saídas das classes médias (profissionais liberais e comerciantes) em Acarape e, sobretudo, 

Barreira
23

, que se mobilizavam em torno da emancipação de seus distritos representavam a 

possibilidade de esfacelamento de sua base eleitoral. Por isso, a estratégia em alargar seu 

                                                 
20

 Mais detalhes ver Torres (2013). 
21

 Em alusão ao seu domínio político nos municípios da região do maciço (VIANA, 2018). 
22

 Apesar do predomínio da gramática clientelista na vigência do governo de Virgílio (1979-1982), a gramática 

do insulamento burocrático também foi acionada, o que pode ser observado na formação do secretariado do 

governador. ―Das 14 secretarias existentes no governo Távora, sete delas, todas [secretarias identificadas como] 

de ‗patronagem‘, foram ocupadas por políticos, sendo eles antigos e atuais vereadores, prefeitos e deputados. As 

secretarias econômicas foram dirigidas por técnicos‖ (BONFIN, 2002, p. 44). O objetivo de insular tais 

secretarias era garantir a execução de projetos de modernização e industrialização de impacto duradouro no 

Ceará (BONFIM, 2002). O que pode ser constatado por muitos estudiosos do Ceará ao apontar a ―modernização 

conservadora‖ dos governos dos coronéis (PARENTE, 2009; CARVALHO, 1999; GONDIN, 2007). 
23

 Até 1987 Acarape e Barreira eram distritos de Redenção e, juntos, responsáveis por parte significativa da 

receita municipal. Além disso, Barreira era reduto político dos Jacó e, como tal, constituía seu mais importante 

colégio eleitoral. Segundo depoentes, os resultados eleitorais de Redenção eram sempre definidos em Barreira 

(TORRES, 2013). 
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grupo político de modo a absorver essas lideranças em potencial pareceu a opção mais viável 

para manter o domínio político na região.  

(...) eu já deputado, eu tinha o sentimento de dúvida. Havia um conflito: se Barreira 

se emancipando e se Acarape se emancipando se não iria prejudicar Redenção. Mas 

aí, os meus adversários de Acarape e de Barreira, eles fizeram o movimento e eu fui 

compelido a também levantar essa bandeira. É tanto que a iniciativa de emancipação 

foi do povo de Acarape e de Barreira (Antônio Jacó, entrevista realizada em 08 de 

dezembro de 2015). 

 

Como assinalado na fala de Antônio Jacó, tomar a bandeira emancipacionista 

como sua e incorporar as lideranças políticas adversárias de modo a manter o domínio sobre 

os processos políticos em Acarape e Barreira foi a estratégia utilizada pelo chefe político. De 

fato, esse processo mostrou que:  

 

(...) o importante é alargar a base social de poder, quando esta não pode mais ficar 

reduzida à própria elite. (...) Multiplicam-se então os ‗arredores‘. Isso aparece 

claramente se você vê as duas principais modalidades de cooptação. Na primeira, o 

cooptado foi vencido no campo de batalha um pouco antes. (...) Na outra 

modalidade, temos uma integração antecipada – um setor é cooptado antes que sua 

capacidade de automobilização e organização tenha alcançado um grau ameaçador. 

(...) Em todos os casos, o cooptado é quem preenche a dupla condição de ser ou 

poder vir a ser o perigo para esta estrutura e de ser, pelo menos em potencial, um 

aliado face aos mais dominados (DEBRUN apud BILAC, 2001. p. 95). 

 

Com vistas a ampliar suas bases eleitorais para os distritos de Barreira e, 

posteriormente, Acarape, o então deputado estadual Teodorico Menezes
24

, compreendendo o 

cenário de efervescência política nos distritos, aproximou-se das lideranças de oposição ao 

domínio da família Jacó em Barreira: o senhor Zeca Torres e o médico dr. Júnior (TORRES, 

2013). Ciente de que a oposição ao movimento emancipacionista poderia enfraquecer e 

dividir suas bases já que abriria espaço para a concorrência de Teodorico Menezes, Antônio 

Jacó aderiu ao grupo emancipacionista em Barreira e ―designou‖ Flávio Chagas Bonfim 

Júnior, o Flavinho, para assumir a dianteira do movimento em Acarape.   

Flavinho é descendente de importante família proprietária de engenho e produtora 

de cachaça
25

 no Vale do Acarape. Filho do senhor Flávio Chagas Bonfim e da dona Lalá, 

nasceu em Redenção e, em razão das posses de sua família, teve a oportunidade de estudar em 

Fortaleza onde concluiu o curso primário, o ginasial e a graduação em Ciências Econômicas 

pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Depois de trabalhar na área de contabilidade 

                                                 
24

 Teodorico José de Menezes Neto, filho de importantes lideranças políticas do município de Pacajus, ingressou 

na política quando eleito suplente de Deputado Estadual (PPS) em 1982. Eleito Deputado Estadual em 1986 

(PMDB), 1990, 1994 e 1998 (PSDB) (CEARÁ, 2006). 
25

 A Bagageira, de propriedade de seu avô, o senhor Lindor, situada na comunidade de Poço Escuro, onde a 

família Bonfim estendeu sua influência, foi um dos engenhos de produção de cachaça mais famosos do Vale do 

Acarape e funcionou da década de 1930 até 1970, quando encerrou suas atividades. Apesar do fechamento da 

Bagageira, a família Bonfim manteve as terras (e as construções do auge da Bagageira) e substituiu a cultura da 

cana por milho e feijão.   
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(Grupo Edson Queiroz e Bansesa), voltou à terra natal como professor da rede pública 

estadual
26

. Foi na docência, como formador de opinião, que Flavinho se tornou conhecido em 

Acarape. 

Eu fui professor também. Lecionei em Redenção, na época no distrito de Acarape. 

Lecionei Matemática, Economia e Mercado, Estatística Aplicada a Educação. E caí 

na graça do povo, na confiança. Depois fui presidente do Clube de Acarape e na área 

estudantil eu conquistei a confiança e a credibilidade e foi uma das razões que me 

levaram a eu ter passado hoje por todos esses exames (Flavinho, ex-prefeito [1989-

1992 e 2001-2004], entrevista realizada em 07 de junho de 2016). 

 

Sua profissão e participação em eventos de promoção de lazer para a população 

acarapense (como torneios de futebol) permitiram popularidade entre os jovem e sua origem 

(família tradicional e conhecida na região) o capitanearam a ser um potencial candidato 

vitorioso para o legislativo municipal. Mas sua entrada na política não ocorreu de modo 

automático e independente, foi incentivada e endossada por Antônio Nogueira Sales
27

 

(Nogueira) que, ao abdicar de concorrer à reeleição como vereador pelo distrito de Acarape 

nas eleições de 1982, transferiu sua base eleitoral para o estreante na política, Flavinho (PDS). 

Eleito com 849 votos, segunda melhor votação para vereador naquele pleito, caiu nas graças 

de Antônio Jacó (PDS) e aderiu ao grupo político do então prefeito de Redenção, Ernani Jacó 

(PDS).  

Para Flavinho, Antônio Jacó pretendia manter o controle político sobre Barreira, 

já que intencionava eleger membros de sua família para os principais cargos no futuro 

município, e garantir as bases eleitorais para os próximos pleitos na região. Para isso, 

tomaram a frente do movimento emancipacionista em Barreira
28

 e indicaram lideranças de sua 

base política para essa atividade em Acarape, já que ―eles não iam conseguir dar conta de dois 

municípios‖. Esse papel coube a Flavinho, vereado pelo PDS, eleito pelo distrito de Acarape e 

membro da base do prefeito de Redenção, Ernani Jacó (PDS), irmão de Antônio Jacó. 

Só que eu tive a sorte de, eu digo até a sorte porque, naquele momento, o deputado 

estadual na época era o Antônio Jacó, e como o meu líder político, ele me deu todo o 

apoio e eu, eleito vereador, pelo distrito de Acarape da época, que não era 
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26

 Graças a influência política de Antônio Jacó junto Virgílio Távora, tanto Flavinho como Francisco José 

Costa Soares (Franzé Costa) e Kerres Albuquerque foram nomeados ao cargo de professores da rede pública 

estadual no município de Redenção, e exerceram a função em escolas do distrito de Acarape. Naquele período, 

não havia seleção (concurso) para o preenchimento de diversos cargos da administração pública. Esses eram 

preenchidos segundo critérios políticos e clientelistas. Foi o caso de muitos professores em municípios do 

interior do Ceará. Antônio Jacó, além da concessão/distribuição de cargos no magistério e administração 

públicos a sua clientela do Vale do Acarape, viabilizou também a instalação da Escola Estadual Danísio Dalton 

da Rocha Corrêa no distrito de Barreira em 1983 (TORRES, 2013). 
27

 Importante fazendeiro de Acarape, Nogueira, foi vereador pelo então distrito de Acarape, três vezes vice-

prefeito ao lado de Acélio Freitas e candidato a prefeito. Político antigo, de perfil tradicional, suas bases 

eleitorais eram legitimadas pela propriedade da terra e concentradas nas localidades de Pau Branco e Poço 

Escuro. 
28

 Para mais detalhes ver Torres (2013). 
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emancipado, ele me entregou, nas minhas mão, um sonho ―Flavinho, vamos passar 

Acarape a cidade?‖ e eu já era vereador do município-mãe e eu não sabia me dirigir 

a minha mãe e pedir a ela ―licença‖ para tirar aquele filho gostoso dela. E eu 

organizava. E eu, dali, sentia a vontade de ir mais a frente (Flavinho, entrevista 

realizada em 07 de junho de 2016). 

 

Figura 9 - Reunião da Comissão Pró-Emancipação Política de Acarape. 

 
    Fonte: Arquivo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acarape - STR (1987). 

 

Flavinho, apesar de jovem e recém-introduzido na vida política já gozava de 

considerável prestígio junto a população acarapense, assumiu o papel de líder do movimento 

pró-emancipacionista e fundou a Comissão Pró-Emancipação Política de Acarape (Figura 9). 

A comissão era formada além de Flavinho por Orlando Olivier, Teresinha Albuquerque (Tetê), 

Iracema Alves de Castro, Nogueira, Raimundo Evangelista, José Mesquita e Kerres 

Albuquerque
29

 e tinha como papel fundamental, além de informar e mobilizar a população 

acarapense, reunir os pré-requisitos exigidos para a abertura do pedido de emancipação junto 

a ALCE.  

Seguindo a orientações de Antônio Jacó, Flavinho:  

―Flavinho porque não você abraçar a causa da emancipação de Acarape?‖ [Antônio 

Jacó]. ―Mas deputado, um negócio desse aí é difícil‖. ―É nada, rapaz, você consegue 

120 assinaturas de 120 eleitores com firma reconhecida em Acarape, faz um 

requerimento e me entrega‖ [Antônio Jacó]. Eu fiz isso. Eu peguei um papel aí sai 

colhendo as assinaturas dos eleitores de Acarape. Foi bem ligeirinho, foi só falar que 

o Acarape queria... até gente do passado [lê-se: pessoas hoje falecidas] assinou. Aí 

eu formei a Comissão Pró-Emancipação de Acarape (...). Promovemos a primeira 

reunião na antiga biblioteca, isso às 9:00 da manhã, na mesa da biblioteca e daí, da 

Comissão Pró-Emancipação, demos andamento aos trabalhos e fomos entregar, na 

Assembleia Legislativa, todo o material que era preciso e necessário para o deputado 

[Antônio Jacó] entrar com o requerimento solicitando a emancipação de acordo com 
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 Amigo pessoal de Flavinho e primo de Antônio e Ernani Jacó.  
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a lei da emancipação política. (Idem). 

 

Após a abertura de pedido de emancipação municipal restava a Comissão cumprir 

as demais condições exigidas pela legislação vigente, a Lei Complementar nº 1/1967: 

Art. 1º– A criação de Município depende de lei estadual que será precedida de com-

provação dos requisitos estabelecidos nesta Lei e de consulta às populações 

interessadas. 

Parágrafo único – O processo de criação de Município terá início mediante 

representação dirigida à Assembleia Legislativa, assinada, no mínimo, por 100 

(cem) eleitores, residentes ou domiciliados na área que se deseja desmembrar, com 

as respectivas firmas reconhecidas. 

Art. 2º – Nenhum Município será criado sem a verificação da existência, na respecti-

va área territorial, dos seguintes requisitos: 

I – população estimada, superior a 10.000 (dez mil) habitantes ou não inferior a 5 

(cinco) milésimos da existente no Estado; 

II – eleitorado não inferior a 10% (dez por cento) da população; 

III – centro urbano já constituído, com número de casas superior a 200 (duzentas); 

IV – arrecadação, no último exercício, de 5 (cinco) milésimos da receita estadual de 

impostos. 

§ 1º – Não será permitida a criação de Município, desde que esta medida importe, 

para o Município ou Municípios de origem, na perda dos requisitos exigidos nesta 

Lei. 

§ 2º – Os requisitos dos incisos I e III serão apurados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, o de n
o 

II pelo Tribunal Regional Eleitoral do respectivo 

Estado e o de número IV, pelo órgão fazendário estadual. 

§ 3º – As Assembleias Legislativas dos Estados requisitarão, dos órgãos de que trata 

o parágrafo anterior, as informações sobre as condições de que tratam os incisos I a 

IV e o § 1º deste artigo, as quais serão prestadas no prazo de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data do recebimento. 

Art. 3º – As Assembleias Legislativas, atendidas as exigências do artigo anterior, de-

terminarão a realização de plebiscito para consulta à população da área territorial a 

ser elevada à categoria de Município. 

Parágrafo único – A forma da consulta plebiscitária será regulada mediante 

resoluções expedidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, respeitados os seguintes 

preceitos: 

I – residência do votante há mais de 1 (um) ano, na área a ser desmembrada; 

II – cédula oficial, que conterá as palavras ―Sim‖ ou ―Não‖, indicando 

respectivamente a aprovação ou rejeição da criação do Município (BRASIL, 1967). 

 

A articulação de forças entre os chefes políticos tradicionais e os novos atores 

políticos constituiu o ―Grupo dos sete‖, ou G7, que era formada por Flavinho, Orlando 

Olivier, Raimundo Evangelista, Nogueira, Kerres Albuquerque, Ernani Jacó (prefeito de 

Redenção entre 1982-1986) e Antônio Jacó, todos acarapenses. As tarefas ficaram assim 

divididas: os irmãos Jacó (sobretudo o deputado estadual Antônio Jacó), que tinham alianças e 

contatos com importantes políticos na esfera estadual, cuidaram de conseguir apoio para a 

aprovação da lei de emancipação dos distritos de Acarape e Barreira junto a ALCE. Os demais 

membros se ocuparam em cumprir os outros requisitos exigidos pela Constituição Federal tais 

como comprovar população e renda mínimas e mobilizar os eleitores a votar ―sim‖ no 

plebiscito a favor da autonomia de Acarape.   

Aí também tinha que coletar as notas fiscais. Tudo que saia de Acarape e Barreira a 
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gente tinha que coletar as notas fiscais para comprovar a renda, a receita dos 

distritos. Depois também tinha a comprovação de domicílios (Ernani Jacó, ex-

prefeito de Redenção [1982-1988] e Barreira [1996-2000], entrevista realizada em 

07 de setembro de 2012).  

(...) mas um dos itens deu problema: a população, que era para ser mais de 10 mil 

pessoas e 10% tinha que ser eleitor. Mas o Acarape tinha 9 mil e pouco. Mas aí (sic) 

o deputado estadual Antônio Jacó conseguiu junto a Assembleia e lá no IBGE do 

Rio [de Janeiro] e conseguiu convencer o doutor Tibúrcio a fazer a estimativa da 

população. Aí o deputado entrou com um novo requerimento, na Comissão de 

Constituição e Justiça, ser aprovada (sic). O Acarape, o sonho já estava começando a 

se tornar realidade. Foi ao plenário, foi marcado o plebiscito: 15 de novembro de 

1986. (...) Aí eu saio da Assembleia e venho para o Acarape (sic), andar de 

comunidade em comunidade, com a Comissão Pró-Emancipação. Eu lembro que eu 

perguntava assim ―meu povo, vocês querem que o Acarape passe a cidade ou não 

(sic)?‖, aí todo mundo dizia ―sim‖, já preparando o povo para o dia da votação 

(Flavinho, entrevista realizada em 07 de junho de 2016).  

 

Com a justificativa da perda territorial e, principalmente, da arrecadação de 

Redenção, alguns políticos e cidadãos influentes do município
30

 se opuseram à empreitada 

emancipacionista de Acarape e Barreira, como havia ocorrido em décadas anteriores. O 

processo emancipacionista foi questionado até o último minuto, não obstante o apoio do 

prefeito, Ernani Jacó, e do deputado estadual, Antônio Jacó.  

(...) tinha um deputado, Antônio Eufrasino Neto, um velho parlamentar dessa Casa, 

(...) ele era presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Mas na época ele era 

líder do PMDB e eu da ARENA. Então ele chegou para mim e ―Jacó tem aí o 

presidente do PMDB de Redenção, dizendo que Acarape e Barreira não podem se 

emancipar porque Redenção é um município histórico e existem uns documentos da 

Princesa Isabel que proíbem isso. Então como é que eu faço?‖. Eu disse ―esse 

documento não existe. Eu fui vereador e existe um documento na Câmara, lá na 

Câmara que é uma carta da princesa Isabel, ela elogiando o município e as 

lideranças pelo gesto histórico de ter tomado a primazia de libertar os escravos no 

país, mas isso não impede de ele ser dividido. Mas faça o seguinte, já que a matéria 

está na ordem do dia, você pede a ele para ele ir a Redenção apanhar esse 

documento e quando ele voltar aqui nós já teremos votado a matéria‖. E de fato, isso 

aconteceu. Aliás ele nunca voltou porque, de fato, esse documento não existe 

(Antônio Jacó, entrevista realizada em 08 de dezembro de 2015).  

 

Vale lembrar que as articulações políticas bem como a rede de alianças e amizades 

de Antônio Jacó dentro e fora da ALCE foram fundamentais para a concretização do projeto 

emancipacionista. A rede construída a partir da troca de favores entre políticos de diferentes 

esferas, principalmente, com colegas deputados, foi o meio pelo qual o deputado conseguiu o 

apoio necessário à aprovação da lei que emancipou os distritos de Acarape e Barreira.  

(...) Diga-se de passagem, meu pai tinha total acesso ao palácio, para falar com o 

[ex] governador [Virgílio Távora], mas eu tive o privilégio de ser o emissário. Então 

esse intercâmbio e essa amizade facilitou muito junto a bancada do PMDB, 

principalmente porque ele sabia da minha relação  com o governador Virgílio 

Távora, então eu levava os pedidos dele e o Virgílio os atendia de forma sigilosa 

para que ele não ficasse exposto por ter procurado o governador adversário. (...) Eu 

sempre tive um bom relacionamento com os meus colegas, os deputados, então não 
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 Dentre os opositores a emancipação estavam o presidente do PMDB de Redenção, na época, dr. Paulo Viana, 

o vereador Gola, Freitinhas e Hermano, todos filiados ao PMDB de Redenção. 
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houve dificuldade nessa tarefa [aprovar a emancipação]. Até porque outros 

deputados também tinham interesse [de aprovar a emancipação de outros 

municípios] nas suas regiões. Então havia um movimento que se completava. E essa 

amizade funcionou (Idem). 

Figura 10 - Tasso Jereissati sancionando lei que emancipou Acarape. Em pé, da 

esquerda para a direita estão: Paulo Pereira Viana (presidente do PMDB de 

Redenção), Franzé Costa (vereador por Acarape), Hermano (Membro do PMBD 

de Redenção), Freitinhas, Haroldo Chaves (Vereador por Barreira), Nogueira e 

Sérgio Mesquita. Sentados, da esquerda para a direita: Gola (vereador de 

Redenção), Tasso Jereissati, Ernani Jacó e Flavinho. 

 
            Fonte: arquivo pessoal da família de Haroldo Chaves (1987). 

 

Ressaltando que dr. Brunilo Jacó
31

, grande chefe político de Redenção e pai de 

Antônio e Ernani Jacó, conservava não somente relações políticas com Virgílio Távora como 

nutria laços de amizade com o político. Essas relações, que remetem às décadas de 1960 a 

1980, período em que Virgílio figurou como um dos principais chefes políticos estaduais no 

Ceará, facilitaram o início da carreira política de Antônio Jacó em 1975, quando estreou como 
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 Brunilo Jacó de Castro e Silva, o dr. Brunilo, foi o principal chefe político de Redenção por quatro décadas 

(1950-1980), segundo relatos de conhecidos e familiares, comandou a política no município sem sofrer 

expressiva oposição, conseguindo indicar e (re)eleger prefeitos e vereadores de seu grupo. O poder de mando, de 

caráter pessoal, derivava não só de sua posição de grande fazendeiro como de seu prestígio enquanto advogado 

e, principalmente, ―médico‖ (apesar de não possuir formação em medicina, seus conhecimentos o habilitaram a 

―realizar consultas e receitar tratamentos/medicamentos‖ para todos aqueles que o procuravam), além de sua 

ligação pessoal com Paulo Sarasate, César Cals e Virgílio Távora (com quem mantinha profunda amizade), 

figuras importantes do cenário político estadual, o que lhe garantia recursos financeiros, construção de obras, [o 

domínio sobre a] distribuição de empregos públicos e, portanto, distribuidor de favores (TORRES, 2013). 

Patriarca da família Jacó, tinha seu reduto no distrito (atualmente município) de Barreira, onde seus herdeiros 

fincaram raízes exercendo influência na dinâmica política até hoje. Líder representativo da dominação de tipo 

tradicional, Dr. Brunilo é saudosamente lembrado como homem respeitável, de boa índole e exímio ―médico‖. 
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deputado estadual. Herdeiro político de dr. Brunilo, Antônio manteve a aliança com Virgílio e 

compôs sua base de sustentação política em Redenção e na ALCE no mandato seguinte, 1979 

a 1982, quando Virgílio retornou a chefia do executivo estadual cearense. 

A Lei Estadual nº 11.308 foi provada sem embaraço no plenário da Assembleia 

Legislativa e, em 15 de abril de 1987, sancionada pelo governador Tasso Jereissati 

emancipando Acarape (Figura 10).  

E estava todo mundo esperando o resultado no Salão Paroquial. O Flavinho veio 

direto para cá. Chegou aqui balançado o papel da lei que emancipava Acarape e isso 

era uma alegria muito grande. E foi uma festa muito bonita. Era todo mundo 

comemorando, comemorando nas ruas, fazendo a maior festa. Essa praça aqui ficou 

uma festa só. Organizaram até uma carreata saindo do centro para comemorar. E 

rodaram todas as comunidades, essa carreata, com o Flavinho lá na frente 

balançando o papel da emancipação. (Dona Ceci, 71 anos, dona de casa e 

aposentada, entrevista realizada em 22 de novembro de 2014). 

 

Figura 11- Acarapenses comemorando a emancipação política de Acarape nas escadarias da 

Igreja de São João Batista (15 de abril de 1987). 

 
  Fonte: Mata (2011). 

 

Ao longo do processo de mobilização pró-emancipação e, principalmente, após a 

conquista da autonomia de Acarape, algumas figuras que já haviam se destacado 

politicamente, agora se faziam conhecer pela quase totalidade dos eleitores do distrito. Foi o 

caso de Flavinho que, antes mesmo de sancionada a lei que emancipava Acarape, já era 

cotado como o candidato mais forte para concorrer e vencer a primeira eleição majoritária do 

futuro município. Como lembra Flavinho, sua candidatura ―surgiu durante seu discurso‖ de 

comemoração do marco político acarapense nas escadarias da Igreja de São João Batista 

(Figura 11). 

 

(...) o Acarape era uma felicidade e eu com o documento oficial na mão (...). Quando 

eu chego, a turma desce e eu desço por último. Aí a gente sobe no degrau da igreja, 
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porque naquela época não tinha palanque, não tinha nada. Eu subi nos degraus da 

igreja (...), fiquei lá em cima. Nesse dia era gente demais. Aí o Alberto Simões 

falando lá em cima ―agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir e ver o homem 

junto com a Comissão Pró-Emancipação que trouxe uma notícia muito boa‖. (...) Aí 

quando anunciaram meu nome ―agora vai falar Flávio Chagas Bonfim Júnior (...)‖. 

Aí eu que sempre tive o dom da oratória, peguei o microfone e disse bem assim 

―povo do Acarape, eu quero agradecer primeiramente a Deus e, em segundo lugar, a 

vocês porque vocês acreditaram no maior sonho que foi a liberdade da gente, ficar 

independente do município-mãe. Portanto, senhores e senhoras, aqui, de acordo com 

a lei que está nas minhas mãos, sancionada pelo governador Tasso Jereissati, no dia 

15 de novembro de 1988 será promovido as eleições para a escolha do primeiro 

prefeito, do primeiro vice e dos primeiros vereadores e implantado a função político-

administrativa do município‖. O povo ovacionou, o povo lançou o meu nome: ―é o 

Flavinho, é o Flavinho, é o Flavinho‖. (...) E, por conseguinte, o Antônio Jacó, que 

era do PDS, ele aproveito o cavalo correndo e ―rapaz eu vou lançar esse homem 

porque se eu não lançar eu vou é perder espaço‖. Aí quando veio as eleições, eu fui 

eleito com quase 90% dos votos (Flavinho, entrevista realizada em 07 de junho de 

2016).  
 

 

2.4 Disputas eleitorais e (re)configuração das facções: a primeira eleição em Acarape 

(1988) 

 

Com o município emancipado restava escolher os governantes do novo ente 

federativo. O G7 se reuniu para definir os nomes que comporiam a chapa que disputaria a 

prefeitura do novo município. Dentre aqueles que esboçaram interesse estavam Flavinho, 

Kerres Albuquerque e Francisco José Costa Soares, o Franzé Costa.  

Franzé, filho da comerciante Maria Luiza Costa Soares e do motorista Francisco 

Soares da Silva, nasceu em Redenção, embora tenha crescido e hoje resida em Acarape. 

Quando ainda era estudante de Agronomia (UFC) em 1980, foi nomeado professor da rede 

pública estadual (hoje aposentado) e, atualmente, além de advogado, é funcionário da 

prefeitura de Fortaleza, lotado na antiga SUMOV (Superintendência Municipal de Obras e 

Viação). Seu primeiro contato com o campo político foi por intermédio de seu avô, José Costa 

Ribeiro, que foi prefeito de Redenção na década de 1930-40. Casou-se com uma prima de 

Antônio Jacó, que o convidou a trabalhar como seu assessor parlamentar. O trabalho de 

assessoria, o contato com políticos da arena estadual e a amizade com Antônio Jacó o 

qualificavam para ser um potencial vereador e mediador entre o deputado e o distrito de 

Acarape. Incentivado pelo patrono político, Franzé Costa candidatou-se a vereador em 

Redenção nas eleições de 1982, sendo o principal concorrente de Flavinho pelos votos do 

distrito de Acarape. Com a experiência adquirida no trabalho de assessoria e o apoio do 

deputado, foi eleito vereador pelo PDS com 621 votos. Com o trabalho de vereador, tendo 

participado do processo de emancipação de Acarape e pela proximidade com Antônio Jacó, 
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disputou a indicação do diretório municipal para ser o candidato a prefeito pelo PDS. 

Como o nome de Flavinho tinha sido aclamado, na comemoração pela 

emancipação, pelos acarapenses e endossado pela principal liderança política da região, 

Antônio Jacó, não restava dúvidas de que ele seria o nome mais indicado na disputa ao 

executivo. A confirmação veio na reunião do diretório municipal do PDS, oficializando 

Flavinho como candidato a prefeito e Kerres (grande amigo de Flavinho e membro do G7) a 

vice-prefeito.  

Agora Acarape foi onde a maioria dos meus irmãos nasceu, foi onde eu nasci e eu 

ainda tenho casa. Então isso daí arraiga aquele vínculo. É tanto que, o primeiro 

prefeito do Acarape, que foi o Flavinho, quando ele foi vereador, foram dois 

indicados por mim, que era o Flavinho e o Franzé Costa, os dois desejavam ser 

candidatos, mas a população do Acarape desejava o Flavinho, o Flavinho por ser 24 

horas, não é? Então era um movimento... havia um comando político-partidário. O 

nosso partido, quando eu reuni diretório para escolher o candidato do Acarape, o 

partido tinha 21 membros, 17 optaram pelo nome do Flavinho (Antônio Jacó, 

entrevista realizada em 08 de dezembro de 2015). 

 

No entanto, não satisfeito com a rejeição de seu nome e disposto a concorrer ao 

executivo em Acarape, restou a Franzé se afastar de Antônio Jacó e lançar sua candidatura 

numa ―oposição‖ praticamente isolada, sem o apoio das lideranças políticas do recém-

município e enfrentando o favoritismo de Flavinho.  

Eu não podia admitir que Acarape tivesse um candidato único para a prefeitura. E fui 

para o sacrifício mesmo sabendo que não tinha a menor possibilidade de vitória. Por 

conta das circunstancias, qualquer outro candidato que fosse disputar em Acarape 

ficaria fadado ao insucesso. Mas mesmo assim eu lancei meu nome, percorri todo o 

município, lançando, dizendo por que era candidato. Até houve um atrito, um 

distanciamento do grupo do Antônio Jacó pela minha candidatura. Mas eu achava 

que naquele momento era o mais correto. E vereador, nós fizemos um vereador lá do 

Cantagalo, o José Arimateia de Castro. E todos os outros vereadores pertenciam ao 

grupo vitorioso. No caso o do Flavinho prefeito e o Kerres vice-prefeito. (...) mas 

naquele momento eu entendi que era preciso marcar presença, marcar posição como 

candidato de oposição ao grupo dominante aqui no município de Acarape (Franzé 

Costa, vereador [1997-2000, 2001-2004 e 2005-2008] entrevista realizada em 22 de 

junho de 2016). 

 

Candidato a prefeito pelo PMDB, o grande desafio de Franzé foi constituir 

alianças que permitissem o fortalecimento de sua candidatura, sobretudo por que as principais 

lideranças de Acarape (e/ou figuras que ganharam destaque no processo de emancipação) 

estavam, em peso, no grupo de Flavinho. Seu candidato a vice-prefeito, Francisco Lourenço 

da Silva (PDC), genro de influente líder da Igreja Evangélica em Acarape, foi, nas palavras de 

Franzé ―ungido a candidato a vice-prefeito na minha chapa‖.  

Para a eleição de 1988 formaram-se duas chapas: de um lado Flavinho (PDS) e 

Kerres (PDS), com o apoio de 21 candidatos a vereador (todos filiados ao PDS) que, em sua 

maioria, participaram do movimento emancipacionista; do outro, Franzé Costa (PMDB) e 
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Francisco Lourenço da Silva (PDC), numa coligação que apresentou 10 candidaturas ao 

legislativo local (PMDB e PDC). Essa primeira fragmentação do G7, do grupo 

emancipacionista, a partir das lideranças de Flavinho e Franzé, tenderia a se manter por mais 

20 anos esboçando a formação dos dois grupos políticos que disputariam e se alternariam na 

hegemonia do poder local em Acarape.  

A força da coligação de Flavinho, que aglutinava os principais nomes da 

emancipação tais como os candidatos a vereador Tetê e Sérgio Mesquita e os irmãos Jacó, 

Antônio e Ernani, era nítida. Somou-se a isso, a quantidade de candidaturas a vereador que 

contribuíram para dar capilaridade ao nome de Flavinho (o dobro de seu adversário) bem 

como o entusiasmo dos eleitores acarapenses que acompanharam os desdobramentos do 

processo emancipacionista.  

(...) eu precisava de ajuda financeira [para a campanha eleitoral] e eles [eleitores] 

mesmos faziam. O pessoal dava apoio, fazia bandeira, pregava cartazes... aquelas 

coisas, tudo isso o pessoal fazia... despesa da gasolina, os carros, era tudo natural, 

cada qual ia nos seus carros. A carreata foi uma coisa linda, ainda tem gente que tem 

essa fita. Naquela época, em uma só carreata nossa, deu uns 300 carros. (...) Todo 

comício que eu fazia, todo mundo queria ir (Flavinho, entrevista realizada em 07 de 

junho de 2016). 

 

Figura 12 - Campanhas eleitorais de 1988. Da esquerda para a direita: Sérgio 

Mesquita (candidato a vereador pelo PDS), Flavinho, Antônio Jacó, Ernani Jacó 

e Paulo Tinoco (candidato a vereador pelo PDS). 

 
            Fonte: Arquivo do STR (1988). 

 

Pelos desdobramentos das campanhas, o resultado do pleito parecia certo. Fato 

que levou ao esvaziamento do grupo de Franzé que foi perdendo o apoio de lideranças que 

migravam para o grupo de Flavinho.  
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O meu candidato [a vice-prefeito], Francisco Lourenço, evangélico, não era de 

Acarape não. (...) Só que ao longo da campanha, como a outra eleição [lê-se: o outro 

concorrente] haveria uma homologação, pela disparidade de condições na disputa. 

(...) [Francisco Lourenço] passou de corpo e alma e bagagem para o outro lado. 

Porque na verdade eu fiquei disputando só. Não podia tirar porque já tinha passado o 

período de mudar [os nomes da chapa] para prefeito... mas fiquei. E outro fato 

importante é que o vereador do Cantagalo, o José Arimateia, pai do Arimateia aqui 

que foi vereador também, fizeram tudo, todas as propostas para que o Teca deixasse 

o meu grupo e fosse para o outro lado. Porque se ele saísse para o outro grupo seria, 

sem sombra de dúvidas, uma surpresa, uma goleada estrondosa em relação ao pleito. 

Mas o Teca resistiu até o fim. Foi fiel, foi decente, correto coisa rara na política de 

hoje (Franzé Costa, entrevista realizada em 22 de junho de 2016). 

 

Figura 13 - Eleitos em 1988. Da esquerda para a direita: Flavinho, os vereadores Messias 

Girão, Paulo Tinoco, Tetê, Maria Salete, Valter Carlos, José Arimateia (Teca), Agliberto, 

Sérgio Mesquita, Leônidas Bandeira e o vice-prefeito, Kerres. 

 
   Fonte: arquivo pessoal de Luciano Memória (1989).  

 

Flavinho, um candidato ―carismático‖, líder do movimento emancipacionista, bem 

avaliado como vereador (mandato de 1983-1988 na Câmara Municipal de Redenção), que 

buscava manter bom relacionamento com o eleitor, conhecia as pessoas pelo nome, era uma 

pessoa muito simpática e simples. O povo de Acarape gostava muito dele e por isso na eleição 

não teve para ninguém‖ (Tadeu, autônomo, entrevista realizada em 15 de novembro de 2014). 

Com a maioria expressiva dos votos, 87,38% dos votos válidos (correspondendo a 3.061 

votos), contra 12,61% (442 votos) obtidos por Franzé, conquistou não só a vitória na primeira 

eleição como a maioria das cadeiras na Câmara Municipal de Acarape, elegendo oito das 

nove
32

 vagas em disputa, o que lhe permitiu construir as bases de legitimação e reprodução de 
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 Compondo o grupo de apoio de Flavinho na Câmara, os vereadores eleitos foram Tetê (370 votos), Valter 

Carlos da Silva (283 votos), Agliberto (266 votos), Maria Salete (447 votos), Leônidas Bandeira (243 votos), 
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sua autoridade, testada e reafirmada nas eleições municipais de 1992. A chegada de Flavinho 

a prefeitura de Acarape marcou o início de um novo ciclo político do recém-emancipado 

município, tema que será aprofundado no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Messias Girão Feitosa (212 votos), Paulo Tinoco (184 votos) e Sérgio Mesquita (172 votos), todos pelo PDS. Do 

grupo de apoio a Franzé, o vereador eleito foi Teca (176 votos) pelo PDC. 
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3 A GRAMÁTICA POLÍTICA EM ACARAPE: LUTAS PELO PODER, LIDERANÇAS 

E CICLOS POLÍTICOS.   

 

 

Observando a história política de Acarape foi possível distinguir três momentos 

em que líderes políticos exerceram domínio sem grandes contestações, sustentados por seus 

grupos políticos relativamente homogêneos cuja unidade garantiu longevidade no comando da 

política local. Para cada um desses períodos, que denominamos ciclos políticos, podemos 

assinalar uma simbólica – ligada à figura do líder maior (notadamente os chefes do executivo 

acarapense) – e uma dinâmica política própria.  

Para os objetivos aqui expostos, entendemos ciclos políticos como uma categoria 

capaz de ordenar teoricamente a realidade de modo a identificar, com maior precisão, 

momentos de continuidade de mando de líderes políticos. Essa continuidade se diferencia das 

―formas tradicionais de controle político exercido por uma cadeia de chefias políticas, 

ramificadas nos municípios e organizadas em instância estadual, configurando o que a ciência 

política nomeava como política oligárquica‖ (CARVALHO, 2008, p. 22). Partindo dessa 

perspectiva, ciclo político é:  

(...) a possibilidade de continuidade [que] é determinada pelo poder de sedução de 

uma ―persona‖ política (indivíduo, grupo ou partido), capaz de fundar-se no 

imaginário político popular, instaurando uma temporalidade simbólica (...). A 

hegemonia incontestável em um território político estadual ou nacional [ou 

municipal, caso abordado nesta pesquisa] é afirmada em ciclos de campanhas não 

competitivas. Uma temporalidade política que exige uma mística simbólica forte que 

a sustente (Idem, p. 23). 

 

Segundo Rejane Carvalho, a existência de ciclos políticos longevos na política 

brasileira pós-redemocratização foi/é possível graças à convergência de três fatores, a saber: 

―a) a percepção de políticos e eleitores de uma nova temporalidade política inaugurada e 

cristalizada na mística de personagens fundadores; b) (...) a possibilidade de reeleição dos 

detentores de mandatos no poder executivo; c) a verticalização da tendência situacionista nos 

três níveis de governo‖ (CARVALHO, 2014, p. 24). Cada ciclo político possui (ou é 

representado por) uma imagem-marca cuja eficácia simbólica depende dos aparelhos (meios 

materiais) para sua distribuição, transmissão e circulação. Para Carvalho:  

O conceito de ―imagem marca‖ no âmbito da política reporta-se ao processo 

intencional, planejado, de construção do perfil de personagens a serem postos em 

circulação na esfera pública mediática, e que pretendem distinguir-se na conquista 

de afetos positivos dos destinatários conduzindo-os a uma ―escolha‖ ou adesão face 

às ofertas simbólicas concorrentes (CARVALHO, 2013, p 57). 

 

Embora Carvalho investigue a construção/reprodução de imagens-marca em 

esferas públicas midiatizadas (CARVALHO, 2013), podemos encontrar ciclos de longevidade 
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política particularizados por imagens-marca constituídas a partir de outras lógicas. No caso de 

Acarape, a imagem-marca é produzida, acionada e posta em circulação não a partir de meios 

de comunicação de massa, mas, sobretudo, dos contatos individualizados e/ou diários, dos 

eventos organizados/patrocinados por lideranças políticos (inaugurações de obras e 

festividades locais, por exemplo) e das próprias campanhas eleitorais, que assumem papel 

central na produção e circulação dessas imagens. No esforço em garantir longevidade de 

mando, as imagens-marca precisam ser permanentemente (re)afirmadas, induzindo seus 

personagens ao controle/gerência de suas ações e palavras. Isto quer dizer que a sua 

legitimidade vai depender da eficácia simbólica de sua imagem-marca; o que tem se tornado 

frequente, no período mais recente da história política acarapense, através do uso de 

estratégias de marketing político nos pleitos municipais
33

 e a sua circulação através de meios 

digitais (Facebook, Instagram e Whatsapp, por exemplo). 

Dividimos a história de Acarape em três ciclos. O primeiro, intitulado ciclo da 

mudança sem ruptura, cuja imagem-marca foi do ―emancipador‖, teve início no processo de 

emancipação de Acarape e entrou em declínio com a eleição de Acélio Freitas, em 1996. O 

pleito de 1996 sinalizou um momento de fronteiras simbólicas borradas em que a 

fragmentação do grupo de Flavinho e a vitória de Acélio desencadearam um processo de 

reorganização dos grupos políticos em Acarape concluído apenas nas eleições de 2004. Nesse 

período foi possível observar a concorrência entre duas simbólicas: a do ―emancipador‖, 

reivindicado por Flavinho e a do ―moderno administrador‖, empreendida por Acélio. A partir 

de 2004, com o retorno de Acélio a chefia do executivo municipal e a emergência (e vitória) 

da imagem-marca do ―grande doador‖, observamos o começo do ciclo da liderança popular-

clientelista, que se estendeu até as eleições de 2012. O ciclo da emergência da nova chefia 

política, caracterizado pela imagem-marca do ―modernizador‖, foi inaugurado em 2012
34

 com 

a eleição dos médicos Franklin e Alexandre. Esse ciclo também foi marcado pelo tentativa de 

resgate da imagem política de Flavinho e enfraquecimento político de Acélio. A observância 

dos ciclos políticos acarapenses nos permitiu a análise das gramáticas políticas de Acarape 

desde 1988 até os dias de hoje. 

 

 

 

                                                 
33

 O que tem-se verificado principalmente a partir das eleições de 2012. 
34

 Até a conclusão desta investigação, ano de 2018, Acarape ainda vive sob o ciclo da emergência da nova chefia 

política. 
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3.1 – Ciclo da mudança sem ruptura: os mandatos de Flavinho e Kerres 

 

A emancipação política de Acarape ocorreu não por meio de uma ruptura com o 

poder tradicional da chefia política de Antônio Jacó, mas através de uma negociação, ou antes, 

de uma cooptação de lideranças em vias de empoderamento. A capacidade de ―dominar a arte 

da chefia‖ garantiu sua interferência na vida política acarapense até meados da década de 

1990 quando a gramática política adotada pelo ―governo das mudanças‖ enterrou de vez seu 

poder de mando. Como exposto no capítulo anterior, Antônio Jacó protagonizou a luta pela 

autonomia político-administrativa de Acarape e interferiu diretamente nas eleições de 1988 e, 

como veremos a seguir, as de 1992 e 1996. Foi em torno da sua chefia que as lideranças de 

Flavinho, Kerres e Franzé disputaram o apoio e a indicação para concorrerem à prefeitura de 

Acarape. 

Flavinho, ao reivindicar para si a simbologia do ―fundador da cidade‖, aquele que 

instaurou um ―novo tempo‖ em Acarape, foi o indicado por Antônio Jacó para ser o candidato 

do partido (PDS) e aquele com melhores chances de vitória. O slogan de sua campanha, ―uma 

voz jovem descida de um grande povo‖, retratou a apropriação dessa imagem. O símbolo do 

―emancipador‖, compartilhada pelos acarapenses, e de um ―tempo de glórias‖ (referente às 

mudanças advindas com a emancipação e da posterior inserção de Acarape na produção 

industrial cearense) constituíram as imagens-marca desse ciclo político que seriam evocadas 

por Flavinho em eleições posteriores
35

.  

 

3.1.1 A primeira administração de Flavinho (1889 a 1992) 

 

Segundo Flavinho e Kerres, a maior dificuldade sentida nos primeiros anos de 

Acarape recém-emancipado foi garantir uma infraestrutura e máquina estatal mínima, (com 

estrutura física e administrativa, recursos financeiro e humano) que assegurasse o 

gerenciamento do município. Para tanto, foram imprescindíveis o apoio dos deputados 

estadual, Antônio Jacó, e federal, Aécio de Borba, bem como do então prefeito de Redenção, 

Sebastião Paulino de Freitas
36

. Este último, em acordo com Flavinho, assumiu as despesas 

com funcionalismo público de Acarape (antigos funcionários municipais de Redenção) 

durante o primeiro semestre de 1989.  

 

                                                 
35

 Nas eleições de 1996 e 2000. 
36

 Comerciante bem sucedido na região, o pai de Acélio Freitas foi prefeito de Redenção entre os anos de 1989-

1992. 
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Figura 14 - Prédio na Rua Henrique Bessa onde funcionou a Prefeitura Municipal de 

Acarape até meados da década de 1990. 

 
      Fonte: acervo pessoal de Luciano Memória (s/d). 

 

Como se tratava de um município novo, o primeiro prefeito teria a tarefa de ―dar 

início a tudo‖, desde providenciar a infraestrutura administrativa básica como a sede da 

prefeitura, a Câmara dos Vereadores e a implantação de políticas de gestão do município.  

A câmara, nós funcionamos por dois anos em cima do prédio, aquele prédio que é 

solto no meio de Acarape que é um bar embaixo. Funcionamos lá, passamos dois 

anos. As cadeiras da câmara, um birô, tudo foi cedido de sucata lá da escola 

[estadual] Maria do Carmo Bezerra. A Iracema [diretora da escola] deu e nós 

pegamos. Mandamos arrumar pra poder ter o plenário da câmara, o plenário dos 

vereadores também. A tribuna era um caixãozinho de madeira que nós botamos, 

cobrimos, tudo era adaptado. O primeiro livro de ata foi comprado pelo nosso 

dinheiro, as canetas, tudo era nós porque não tinha, né (sic)? (Tetê, entrevista 

realizada em novembro de 2014). 

 

Figura 15 - Prédio onde funcionou a primeira Câmara de 

Vereadores de Acarape na Rua Doca Rêgo. Na foto é possível 

observar a Igreja de São João Batista (esquerda) e a antiga Estação 

Ferroviária de Acarape (direita). 

 
                          Fonte: Google (2018). 
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A montagem de seu gabinete (ver Quadro 1) refletiu bem esse momento de 

importantes mudanças no cenário local. Flavinho, com amplo apoio popular, contou com um 

secretariado técnico
37

 saído dos quadros do movimento emancipacionista de Acarape e que, 

portanto, entendiam a necessidade de modernizar o município e procurar atender as demandas 

que os acarapenses reivindicavam há anos aos gestores de Redenção.  

Quadro 1 - Quadro administrativo de Flavinho (1989). 

Secretaria Secretário(a) Perfil da indicação 

Chefe de Gabinete Maria Iracema Alves de Castro Técnica  

Urbanismo e Obras Públicas Kerres Albuquerque Técnica 

Saúde e Ação Social Maria Lúcia Malaquias Cordeiro Técnica 

Administração e Finanças Valberto Costa Pontes Técnica 

Educação  Maria Bessa Ramos Técnica 
Fonte: elaboração da autora com base em informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Acarape (2018). 

 

No que se referiu ao gerenciamento dos recursos municipais e a aprovação de leis 

na Câmara, Flavinho não enfrentou muitos obstáculos tendo em vista que a quase totalidade 

de vereadores constituía a sua base política. Nas palavras do ex-prefeito:  

(...) eu fui o único prefeito dos 184 municípios que, todo projeto de lei, eu ia para a 

Câmara. (...) Aí eu fui todo de paletó e todos os projetos eu ia para a Câmara e ficava 

[acompanhando a votação]. Os vereadores nunca deixaram de votar num projeto 

nosso. Foi a melhor forma de governar que eu achei. Os primeiros vereadores de 

Acarape não podem ser esquecidos na história. Porque o melhor momento da 

política de Acarape foi na primeira gestão, por que os vereadores realmente faziam, 

trabalhavam (Flavinho, entrevista realizada em 07 de junho de 2016).  

 

Com a garantia de governabilidade e o projeto de instalação de um complexo 

industrial no município, Flavinho manteve o apoio da maioria dos vereadores e se consolidou 

como principal liderança no município. Além disso, a votação dada a Antônio Jacó
38

 e aos 

candidatos pedessistas com quem fez ―dobradinha‖ (governador Paulo Lustosa, senador Paes 

de Andrade e deputado federal Aécio de Borba) nas eleições gerais de 1990, embora 

candidaturas oposicionistas ao governo do estado, mostrou a união e fortaleceu o grupo do 

prefeito para a eleição de seu sucessor no pleito seguinte 

                                                 
37

 A identificação do perfil do quadro administrativo nas instituições públicas foi pensada a partir de dois 

critérios, a saber: a) o grau de autonomia de que dispõe frente ao governo e sua b) qualificação/capacidade 

técnica. Esses mesmos critérios foram utilizados pelo Banco Internacional de Desenvolvimento para elaborar 

uma tipologia das burocracias públicas: burocracias meritocráticas (alta autonomia e alta capacidade técnica), 

administrativas (alta autonomia e baixa capacidade), clientelista (baixa autonomia e baixa capacidade) e 

paralelas (baixa autonomia e alta capacidade) (SANTOS, 2013). 
38

 Nas eleições de 1990, as candidaturas que obtiveram maior votação em Acarape foram os aliados pedessistas 

de Antônio Jacó: governador Paulo Lustosa que obteve 2647; o senador Antônio Paes de Andrade, com 2416 

votos e o deputado federal Aécio de Borba, com 1686 votos. Ciro Gomes (PSDB), candidato situacionista ao 

governo do estado, recebeu 1339 votos e Beni Veras, candidato ao Senado, obteve 1177 votos. As segundas 

melhores votações para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa em Acarape foram, respectivamente, Edson 

Silva (PDT) com 480 votos e José de Sá Cavalcante Júnior (PFL) com 262 votos. Teodorico Menezes, candidato 

a deputado estadual pelo PSDB, foi o terceiro melhor votado em Acarape: 137 votos. Antônio Jacó, como 

esperado, foi o deputado estadual melhor votado em Acarape com 1907 votos. 
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Figura 16 – Primeira sessão da Câmara de Vereadores de Acarape. 

 
Fonte: Arquivo do STR (1989). 

 

Segundo informantes, uma das principais marcas da administração de Flavinho foi 

o empenho na instalação do Polo Confeccionista de Baturité, o que transformou o cenário 

socioeconômico do município, fator amplamente utilizado a favor do candidato apoiado pelo 

prefeito nas eleições de 1992.  

Figura 17- Chhai Kwo Chheng e Ciro Gomes. 

 
          Fonte: Folha de São Paulo (2001). 

A partir de uma política de atração industrial iniciada na década de 1990, o 

―governo das mudanças‖, de Tasso Jereissati e seu sucessor Ciro Gomes, pretendia não apenas 

industrializar o Ceará, como descentralizar os polos industriais para os municípios de interior 

do estado. Para tanto, formulou um pacote de benefícios que incluíam desde infraestrutura 

(água, luz e esgoto), terrenos ofertados a preços simbólicos, prédios construídos com recursos 

do estado em parceria com os municípios, isenção fiscal (que podia chegar a 75% de isenção 



 

69 

de impostos por até 15 anos) além de ―mão-de-obra abundante, treinamento e qualificação de 

trabalhadores, baixa organização sindical dos trabalhadores e a possibilidade de terceirização 

da produção em cooperativas‖ (LIMA, 1998, p. 7). Ademais, quanto maior a distância do 

munícipio onde a indústria pretendia se instalar maiores seriam os benefícios concedidos pelo 

estado num claro incentivo a industrialização das cidades do interior cearense.   

O Pacto de Cooperação, inaugurado pelo governo Ciro Gomes, pretendia a 

inserção do Ceará numa economia de mercado a partir de uma convivência e parceria entre 

empresariado nacional e internacional, sociedade civil e Estado através do incentivo à 

abertura de cooperativas de produção. A experiência pioneira da constituição de núcleos 

produtivos através de cooperativas
39

 se deu com a criação do Polo Confeccionista de Baturité, 

instalado em Acarape em 1991. Formadas a partir dos investimentos de um grupo empresarial 

de Taiwan com incentivos dos governos estadual e municipal, funcionavam cinco unidades 

instaladas num terreno doado pela Prefeitura do município: ―uma fábrica de máquinas de 

costura; uma fábrica de motores para máquinas de costura; uma fábrica de confecções; uma 

fábrica de gelatina comestível e ainda uma montadora de jipes de fibra de vidro‖ 

(BERGAMIN, 2004, p. 67). 

Mário: de fato, eu me lembro bem que nós desapropriamos, na época, quando o 

grupo Nissim veio para cá, eu era já o secretário de obras do Flávio. Aí conhecemos 

Chhai Kwo Chheng – as dificuldades para falar mas nós tínhamos um tradutor – e 

ele queria implantar um polo industrial aqui no Acarape e exigiu do Flavinho uma 

área grande. E nós tínhamos a ideia de desapropriar um terreno duma família que é 

parente do Franzé, a família do Antônio Vieira Costa, 468 hectares. Aí nós 

verificamos e tal e... só que no protocolo de intenção das indústrias ele queria a 

terraplanagem, energia ... e o Kerres era o vice [prefeito] do Flávio, aí [parte 

ininteligível] e o Kerres ficou como secretário de obras. E o Flávio contratou... disse 

que dava tudo certo e o governador na época era o Ciro Gomes que ajudou a 

Yamacom em tudo o que ela precisou. Tudo que ela precisava, ele [Ciro Gomes] 

vinha aqui e o Flávio fazia a parceria. Aí deram uns terrenos a ele. Nós demos 

praticamente 600 hectares. 

Monalisa Torres: esse terreno foi doado ao grupo? 

Mário: foi doado. Passou na Câmara a doação para o grupo Yamacom onde 

implantou em Acarape cinco indústrias... no Maciço todinho. E 32 cooperativas de 

confecção em jeans. Excelente! Isso foi um salto de qualidade. A receita do ICMS, 

menina! E hoje nós estamos, eu acho, que no 128º [ranking dos municípios do 

Ceará] na colocação de arrecadação. No início, é claro, éramos o segundo (Mário, 53 

anos, funcionário público de Acarape [agente administrativo], entrevista realizada 

                                                 
39

 Nesse projeto baseado em cooperativas, as fábricas não contratavam diretamente os operários, mas apenas a 

mão-de-obra especializada (engenheiros, administradores, gerentes, supervisores de produção e o pessoal 

encarregado do corte de tecido). Os trabalhadores responsáveis pela montagem das peças em jeans era 

subcontratada através de cooperativas de confeccionistas, que ganhavam por produção. Esse método de 

subcontratação por meio das cooperativas, por não caracterizar nenhum vínculo empregatício entre fábrica e 

confeccionista, reduzia ainda mais os custos das empresas já que esses não eram obrigados a arcar com os diretos 

trabalhistas e sociais dos operários. Antes de Acarape, um cooperativas vinculada a Kao Lin funcionou, nos 

mesmos moldes, no Lagamar (favela de Fortaleza), no entanto a experiência de produção em regime de 

cooperativas só vingaria nos municípios do Maciço de Baturité, ―onde os sindicatos e os partidos políticos são 

praticamente ausentes‖  (MOREIRA, 1997, p. 65). 
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em 23 de junho de 2016). 

 

A criação de diversos postos de emprego com impacto na economia local, 

sobretudo no comércio, foi um das principais bandeiras levantadas pelo grupo de Flavinho no 

pleito seguinte. 

 

3.1.1.1 As eleições de 1992 

 

Dentre os pré-candidatos a sucessão de Flavinho, Kerres figurava como o 

principal nome, não só pelo vínculo de amizade que nutria com o prefeito mas pelo papel 

desempenhado tanto como vice-prefeito quanto secretário de infraestrutura  ao longo da 

gestão.  

Eu era vice-prefeito e era secretário de infraestrutura do município de Acarape. 

Então, durante quatro anos, por amor a minha terra, a terra de meus pais eu não parei 

de trabalhar. Eu fui um trabalhador incansável durante os quatro anos como vice-

prefeito e secretário de obras procurando trazer indústrias para cá. Então o mote da 

nossa campanha era trazer indústria, industrialização para o município, trazer 

empregos, era trazer a volta do trem para o Acarape que havia sido cortado. E tudo 

isso nós conseguimos após sermos eleitos (Kerres, ex-prefeito de Acarape [1993 a 

1996] e advogado, entrevista realizada em 29 de outubro de 2015). 

 

Figura 18 - Lideranças de Acarape. Na frente, 

da esquerda para a direita: Antônio Jacó, 

Flavinho, Madalena (moradora de 

Cantagalo), Kerres e Sérgio Mesquita. 

 
  Fonte: Arquivo do STR (1988). 

 

A dúvida maior era quem seria o candidato a vice-prefeito, quem comporia com 

Kerres. As lideranças que mostraram interesse na disputa ao cargo de vice foram os 
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pedessistas Paulo Tinoco, Agliberto Sales, Leônidas Bandeira e Fernando Bezerra
40

, com 

exceção do último, todos haviam sido eleitos vereadores no pleito anterior.  

Questionado sobre sua influência na escolha dos candidatos a prefeitura de 

Acarape, Antônio Jacó afirmou:  

Depois do Flavinho, ainda houve uma influência minha na escolha do Kerres. O 

Kerres era o vice, era o candidato do meu partido e depois também era o candidato 

do partido e da família. Mas aí depois vai se distanciando. (Antônio Jacó, entrevista 

realizada em 08 de novembro de 2015). 

 

Nas disputas eleitorais de 1992, Kerres e Agliberto formaram a dupla apoiada por 

Flavinho contra o grupo de Franzé Costa, que lhe fazia oposição. Apesar de não ter coligação 

com outros partidos, o PDS, além do apoio do prefeito que gozava de boa avaliação dos 

munícipes, conseguiu manter basicamente intacto o arco de alianças formado na eleição 

anterior e lançou 27 candidaturas a vereador. 

Fato curioso é que, com exceção da eleição de 2012, nos demais pleitos todos os 

candidatos que concorreram ao executivo municipal eram do G7 ou, durante o processo de 

emancipação, atuaram ativamente e/ou fizeram composição com alguém que participou do 

movimento, ou seja, pelo menos um dos postulantes a prefeitura acarapense (prefeito ou vice) 

se envolveram, de algum modo, na luta emancipacionista.    

(...) o Antônio Jacó (...) queria que eu fizesse o contraponto ao Flavinho que era 

vereador [antes da emancipação] e corria frouxo. (...) eu não podia me dedicar 

exclusivamente a política. Eu tinha o meu emprego como professor. Em 1985 eu 

consegui entrar na SUMOV, na época do prefeito Cesar Cals de Oliveira. Então eu 

fiquei na oposição, na oposição ligth. (...) Nunca desejei querer ser prefeito, 

entendeu? (...) então fiquei na oposição de 1988 a 1992, foi quando terminou o 

primeiro mandato de Flavinho e não tinha reeleição. Porque se tivesse ele seria 

[reeleito] tranquilamente. Aí foi nesse período que surgiu a candidatura, vinda de 

Redenção, do Acélio, filho do Bastião, que veio ser candidato aqui em 1992 (Franzé, 

entrevista realizada em 22 de junho de 2016). 

 

José Acélio Paulino de Freitas, descendente de família abastada de Redenção, é 

filho de Maria Estela Barroso e Sebastião Paulino de Freitas
41

 (Bastião Freitas, o ―pai dos 

pobres‖ de Redenção). Como outros filhos de famílias importantes da região, concluiu seus 

estudos em Fortaleza, graduando-se em Administração de Empresas pela UNIFOR. É casado 

com a fisioterapeuta Vivian Freitas, personagem importante nas suas administrações e com 

quem tem dois filhos.  

                                                 
40

 Fernando Antônio Facundo Bezerra se candidatou a vereador pelo PDS em 1988, tendo ficado na suplência de 

vereador.  
41

 Dono de postos de combustível em Redenção, foi cidadão bastante conhecido não apenas pelos bens de que 

sua família dispunha mas pelo perfil de ―homem caridoso‖ que utilizava do ―próprio dinheiro para fazer caridade 

e favores para os mais necessitados‖ ficando conhecido como o ―pai dos pobres‖. Foi em razão desse perfil que 

fez carreira política em Redenção, sendo prefeito por duas vezes (1889 a 1993 e 1997 a 1999). Não concluiu seu 

segundo mandato em virtude de seu falecimento (MATA, 2011).   
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Por influência de Bastião Freitas, sua entrada na arena política se deu aos 25 anos, 

nas eleições de 1992 em Acarape. Candidato a prefeito pelo PDT compôs com Franzé Costa 

(PMDB) na coligação ―Geração Acarape melhor‖ (PDT/ PMDB/ PSDB) e teve o apoio de 34 

candidaturas a vereador. Ao longo das campanhas, assumiu uma postura assistencialista, de 

―grande doador‖ – ao que parece, buscou (e essa foi uma marca sua em todos os pleitos em 

que disputou e na sua gestão) alinhar sua imagem à de seu pai, tentando reproduzir o símbolo 

de ―pai dos pobres‖.  

Kerres, segundo eleitores acarapenses, não possuía os mesmos atributos de 

Flavinho (boa oratória e a capacidade de ser ―carismático‖, ou seja, manter relações de caráter 

intimista com seus eleitores), era ―uma figura apagada, mal falava‖ (Tadeu, realizada em 15 

de novembro de 2014). O fato de ter participado igualmente da emancipação e do governo de 

Flavinho não converteu seu trabalho em capital político que lhe conferisse identidade própria, 

desvinculada de figura pública de seu maior cabo eleitoral, o prefeito Flavinho. Sua indicação 

derivou de uma escolha pessoal de Flavinho com o aval de Antônio Jacó.  

(...) porque eu achava que era o melhor amigo que eu tinha. O Kerres me obedecia. 

O Kerres não sabia nem falar. Mas por ele ser meu grande amigo, na época, o 

Kerres foi meu vice. Depois ele foi meu prefeito, meu candidato a prefeito e eu fiz 

dele o meu sucessor. O Kerres não falava, não dizia uma palavra, mas eu tinha uma 

credibilidade tão grande que eu elegi o Kerres (Flavinho, entrevista realizada em 07 

de junho de 2016, grifos nossos). 

 

Como revelou a fala de Flavinho, Kerres foi, para usar a expressão de Carvalho e 

Lopes (2016), o seu ―candidato-poste‖. O fenômeno dos ―candidatos-postes‖ está vinculado à 

impossibilidade de chefes do executivo em final de mandato, e cuja gestão foi avaliada 

positivamente, concorrerem novamente à reeleição. Desse modo, a ―falta de brilho próprio‖, 

de imagem pública própria o credencia a concorrer no lugar do outro, dando continuidade ao 

mandato de seu patrono. Por esse motivo, as vitórias ou derrotas não são creditadas ao 

―candidato-poste‖, mas à figura que representa. Esse fenômeno, característicos de ciclos 

políticos mais longos, se aprofundou com a tendência situacionista em todas as esferas de 

governo. 

Um governante com uma marca de gestão positiva alimentada pela publicidade 

institucional pode ao fim do segundo mandato ser vicariamente ―reeleito‖ através de 

um ―candidato poste‖. A duração de um ciclo político centrado em um personagem 

político pressupõe que o nome escolhido para sucedê-lo seja uma decisão pessoal do 

mandatário, apresentado e reconhecido como seu sucessor para dar continuidade ao 

legado político que lhe é entregue. Vale ressaltar que esse fenômeno permite 

compreender como o personalismo – elemento relevante da cultura política 

brasileira – foi paradoxalmente exacerbado na fase mais recente da 

redemocratização (CARVALHO e LOPES, 2016, p. 93-94).  

 

Em oposição ao seu adversário, que buscava se apropriar da imagem-marca de 
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emancipador e de responsável pela implantação do polo industrial no município, Acélio 

recorreu ao seu ―carisma‖, ao prestígio de seu pai e orientou sua campanha em cima da 

construção da imagem de ―grande doador‖, segundo nossos interlocutores, através da 

distribuição de bens materiais.   

É porque o Acélio é muito rasgado. Então o Acélio chegou aqui com a minha idade, 

candidato a prefeito, jovem, bonito e com o pai rico que era prefeito de Redenção. 

Ele chegou aqui com uma campanha milionária. Dava bicicleta, dava panela de 

pressão, dava carro de mão, dava tijolo, dentadura, óculos. E o Kerres tem o perfil 

de homem muito trabalhador, mas era muito fechado. E essa foi a principal 

dificuldade porque o Acélio é muito popular, falava muito bem e o Kerres não, o 

Kerres era o oposto. Além de ser antipático, não falava bem. Quem fazia a campanha 

era o Flavinho. O Flavinho era quem abria comício, o Flavinho era quem discursava, 

o Flavinho era quem pedia voto para o Kerres e o Kerres ficava só em pé porque ele 

não tinha o jogo de cintura que o Flavinho e o Acélio tinham. Foi assim até o final 

das eleições. Inclusive, na época, o pessoal fala que houve fraude, mas isso é boato... 

porque era aquele voto de urna, não é? Que era de cédula. O pessoal comenta mas 

nunca provaram nada. Eles ganharam foi na raça mesmo (Fábio, 28 anos, ex-

secretário de Acarape e advogado, entrevista realizada em 23 de outubro de 2015). 

 

Na disputa pela adesão do voto, ganhou destaque as candidaturas que esboçavam 

o perfil ―carismático‖ tão valorizado pelo eleitorado acarapense. Nesse sentido, ―mostrar 

interesse pele eleitor, ouvir mesmo o eleitor e conversar com ele, se mostrar prestativo essas 

coisas e ser simpático, principalmente ser simpático‖ (Joana, 35 anos, costureira e eleitora 

acarapense, entrevista realizada em 17 de setembro de 2016) foram práticas adotadas por 

Acélio e que garantiram sua competitividade frente ao candidato situacionista. 

Na época eu fui candidato a vice-prefeito na chapa do Acélio. Foi uma eleição 

memorável e, digamos assim, foi uma eleição empolgante: comícios, carreatas e 

tudo o que você pudesse imaginar. Foi uma eleição que de 1992 para cá nunca teve e 

jamais terá uma eleição naquele nível: competitiva e tudo mais, mas sem agressões. 

(...) mas ao longo do comício eu chamava a atenção ―Acélio, cuidado, porque as 

pessoas que nos acompanham são as mesmas‖ (...). Tanto é verdade, que no final, 

nós perdemos, até uma eleição apertada, por 300 e tantos votos. E digo mais, se o 

Acélio tivesse se dedicado nos teríamos ganho a eleição (sic). Por quê? A eleição era 

o seguinte: o Acélio vinha a noite, nós fazíamos o comício e ia embora para 

Redenção, para Fortaleza e aparecia no outro dia a noite. Não teve contato dia-a-dia 

com o eleitor, né (sic)? Aí o que aconteceu? Um mês antes da eleição, o Antônio 

Jacó com o Flavinho, observaram que a eleição estava perdida e caíram em campo: 

de casa em casa, visitando, pedindo e esses 300 votos foram revertidos. Tanto é 

verdade que a disputa foi linda para a eleição para prefeito (Franzé, entrevista 

realizada em 22 de junho de 2016).  

 

Frente ao crescimento de Acélio, Antônio Jacó e Flavinho entenderam a 

necessidade de intensificar suas presenças nas campanhas bem como reforçar a vinculação da 

imagem de Kerres como um ―continuador do legado deixado por Flavinho‖.  

Em 1992 a eleição para prefeito deu Kerres a prefeito com o Agliberto para vice. (...) 

eu não digo que o Kerres foi eleito prefeito, quem foi eleito prefeito foi o Flavinho. 

Porque o Flavinho foi quem fez a campanha, bancou, participou, levou nas costas, 

nos braços e o Kerres, candidato... mesmo tendo passado 4 anos como vice, jamais 

teria condição de ser eleito prefeito de Acarape. E a eleição do Kerres foi feito 100% 

pelo prefeito da época, o Flavinho, com seu prestígio, ―carisma‖, amizade o elegeu 
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prefeito (Franzé, entrevista realizada em 22 de junho de 2016). 

 

Os resultados consagraram Kerres como prefeito de Acarape para o mandato que 

se iniciaria em 1993. Com 2.541 votos (56,24% dos votos válidos) venceu Acélio com uma 

diferença de 305 votos. A competitividade daquele pleito se refletiu também nos resultados 

para o legislativo: das nove vagas em disputa, cinco foram ocupadas por candidaturas 

pedessistas – Tetê, Fausta de Fátima Bessa Ramos Gurgel
42

 (dra. Fausta), Maria Luceni de 

Oliveira, Adriano Torres Sales e Paulo Tinoco –; as outras quatro, por postulantes da 

coligação de Acélio – os tucanos Francisco Liberato Barroso (Chico do Neu) e João Holanda 

de Oliveira (Joãozinho), o peemedebista Alexandre Coutinho Júnior (Júnior do Alexandre) e o 

pedetista Fernando Bezerra. Apesar de Acélio não alcançar a vitória naquele pleito 

(conquistou 2.236 votos o que correspondeu a 46,80% dos votos válidos), credenciou-se para 

as disputas seguintes na arena política acarapense. 

Nesse pleito já foi possível distinguir duas facções políticas bem delimitadas e 

agrupadas em torno das lideranças de Flavinho e Acélio. Seriam essas lideranças que 

concorreriam e se alternariam na chefia do executivo municipal até as eleições de 2012.  

 

3.1.2 Kerres, o sucessor de Flavinho (1993 a 1996) 

 

Apesar de uma administração bem avaliada, a vitória do ―candidato do prefeito‖ 

foi bastante apertada. Para eleitores e políticos de Acarape, esse resultado foi reflexo dos 

perfis dos candidatos e campanhas em disputa naquele ano. Kerres ―era pouco ‗carismático‘‖, 

não possuía habilidades discursivas por isso ―mal falava durante os comícios‖. Acélio Freitas, 

por outro lado, jovem e filho do prefeito de Redenção, tinha curso superior, era ―excelente 

orador além de muito ‗carismático‘‖. Pertencente a uma família abastada, sua campanha se 

caracterizou pelo uso abusivo de recursos financeiros.  

Depositário da simbologia de Flavinho, Kerres foi eleito como aquele que teria a 

capacidade de dar continuidade aos bons resultados alcançados na gestão de seu antecessor. 

Sua administração, marcada pelo auge da arrecadação de impostos (Kerres foi quem ―colheu 

os frutos‖ do aumento de receita decorrente do funcionamento do complexo industrial no 

município iniciada no governo de Flavinho) manteve, ainda que de forma menos expressiva, a 

gramática clientelista. O que pôde ser observado na montagem do seu secretariado que 

                                                 
42

 Filha de Maria Bessa Ramos (atuante no processo de emancipação de Acarape e secretária de educação e chefe 

de Gabinete nas administrações de Flavinho e Kerres, respectivamente), construiu consistente carreira política 

sendo eleita e reeleita por quatro pleitos consecutivos (1992, 1996, 2000 e 2004). O qualificativo ―doutora‖ faz 

referência a sua profissão: advogada. 
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mesclou indicação de secretários com base em critérios técnicos e políticos (Ver Quadro 2). 

Quadro 2 – Quadro administrativo de Kerres (1993). 

Secretaria Secretário(a) Perfil da 

indicação 

Chefe de Gabinete Maria Bessa Ramos Técnica 

Obras Leônidas Bandeira de Menezes Política 

Saúde e Ação Social Maria Lúcia Malaquias Cordeiro Técnica 

Administração Valberto Costa Pontes Técnica 

Finanças Chhai Kwo Chheng* (Marcos Chhai) Técnica e política 

Agricultura Valter Carlos da Silva Política  

Educação Francisca Célia Mesquita Marques Política  

Diretorias 

Diretoria Diretor(a) Perfil da 

indicação 

Agricultura Antônio Nogueira de Oliveira (Nogueira) Política 

Educação Maria de Fátima Torres Chaves Técnica 

Saúde Roseane Chagas Bonfim** Política 

*Empresário a frente do grupo Yamacon. 

**Na época, esposa de Flavinho. 
Fonte: elaboração da autora com base em informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Acarape 

(2018). 

 

Vale destacar a importância das Diretorias – espécies de sub-secretarias que 

auxiliavam os (e em alguns casos, assumiam as prerrogativas dos) secretários e cujos diretores 

possuíam caráter de chefes dentro da administração – para a ampliação da prefeitura no que se 

refere a acomodação de personagens e cumprimento de acordos tecidos nas campanhas 

eleitorais.   

Ao assumir a prefeitura, Kerres encontrou um munícipio endividado. E, segundo o 

mesmo, para sanar as contas públicas foi impelido a quebrar alguns dos acordos políticos 

costurados durante as campanhas de 1992, esse foi um dos motivos que levaram ao 

rompimento com Flavinho, no final do mandato. 

Eu tomei posse domingo, na segunda-feira de manhãzinha já bateram na minha casa, 

às 4:00 horas da manhã já tinham vários credores do município para cobrar, fazer 

cobranças. E o funcionalismo público estava três meses atrasado: outubro, novembro 

e dezembro (...). A primeira coisa que eu tive que fazer foi reunir os funcionários, 

colocar os funcionários em dias e depois trabalhar 2 anos, arduamente, para pagar os 

servidores. Foi por isso ai que aconteceu esse rompimento e eu apoiei o Acélio [nas 

eleições de 1996] (Kerres, entrevista realizada em 29 de outubro de 2015). 

 

Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas durante os primeiros meses de 

administração, Kerres deu continuidade ao projeto de instalação de um polo industrial na 

cidade iniciado por Flavinho (ver Figura 19). Com o estabelecimento das primeiras fábricas, 

houve a necessidade de implantação de uma infraestrutura mínima para comportar indústrias. 

Foi nesse momento que a prefeitura viabiliza o abastecimento de água da cidade via adutora 
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que trazia água do Açude Acarape do Meio.  

Figura 19 - Na foto é possível observar os prédios onde funcionaram 

o Complexo Industrial do Grupo Yamacon. Atualmente, parte dos 

prédios sedia o Campus dos Palmares (UNILAB). 

 
Fonte: Google (2018). 

 

Com o polo industrial em plena atividade, houve um salto na receita arrecadada 

pelo município viabilizando a concretização de outros projetos tais como a reabertura da 

Estação Ferroviária de Acarape (com o retorno do trem de passageiros transportando 

acarapenses diariamente a Fortaleza, ver Figura 20) e a criação de núcleos produtivos com a 

implantação dos Centros Tecnológicos de Formação de Confeccionistas do Maciço de 

Baturité, os CTFCs.  

A terceira obra que conseguimos, (...) foi os CFCs, Centros de Formação de 

Confeccionistas do Maciço de Baturité. Por quê? (...) Nós conseguimos uma 

empresa grande de máquinas de costura e aí o Espírito Santo me iluminou e eu tive a 

ideia de criar um projeto de faccionistas para Acarape. Eu pensei ―nós temos 

máquinas de costura, nós temos muitas mulheres ociosas aqui na região, vamos criar 

um projeto de jeans‖. Criamos um projeto, eu montei todinho, foi aprovado pelo 

BNB. E hoje o Acarape tem em torno de 3 mil a 4 mil pessoas trabalhando em 

facções. Se não fosse isso, se não me engano até Barreira foi beneficiada, eu não sei 

como estaria a situação desse munícipio (Idem). 

 

O CTFC foi fundado em 1993, numa parceria entre grupo empresarial Kao Lin
43

, 

o Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura de Acarape. O objetivo do CTFC, que iniciou 

                                                 
43

 Grupo empresarial de investidores taiwaneses, o Kao Lin S/A era dono da fábrica Yamacon, empresa 

encarregada da fabricação de máquinas industriais de costura. O grupo também era responsável pela fábrica de 

confecção de jeans, pela fábrica de motores (montadora de motores de máquinas de costura), fábrica de 

ventiladores e a Jelly, fábrica de gelatina comestível (FOLHA DE SÃO PAULO, 1995). 
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suas atividades em junho daquele ano, era treinar e qualificar a mão-de-obra que seria 

posteriormente contratada pela fábrica de confecção via cooperativas.    

Figura 20 - Notícia sobre a reativação da linha férrea em Acarape (Jornal O Povo de 25 de 

setembro de 1994). 

 

Fonte: arquivo pessoal de Luciano Memória (1994). 

 

Diversas cooperativas foram abertas nos 13 municípios do Maciço de Baturité, 

com especial destaque a Acarape, Barreira e Redenção. Nelas se reuniam em torno de 25 a 30 

confeccionistas treinadas pelo CTFC. Em contratos fechados entre as cooperativas e a Kao 

Lin S/A, era assegurada a venda de toda a produção dos cooperados para a empresa 

taiwanesa. Em Acarape funcionavam três unidades confeccionistas, uma no centro da cidade e 

as outras duas nas comunidades de Pau Branco e Cantagalo.  

A partir de 1994, quando as cooperativas estavam em pleno funcionamento, 

registrou-se resultados diretos na economia local com reflexos na capacidade de consumo de 

populações que, até então, vivia basicamente da agricultura (cana, milho e feijão) e da 

extração mineral (exploração do cal).  

O impacto das cooperativas pode ser dimensionado pela criação de, 

aproximadamente, 100 postos de trabalho por cooperativa (cada cooperativa contava 

com três unidades elevando esse número para 300 postos diretos), numa população 

média de 10.000 habitantes na zona urbana e rural, com atividades econômicas 

originalmente restritas a algumas unidades mineradoras e de produção agrícola de 

subsistência (LIMA,1998, p. 8). 

 

Com um grupo político grande e heterogêneo, os desgastes logo apareceriam. 

Flavinho tinha interesse em candidatar-se a deputado estadual aproveitando-se das bases 

eleitorais de Antônio Jacó no Maciço de Baturité. Segundo o ex-prefeito, o deputado havia 
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feito a promessa de lançar Flavinho como seu sucessor na ALCE. Por isso, Flavinho cobrava 

o apoio de Antônio Jacó dentro do diretório estadual do PPR
44

, o que não viria a acontecer nas 

eleições de 1994.  

As eleições de 1994 confirmaram a hegemonia do tassismo no estado. A vitória de 

Tasso Jereissati em primeiro turno (alcançou 55,32% dos votos) e os excelentes resultados de 

sua coligação (a conquista das duas vagas no Senado
45

 e da maioria das vagas para a Câmara 

Federal e para a ALCE
46

) refletiam o clima de mudanças e enterraram de vez a força dos 

chefes políticos do extinto PDS, caso de Antônio Jacó. Em Acarape, por exemplo, os 

deputados Aécio de Borba e Antônio Jacó, que receberam votação expressiva em 1990, sequer 

foram eleitos em 1994. Aécio de Borba (PPR) obteve apenas 131 votos e Antônio Jacó (PPR) 

nem mesmo foi votado no município. Os candidatos com melhor votação em Acarape eram 

todos da coligação de Tasso Jereissati, a saber: para o governo, Tasso recebeu 2.215 votos 

(57,29% dos votos válidos); para o Senado, Lúcio Alcântara (PDT) e Sérgio Machado (PSDB) 

foram os campeões em votação, com 1.944 votos (29,55% dos votos válidos) e 1.212 votos 

(18,42%) respectivamente. Na Câmara Federal Balhmann (PSDB) conquistou 1.500 votos e 

João Jackson de Albuquerque Pereira (PSDB) obteve 1.104 votos no município. Para a ALCE, 

Mauro Filho (PSDB), com 805 votos; Cirilo Antônio Pimenta Lima (PSDB), com 543 votos e 

Tomaz Lima de Cavalcante (PSDB) com 273 votos foram os três melhor votados em Acarape 

o que já sinalizava uma tendência adesista (QUEIROZ, 1976) por parte do governo municipal.  

O desgaste entre Flavinho e Antônio Jacó se refletiu no quadro de forças da arena 

municipal e contribuiu para o progressivo afastamento de Kerres
47

. De fato, a quebra de 

alguns pactos tecidos no período pré-eleitoral com lideranças importantes para a sua vitória 

bem como a tentativa de blindar algumas ações de seu governo da interferência de Flavinho, 

antes de sinalizar para uma alteração na gramática política de Acarape, indicou uma tentativa 

de Kerres de construir sua autonomia política e descolar sua imagem da figura de seu 

antecessor. Exemplo disso foi o esforço em isolar Flavinho da máquina estatal, fato que 

                                                 
44

 Em meados da década de 1990, o PDS se funde ao PDC formando o PPR, que atuou entre os anos de 1993 a 

1995. Em 1996, PPR se une ao PP, dando origem ao PPB, que operou até o final da era Fernando Henrique 

Cardoso, em 2003, quando se transformou em PP, legenda atuante até hoje (Site do PP).  Ao longo de toda a sua 

carreira política, Antônio Jacó permaneceu no mesmo grupo político, apesar das alterações de legenda. 
45

 As duas cadeiras no Senado federal foram ocupadas por candidatos da coligação tassista: Lúcio Alcântara 

(PDT) e Sérgio Machado (PSDB). 
46

 Para a Câmara Federal, o PSDB conquistou 11 das 22 vagas destinadas ao Ceará. Na ALCE, só o PSDB 

elegeu 20 deputados estaduais; os demais partidos de sua base aliada, PTB e PDT, elegeram um e 4 deputados, 

respectivamente, das 46 vagas em disputa. 
47

 Divergências políticas e principalmente problemas de caráter pessoal foram os motivos do desgaste e, 

posteriormente, rompimento político entre Flavinho e Kerres. Esse rompimento culminou com a ida de Kerres 

para o grupo que fazia oposição a Flavinho. Anos depois, o ranço deixado pelo desentendimento entre os ex-

prefeitos foi o orientador de seus posicionamentos nas eleições que se sucederam.   
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fragilizou o poder e comprometeu as bases que davam sustentação política a Flavinho.   

Só que o Kerres foi ingrato comigo, ele me traiu politicamente e moralmente, foi o 

grande problema. (...) ele se tornou prefeito e eu desempregado, ele não me deu um 

bom emprego e nem me ajudou, nem honrou os compromissos que fiz por ele, eu 

fiquei devendo. (Flavinho, entrevista realizada em 07 de junho de 2016, grifos 

nossos). 

 

Alijado do poder pelo seu apadrinhado e sem o apoio de Antônio Jacó, que 

precisava fortalecer o elo com suas bases, restou a Flavinho se acomodar na oposição. Apesar 

de ser o titular da imagem-marca do ―emancipador‖, não pôde contar com a máquina 

municipal nem com a mediação de Antônio Jacó (para assegurar o repasse de verbas de outras 

esferas) ou com outras lideranças a nível estadual/federal que lhe permitisse acesso a recursos 

públicos capazes de revitalizar suas bases eleitorais. 

A despeito do desgaste com Flavinho, Kerres conseguiu manter sua base de apoio 

na Câmara e formar um grupo político competitivo para disputar as eleições seguintes.   

O Kerres foi o único prefeito que nós apoiamos, que atendeu todas as minhas 

reivindicações. Dentre elas está aqui: essa escola que foi demolida [durante a 

segunda administração de Acélio], o posto telefônico que foi colocado na mesma 

comunidade, a praça do [colégio] Maria do Carmo Bezerra, o alargamento dessa rua 

de baixo que vai para o Poço Escuro, tudo foi reinvindicação minha. A identidade 

que você não podia tirar, tinha que ir para Redenção, hoje você tira no Acarape. 

Tudo isso foi trabalho do Paulo Tinoco em parceria com o prefeito. Tudo isso eu fiz 

e tive esse apoio, coisa que o Flavinho, meu primo, prefeito e eu vereador sem ser 

pelo menos o vice-presidente da Câmara, pelo menos, eu não tive nem esse prazer 

(Paulo Tinoco, vereador [1989 a 1992, 1993 a 1996, 2009 a 2012 e 2013 a 2016], 

entrevista realizada em 20 de fevereiro de 2016). 

 

Para a sucessão de Kerres, que não possuía o capital político e o ―carisma‖ de 

Flavinho apesar de ocupar a chefia do executivo municipal, era necessário a indicação de um 

nome forte que pudesse competir com o ex-prefeito e antigo aliado. O vácuo deixado pela 

saída de Flavinho do grupo situacionista e a inabilidade de Kerres em preencher esse lugar de 

principal líder no município exigiam a realização de acordos com outras lideranças 

oposicionistas que agregassem capital político ao grupo. A sobrevivência política de Antônio 

Jacó, que tinha pretensões de concorrer a deputado estadual nas eleições de 1998, dependia do 

sucesso das candidaturas ao executivo municipal de seu grupo, principalmente nos municípios 

de Acarape e Barreira
48

. A saída encontrada foi trazer Acélio e Franzé e costurar uma grande 

aliança com as principais lideranças de Acarape. O interesse em Acélio se deu em razão da 

visibilidade de sua candidatura, não obstante a derrota, nas eleições de 1992. 

Apesar de Acélio não ter participado ativamente do processo de emancipação de 

                                                 
48

 Em Barreira, nas eleições de 1996, o candidatos ao executivo municipal apoiado por Antônio Jacó foi seu 

irmão, Ernani Jacó. Numa aliança entre o PPB e o PFL, Ernani Jacó foi eleito prefeito de Barreira com 4.287 

votos ou 52,17% dos votos válidos (TORRES, 2013). 
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Acarape, conseguiu acumular significativo capital social que o transformou em uma das 

personalidades mais conhecidas e, arriscamos dizer, bem quistas de Acarape. Nas falas de 

eleitores do município foi recorrente afirmações como: ―o Acélio é muito conhecido aqui‖, 

―todo mundo conhece o Acélio‖, ―o Acélio é uma figura e não tem besteira com ninguém‖, ―o 

Acélio é do povão, se dá com todo mundo e o povo gosta mesmo dele‖, ―esse jeito do Acélio, 

de todo mundo brincar com ele... é o que faz o povão gostar dele‖, ―o Acélio está onde o 

povão está. (...) se tiver um enterro ele está, se tiver uma festa de padroeiro, ele está, se tiver 

uma festa de escola ele está, se tiver um campeonato de futebol ele está‖, ―ele tem esse jeito 

assim, popular, do povão, e acho que é por isso que tem muita gente aqui que gosta muito 

dele‖.  

Em entrevista foi relatado um fato curioso:  

Foi numa festividade da paróquia, não me recordo quando, mas sei que estava 

entupido de gente. Quando ele [Acélio] chegou aquela multidão de gente foi logo 

falar com ele. Sabe o que ele fez? Um sururu de dinheiro. Deveria ser uns 

quinhentos reais todo em nota de cinco e dez. Se aquele dinheiro era dele, eu não 

sei. Só sei que ele rebolou para cima e o povo ficou doido catando o dinheiro. (...) 

Eu acho até que é por causa dessas coisas que o povão mesmo gosta dele. E o povão 

é eleitor certo dele. Todo político aqui sabe que o Acélio parece que tem uns votos 

guardados. Porque na hora que ele se elege [leia-se, candidata-se] para qualquer 

coisa ele vai e tira esse tanto de voto da gaveta (Dona Ceci, 71 anos, dona de casa e 

aposentada, entrevista realizada em 22 de novembro de 2014). 

 

Num grande acordo entre Antônio Jacó, Kerres e Franze, Acélio foi indicado 

como o ―candidato do consenso‖. Restava a indicação daquele que seria seu candidato a vice-

prefeito na disputa contra Flavinho. A opção pelo nome de Nogueira, antigo amigo de Bastião 

Freitas e importante liderança das zonas rurais do município (sobretudo nas comunidades de 

Pau Branco e Poço Escuro, onde se concentram suas bases eleitorais) não foi aleatória. O 

objetivo era agregar votos da zona rural já que Acélio dispunha de boa base eleitoral na área 

urbana de Acarape. 

As coligações que deram sustentação as duas candidaturas majoritárias de 1996 

em Acarape refletiram o panorama de divisões políticas no município. De um lado, a união 

entre PPB, PDT, PMDB, PSC, PT e PSDB em apoio a Acélio e Nogueira; do outro, Flavinho 

e Júnior do Alexandre
49

 isolados no PSD. 

 

 

 

 

                                                 
49

 Alexandre Coutinho Júnior foi eleito vereador pelo PMBD nas eleições de 1992, pela coligação que deu base a 

Acélio Freitas naquele pleito. 
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3.2 Fronteiras simbólicas borradas: o primeiro mandato de Acélio e o retorno de 

Flavinho a prefeitura. 

 

A transição do primeiro para o segundo ciclo se deu com o rompimento de 

Flavinho e Kerres – que indicou Acélio, principal adversário de Flavinho, a seu sucessor – e 

foi marcado por eleições com significativo grau de competitividade entre os postulantes ao 

cargo de prefeito. Admitimos que as eleições de 1996 e, em certa medida, as de 2000 

representaram um momento de fronteiras simbólicas borradas, para utilizar a expressão de 

Carvalho (2008), no que se referem a alternância no poder entre Acélio e Flavinho bem como 

a ineficiência de uma simbólica que permitisse ao seu portador estabilidade e continuidade de 

seu mando.  

Em meados da década de 1990, no auge do ―era Tasso‖, houve uma modificação 

dos padrões de sociabilidade e o consequente esgotamento da autoridade de Flavinho que, 

sem nenhum cargo político e aliança com políticos de outras esferas, foi perdendo, 

paulatinamente, o comando político do município. Num cenário de grande desenvolvimento 

econômico de Acarape, ter o controle da máquina pública assegurou a Kerres capital político e 

apoio financeiro suficientes para influenciar na escolha do seu candidato a sucessão e esvaziar 

a base política de Flavinho. Fato que nos levou a concluir o declínio de um ciclo (cujo 

domínio político era assegurado pela eficácia simbólica da imagem-marca do ―emancipador‖) 

e o reordenamento do tabuleiro político acarapense. 

Flavinho: (...) porque eu saí muito desgastado da prefeitura, não estava preparado 

financeiramente e ele [Kerres] tinha se reconduzido financeiramente (leia-se, 

conquistado estabilidade financeira). E algumas lideranças que eram do meu grupo, 

não sei por que razão, foram para lá. Inclusive o Kerres, meu ex-vice-prefeito.(...) se 

eu lhe disser que eu estava praticamente só mesmo (sic) com os partidos que me 

apoiaram, por que liderança política assim... Até mesmo os Jacó, eles viraram um 

pouco porque o Kerres e o Acélio tinha vínculo a eles. 

Monalisa Torres: o senhor pode nomear as lideranças que foram para o outro lado? 

Flavinho: o Kerres, o Franzé, o Cláudio vereador, o Zé Wilson. Eram poucas as 

lideranças e... agora ele [Acélio] juntava (leia-se, conseguiu a adesão) muito o 

povão, família, não é?! ... essas coisas. O Antônio Jacó, ele não apoiou diretamente, 

ele não aparecia muito, mas eles se encontravam. O Antônio era assim, quando se 

encontrava comigo era assim ―oi como vai?‖ e tal, mas a gente sabe que por longe 

ele articulava [os apoios necessários para a candidatura de Acélio] (Flavinho, 

entrevista realizada em 07 de junho de 2016). 

 

Elemento simbólico explorado nas campanhas de 1996 no Ceará – e que não pode 

ser desprezado – foi a imagem ―dos jovens empresários‖ cujos bons resultados das 

administrações foi ―apropriado‖ por outros candidatos (que buscaram apresentar ―perfis 
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semelhantes
50

‖) que disputaram o executivo municipal. A filiação ao PSDB, partido do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso e, mais importante, do governador Tasso Jereissati, 

também serviu como instrumento para fomentar essa identificação, assinalando a lógica 

adesista que orientou as relações políticas nas três esferas de poder, como ilustra a tabela 
51

 

abaixo.  

Tabela 2 - Distribuição das 

prefeituras por partido nas 

eleições de 1996 no Ceará. 

Partido  Prefeitos eleitos 

PDT 09 

PFL 11 

PL 04 

PMDB 22 

PPS 04 

PSB 03 

PSC 01 

PSD 30 

PSDB 79 

PT 01 

PTB 02 

Total  166 
Fonte: Elaboração da autora a partir de 

dados do TRE-CE (2016). 

 

Candidato apoiado pelo prefeito, filiado ao PSDB, mesmo partido do governador 

Tasso Jereissati, formado em administração, levantando a bandeira da continuidade da 

expansão industrial e crescimento econômico local, Acélio Freitas reunia as características do 

―ser carismático‖ tão bem aceitos pelo eleitorado de Acarape.  Do outro lado, pelo grupo da 

oposição, Flavinho, candidato pelo PSD
52

, reivindicava não só o título de emancipador como 

o de precursor da industrialização do munícipio. Seu retorno a política se deu, segundo o 

próprio, a ―pedidos de amigos e lideranças políticas‖ que não se viram representados ou que 

avaliaram negativamente a administração de Kerres.  

Questionados acerca da percepção que faziam de Kerres como político, muitos 

acarapenses afirmaram que a sua ―inabilidade de comunicação com os eleitores prejudicou 

sua carreira política‖. Nas palavras dos interlocutores ―ele era até um bom prefeito, mas a 

falta de jeito dele... de ser fechadão (sic), todo mundo comenta isso‖, ―ele foi um bom 

                                                 
50

 Postulantes jovens, com ensino superior (empresários, administradores, médicos, advogados), vestiam o 

discurso da administração gerencial voltada para o desenvolvimento econômico e se colocavam como os 

―candidatos do governador‖ na arena municipal.   
51

 Consideramos apenas os partidos que elegeram pelo menos um prefeito por sua legenda nas eleições de 1996, 

no Ceará.  
52

 Flavinho muda de partido, do PDS para o PSD, que tinha como um dos grandes nomes de suas fileiras o ex-

governador e ex-senador César Cals (filiado a legenda desde 1988 até sua morte). 
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prefeito, mas não sabia agradar o povo‖, ―o problema mesmo era o jeito dele que não 

agradava ninguém. Ele não era ‗carismático‘ como o Flavinho era... nem todo mundo entende 

isso‖. Foi por esse motivo que a presença de Kerres, nos comícios de Acélio, foi dispensada. 

Segundo Franzé Costa, aliado de Acélio, ―se alguém perguntasse em quem o Kerres votava, aí 

ele dizia ‗meu voto é do Acélio‘. Mas fazer campanha, participar das campanhas e subir no 

palanque? Nem Kerres fez, nem Acélio queria‖ (Franzé, entrevista realizada em 22 de junho 

de 2016).  

O Kerres, por motivos diversos (...) rompeu com o Flavinho. Então se rompeu com o 

ex-prefeito, então, logicamente, tirou a sustentação política, o apoio político, tirou a 

base financeira. Então o Flavinho foi para a [eleição] de 1992 sem o apoio do 

prefeito. E o prefeito da época, que era o Kerres (...) altamente desgastado, nem 

apoiou o Flavinho, que estava rompido politicamente e pessoalmente, e também o 

Acélio não o queria no palanque. Por quê? Porque ia prejudicar a candidatura. (...) 

claro, queria o apoio por trás. Sem aquele apoio formal, sem estar em comício. Por 

que a presença dele atrapalharia a candidatura do Acélio em 1996 (Franzé, entrevista 

realizada em 22 de junho de 2016). 

 

Figura 21 – Material de 

campanha de Acélio Freitas, 

candidato a prefeito pelo 

PMDB nas eleições de 1996. 

 
                                                          Fonte: Acervo pessoal de Fábio (1992). 

 

Com um grande arco de alianças e o apoio das principais lideranças de Acarape, 

Acélio foi para as campanhas eleitorais de 1992 numa coligação com expressiva capilaridade 

apresentando 47 candidaturas a vereador, dentre eles: vereadores que buscavam a (re)eleição 

como Tetê (PPB), Leônidas Bandeira (PPB), Maria Salete (PSDB), Valter Carlos (PSDB), 

Adriano Torres Sales (PSDB), Agliberto (PSDB), Teca (PSDB); outras lideranças com 
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importantes bases eleitorais como Franzé e Sérgio Mesquita além do apoio (informal) do 

prefeito e de Antônio Jacó. O PSD, partido que abrigou Flavinho e seu grupo, apresentou 

apenas 11 candidaturas ao legislativo, menos de um quarto de seu adversário. Os vereadores 

Paulo Tinoco, Maria Luceni e Joãozinho além de Ednardo Pinto da Silva (Ednardo) e Chhai 

Sun Chhong, membro do grupo Yamacon, formaram a base política de Flavinho e Júnior do 

Alexandre. 

Os slogans das duas candidaturas foram representativos das disputas simbólicas 

travadas naquele pleito. De um lado Acélio, jovem empresário (tinha 29 anos), aliado do 

prefeito, defendendo a ―continuidade do projeto de ampliação do complexo industrial‖ de 

Acarape na carona da ―Era Tasso‖ proclamava a competência necessária ―Pra fazer muito 

mais‖ (sic) pelo município.  

Foi por isso aí que aconteceu esse rompimento e eu apoiei o Acélio, porque um 

jovem, tinha competido comigo na eleição passada [1992], e eu apoiei pensando que, 

por ser formado em administração de empresa e ser um jovem, ele iria dar 

continuidade ao nosso trabalho de desenvolvimento do município de Acarape. Eu 

não queria que no Acarape ocorresse o mesmo erro que foi a falta de pagamento do 

funcionário. O funcionário tem farmácia para pagar, ele tem a mercearia para pagar, 

uma coisa que a gente chama aqui, a bodega. E quando você atrasa os funcionários, 

todo o comércio sai prejudicado com isso. Então eu apoiei o Acélio (Kerres, 

entrevista realizada em 29 de outubro de 2015, grifos nossos). 

 

Flavinho, tendo sido negado o ―direito‖ de valer-se da simbólica da 

industrialização, restou-lhe explorar a imagem de ―baluarte da emancipação‖, como ele 

mesmo se refere, ainda que de modo indireto no slogan ―Uma voz forte em defesa de nosso 

povo‖. A ideia era se colocar como um candidato que desde o início, ou seja, desde antes da 

emancipação, sempre se interessou em defender o bem-estar não de qualquer povo, mas do 

―seu povo‖, isto é, do povo acarapense numa clara tentativa de enfatizar uma identidade de 

origem, que remetesse a uma origem comum: o nascimento de Acarape, a conquista da 

autonomia político-administrativa de Acarape. 

Apesar de ser reconhecido como o principal personagem da emancipação, de ter 

sido o ―primeiro prefeito‖ e executor do projeto de instalação do polo industrial de Acarape, 

acreditamos na fragilidade do poder de Flavinho. Admitindo a vigência de uma gramática 

clientelista organizando a política no município, não ocupar nenhuma função na 

administração municipal e perder o apoio do prefeito foram decisivos para os resultados das 

eleições de 1996 que elegeu Acélio Freitas. 

(...) em 1992, quando o Acélio veio, fez uma campanha milionária. A campanha 

mais rica que já teve notícia na história de Acarape. (...) em 1996 foi uma campanha 

mais light. Por quê? Porque em 92 ele fez a base, já era conhecido. Porque [em 

1992] ele chegou de paraquedas e não era conhecido, não tinha tradição, não tinha 

raiz em Acarape. Mas em 96 já deu para criar raiz e amizade. Então em 96 já foi 
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uma disputa tranquila porque (...) o ex-prefeito Flavinho (...) não tinha o apoio do 

prefeito muito menos da prefeitura. (...) foi uma eleição quase uma homologação 

(Franzé, entrevista realizada em 22 de junho de 2016).  

 

Nessa disputa de candidaturas populares, de ―homens carismáticos‖, para usar a 

expressão de nossos interlocutores, a diferença entre os candidatos foi de 703 votos
53

 num 

universo de 7.162 eleitores. Acélio obteve 3.348 votos (56,24% dos votos válidos) e venceu 

em quase todas as comunidades
54

 de Acarape incluído a sede do município onde se concentra 

o maior contingente de eleitores. Flavinho teve a maioria de votos em apenas três 

comunidades: Garapa, Pau Branco e Poço Escuro (suas bases eleitorais) e, mesmo lá, com 

diferença muito apertada tendo em vista a atuação de Nogueira, cujas bases eleitorais se 

concentram historicamente nessas mesmas comunidades. Flavinho recebeu 2.605 votos 

(43,75% dos votos válidos). No que se referiu à eleição proporcional, sete vagas foram 

ocupadas por postulantes da coligação de Acélio: Tetê, dra. Fausta, José Edson Franco (Edson 

Franco), Teca, Agliberto, Fernando Bezerra e Franzé Costa; e as duas vagas restantes, pelos 

partidários de Flavinho, Ednardo Pinto da Silva (Ednardo) e Joãozinho. 

 

3.2.1 O primeiro mandato de Acélio Freitas (1997 a 2000) 

 

Eleito num grande acordo entre as principais lideranças de Acarape, a 

administração de Acélio seguiu o padrão adotado nas gestões anteriores de acomodar aliados 

na prefeitura. Seu secretariado (e aqui incluímos os cargos de diretoria que, como explicitado 

anteriormente, ocupou papel de destaque e dispunha de significativa autonomia dentro do 

executivo municipal) foi politicamente um dos mais robustos da história de Acarape (ver 

Quadro 3). 

Quadro 3 - Quadro administrativo de Acélio (1997). 

Secretaria Secretário(a) Perfil da 

indicação 

Chefe de Gabinete Maria Pires Moura Política 

Obras Eduardo Monteiro Política 

Ação Social Rosemary Paulino de Freitas* Política 

Administração Fernando Antônio da Costa Araújo Política 

Finanças José Wanderley Costa Técnica  

Agricultura Paulo César Roberto da Costa Política 

Saúde Vivian Torres Ramos de Freitas** Política 

Educação*   

                                                 
53

 A diferença foi 9,81% do eleitorado se comparado a todos os eleitores acarapense e de 11,39% quando 

considerado apenas os votos válidos naquela eleição. 
54

 Acélio venceu em seis das nove comunidades de Acarape. Foram elas: Centro e São Benedito que constituem 

a zona urbana acarapense e, na zona rural, Riachão do Norte, Cantagalo, Lagoa dos Veados e Tamanduá. 
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            Diretorias 

Diretoria Diretor(a) Perfil da 

indicação 

Ação Social Aurilene Martins de Sousa Araújo Técnica 

Obras Valter Carlos da Silva Política 

Urbanismo Manuel Ferreira da Costa Filho Política 

Cultura e desporto Francisco das Chagas de Castro 

Filho 

Política 

Educação Catarina Laborê de Castro Ramos Técnica  

Fomento e 

abastecimento 

Valdelia Maria Chagas Bonfim Política 

Agricultura Jobed Sales de Queiroz Política 

Saúde Antônio Nogueira Sales Júnior*** Política 

Administração Antoniel Evangelista de Lima Técnica 

*Irmã de Acélio Freitas. 

**Esposa de Acélio Freitas e primeira-dama de Acarape. 

***Não foi encontrada nenhuma portaria com nomeação para ocupar a pasta da 

Secretaria de Educação em todo o ano de 1997. 
Fonte: elaboração da autora com base em informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de 

Acarape (2018). 

 

Organizado a partir da gramática clientelista e enfrentando dificuldades 

financeiras, sobretudo a crise econômica da segunda metade da década de 1990, a gestão de 

Acélio foi marcada por três acontecimentos que refletiram no (re)ordenamento das facções 

para as eleições seguintes em 2000. Dois deles culminaram em conflitos que envolveram a 

prefeitura e movimentos sociais e/ou sindicais: O Assentamento 24 de Abril, o fechamento do 

grupo empresarial ligado a Yamacon e a greve geral dos servidores públicos municipais.   

Apesar de os engenhos terem sido praticamente extintos em Acarape, ainda 

restavam algumas poucas propriedades que cultivavam a cana, uma delas pertencente a 

Ypióca
55

, com filial no município. Muitas das fazendas, que outrora viviam da cana, tiveram 

suas atividades, ao longo dos anos, substituídas por culturas irrigadas (a fruticultura, por 

exemplo), ou mais resistentes a estiagem (milho e feijão) ou pela criação de bovinos e 

caprinos, atividades que ocupam significativo lugar na economia do município. Foi nesse 

cenário, de permanência do latifúndio e da desigualdade na posse da terra, que eclodiram 

movimentos sociais ligados a luta e ocupação do solo. 

Os conflitos por terra tiveram início em função de alterações no regime de 

arrendamento estabelecido entre fazendeiro e trabalhadores rurais da Fazenda Boqueirão
56

. 

                                                 
55

 Ypióca Agroindústria de Bebidas, conhecida indústria de produção de aguardente. 
56

 A Fazenda Boqueirão foi parte do latifúndio do coronel Juvenal de Carvalho. A partir dos anos 30 passou a 

família Vieira, sendo titular o Sr. Antônio Vieira. Na época dos conflitos com os trabalhadores rurais, a fazenda 

pertencia ao senhor Fernando Costa, então secretário de Administração do município, na gestão de Acélio. A 
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Esses sentindo-se prejudicados, convocaram reuniões com o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Acarape (STR)
57

 a fim de negociar acordos com os proprietários das terras. 

Segundo dossiê elaborado por membros do assentamento:  

A maioria dos ocupantes sempre moraram e/ou trabalhavam nessas terras, pagando 

renda de 02 (duas) sacas de produtos por 01 (um) quadro de terra. A partir do ano de 

1994, a ordem dos patrões era aumentar a renda para 03 (três) sacas de produtos por 

01 (um) quadro de terra (GRUPO AUTÔNOMO DO ASSENTAMENTO 24 DE 

ABRIL, 2001). 
 

Em entrevista, Sérgio Mesquita afirmou que havia um interesse do proprietário 

em vender a Fazenda Boqueirão para a Ypióca. Flavinho teria sido, inclusive, um 

intermediador importante nas negociações. A mudança no acordo de arrendamento teria sido 

uma estratégia utilizada por Fernando Costa para forçar uma ―saída voluntária‖ dos 

agricultores sem que ele fosse obrigado a pagar indenizações às famílias que lá moravam há 

anos.  

Em solidariedade as reivindicações dos trabalhadores rurais de Acarape, um grupo 

de pessoas ligadas ao Movimento Liga Camponesa (MLC) e ao STR se uniu aos agricultores 

da Fazenda Boqueirão a fim de proporem alternativas para o problema. Em reunião, 

decidiram preparar os ―roçados à revelia do proprietário pagando apenas o de costume e 

apontando já para uma possível ocupação da área‖ (Idem). Entretanto, segundo os assentados, 

a reunião marcada para encaminhar a ocupação foi totalmente esvaziada. 

Figura 22 - Assentamento dos trabalhadores rurais de Acarape na Fazenda 

Boqueirão, em 24 de abril de 1997. 

 
Fonte: Arquivo do STR (1997). 

                                                                                                                                                         
fazenda, como tantas outras em Acarape, chegou a agregar dezenas de trabalhadores rurais que, despossuídos de 

terra, trabalhavam em regime de arrendamento (MATA, 2011; GRUPO AUTÔMONO DO ASSENTAMENTO 

24 DE ABRIL, 2001).  
57

 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acarape foi fundado em 30 de março de 1989 por Sérgio Mesquita, 

líder sindical ligado às CEBs que participou do processo de emancipação política de Acarape e compôs a 

primeira Câmara de Vereadores do município.  
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Em 1995, durante a colheita, o proprietário da Fazenda Boqueirão resolveu 

colocar animais dentro das plantações antes da retirada da produção, o que aumentou o clima 

de tensão entre os envolvidos. Em resposta, os agricultores decidiram pelo não pagamento de 

renda. Nesse momento, foi exigida a intermediação do INCRA a fim de realizar uma vistoria 

da área, que coincidiu com a dispersão do MLC
58

. A ocupação foi preparada durante as 

mobilizações dos trabalhadores de Acarape a partir do segundo semestre de 1996.  

Segundo Mata (2001), em meio à queda-de-braço entre fazendeiro e 

trabalhadores, esses tentaram outros meios de chegar a um acordo, inclusive realizaram uma 

manifestação em 23 de abril de 1997, em frente à Câmara Municipal de Acarape, com vistas a 

pressionarem o poder público a tomar um posicionamento. O silêncio dos vereadores foi o 

estopim para a ocupação da fazenda, na madrugada de 24 de abril de 1997, e para o 

enfrentamento direto entre fazendeiro e camponeses.  

Logo no primeiro dia, o proprietário "visitou" a ocupação escoltado pela polícia 

local a fim de expulsar os ocupantes e dispersá-los. Entretanto, eles acabaram saindo 

correndo com medo da resistência e disposição das famílias ocupantes. Não se 

conformando, foram buscar reforço policial, os quais não tiveram sorte, pois ao 

chegarem novamente na ocupação, tiveram sua viatura incendiada acidentalmente. 

Os policiais acabaram retornando a pé para a cidade de Acarape e acabaram 

respondendo por uma representação feita contra os mesmos pelo fato de estarem 

atuando sem ordem judicial, apenas por solicitação do proprietário. Houveram várias 

tentativas de despejo, culminando com a liminar da juíza local de reintegração de 

posse. Mas diante da resistência dos ocupantes de não saírem da área e de, se 

necessário, partirem para o enfrentamento direto, várias entidades convergiram a fim 

de resolver o conflito, que só terminou com a resolução do INCRA de desapropriar a 

área, exatamente na hora em que se ia tentar fazer o despejo. A juíza retirou a 

liminar e determinou que a polícia militar recuasse. Logo em seguida, passou-se por 

todo o processo ordinário de desapropriação, imissão de posse e cadastramento das 

famílias (GRUPO AUTÔNOMO DO ASSENTAMENTO 24 DE ABRIL, 2001). 

 

Figura 23 - Viatura da polícia incendiada. 

 
                                          Fonte: Arquivo do STR (1997). 
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 O MLC se deslocou para Madalena, com vistas a ocupação da Fazenda Madalena Velha, no Sertão Central. A 

ocupação resultou no assentamento Mandu Ladino em Pentecoste. Em Acarape, permaneceu apenas um membro 

do MLC, Sérgio Mesquita, ex-vereador que ocupava o cargo de presidente do STR de Acarape (GRUPO 

AUTÔNOMO DO ASSENTAENTO 24 DE ABRIL, 2001). 
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Das vinte e oito famílias que participaram da ocupação, vinte foram cadastradas 

na antiga fazenda Boqueirão, que passou a se chamar Assentamento 24 de Abril. O 

assentamento, legalizado pelo INCRA em 1998, recebeu energia elétrica, saneamento básico, 

uma escola de educação infantil (Escola Municipal Rocha Ramos) e recursos para a 

implementação de políticas de subsistência das famílias assentadas. Além disso, todas as 

deliberações eram realizadas em assembleia pelas famílias, o que conferia grau de autonomia 

ao Assentamento. (MATA, 2011; GRUPO AUTÔNOMO DO ASSENTAMENTO 24 DE 

ABRIL, 2001).  

Como presidente do STR de Acarape, participante do processo de ocupação da 

Fazenda Boqueirão e membro da FETRAECE (Federação dos Trabalhadores Rurais, 

Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará), o ex-vereador Sérgio Mesquita 

assumiu o lugar de líder dos assentados e, devido ao seu envolvimento com o MST e sua 

ligação com Dedé Teixeira (então prefeito de Icapuí e figura de destaque no PT cearense), 

fundou o PT em Acarape
59

. 

No decorrer dos primeiros anos de legalização do Assentamento 24 de Abril, 

houve algumas desavenças provocados por divergências de opinião sobre a legitimidade do 

poder de Sérgio Mesquita. Os problemas frequentes enfrentados pelos assentados acerca da 

precariedade dos serviços públicos ofertados pelo poder municipal
60

, os conflitos entre 

assentados e prefeitura
61

 bem como da relação de seu líder com o então prefeito, Acélio 

provocaram a intervenção do INCRA e a saída de Sérgio Mesquita do assentamento. O ex-

vereador permaneceu a frente do STR de Acarape e fez uso dessa posição para apoiar 

politicamente a candidatura a reeleição de Acélio Freitas em 2000 (GRUPO AUTÔNOMO 

DO ASSENTAMENTO 24 DE ABRIL, 2001).   

O segundo evento que marcou a gestão de Acélio foi o processo de encerramento 
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 Após a legalização do Assentamento 24 de Abril e em razão da sua atuação frente ao STR, Sérgio Mesquita 

fundou o PT em Acarape em junho de 1999, se tornando o principal nome do partido na cidade. Sua militância 

em movimentos ligados às lutas dos trabalhadores rurais no Ceará e sua atuação no PT o aproximou de 

importantes lideranças petistas a nível estadual como Dedé Teixeira e principalmente José Guimarães, com quem 

mantém boas relações até hoje. Por essa razão, em todas as eleições gerais em que Guimarães se candidatou (a 

partir de 2002), recebeu votação das bases de Sérgio Mesquita em Acarape. 
60

 Principalmente na irregularidade do transporte escolar (segundo depoentes, desviado para outros fins), 

responsável pelo transporte dos filhos dos agricultores, na maior parte adolescentes, para as escolas da sede do 

município.  
61

 Sobre o descarte do lixo em aterro sanitário nas proximidades da nascente do riacho que abastece o açude do 

assentamento. ―Há seis anos a prefeitura jogava todo o lixo do município (inclusive o hospitalar) naquelas 

nascentes. Foi necessário uma luta que incluiu desde denúncias à SEMACE até embargo (...) pela própria 

comunidade das caçambas que transportavam o lixo (...). A prefeitura acabou pagando (...) pesada multa por 

reincidência. As consequências desse processo foi a poluição das águas (...). Atualmente [período referente a 

2001], as águas do açude são impróprias para consumo humano, apesar de todos se verem obrigados a bebê-las 

por falta de opção‖ (GRUPO AUTÔNOMO DO ASSENTAMENTO 24 DE ABRIL, 2001).  
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das atividades da Yamacon a partir de 1998.   

Desde a instalação do complexo industrial no município, no início dos anos 1990, 

ficou acordado entre Governo do Estado, prefeituras e empresários que a produção de 

vestuários (foco do projeto) seria realizada através de um regime de cooperativas. Várias 

unidades de cooperativas de confeccionistas foram abertas nas cidades do Maciço de Baturité, 

com mão-de-obra local treinada no CTFC, e responsável por toda a produção que seria 

comercializada pelo grupo taiwanês.  

No entanto, apesar do aumento na renda municipal (em 1995 registrou-se um salto 

em arrecadação de ICMS de R$ 30 mil para R$ 380 mil por mês), no crescimento do 

comércio local, o regime de cooperativas já dava sinais de esgotamento. Pesquisas apontaram 

a precarização do trabalho dos costureiros tendo em vista não apenas as péssimas condições 

sanitárias a que os mesmos eram submetidos (trabalhavam em galpões sem ou com pouca 

ventilação e precário abastecimento de água), como às horas de trabalho excedentes, que 

sempre extrapolavam as oito horas do expediente ou se estendiam  aos sábados, a fim de 

atender as metas diárias de produtividade. Além disso, as máquinas utilizadas nas 

cooperativas (compradas a Yamacon e avalizadas pelo grupo Kao Lin) não pertenciam às 

cooperativas, ao contrário, eram do Banco do Estado do Ceará (BEC) até que os cooperados 

quitassem os empréstimos com o banco. As fiscalizações e cobranças dos supervisores da Kao 

Lin (sempre presentes nas cooperativas), o pouco entendimento dos cooperados sobre o 

funcionamento das cooperativas, a inexistência de direitos trabalhistas (férias, licença 

maternidade, etc.) e irregularidade dos valores recebidos como salário, que variavam segundo 

a produção (que dependiam dos repasses de matéria-prima enviados pela Kao Lin às 

cooperativas) contribuíram para o esgotamento do regime de cooperativas. 

Em agravamento a esse quadro, em 1997, todas as cooperativas vinculadas a 

Yamacon foram fechadas, as máquinas de costura foram levadas pela fábrica para seus 

galpões onde os confeccionistas passaram a trabalhar. Com a justificativa dos altos custos 

logísticos (transporte de cooperados, matéria-prima, produção, etc.), as cooperativas foram 

incorporadas como ―anexos da fábrica‖ embora os confeccionistas continuassem a receber 

seus rendimentos como se ainda trabalhassem em regime de cooperativas. 

Nesse período, o grupo empresarial taiwanês já não honrava os empréstimos 

contraídos com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), tampouco suas dívidas com 

fornecedores e com os confeccionistas, que ―não recebiam pagamento por seus produtos sob a 

alegação de que teriam primeiro de pagar dívidas contraídas com a Yamacon e a Kao Lin‖ 

(FATURAMENTO, 2001) acerca da compra das máquinas de costura utilizadas.  
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Com dívidas que ultrapassavam os R$ 36 milhões
62

, deviam não só aos bancos 

como ao Estado (fim da isenção fiscal), aos fornecedores e trabalhadores e por serem réus em 

diferentes processos na justiça (respondiam à acusação que iam desde estelionato, fraude à 

formação de quadrilha), o grupo empresarial Yamacon decretou falência e encerrou suas 

atividades.  

O que aconteceu foi que eles [empresários taiwaneses] tinham a isenção fiscal de 

dez anos para ficarem instaladas aqui no município. O governador assinou um 

decreto, o governador era Ciro e o secretário era Antônio Balman, que hoje é 

deputado federal. Eles deram uma isenção de dez anos aos asiáticos, que eram os 

japoneses donos do grupo Yamacon (sic). E acabou essa isenção e a empresa foi a 

bancarrota, quebrou. A empresa quebrou e deixou uma dívida milionário no Banco 

do Nordeste e foi embora. Não conseguiu honrar com o empréstimo. O Banco do 

Nordeste concedeu o empréstimo de 30 milhões de dólares e eles não conseguiram 

honrar. O banco também deu um prazo de dez anos e eles não conseguiram honrar. 

Aí a empresa findou os seus trabalhos e foi embora, mas deixou o legado aí: seus 

galpões, onde funciona a UNILAB. O grupo Yamacom, a época.... a prefeitura 

desapropriou e recebeu metade e a outra metade foi para os pequenos empresários 

que estavam aí (Fábio, 28 anos, ex-secretário de Acarape e advogado, entrevista 

realizada em 23 de outubro de 2015). 

 

O resultado do fechamento do polo industrial foi não só o aumento do número de 

desempregados como a queda na arrecadação municipal, o que teria contribuído para a greve 

geral dos servidores públicos municipais em 2000. Nesse intervalo de tempo, Flavinho e 

Antônio Jacó, interessados em candidatar-se ao legislativo estadual, intensificaram suas 

atividades em Acarape a fim de fortalecer suas lideranças para as disputas proporcionais de 

1998. Antônio Jacó, por exemplo, passou a participar, com maior frequência, de eventos e 

ações da prefeitura ao lado de Acélio Freitas, como ilustra a Figura 24. 

Figura 24 - Inauguração do Paço Municipal de Acarape 

na antiga Estação Ferroviária de Acarape com a 

presença do deputado Antônio Jacó.  

 
                                     Fonte: Arquivo pessoal de Luciano Memória (s/d). 
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 Esse valor corresponde apenas à dívida cobrada pelo BNB, reivindicada na Justiça, referente a empréstimos 

concedidos ao grupo Yamacon desde sua instalação em Acarape. 
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Aproveitando-se da conjuntura local de desgaste do prefeito, Flavinho lançou 

candidatura ao cargo de deputado estadual, concorrendo diretamente com seu padrinho e 

antigo chefe político, Antônio Jacó. Além das pretensões de ocupar uma das cadeiras da 

Assembleia Legislativa, Flavinho admitiu que pretendia ―medir seu potencial eleitoral em 

Acarape‖ com o propósito de se fortalecer para disputas locais futuras. Para tanto, Flavinho se 

articulou a outras lideranças, dentro e fora de Acarape, entendendo a necessidade de reforçar 

seu capital político e se manter vivo no tabuleiro político local. 

Durante a gestão de Acélio [1997 a 2000 que ele ganhou a política (...) eu andava 

nas comunidades. Nunca deixei de andar para poder não perder o contato e procurei 

me encostar próximo de outras lideranças, por exemplo, Júlio César, ex-prefeito de 

Maracanaú para eu não morrer [politicamente]. (...) Eu me candidatei a deputado em 

1998. Eu fui candidato a deputado em 1998 e só o Moroni teve quase 3.000 votos. 

Foi um deputado federal que revolucionou e foi num momento em que eu me 

encostei próximo do Moroni, a minha liderança também cresceu e aí foi quando eu 

voltei a prefeitura em 2000. Voltei com força total (Flavinho, entrevista realizada em 

07 de junho de 2016). 

 

O trabalho de reconstruir sua imagem dentro de Acarape combinado com a 

constituição de novas alianças com lideranças de destaque em outras esferas revitalizou a 

força política de Flavinho nas eleições de 1998. As campanhas daquele ano não deram apenas 

ânimo novo para Flavinho ao associá-lo a personagens emergentes no cenário político 

cearense como funcionaram como um teste para as disputas pelo executivo local.  

Monalisa Torres: Nas eleições de 1998, metade da gestão de Acélio, o senhor se 

candidatou a deputado estadual pelo PTB. Por que o PTB?  

Flavinho: porque o vento soprou e eu tenho uma afinidade muito grande com esses 

municípios da circunvizinhança que é o Pacajus. E, na época, o presidente do PTB 

era do Pacajus. Aí eu me afinei com ele e ele me fez essa provocação dizendo que 

me dava a legenda do PTB. Aí eu saí do partido que estava [PSD] e fui para o PTB 

me garantindo a legenda. E ele me convenceu que eu indo para o PTB, mesmo que 

eu não fosse eleito [a deputado estadual], eu me credenciava para a disputa para a 

posteriori [eleições de 2000 para prefeitura de Acarape]. E foi o que aconteceu e eu 

fui feliz. E eu, dentro do meu município, eu fiquei credenciadíssimo. Inclusive o 

meu concorrente ficou com medo porque eu ―o homem tem voto‖. Eu tirei voto em 

Barreira, tirei quase 3.000 votos em Acarape, em Redenção eu tirei 1.000 e pouco 

para deputado estadual. Aqui para nós, não teve uma seção em Redenção que eu não 

surrasse o Antônio Jacó, foi aí que o Antônio Jacó ficou com medo. Aí foi erro meu 

e dele [Antônio Jacó], mais dele porque ele me estimulou a ser candidato. Querida, 

quem era para me dar a legenda era Antônio Jacó, aí ele não me deu por isso eu fui 

para o PTB (Flavinho, entrevista realizada em 07 de junho de 2016). 

 

Seguindo a lógica da verticalização das coligações nas diferentes esferas, Flavinho 

optou por montar uma dobradinha com o candidato tucano à Câmara Federal Moroni Torgan. 

A dobradinha Flavinho-Moroni foi bem sucedida em Acarape obtendo as melhores votações 

para deputado estadual e federal: respectivamente 2.958 votos (62,59% dos votos válidos) e 

1.667 votos (33,39%). As candidaturas ao legislativo estadual e federal apoiadas por Acélio, 

Antônio Jacó (PPB) e Adolfo de Marinho Pontes (PSDB), receberam 994 votos (21,03% dos 
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votos válidos) e 702 votos (16,58%). Apesar de não ter sido eleito, os excelentes resultados 

obtidos por Flavinho naquele pleito o credenciaram a ser o favorito para a corrida eleitoral a 

prefeitura de Acarape em 2000. 

No segundo semestre de 2000, às vésperas do pleito municipal, a redução nos 

repasses do FUNDEF aliado a má gestão do fundo resultou no atraso no pagamento dos 

professores da rede municipal de Acarape. Salientamos que o atraso no pagamento dos 

servidores impactou diretamente na economia local, sobretudo no comércio devido à falta de 

circulação de dinheiro. Nessas circunstâncias, destacamos que parte significativa da renda que 

movimenta(va) a economia deriva(va) do funcionalismo público, posto que a prefeitura era/é 

um dos principais empregadores no município.   

Como pode ser observado no gráfico abaixo, a partir dos anos 2000, a queda do 

PIB da indústria foi acompanhado por uma progressiva participação do setor de serviços no 

PIB acarapense. O que significa dizer que a saída do grupo Yamacon alterou profundamente a 

economia local abrindo espaço para o crescimento do comércio e de outros serviços tais como 

a administração pública, que atualmente emprega um número considerável de pessoas no 

trabalho formal no município
63

.  

Gráfico 1 - Produto Interno Bruto de Acarape (2002 a 2015). 

 
            Fonte: elaboração própria com base em dados disponíveis no IPECE (2018). 

 

Num cenário de crise econômica provocada pelo fechamento do complexo 

industrial Yamacon (queda na arrecadação municipal e desemprego) e pelo atraso no 

                                                 
63

 Em levantamento realizado pelo IPECE (2016), em números absolutos, foram registrados 46 empregos 

formais na atividade de extrativismo mineral, 550 na indústria de transformação, 42 na construção civil, 94 no 

comércio, 790 em prestações de serviços diversos e 669 na administração pública.  
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pagamento do funcionalismo, o prefeito viu esgotar-se sua capacidade de alimentar suas bases 

e ―cumprir com o papel mínimo que era pagar os funcionários em dia‖, somou-se a isso, 

problemas de mau gerenciamento dos recursos públicos que provocaram uma série de 

desgastes entre a prefeitura e os acarapenses. 

Tetê: (...) Mas o Acélio deixou muito a desejar. 

Monalisa Torres: Em que aspecto? 

Tetê: Em tudo. Não levava nada a sério, deixava assim as coisas, administrava por 

telefone, gosto muito dele, imensamente, é meu amigo, mas ele... Imagine, o prefeito 

tem que morar no seu município, embora ele tenha uma casa de praia, embora ele 

tenha um apartamento em Fortaleza, isso não impede... Mas pelo menos 70% do seu 

tempo ele tem que viver no seu município. (...) Porque não acompanhando, qualquer 

um desanda. A gente tira pela casa da gente, se você não acompanhar tudo da sua 

casa, de perto, vira bagunça. Então o Acélio, muito bom, muito amigo, mas deixava 

muito a desejar. Começava uma obra e não terminava, contratava pra fazer os 

trabalhos e não pagava no dia combinado, essas coisinhas que ia deixando o povo 

magoado (Tetê, entrevista realizada em novembro de 2014). 

 

O excelente desempenho de Flavinho nas eleições de 1998 aliado a expectativa de 

que ele, como ―primeiro prefeito‖ e o ―responsável pela industrialização‖, pudesse dar 

resposta aos problemas da economia local desestabilizaram a facção política que dava 

sustentação a Acélio, o que ficou evidente nas eleições de 2000.   

Mesmo com a máquina pública na mão, Acélio perdeu aliados importantes. Foi o 

caso da vereadora Tetê (PP) que compôs uma chapa majoritária com a professora e ex-

secretária (nas gestões de Flavinho e Kerres) Iracema Alves de Castro (PPB). As professoras 

tiveram ao seu lado mais nove candidaturas ao legislativo pelo PP. Outros nomes como 

Fernando Bezerra (PDT) e Catarina Laborê (PTB), figuras que compuseram o quadro 

administrativo de Acélio, lançaram candidatura ao legislativo municipal pela coligação que 

deu base a Flavinho. 

Como grande nome da oposição, Flavinho conseguiu reunir cinco partidos (PTB, 

PDT, PMDB, PPS e PSD) e recebeu apoio de 46 postulantes a vereador. Agliberto, seu 

candidato a vice, o comerciante Obedes Sales e os candidatos a vereador pessedistas Paulo 

Tinoco, Ednardo e Edilberto Bezerra
64

 e os petebistas Dra. Fausta e Lin Kun Yu (Renato Chai) 

foram nomes que agregaram capital político a sua candidatura. 

Desgastado entre os acarapenses e parte significativa das lideranças do município, 

Acélio candidatou-se a reeleição, juntamente com o também tucano Nogueira, numa 

coligação com o PT de Sérgio Mesquita. Com o encolhimento de sua base política, a 

coligação governista contou apenas com 14 candidaturas a vereador, dentre eles: o petista 

Sérgio Mesquita e os tucanos Teca, Valter Carlos, Franzé Costa, Joãozinho e o antigo aliado 
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 Filho do ex-vereador Chico do Neu, importante figura da localidade de Cantagalo. 



 

95 

de Flavinho, Júnior do Alexandre. 

As eleições se polarizaram entre Acélio e Nogueira, candidatura governista, contra 

Flavinho e Agliberto, constituindo a oposição. Ciente das críticas e desgastes de sua gestão, 

Acélio buscou afirmar sua reeleição a partir da ideia de uma ―mudança‖ dentro da 

continuidade. O slogan ―Novos rumos‖ retratou essa tentativa de reconciliação com o eleitor 

―decepcionado com a administração do prefeito‖. ―O povo unido por um Acarape melhor‖ foi 

o slogan trabalhado por Flavinho. Mais uma vez, a categoria povo foi acionada e 

―conclamada‖ a se unir em torno de um desejo comum: o melhor para Acarape. É interessante 

colocar que, naquele momento de fronteiras simbólicas borradas, a simbólica do 

―emancipador‖, ou seja, daquele que junto do povo foi (e seria) capaz de transformar (para 

melhor) a realidade de Acarape ainda conseguia mobilizar adeptos, portanto continha seu grau 

de eficácia. 

Os bons resultados eleitorais de 1998 deram visibilidade a Flavinho e 

contribuíram para reanimar sua simbólica de ―emancipador‖ na memória do acarapense. No 

entanto, segundo Franzé, ―o fracasso da gestão de Acélio (...) [que] deixou a desejar em todos 

os pontos, em todos os aspectos‖, foi o que ―deu vitória a Flavinho em 2000‖ que venceu em 

quase todas as comunidades de Acarape (com exceção da Lagoa dos Veados) superando a 

votação de seu adversário em 1.032 votos. Com um total de 3.529 votos (54,84% votos 

válidos), Flavinho foi eleito prefeito. Seus concorrentes, Acélio e Tetê, obtiveram 2.497 

(38,80%) e 408 (6,34%) votos, respectivamente.  

A preferência pelas candidaturas da oposição também se refletiu na Câmara dos 

Vereadores. A coligação de Flavinho elegeu seis vereadores: Dr. Fausta, Edson Franco, 

Francisco Edilberto Bezerra Barroso (Edilberto), José Alberto Bernardo da Costa (Zé do Bar), 

Ednardo e Lin Kun Yu (Renato Chai). Da base de Acélio, saíram apenas três vereadores, 

foram eles Júnior do Alexandre, Franzé Costa e Joãozinho. 

Após as eleições de outubro de 2000, já no final da gestão de Acélio, em função 

de atrasos no pagamento dos salários dos servidores públicos municipais, em novembro de 

2000 eclodiu a greve geral. Em assembleia realizada no dia 9 de novembro, os funcionários 

votaram pela paralização geral que ocorreu entre os dias 13 e 17 do mesmo mês. Ainda como 

forma de pressionar o poder público, os grevistas, coordenados pelo Sindicado dos Servidores 

Públicos Municipais de Barreira e Acarape
65

 (SIMSEMBA), sob a presidência de Alailson 
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 Em paralelo a greve dos servidores de Acarape, outra greve, dos professores da rede pública municipal de 

Barreira que reclamavam o atraso de três meses no repasse de seus salários, também estava sendo dirigida pelo 
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Saldanha, organizaram um acampamento na Secretaria de Finanças do Município e lá ficaram 

até a ordem de despejo expedida pela Juíza Daniela Pontes de Arruda Pinheiro (MATA, 2011). 

Os servidores voltaram as suas atividades em dezembro de 2000 após acordo judicial firmado 

entre prefeitura (na transição de gestões) e servidores que obrigava o repasse dos salários 

atrasados.  

 

3.2.2. O retorno de Flavinho a prefeitura (2001 a 2004) 

 

Flavinho foi reconduzido a prefeitura num clima de grande expectativa sobretudo 

em virtude da ampla base política que lhe deu suporte: apoio de parte significativa das 

lideranças acarapenses e da maioria na Câmara dos vereadores. Apesar do desejo da retomada 

dos ―tempos de glória‖ ter orientado adesões nas eleições de 2000, o encerramento do ciclo da 

mudança sem ruptura e, portanto, o esgotamento da eficácia simbólica do ―emancipador‖ 

aprofundou a gramática clientelista no que se referiu a relação entre prefeito e suas bases 

política e eleitoral. Exemplo disso foi a própria montagem do secretariado de Flavinho que, 

diferente do quadro administrativo construído em seu primeiro mandato, contou com 

indicações de perfil majoritariamente políticas, como mostra o Quadro 4. 

Quadro 4 - Quadro administrativo de Flavinho (2001). 

Secretaria Secretário Perfil da indicação 

Chefe de Gabinete Fernando Bezerra Política 

Urbanismo e Obras Públicas José Raimundo Lima Júnior  Política 

Ação Social Creusa Moreira da Silva* Política / Nepotismo  

Administração  Valberto Costa Pontes Técnica e Política  

Finanças  José Wagner Rodrigues Política 

Agricultura e Recursos 

Hídricos 

Antônio Wilson Plutarco 

Nogueira 

Política  

Saúde  Tatiana Macedo Feitosa Política  

Educação, cultura e 

desporto 

Ana Cristina Ferreira Lima Política  

Diretoria 

Diretoria Diretor(a) Perfil da indicação 

Administrativo  Pedro Neto da Silva Ferreira Política 

Urbanismo  Francisco Chagas do 

Nascimento 

Política  

Obras públicas  Alonso Sales de Queiroz  Política 

Serviços Públicos Leônidas Bandeira de Menezes Política  

Finanças  Maria Auxiliadora Lima 

Lucena 

Técnica  

                                                                                                                                                         
SIMSEMBA que, de igual modo, coordenou o acampamento dos servidores barreirenses no paço municipal 

(TORRES, 2013). 
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Educação  Catarina Laborê Técnica e Política  

Cultura e desporto Fernando Leal Política 

*Esposa de Flavinho e primeira-dama de Acarape.  
Fonte: elaboração da autora com base em informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Acarape (2018). 

 

Segundo Franzé Costa, a gramática clientelista também deu o tom no que se 

referiu a relação entre o executivo e o legislativo, fragilizando mais ainda a facção 

oposicionista. 

Em 2000, na verdade eu fiquei isolado na oposição. (...) um vereador, para ser eleito 

e ficar na oposição é muito difícil. (...) Clientelismo: a maioria dos eleitores precisa 

do prefeito, precisa dos vereadores. Então se você passa quatro anos longe do poder, 

para ele [político] fazer algo para o eleitor do próprio bolso não tem condições, aí 

dificulta (Franzé, entrevista realizada em 22 de junho de 2016). 

 

A conjuntura de crise econômica a nível nacional e a queda da arrecadação em 

virtude do fechamento das fábricas dificultaram o cumprimento dos acordos realizados por 

Flavinho com sua base política. Além disso, a composição de um quadro administrativo 

pouco técnico contribuiu para a má gestão dos recursos municipais agravando o cenário de 

desequilíbrio das contas públicas.  

Quando ele foi gestor cometeu uma série de falhas [em razão] de promessas [não 

cumpridas]. E o grupo dele, que ele colocou na gestão, não ajudou muito. Quando 

veio a fiscalização do TCM, eu me lembro bem, identificou que na contabilidade 

tinha umas coisas que não existiam. E ele também ficou muito ausente. Por ser o 

prefeito ele começou a frequentar locais inapropriados [para uma figura pública] e a 

fazer coisas que não condizem com o papel de prefeito. (...) E isso, quem é gestor, 

não pode cometer essas falhas não. E com isso ele começou a perder espaço, até que 

hoje... taí! (sic). (Mário, 53 anos, funcionário público de Acarape [agente 

administrativo], entrevista realizada em 23 de junho de 2016). 

 

Desgastado politicamente e publicamente, Flavinho foi paulatinamente perdendo 

seus aliados na arena municipal e o apoio popular. Do lado da oposição, Acélio começou a 

articular-se com lideranças insatisfeitas com a administração do prefeito enquanto preparava 

sua candidatura a deputado estadual nas eleições de 2002.  

A administração do Flavinho foi um desastre. Eu sempre digo: na política tem que 

ter sorte. (...) O desgaste do Flavinho foi tão grande que, da conjuntura, o Acélio se 

tornou melhor do que ele. (...) Eu pertenci historicamente ao grupo do Acélio, e via 

os erros históricos que ele cometia. O secretário de finanças mandava mais que o 

prefeito, etc, etc. Se alertar na Câmara e o cara for inteligente e vivo ele conserta o 

erro. (...) ―Acélio, deixa correr frouxo [a administração de Flavinho] porque vai ser 

um desastre total‖ [aconselhava Franzé]. E aí foi. Quando chega em 2004, aqueles 

que estavam, se passaram quatro anos [parte ininteligível] na prefeitura foram os 

primeiros a pular fora e deixaram o Flavinho a ver navios. Ele ficou só e nessa 

eleição o Acélio ganhou tranquilo (Franzé, entrevista realizada em 22 de junho de 

2016). 
 

À exemplo de Flavinho, a candidatura de Acélio ao legislativo estadual em 2002 

cumpriria dois papeis: vitrine política frente ao eleitorado acarapense e teste para as próximas 

eleições locais. Interessante destacar que ambas as facções que disputavam a hegemonia no 
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campo político no município, para as eleições de 2002, montaram coligações que seguiam a 

lógica do situacionismo verticalizado numa clara tendência adesista, isto é, como forma de 

manter alianças políticas em outros níveis de governo que permitissem alimentar (e ampliar) 

suas bases eleitorais no município. 

Figura 25 - Material de campanha de candidatos a deputado (estadual e 

federal) para as eleições de 2002, em Acarape. 

 
                 Fonte: Acervo pessoal de Fábio (2002). 

 

Acélio buscou fortalecer seu perfil de ―grande doador‖ e marcar seu lugar como 

liderança oposicionista em Acarape. Com o slogan ―O amigo de sempre‖, aproveitou-se do 

descrédito posto em Flavinho para reforçar sua imagem de homem ―carismático‖ e reconstruir 

seu capital político a fim de pavimentar sua candidatura para as eleições seguintes. Os 

resultados daquela eleição já esboçavam os posicionamentos e adesões que se configurariam 

nas eleições de 2004 em Acarape. Todos os candidatos apoiados por Acélio foram 

expressivamente melhor votados que as candidaturas patrocinadas pelo prefeito Flavinho. 

Candidato a deputado estadual pelo PHS, Acélio Freitas obteve 2.904 votos (45,44% dos 

votos válidos no município); seu candidato a deputado federal, Arnon Bezerra (PSDB) 

recebeu 1.324 votos (20,77%); seus senadores, Tasso Jereissati (PSDB) e Patrícia Saboia 

(PPS), tiveram 4.382 votos (40,47%) e 4.059 votos (37,74%) e seu governador, Lúcio 

Alcântara, 3.363 votos (59,92%).  

A grande derrota de Flavinho em 2002 – que também declarou apoio a Tasso, 

Patrícia e Lúcio Alcântara – pôde ser observada na votação obtida por seus candidatos a 

deputado estadual e federal: Luiza Maria Rocha Costa Lima e Léo Alcântara, ambos do 
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PSDB, receberam respectivamente 1.002 e 727 votos.  

Mesmo mantendo um bom relacionamento com o governador eleito Lúcio 

Alcântara e logrando conseguir repasses para a realização de obras/ações em Acarape, os 

problemas de má gestão dos recursos municipais só agravavam o desgaste do prefeito. 

Minha relação com o Lúcio era muito boa.  Minha relação com o Lúcio... como 

consequência eu votei no filho dele, no Léo Alcântara. Dei uma votação até boa. Aí 

ele trouxe o balneário do açude Hipólito, dois balneários; o ginásio do Acarape e 

trouxe umas benfeitorias para o colégio... e trouxe uma ajuda também para a saúde, 

uns equipamentos (Flavinho, entrevista realizada em 07 de junho de 2016).  

 

A crise na gestão de Flavinho atingiu seu ápice em dezembro de 2003 quando o 

prefeito, por não cumprir o acordo judicial pactuado em 2000 entre prefeitura e seus 

funcionários acerca do atraso no pagamento do funcionalismo, foi surpreendido por outra 

greve geral dos servidores públicos municipais que, mais uma vez, com apoio do SINSEMBA 

acamparam no paço municipal.  

Mesmo desgastado politicamente e sem apoio da maioria dos vereadores e 

lideranças que passaram a compor as facções políticas de Acélio e Obedes, Flavinho tentou se 

reeleger em 2004. Com o slogan ―Acarape tem passado, presente e futuro‖, empenhou-se em 

resgatar a empatia do eleitorado acarapense ao acionar a simbólica do ―emancipador‖. 

Fazendo referência aos ―tempos de glória‖ e ao seu papel histórico no processo de 

industrialização do município, apresentou uma chapa majoritária com Chhai Suh Chhong 

(Marcos Chhai), representante do grupo Yamacon e filiado ao PSDC, como seu candidato a 

vice-prefeito. A coligação, que reuniu PSC, PSDC, PRTB, PRP, PSDB e PT do B, contou com 

o apoio político dos candidatos a vereador Joãozinho (PSDB), Leônidas Bandeira (PSDB) e 

Paulo Tinoco (PRP) dentre as 20 candidaturas que apresentou para aquele pleito. 

Figura 26 - Material de campanha nas eleições de 2004. 

 
                Fonte: Acervo pessoal de Fábio (2004). 
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A oposição se fragmentou entre às candidaturas de Acélio e Obedes Sales
66

. Este 

último, representando o ―novo na política‖, reuniu as lideranças que discordavam de Flavinho 

e não queriam uma reeleição de Acélio. O próprio slogan utilizado nas campanhas, ―O melhor 

para Acarape está nas mãos do povo‖, acenava para a necessidade de uma candidatura 

―popular‖, isto é, da eleição de um político não profissional que se desvinculasse da ―política 

clientelista que estava sendo feita no município‖ na medida em que ―devolvesse a prefeitura 

para as mãos do povo‖. Contando com apenas quatro partidos (PP, PDT, PL e PRONA), 

apresentou 27 candidatos a Câmara municipal, dentre eles os ex-vereadores Edson Franco 

(PP), Fernando Bezerra (PDT) e Edilberto (PL). 

Nove partidos coligaram em favor de Acélio (PHS, PL, PTN, PMN, PMDB, PSL, 

PT, PV e PPS) que recebeu o apoio de 49 candidaturas ao legislativo municipal. Dentre os 

nomes de destaque que agregaram capital político a Acélio podemos citar Sérgio Mesquita 

(PT), Valter Carlos (PFL), Júnior do Alexandre (PPS) e Franzé (PV). Num cenário de crise 

econômica, desemprego, má gestão dos recursos municipais e redução da capacidade de 

consumo do acarapense, Acélio prometia a retomada de crescimento e a melhoria da 

qualidade de vida da população, sintetizada no slogan ―Unidos retomando o crescimento‖.  

Na reta final da campanha, a juíza da 52ª zona eleitoral, Janayna Marques de 

Oliveira e Silva, cassou a candidatura de Acélio em razão de irregularidades apontadas pelo 

TCM relativas às contas da prefeitura de Acarape no ano de 1997. Segundo os autos do 

processo:  

As contas do ex-prefeito de 1997 foram rejeitadas devido à ausência de licitação 

para a locação de veículos e para despesas com publicidade. Freitas também foi 

condenado pela contratação de prestadores de serviço e pela realização de despesas 

de forma irregular, que incluem o pagamento de contas de água e energia elétrica 

para terceiros (JUSTIÇA, 2004). 

 

O PHS, partido de Acélio, recorreu da decisão alegando que o parecer elaborado 

pelo TCM havia sido rejeitado pela Câmara de vereadores, reforçando a tese de que a 

cassação da sua candidatura tinha caráter político (JUSTIÇA, 2004), e garantiu a permanência 

de Acélio na corrida eleitoral de 2004. 

A polarização da disputa entre Obedes e Acélio já dava indícios de que a 

simbólica do ―emancipador‖ não possuía mais qualquer eficácia, deixando margem para que 

outras imagens fossem acionadas. Assim, se de um lado, o descrédito da classe política e a 

                                                 
66

 Obedes Sales de Almeida é antigo comerciante acarapense. Vivenciou os processos de emancipação de 

Acarape e sempre participou, ainda que de forma indireta, da política local.  Bastante conhecido em todo o 

município, tem uma ―personalidade forte tipo o ‗Seu Lunga‘ e é muito respeitado aqui em Acarape. É um 

homem sério, bem diferente do Acélio‖ (Tadeu, entrevista realizada em 15 de novembro de 2014). 
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ideia de que era necessário renovar o quadro político do município contribuíam para o 

patrocínio da simbólica do ―novo na política‖; do outro, a percepção de que era papel do 

político ―aliviar o sofrimento da população‖ ou ainda, na ausência de políticas públicas de 

trabalho e distribuição de renda, por exemplo, era válida a ―prestação de serviços/favores 

individuais/pessoais‖ por parte do político aos seus eleitores.  

Sem promessas, sem doar as coisas para o povo, sem nada. Eu fui o candidato da 

mudança e eu queria fazer uma mudança na política mas não consegui exatamente 

por isso, não é? Porque o Acélio e o Flavinho faziam o que o povo queria. Aí é tanto 

que eu não consegui me eleger. (...) É tanto que a gente dizia assim na campanha: 

―comigo é no duro‖, a ―campanha do duro‖ [fazendo referência a uma campanha 

com poucos recursos financeiros quando comparado aos dos concorrentes, Flavinho 

e Acélio] (Obedes, 69 anos, comerciante, entrevista realizada em 23 de junho de 

2016). 

 

Acélio foi o candidato com melhor votação em todas as comunidades de Acarape 

vencendo com 3.939 votos (52,46% dos votos válidos). Obedes, o segundo colocado, obteve 

2.226 votos (26,64%) e Flavinho, o prefeito, se esperava que tivesse vantagem no pleito 

municipal, recebeu 1.343 votos (17,88%).  

O Flavinho estava tão desgastado, foi uma eleição tão desgastada que ele, prefeito de 

Acarape, com o poder na mão, com o dinheiro, ele foi o terceiro mais votado. O primeiro 

foi o Acélio, o segundo foi o Obedes Sales e o terceiro mais votado foi ele. (...) eu fui o 

segundo vereador mais votado do município. Sabe quem foi o primeiro? Renato Chai (...) 

porque naquele momento ainda estava no auge, na fama em relação a emprego (...). Poucos 

meses depois teve a derrocada do grupo. Ele [Renato Chai] é o único que permanece até 

hoje em Acarape (Franzé, entrevista realizada em 22 de junho de 2016). 

 

A eleição dos vereadores espelhou a proporção de votos estabelecida no pleito 

majoritário. Da base de Acélio, cinco vereadores foram eleitos, foram eles: Cláudio 

Nascimento da Costa (o Irmão Cláudio, pelo PPS), Rosemary Paulino de Freitas (Rose 

Freitas, irmã de Acélio, pelo PFL), José Wagner Rodrigues (Wagner, pelo PTN), José Valmir 

Dias da Silva (Valmir Timbalde, pelo PV) e Franzé Costa (PV). A coligação de Obedes elegeu 

três vereadores: Edilberto (PL), José Alberto Bernardo da Costa (Zé do Bar, pelo PL) e 

Fernando Antônio Leal Barroso (Fernando Leal, pelo PDT). Joãozinho (PSDB) foi o único 

vereador eleito pela coligação de Flavinho. 

 

3.3 Ciclo da liderança popular-clientelista 

 

3.3.1 O segundo mandato de Acélio (2005 a 2008)  

 

A gramática clientelista continuou a dar o tom do segundo mandato de Acélio 

orientando tanto a montagem de seu secretariado e, portanto, a relação com sua facção 

política como, e principalmente, com sua base eleitoral.  
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Quadro 5 - Quadro administrativo de Acélio (2005). 

Secretaria Secretário Perfil da indicação 

Chefe de Gabinete Eduardo Monteiro  Política 

Desenvolvimento Urbano, meio-

ambiente e infraestrutura 

Sérgio Mesquita  Política  

Desenvolvimento econômico  José Raimundo Lima Júnior Política 

Administração  José Rilmar de Lima Política 

Finanças  Paulo César Ferreira Costa Política 

Assessoria 

Assessoria Assessor Perfil da indicação 

Planejamento  Carlos César Monteiro de 

Oliveira 

Política  

Obs: As diretorias foram extintas e substituídas por Assessorias que, na prática, cumpriam 

a mesma função. 
Fonte: elaboração da autora com base em informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Acarape (2018). 

 

Acélio recebeu a prefeitura com déficit financeiro e precisando cumprir acordos 

firmados entre administração municipal e servidores públicos no que se referia a salários 

atrasados. A dificuldade em cumprir esses acordos e pagar o funcionalismo em dia gerou mais 

conflitos entre a prefeitura e os servidores públicos, A ―falta de disposição do prefeito para 

negociar com os trabalhadores‖ provocou manifestações coordenadas pelo SIMSEMBA e a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) ao longo de 2004.  

Como liderança popular-clientelista, Acélio buscava driblar o desgaste de sua 

administração reforçando a imagem-marca do ―grande doador‖. Seu público-alvo eram as 

populações mais vulneráveis economicamente e, a partir de uma liderança de tipo carismático 

legitimada pela adoção de práticas assistencialistas, garantiu uma base eleitoral ―certa‖ com 

que ―tinha a garantia de poder contar‖ nos momentos das disputas eleitorais. 

O assistencialismo tem sempre um sujeito – público ou privado – e um sujeitado. O 

sujeito age como se fosse o proprietário de um bem que distribui, dada ―sua 

bondade‖ a alguém, e quer ganhar o reconhecimento e a dívida de favor por essa 

prática (SPOSATI apud MEDEIROS, 2012, p. 81).  

 

As práticas assistencialistas personificam o Estado na pessoa do prefeito, o grande 

doador, numa espécie de ―exaltação do poder público‖ transfigurado em Acélio. Ações como 

a ―Padaria Popular‖ (e os plantões voluntários no caso dos médicos prefeitos, que veremos a 

seguir) deixam claro esse aspecto e revelam o perfil populista de Acélio. Entendendo 

populismo como ―o próprio Estado colocando-se através do líder em contato direto com os 

indivíduos reunidos em massa‖ (WEFFORT apud GONDIM, 2007, p. 411). 

A Padaria Popular, idealizada e executada por Acélio, era subsidiada pela 

prefeitura de Acarape e fornecia, gratuita e diariamente, pães para a população da periferia da 

cidade. A padaria chegou a fornecer pães para mais de 1.500 acarapenses até que os altos 
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custos para a manutenção da padaria levaram ao seu fechamento.  

O Acélio inventou uma padaria, e o Franzé até questionou muito isso e não era bom 

porque nós não tínhamos receita [dinheiro] para a padaria. Inventou uma padaria e 

nós tirávamos diárias, até porque o volume de diária que eu tirava... eu nunca usufrui 

de diária... fazia só assinar o cheque e dar para o nosso boleiro que era o João
67

 para 

ele ir para Fortaleza, lá no Mucuripe, comprar trigo. Levava um carro, comprava lá 

50, 30 sacas de trigo, trazia para cá e dava pão para todo mundo, fazia os pães para 

todo mundo. (...). Que não tem município que aguente, não existe isso porque não 

tem dotação orçamentária para isso e como a [secretaria de] Ação Social não tinha 

isso. Se não me engano, acho que até o Zé [Franzé] ajudou a tirar alguma coisa dele 

também. Ele era presidente de Câmara e tinha diária e acho que ele botou diária dele 

também. (...) eu tirava diária; a Vivian [Freitas], secretária de Saúde; Elizângela, 

secretária de educação; Catarina e ―n‖ pessoas tiraram diárias e davam dinheiro para 

esse pessoal para manter essa padaria (Mário, 53 anos, funcionário público de 

Acarape [agente administrativo], entrevista realizada em 23 de junho de 2016). 

 

Segundo Mário, as diárias que irregularmente subsidiavam a Padaria Popular 

viraram motivo de denúncia feita por José Rilmar, secretário de administração, em 2005. A 

denúncia foi tornada pública através de documento assinado pelo secretário, pelo 

SIMSEMBA, pela Federação dos Transportes do Estado do Ceará (FETRANCE) e pelo PSB 

de Acarape na figura de seu presidente, Pedro Alcino
68

 e um processo foi instaurado contra os 

vereadores no Ministério Público.  Protestos foram realizados na Câmara que reagiu 

impedindo que os cidadãos se manifestassem em plenário
69

 (CUT CEARÁ, 2015). Nesse 

mesmo ano, vários vereadores foram processados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

por diversos crimes, dentre eles improbidade administrativa, formação de quadrilha e 

falsidade ideológica.  

Aí começamos com 300 pessoas [recebendo pães da Padaria Popular] e quando 

vimos já estava em 1.500 pessoas. Aí o município não aguenta, a estrutura quebra e 

quebrou mesmo. Aí quando o sindicato denunciou essa parte das diárias e quando os 

homens da lei vieram e verificaram que não era possível porque eu ganhava um teto 

e as minhas diárias eram superior ao que eu ganhava. É improbidade, não é? Aí 

papocou todo mundo (sic). Não é que a gente vá devolver a diária, foi punido pelo 

TCM, pelo Tribunal de Contas dos Municípios por causa das diárias e isso pegou 

mal, pegou mal, deu uma retenção e o resultado? Pegou uma improbidade (Mário, 

53 anos, funcionário público de Acarape [agente administrativo], entrevista realizada 
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 João é um nome fictício.  
68

 Pedro Henrique Alcino da Silva, jovem militante e líder do PSB em Acarape, foi um dos principais nomes que 

fez oposição a Acélio e seu grupo nos mandatos de 2005 a 2012, inclusive foi o autor de diversas denúncias ao 

Ministério Público de irregularidades realizadas por políticos de Acarape, entre vereadores, secretários e do 

próprio prefeito, em anos anteriores. Sua militância o destacou dentro da Juventude Socialista do PSB (JS do 

PSB), o que o levou ao cargo de vice-presidente nacional da JS e o aproximou de Domingos Neto, com quem 

mantém relações políticas e pessoais até hoje. Em 2008, foi candidato a vereador pelo PSB, obtendo 207 votos, 

ficando na suplência de vereador. Em 2012, ofereceu sua legenda a Franklin Veríssimo que concorreu a 

prefeitura de Acarape pelo PSB. Foi secretário de Planejamento nos primeiros anos da administração de Franklin 

e assessor parlamentar do deputado estadual Bruno Pedrosa, eleito pelo PSC e, agora, filiado ao PP. Atualmente 

é vereador em Acarape pelo PMB (partido ligado ao grupo político de Domingos Neto). 
69

 Segundo noticiado pela CUT (2005), o então presidente da Câmara, Franzé Costa ―proibiu a população de se 

pronunciar na Casa, descumprindo a lei‖. Em sua defesa, Franze nos informou que os manifestantes não 

respeitaram os debates que ocorriam na Câmara, por isso impediu que os sindicalistas utilizassem o microfone da 

Casa para a discussão de temas alheios as pautas programadas para aquela sessão.  
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em 23 de junho de 2016). 

 

Em 2006, outra polêmica: após a aprovação pela Câmara de Vereadores e veto do 

prefeito do aumento salarial (10%) prometido aos professores da rede pública municipal, o 

legislativo autorizou um reajuste de 100% no salário do prefeito. Sob a coordenação do 

SIMSEMBA, que denunciou o descaso com a implantação do Plano de Cargos e Carreiras 

(PCC) no município, a ―falta de abertura do prefeito para negociações e (...) as perseguições 

políticas‖, servidores de Acarape paralisaram suas atividades (VIANA, 2006).  

Em relação ao veto sobre o reajuste salarial dos professores, o ―prefeito de 

Acarape disse que o aumento (...) poderia comprometer as normas estabelecidas pela lei de 

responsabilidade fiscal‖ (Idem), o que provocou mais indignação por parte dos servidores 

municipais. 

Interessado em melhorar sua imagem pública frente aos acarapenses, Acélio se 

antecipou a Lei Antinepotismo e exonerou familiares de funções comissionadas no executivo 

municipal. A medida também incluiu a exoneração de parentes do vice-prefeito e de 

secretários. Em entrevista a Antônio Viana, Acélio chegou a afirmar: 

Fizemos uma varredura, embora, tenhamos tido apenas a sugestão do Ministério 

Público. (...) Ora, se o nepotismo está extirpado no âmbito da Justiça e do Ministério 

Público, por recomendação do CNJ - Conselho Nacional de Justiça – em Acarape, 

nos antecipamos a qualquer  outra decisão e exoneramos os parentes do Prefeito, vi-

ce e secretários (Idem). 

 

Nas eleições gerais de 2006, com o esgotamento da ―Era das Mudanças‖, o grupo 

dos irmãos Ferreira Gomes articulou uma grande aliança com nomes expressivos no cenário 

estadual tais como a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), o deputado Federal Inácio 

Arruda (PCdoB), Eunício Oliveira (PMDB), líderes do PSDB na ALCE bem como prefeitos 

insatisfeitos por não receberem recursos estaduais em seus municípios a fim de pavimentar a 

candidatura de Cid Gomes ao governo do Ceará contra o então governador, Lúcio Alcântara 

(PSDB), que buscava a reeleição. O encerramento do ciclo político do tassismo com o 

reordenamento dos grupos políticos na esfera estadual foi sentido nas eleições de 2006 

(MONTE, 2016). Em Acarape, a alterações no quadro de forças na arena estadual pôde ser 

percebido na competitividade da disputa ao executivo cearense: Lúcio Alcântara recebeu 

3.457 votos (49,95% dos votos válidos) contra 3.334 votos (48,17%) de Cid Gomes (PSB). 

Os candidatos com melhor votados nas disputas proporcionais no município foram os 

deputados federal e estadual, Paulo Lustosa (PMDB) com 2.859 votos e Carlomano Marques 

(PMDB) 1.969 votos, respectivamente. Além deles, uma candidatura a deputado estadual 

ganhou destaque a nível local: o ex-vereador Edilberto Barroso (PMN) que conquistou 1.678 
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votos. A exemplo de outros postulantes a executivo acarapense, Edilberto pretendia viabilizar 

sua candidatura a prefeitura de Acarape em 2008. 

 Com a aproximação do pleito municipal em 2008, as lideranças oposicionistas 

deram início às articulações em torno de uma candidatura competitiva para a disputa 

majoritária contra o prefeito que tentaria a reeleição.  Dentre as figuras mais expressivas 

estavam Pedro Alcino, Sérgio Mesquita, Edilberto Barroso e Obedes Sales. O nome mais 

cotado como pré-candidatos pelo grupo era o de Obedes, que ganhou espaço na esfera política 

em razão do seu desempenho nas eleições de 2004, ao seu posicionamento em crítica a 

administração de Acélio e como um bom articulador entre as demais lideranças 

oposicionistas. Contudo, devido a problemas de saúde ficou impedido de disputar as eleições.  

Naquele momento, Flavinho aproximou-se do grupo de Obedes com a pretensão 

de receber a indicação como candidato do grupo. No entanto, o retorno de Kerres (que há oito 

anos residia em Goiás) que ofereceu seu nome para compor a chapa que enfrentaria Acélio, 

frustrou os planos de Flavinho. Obedes preferiu Kerres por ―ser uma figura menos desgastada 

dentro de Acarape‖.  

Figura 27 - Solenidade de filiação de Kerres ao 

PT. Da esquerda para a direita: Kerres, o 

deputado José Guimarães e Sérgio Mesquita. 

 
                                           Fonte: Arquivo do STR (s/d). 

 

A opção por Kerres se justificou em virtude de o ex-prefeito ter um back ground 

que poderia ser acionado em favor de sua candidatura. A ideia era a de que, resgatando as 

memórias dos ―tempos de glória‖ da industrialização e enfatizando o perfil de ―homem sério e 
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trabalhador‖ de Kerres, a oposição conseguisse construir uma candidatura potencialmente 

competitiva para concorrer com um adversário em vantagem, o prefeito em reeleição.  

No acordo estabelecido entre as lideranças de oposição, Sérgio Mesquita, 

presidente do PT acarapense, ofereceria a legenda para o candidato a prefeito Kerres e seu 

vice seria Edilberto Bezerra (PMN), único vereador de oposição na Câmara e que ganhou 

expressividade política após os significativos resultados nas eleições de 2006, como candidato 

a deputado estadual.  A chapa conseguiu aglutinar oito partidos (PMN, PT, PPS, PSB, PHS, 

PR, PRB e PSDC) e contou com o apoio de 29 candidaturas a vereador garantindo importante 

capilaridade.   

Flavinho, já enfraquecido e buscando sobrevivência política, abrigou-se na facção 

política de Acélio e candidatou-se a vereador pelo PSDB. Segundo ele, em acordo costurado 

no período pré-eleitoral e disposto a fazer oposição ferrenha a candidatura de Kerres, se 

comprometeu a trabalhar em favor da reeleição de Acélio em troca de um cargo na prefeitura, 

caso não fosse eleito.  

Figura 28 - Material de Campanha nas eleições de 2008. 

 
            Fonte: arquivo pessoal de Fábio (2008). 
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A simbólica do ―homem trabalhador‖ foi explorado para alavancar a candidatura 

de Kerres e superar a antipatia do eleitor em relação a falta de ―carisma‖ do candidato. Isso 

pôde ser atestado tanto no slogan da campanha, a saber, ―União, compromisso e trabalho‖, 

quanto na associação que se tentou fazer com a imagem do então presidente Lula (ver Figura 

28). Ser candidato pelo PT, mesmo partido do presidente, e investir nos símbolos de ―homem 

sério e trabalhador‖ rememorando os ―tempos de glória‖ da industrialização de Acarape foram 

estratégias utilizadas para se contrapor ao ―carisma‖ de Acélio e à sua narrativa de ―benfeitor 

dos pobres‖. 

 A frente da prefeitura, Acélio (PMDB) e Nogueira (DEM), estavam 

automaticamente qualificados para concorrerem à reeleição pelo grupo situacionista, que 

aglutinava PMDB, PSC, DEM e PV e contou com 17 candidaturas à Câmara Municipal. A 

defesa da reeleição de um ―prefeito que sempre fez pelo povo mais pobre‖ estava estampada 

no slogan ―De novo nos braços do povo‖ e (re)afirmava a imagem de líder popular que, tendo 

reconhecido seu trabalho de minorar o sofrimento das populações mais vulneráveis 

economicamente, seria reconduzido pelo povo ao poder.  

Os indícios de irregularidades apontadas na administração e a ―ausência de 

comando por parte do prefeito‖, que pouco frequentava a prefeitura e ―só resolvia os 

problemas da administração por telefone‖, foram frequentemente denunciados nos palanques 

de Kerres e Edilberto que ganhavam mais e mais adesão popular. No entanto, não foram 

suficientes para superar o ―carisma‖ de Acélio. Mais uma vez, a inabilidade de comunicação 

de Kerres e seu distanciamento com o eleitor, isto é, sua ―falta de interesse‖ em construir 

relações de caráter mais pessoal/intimista com o eleitor foram elementos problemáticos que 

dificultaram o fortalecimento de sua imagem pública num ciclo político cuja imagem-marca 

predominante era a do ―grande doador‖.  

Vale ressaltar que não podemos atribuir somente as realidades paroquiais os 

resultados das competições municípios tendo em vista que ―uma trama complexa de relações 

entrelaça os municípios às esferas estadual e municipal‖ (LAVAREDA et.al, 2016, p. 15). Em 

pesquisas anteriores, Lavareda e colaboradores (2016) apontaram a interferência da economia 

nacional nas eleições locais. Segundo os autores, esse impacto nas disputas na esfera 

municipais se daria de duas formas, a saber: 

(...) a primeira delas, indireta, diz respeito a importância do feel goog fator, um 

sentimento de bem-estar e otimismo no qual os eleitores são impelidos a reiterarem 

suas escolhas passadas; a segunda tem a ver com os reflexos da economia e das 

políticas econômicas nacionais diretamente nas finanças das prefeituras, permitindo 

ou não a execução das promessas de campanha e outras iniciativas que possibilitem 
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aos seus titulares granjear níveis de aprovação na opinião pública capazes de 

assegurar-lhes a vitória, uma vez transladados em apoio eleitoral (LAVAREDA et.al, 

2016, p. 17). 

 

O ciclo político lulista alterou significativamente os níveis de força entre 

governadores e prefeitos. Após a ascensão do PT à presidência da República em 2002 e com a 

ampliação dos programas de distribuição de renda, marcas dos governos petistas, os 

governadores, que não eram mais os principais intermediadores entre União e municípios, 

perderam força em paralelo ao fortalecimento da autonomia dos prefeitos, sobretudo em 

virtude do repasse direto de recursos da União às prefeituras (via programas sociais e de 

distribuição de renda) (SOARES, TERRON e ALKIMIN, 2016). Nesse cenário, ter a máquina 

pública a seu favor e poder contar com recursos públicos para a realização de obras e ações no 

município foram fundamentais para a garantia de apoios políticos e manutenção de suas bases 

eleitorais. No caso de Acélio Freitas, o reforço a imagem de ―grande doador‖, assegurado pela 

ampliação de recursos públicos ao município, foi mobilizado positivamente a favor da 

reeleição do prefeito, como pontuou Antônio Jacó: 

(...) o ex-deputado Antonio Jacó disse não ter qualquer dúvida sobre a reeleição do 

jovem prefeito Acélio Freitas, em Acarape. Justificou que o Acélio 

tem realizado uma administração fecunda em obras de apoio social, contando para 

tal com uma equipe devidamente afinada durante todos os quatro anos de gestão. 

Jacó ressalta que a avaliação feita sobre a administração Acélio Freitas 

confirma seu favoritismo: seu governo chega a mais de 80% de avaliação positiva 

quando os quesitos são somados: Ótimo, Bom e Regular (VIANA, 2008).  

 

Sobre a derrota de Kerres nas eleições de 2008, Franzé afirmou: 

Desorganização da oposição. Acélio venceu uma eleição disputadíssima com o ex-

prefeito Kerres. Se o Kerres tivesse tido habilidade, quisesse mesmo disputar. Por 

que o Kerres é o seguinte: quando ele estava em Acarape ele ficava em casa. E os 

apoiadores dele lá ―Kerres, desce, vamos para a campanha, para o comício‖. Aí ele 

descia cheio de falta de vontade. Mas foi uma eleição que, se tivesse a oposição 

trabalhando... Não digo nem a oposição não. Se o Kerres tivesse trabalhado com 

afinco tinha ganho a eleição (sic) (Franzé, entrevista realizada em 22 de junho de 

2016).  

 

Em 2008, os resultados confirmaram Acélio prefeito de Acarape numa disputa 

acirrada com Kerres. Acélio obteve 4.451 votos (52,70% dos votos válidos) e venceu na 

maioria das comunidades de Acarape. Kerres conquistou 3.995 votos (47,30%) e, embora 

tenha vencido no Centro, São Benedito (os dois maiores colégios eleitorais de Acarape) e 

Garapa, não conseguiu ultrapassar Acélio. A votação de Acélio foi bastante equilibrada entre 

sede e zona rural, respectivamente 2.428 votos e 2.033 votos. No entanto, vale destacar que 

aquela eleição foi a única em que um candidato que não obteve a maioria de votos na sede 

venceu um pleito municipal. O que nos levou a concluir que foram os votos dos colégios 

eleitorais das zonas rurais os definidores das eleições de 2008.  



 

109 

Para a Câmara de vereadores, foram eleitos os vereadores da coligação 

oposicionista Sérgio Mesquita (PT), Paulo Tinoco (PR), Francisco José Costa Soares Filho 

(José do Franzé, do PPS), Irmão Cláudio (PPS), José de Arimateia de Castro Filho (José de 

Arimateia, do PRTB) e Jardell Bezerra Barroso
70

 (Jardell, do PMN). Da base de Acélio saíram 

os vereadores Antônio Amâncio da Silva (Bitonho, do PV), Zé do Bar (PV) e Luiz Andrade da 

Silva (Luizinho, do PSC). 

A grande surpresa daquele pleito foi Flavinho que recebeu uma votação muito 

aquém da esperada para alguém que teve papel de destaque na história acarapense e polarizou 

as disputas pelo poder local por praticamente duas décadas. O trabalho de ―desqualificar‖ a 

candidatura de Kerres e a aliança com Acélio foram avaliadas negativamente pelo eleitor 

acarapense resultando numa votação apagada, 114 votos, não sendo suficiente para elegê-lo 

sequer a Câmara de Vereadores. 

(...) Essa eleição foi divisor de águas. É tanto que a partir dali o Flavinho teve a 

consciência de que politicamente estava fora de qualquer disputa futura. Não ser 

eleito vereador, para quem foi prefeito duas vezes, para quem foi a maior liderança 

política do município de Acarape, autoproclamado ―pai de Acarape‖ pelo trabalho 

realizado na emancipação. Eu também achava que ele teria uma boa votação e que 

daria para ser vereador (Franzé, entrevista realizada em 22 de junho de 2016). 

 

Apesar da reeleição de Acélio, a competitividade registrada nas disputas ao 

executivo municipal e a perda da maioria das cadeiras no legislativo assinalavam o declínio 

do ciclo de domínio da liderança popular-clientelista. 

 

3.3.2 Acélio pela terceira vez (2009 a 2012)  

 

Desgastado frente aos acarapenses, Acélio precisou fazer acordos e ampliar sua 

base política a fim de manter-se no comando do executivo municipal. O quadro 

administrativo montado por Acélio em 2009, um dos maiores da história política de Acarape, 

expressou bem a lógica clientelista que orientou suas três gestões. No entanto, o 

aprofundamento da gramática clientelista, o uso de práticas assistencialistas e as estratégias de 

cooptação de lideranças políticas, que foram eficazes para garantir longevidade ao seu 

domínio, começavam a dar sinais de esgotamento.   

Quadro 6 - Quadro administrativo de Acélio (2009). 

Secretaria  Secretário(a) Perfil da indicação  

Educação  Elizangela Souza Campos Política  

Indústria Joao Ribeiro Bezerra Política 

Ação Social Rosemary Paulino de Freitas Política / Nepotismo  
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 Filho do Chico do Néu e irmão de Edilberto. 
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Administração  Flavinho  Política 

Finanças  Paulo César Ferreira da Costa Política 

Agricultura e Recursos Hídricos José Wilson Duarte de Sousa  Política 

Saúde  Rosemary paulino de Freitas Política / Nepotismo 

Cultura Adriana Maria Viana Araújo Político  

Meio Ambiente  Fernando Leal Político  

Turismo  Carlos César Monteiro de 

Oliveira 

Política 

Diretorias 

Diretoria Diretor(a) Perfil da indicação 

Núcleo de desenvolvimento 

Econômico 

Francisco Hélio de Sousa 

Lima Filho  

Político  

 

Desenvolvimento urbano  Raimundo Nonato Bernardo 

da Costa 

Político  

 

Programas e projetos Inter 

setoriais 

Patrícia Nélida Pereira da 

Costa 

Político 

Proteção a Fauna e Flora Eduardo Monteiro Política  

Comunicação  Elisangela da Silva Moreira Político 

Administração Tributária  Jorgival Rocha de Oliveira Técnica  

Manutenção* Quintiliano Bessa Bonfim Político 

Meio Ambiente Flavia Mara de Queiroz 

Pelúcio 

Político 

Programas e projetos turísticos  Jamerson Nascimento Silva Político 

Infraestrutura e estradas Antônio Carlos da Silva Político 

Transporte e abastecimento Henrique de Almeida Bessa Político 

Programas educacionais** José Alexandre de Almeida Político 

Contabilidade  José Luciano Pires Técnica 

Unidades de saúde  Luzia Sheila da Silva Bonfim  

Apoio a profissionalização e 

geração de emprego  

Raqueli Cláudia Almeida 

Mesquita 

Política  

Proteção Social Básica Iara Samara Soares Lima Técnica 

*Diretoria vinculada à Secretaria dos Transportes. 

**Diretoria vinculada à Secretaria do meio Ambiente. 
Fonte: elaboração da autora com base em informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Acarape 

(2018). 

 

O terceiro mandato de Acélio foi marcado por mais conflitos envolvendo 

prefeitura e servidores da rede pública municipal. As reinvindicações iam desde protestos 

contra a redução salarial dos professores, a demora na implantação do PCC e do Piso Salarial 

(aprovado no ano anterior pela lei federal nº 11.738/08), por melhorias das condições de 

trabalho nas escolas municipais e a falta de merenda escolar. Em 31 de março de 2009, os 

professores de Acarape deflagram outra greve.  

―A paralisação dos servidores é legítima, enquanto os outros prefeitos não estão 

medindo esforços para readequar o teto salarial dos educadores, aqui em Acarape, o 

prefeito manda projeto de Lei para diminuir o valor já pago. É retroceder direitos 

adquiridos dos trabalhadores‖, disse o vereador e membro da Comissão de Educação 

da Câmara, Paulo Tinoco. Ontem, segundo os professores, ia haver uma sessão para 

votar a diminuição do salário, mas os educadores conseguiram o apoio dos políticos 
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e a votação não foi realizada. Outra reclamação dos grevistas é com relação à falta 

de estrutura das escolas e da qualidade da merenda escolar das crianças. ―Nós 

também sofremos com as péssimas condições de trabalho, as escolas caindo em 

época de chuvas em cima dos alunos e professores‖, disse a professora Rosa 

Angélica. ―Vamos paralisar nossas atividades, não só pelo salário que a Prefeitura 

quer diminuir ainda mais, mas também pelas péssimas condições de trabalho e a 

merenda medíocre que é servida aos alunos‖, avaliou a professora Suelange 

Sampaio. Conforme as educadoras, por diversas vezes, os estudantes comiam 

somente banana durante a merenda (PROFESSORES, 2009). 

 

Dentre as principais queixas dos acarapenses (eleitores, servidores e políticos) em 

relação a Acélio estava a ―sua ausência‖. O prefeito dificilmente podia ser encontrado no 

município, o que contribuiu para aumentar o descontentamento em relação a ―falta de diálogo 

do prefeito com os setores de Acarape‖.  

Olha, o Acélio eu sempre fui consultar o Acélio. A pessoa Acélio sempre respeitei e 

respeito até hoje, mas o prefeito Acélio em algumas ocasiões, até olhando para ele 

eu dizia ―prefeito venha administrar sua cidade aqui. O senhor só administra pelo 

telefone. Venha para o Acarape, você está vivendo em Fortaleza‖. Eu cheguei 

algumas vezes, e até na Câmara, nosso parlamento olhar para ele e falar muito 

grosseiro em ver que o Acarape precisava da presença dele e ele só ligar ―olha, faz 

isso, faz aquilo‖ falando para o secretariado dele. E ele nunca entendeu isso e eu 

sempre faziam uma confusão porque eu sempre achava que ele não fazia o dever de 

casa como deveria fazer (Paulo Tinoco, entrevista realizada em 20 de fevereiro de 

2016). 

 

Sem a maioria na Câmara, Acélio buscava ratificar suas bases eleitorais através do 

abuso de práticas popular-clientelistas. Segundo nossos interlocutores, ao longo das gestões 

de Acélio e nos períodos das campanhas eleitorais, o prefeito assumiu diversos 

―compromissos‖ com eleitores que o procuravam ―pedindo ajuda‖. Esses ―compromissos‖ 

iam desde pagamento de prestações de óculos de grau, geladeiras, quitação de contas de água 

e luz, compra de gás de cozinha, medicamentos, cadeira de rodas, etc. pagos, segundo Mário, 

―com o próprio salário do prefeito‖. Tais práticas aproximavam Acélio de seu eleitorado e 

alimentava a simbólica de ―grande doador‖.  

Olha só, ―carisma‖! O Acélio é muito ―carismático‖. Como gestor ele não é lá essas 

coisas todas não, mas como pessoa humana é excelente. Pelo que eu me lembre 

bem, ele mandava fazer os contracheques das pessoas e eu recebia o dinheiro de 

Vivian, de Acélio... eu ia no banco, sacava o dinheiro dele e da Vivian e repassava 

para ele porque ele não tinha muito tempo (...). Aí ele dizia ―não Mário‖, aí me dava 

uma lista ―tu pega esse dinheiro e tu paga fulana, fulano, fulano e fulano‖. Era para 

pagar geladeira, para emissão [de documento] de carro e de moto, [conta de] 

energia, [conta de] água. (...) Por isso que eu digo: ele sempre ajudou as pessoas em 

tudo. (...) O Acélio, tinha essa falha dele: ele passava para todo mundo [os 

vencimentos como prefeito] e nunca disse ―não‖ a ninguém em relação a dinheiro. 

―Aguarde, mais tarde eu mando pelo Mário ou mando pela Vivian‖. Mandava e eu 

entregava porque tinha um pessoal no grupo dele que era uma negação (Mário, 53 

anos, funcionário público de Acarape [agente administrativo], entrevista realizada 

em 23 de junho de 2016). 

 

Em diferentes relatos Acélio foi caracterizado como um político ―do povão‖, que 

se ―veste como uma pessoa comum e frequenta os espaços das pessoas comuns‖. Ao se 



 

112 

―colocar como um igual‖ diante dos seus eleitores, alimentando um jogo de aproximação 

(beirando a uma quase ―ausência de hierarquia‖), se permitia ―brincadeiras‖ incomuns para 

outras lideranças políticas
71

. Como ―grande doador‖, nunca deixou de realizar as barganhas 

políticas a varejo para seu eleitorado: doava cadeiras de rodas, medicamentos, materiais 

esportivos (para as equipes de futebol amador das localidades), pagava contas (de água e luz) 

atrasadas, doava ―brindes‖ para serem sorteados nos eventos religiosos, etc. Para sua base 

política, distribuía os cargos da prefeitura sempre tentando amenizar conflitos internos que 

pudessem desarticular seu grupo e fragilizar sua autoridade.  

A personalização do líder, a legitimidade e fortalecimento do poder do líder 

popular-clientelista também era papel da primeira-dama. O primeiro-damismo exerceu/exerce 

função importante tanto nas campanhas eleitorais como, principalmente, ao longo das gestões 

de Acélio. O símbolo do feminino, da mãe que ―protege, cuida e acolhe‖, era expresso na 

primeira-dama Vivian Freitas. Seu papel de mediadora entre o prefeito e a população ―mais 

carente‖ combinado a sua profissão
72

 reforçavam o caráter assistencial e fortaleciam 

politicamente a liderança de Acélio.  

Com o primeiro-damismo, a assistência social é associada a bondade dos 

governantes pelas mãos “generosas” das mulheres dos políticos. Essa cultura, 

instaurada a partir da Era Vargas, irá configurar-se como um importante instrumento 

de legitimação do poder dos governantes a partir da benemerência das primeiras-

damas (MEDEIROS, 2012, p. 82, grifos nossos). 

 

A descentralização do comando político em virtude de uma crescente autonomia 

(e distanciamento das decisões do prefeito
73

) dos secretários e políticos do primeiro escalão de 

Acélio levaram a divergências e conflitos de interesse pela indicação do prefeito (que não 

poderia concorrer) nas eleições de 2012. O que foi agravado pelo descuido de Acélio em não 

―preparar seu sucessor‖ para as disputas que viriam. Apesar de Nogueira ter sido seu vice-

prefeito por três mandatos
74

, Acélio não havia se posicionado em apoio a candidatura de 

Nogueira ou em relação a qualquer outro nome que representasse o grupo.  
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 ―O Acélio chegava nos eventos e o povo corria logo para cima dele. Era uma confusão. Um puxava a carteira, 

o outro ‗Acélio, me dá teu relógio?‘ e já ia logo tirando o relógio do Acélio. O povo depenava ele e ele deixava, 

não fazia nada. Faltava pouco ficar nu. (...) Não foram poucas as vezes que eu precisei ir a delegacia buscar os 

pertences do Acélio‖ (Mário, entrevista realizada em 23 de junho de 2016). 
72

 Vivian Freitas é funcionária pública de Acarape (concurso realizado durante as gestões de seu marido, em 

meados da década de 2000) e atua como fisioterapeuta. Seu trabalho, avaliado positivamente pelos seus 

pacientes, combinado com seu ―carisma‖ pessoal e sua posição de primeira-dama permitiram acúmulo de capital 

de notoriedade que, durante as disputas eleitorais (fossem locais ou estaduais), era acionado por Acélio em 

beneficio das suas candidaturas e/ou das que apoiava. Sua popularidade e boa aceitação em relação ao eleitorado 

de Acarape fez com que seu nome fosse cogitado como candidata a prefeita nas eleições de 2012 e 2016. 
73

 Em diversos relatos houve a indicação de que ―Acélio governava por telefone‖. O fato de Acélio não residir na 

cidade e sua frequente ausência na prefeitura contribuíram para essa relativa autonomia dos políticos de sua base 

que ―assumiam responsabilidades e respondiam em nome do prefeito‖. 
74

 De 1997 a 2000, 2005 a 2008 e 2009 a 2012. 
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O Acélio não preparou, ao longo dos quatro anos o vice, porque ele podia ter 

lançado a Vivian [primeira-dama], ter preparado a Vivian porque nas pesquisas [de 

intenção de votos] ela tem uma cotação muito boa. Mas nunca preparou ninguém. 

Lançou o Nogueirão e ―se colou colou, se não colou...‖ (sic). E o grupo que apoiava 

o Acélio ficou com ciúmes: ―não, porque eu vou apoiar o Nogueira?‖ e ficou meio 

assim... Abandonou o barco, correu para o outro lado e hoje o gestor é o Franklin, 

não é? (Mário, 53 anos, funcionário público de Acarape [agente administrativo], 

entrevista realizada em 23 de junho de 2016). 

 

Além disso, o esgotamento da gramática clientelista e as denúncias de 

improbidade administrativa nos mandatos de Acélio levaram os acarapenses a clamarem por 

mudanças no quadro dirigente local.  

Aí lançaram o Nogueira [como candidato a prefeito pelo grupo de Acélio]. E todo 

mundo percebe e o Zé [Franzé Costa] falava também muito isso: ―Mário, não é que 

o Acélio caiu de cotação não, é o povo que quer mudar‖ (Mário, 53 anos, 

funcionário público de Acarape [agente administrativo], entrevista realizada em 23 

de junho de 2016). 

 

A saída de Acélio do cenário político municipal
75

, que foi denunciado por 

improbidade administrativa, abriu espaço para a fragilização de seu grupo marcou o 

encerramento do ciclo da liderança popular-clientelista com a emergência de um novo ator 

político sem qualquer vinculação com as figuras já conhecidas pelo eleitorado acarapense.  
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 E a transferência de domicilio eleitoral para Redenção logo após o término de seu mandato. 
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4 O MÉDICO NA POLÍTICA: A CONSTRUÇÃO DA CHEFIA POLÍTICA DE 

DOUTOR FRANKLIN EM ACARAPE 

 

 

Em Os reis taumaturgos, Marc Bloch (1993) analisa a origem da autoridade dos 

―príncipes-médicos‖ franceses e ingleses que, detentores do poder político e revestidos de 

todo um imaginário de poder extramundano, curavam os escrofulosos. Essa habilidade 

taumatúrgica derivava da crença de que após os ritos de coroação, ao serem ungidos com os 

santos óleos, os reis adquiriam a capacidade de curar as escrófulas apenas com o toque de 

suas mãos. Para além desse ritual, existia uma sociedade cujo arcabouço cultural/simbólico 

estava preparado para apreender os toques régios e elevá-los ao status de ―milagres‖. Bloch 

observou que os ritos curativos intensificavam-se sempre que o monarca necessitasse 

reafirmar sua autoridade e/ou ratificar/fomentar lealdades. Ou seja, em momentos de crises ou 

para reparar prejuízos causados a sua popularidade os soberanos faziam uso dos toques régios 

aos enfermos, transformando-se em figuras carismáticos. Além disso, a taumaturgia dos 

soberanos ingleses e sobretudo franceses legitimava a crença de que o poder dos mesmos 

provinha de uma ordem divina, portanto, confirmava a tese de que os reis eram representantes 

de Deus na terra, o que tornava a obediência aos monarcas uma obrigação moral. Assim, os 

monarcas, a partir dos ritos curativos, conseguiam construir uma imagem pública de ―rei 

milagroso e generoso‖ muito embora o aumento abusivo de impostos e, por conseguinte, o 

alto custo de vida sufocassem os camponeses.  

A análise de Bloch nos ajudou a compreender como os ritos curativos ampliavam 

o capital político dos reis taumaturgos contribuindo para a manutenção de sua autoridade, 

portanto, superando episódios de crise de legitimidade. Em suma, se antes os monarcas tinha 

sua autoridade política reconhecida pela tradição, quando esse modelo de dominação legítima 

apresentava sinais de esgotamento, agregavam capital simbólico obtido através da cura dos 

escrofulosos. A legitimidade e o reconhecimento dos monarcas como lideranças carismáticas 

era um desdobramento da ―eficácia da cura‖ do toque régio.  

Tomando como referência a ideia de que o capital simbólico (ou de notoriedade) 

adquirido nas práticas curativas pode ser convertido em capital político e interferir no quadro 

de forças da arena das disputas pelo poder político, admitimos a frequente presença de 

médicos (e profissionais/serviços da área da saúde) nas campanhas eleitorais seja como cabos 

eleitorais – prestando serviços médicos gratuitos aos eleitores – dos candidatos que apoiam 

seja como postulantes a cargos eletivos. Os capitais simbólicos adquiridos na relação entre 



 

115 

esses profissionais de saúde e sua clientela podem, dependendo da habilidade dos candidatos, 

ser convertidos em capital eleitoral bastante útil nas disputas eleitorais, sobretudo nas arenas 

locais. 

 Gráfico 2 - Prefeitos eleitos por profissão no Ceará (1996 a 2016) 

 
Fonte: elaboração própria com base em estatísticas das eleições de 1996 e 2016 (Dados do TRE-

CE). 

 

Tomando como base essa premissa, buscamos, junto ao TRE-CE, os resultados 

das eleições para prefeitos dos 184 municípios cearenses entre 1996 a 2016
76

 a fim de 

identificar quais profissões mais logram vitórias eleitorais para os cargos majoritários 

municipais no Ceará. As estatísticas eleitorais indicaram que as profissões que mais 

participaram das disputas ao executivo municipal e obtiveram êxito foram: advogados, 

comerciantes, empresários e médicos. O Gráfico 2 aponta a evolução dessas profissões por 

prefeitos eleitos em números absolutos.  

 A tabela a seguir mostra a relação entre profissão e candidatos ao executivo 

municipal considerando apenas os médicos e seu desempenho no período de 1996 a 2016 no 

Ceará.  

 

 

 

 

                                                 
76

 Apesar dessa investigação pretender cobrir o período de 1988, primeira eleição municipal em Acarape pós-

emancipação, até 2016, o TRE-CE não possui, em seu banco de dados, a relação de candidatos inscritos por 

profissão para pleitos anteriores a 1996. Essas informações só começaram a ser solicitadas aos postulantes em 

meados da década de 1990. 
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Tabela 3 - Médicos eleitos ao cargo de prefeito no Ceará entre 1996 a 2016. 

 

 Eleições 

municipai

s 

Total de 

candidatos 

ao cargo 

de prefeito 

Total de 

médicos 

candidatos 

à prefeito 

% de 

médicos 

candidatos 

(por total de 

candidatos) 

Total de 

médicos 

Eleitos 

prefeitos 

% de 

médicos 

eleitos 

(por número 

de vagas) 

% de 

médicos 

eleitos 

(por 

candidat

o 

médico) 

1996* 487 67 13,75% 17 9,28% 25,37% 

2000 471 74 15,71% 27 14,67 36,48% 

2004 499 72 14,42% 25 13,58% 34,72% 

2008 510 61 11,96% 27 14,67% 44,26% 

2012 538 44 8,17% 18 9,78% 40,90% 

2016 518 35 6,75% 15 8,15% 42,85% 

*1996, o Ceará era constituído por 183 municípios.  
Fonte: elaboração própria com base em estatísticas das eleições de 1996 e 2012 (Dados do TRE-CE). 

 

É possível notar um crescimento das candidaturas dos profissionais de medicina 

na primeira metade dos anos 2000: de 67 postulantes em 1996 para 74 em 2000 (um aumento 

de 10,44%). Apesar do recuo nos pleitos seguintes – suave queda para 72 candidatos em 2004, 

61 em 2008, 44 em 2012 e 35 em 2016 – os índices apontam um significativo sucesso dos 

médicos ao cargo de prefeito, chegando a 44,26% em 2008, ou seja, dos 61 médicos que se 

candidataram naquele ano, 27 foram eleitos. No último pleito, em 2016, dos 35 candidatos, 15 

obtiveram êxito, o que correspondeu a 42,85% de sucesso.    

A fim de entender os fatores que contribuem para a frequência com que 

determinadas profissões têm ascendido a cargos eletivos na esfera política, Odaci Coradini 

(2001 e 2006) desenvolveu trabalhos em que analisou a utilização dos capitais resultantes das 

relações profissionais como base dos recursos eleitorais de postulantes ao legislativo estadual 

no Rio Grande do Sul e Maranhão. Objetivando entender de que modo o pertencimento a 

determinadas categorias profissionais poderiam favorecer o acesso a cargos eletivos, para 

além do uso dos vínculos profissionais para fomentar alguma modalidade de identidade e/ou 

representação categorial (sindical ou corporativa), Coradini buscou compreender os 

mecanismos de mobilização e conversão dos capitais resultantes das relações profissional-

cliente em capital político. No entanto, entendeu que somente esse capital de notoriedade 

(resultante dos vínculos/relações profissionais) não foi suficiente para garantir o sucesso 

eleitoral do postulante que, inserido num sistema multiposicional, necessita da combinação 

com outros capitais adquiridos em diferentes campos de sociabilidade. Utilizando a teoria de 
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Bourdieu como chave de análise, Coradini ponderou que o sucesso eleitoral não depende 

apenas das características pessoais do candidato mas da sua habilidade em a) converter 

capitais adquiridos em diferentes campos em capital político e b) construir narrativas 

eleitorais/políticas que consigam traduzir as concepções sociais hegemônicas, ou seja, ter 

reconhecido o direito de ―falar em nome de uma coletividade‖.   

Desse modo, entendeu que profissões como as de advogado, médico e jornalista 

(principalmente radialista e apresentadores de programas de TV), por exemplo, pela 

capacidade de fomentar vínculos individualizados entre ―servidor‖ e ―cliente‖ produzem um 

conjunto de capitais de relações sociais que, a depender das habilidades do profissional, 

podem ser convertidos em capital eleitoral que o capacite a pleitear cargos eletivos. Esses 

profissionais, quando postulantes a cargos eletivos, se distinguem dos demais, primeiramente 

porque constroem suas bases eleitorais a partir da rede de usufrutuários de seus serviços 

profissionais, ou seja, dos seus clientes e, com raríssimas exceções, não se colocam como 

representantes de suas categorias profissionais.  

Coradini observou que uma das características do líder é romper com a 

moralidade que exige/recomenda para as demais pessoas e investir em relações 

individualizadas. O que dialoga com as proposições de Bourdieu ao advogar a divisão entre o 

capital político pessoal, capital de notoriedade conquistado em outras esferas, sobretudo, na 

profissional, e o capital político por delegação, adquirido como mandatário de uma 

organização. Não custa lembrar que ―os usos eleitorais de vínculos gerados em relações 

profissionais, por definição, são personificados‖ (Idem, p. 270), por isso, a conversão de 

capital de notoriedade em capital político não acontece automaticamente, ela pressupõe um 

exercício constante de ―acumulação e conversão de capital de relações sociais‖ (Ibidem). 

No caso dos médicos postulantes a cargos eletivos (sobretudo a chefes do 

executivo estadual e, principalmente, municipal, objeto dessa investigação), o ―uso político de 

sua profissão‖ não logrará o efeito desejado se o ―doutor candidato‖ não conseguir converter 

seu capital de notoriedade em capital político, exigindo do postulante o acionamento 

estratégico de elementos simbólicos de modo a fundar um modelo de sociabilidade diferente 

daquele utilizado por seus adversários políticos ―não médicos‖.  

As análises de Júlia Miranda (2006), Maria Auxiliadora Lemenhe (2006) e 

Manuel Domingos Neto (2010), apesar de discutirem realidades sociais e possuírem objetivos 

diversos, narraram trajetórias políticas de médicos (Mão Santa, dr. Feitosa e dr. Rocha 

Furtado, respectivamente) que operaram suas entradas no campo político a partir da 

mobilização de capitais acumulados no exercício profissional. 
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Inserção no campo político mediante mobilização de prestígio social, construído na 

esfera da vida profissional, é processo recorrente no Brasil. Estudos realizados sobre 

campanhas eleitorais contemporâneas, por exemplo, revelam que prestígio inscrito 

no exercício de profissões constitui tanto como um ―operador de entrada na política‖ 

quanto como recurso estratégico para validar legitimidade construída no interior do 

próprio campo político. Se a afirmativa de que prestígio profissional nutre o 

prestígio político não é uma generalização abusiva, o caso em exame enseja a 

possibilidade de discernir particularidades de que se reveste a relação entre exercício 

da prática médica e legitimação política. Diria que a profissão de médico, no 

contexto da sociedade e da cultura no Brasil, confere capital político dotado de 

maior ―densidade‖, em relação a outras profissões (LEMENHE, 2006, p. 254). 

 

Mão Santa constituiu uma mística de ―protetor do povo‖ piauiense tomando como 

referência a figura de São Francisco, de quem afirmou se exemplar nas práticas assistenciais 

justificando-as a partir de uma lógica da ―caridade cristã‖. Segundo Mão Santa, a data de seu 

nascimento (4 de outubro) e seu nome (Francisco de Assis Moraes Souza) são indícios de que, 

como São Francisco de Assis, o médico teria uma missão social a cumprir, justificando o tipo 

de relacionamento e as práticas adotadas que mantém com seus eleitores. Essa vinculação 

com elementos da fé cristã foram amplamente explorados nas suas campanhas eleitorais e na 

construção de sua imagem pública ao longo de seus mandatos (MIRANDA, 2006).  

Dr. Feitosa construiu sua imagem pública a partir da mobilização da simbólica de 

seu mais ilustre personagem, Padre Cícero. Sua decisão de estabelecer-se em Juazeiro do 

Norte, a generosidade em cuidar com zelo dos enfermos (ricos ou pobres) bem como 

capacidade de ―obrar milagres‖ (tratar e curar pacientes numa região onde havia escassez de 

serviços públicos de saúde) foram narrados sempre com alguma referência ao Padre. Nas 

campanhas eleitorais essa ―conexão com Padre Cícero‖ foi reivindicada seja para forjar uma 

identificação com o juazeirense/romeiro seja para justificar sua própria trajetória política. 

Rocha Furtado detinha o prestígio que o saber médico e o título de ―doutor‖ lhe 

conferiam.  A habilidade de falar bem, de possuir conhecimento legitimamente reconhecido 

por todos e de representar ―o novo‖, ou seja, o oposto dos ―políticos tradicionais‖ do Vale do 

Parnaíba vinculados às ideias de ―atrasados‖ e ―retrógrados‖ foram símbolos acionados pelo 

médico como um elemento diferenciador em relação a seus concorrentes.  

Nos três casos, a entrada no campo político se deu a partir da conversão de capital 

de notoriedade acumulado no exercício profissional da medicina, mas este não constituiu seus 

únicos trunfos. Outros símbolos e capitais adquiridos em diferentes esferas de sociabilidade 

foram mobilizados. Como exemplo podemos citar a identificação com símbolos religiosos 

acionados por Mão Santa e dr. Feitosa e de agente modernizador da política, no caso de Rocha 

Furtado. 

Em pesquisas anteriores realizadas no município de Barreira (TORRES, 2013), 
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observamos a rápida ascensão de médicos que debutaram politicamente no cargo mais 

importante da esfera local: foram eleitos prefeitos
77

. A visibilidade necessária para a entrada 

na política também decorreu do desempenho profissional dos médicos. Aliado a isso, 

empregaram discursos e símbolos relacionados a ideia de ―modernidade‖ e do ―novo na 

política‖ fazendo contraponto aos adversários que eram representados como ―oligarcas‖ e 

―políticos retrógrados‖.  

Importante destacar que todos esses trabalhos confluem para a ideia de que o 

exercício da medicina (ou da capacidade de cura) constituiu base de recursos eleitorais de 

candidaturas cujos atores emergiram no cenário das disputas políticas como lideranças 

carismáticas. Num contexto de escassez e/ou precariedade dos serviços públicos de saúde, a 

―cura‖ atua como fomentador de lealdades na medida em que se funda num poder ―extra 

cotidiano‖ (a cura tanto pode ser percebida tanto como um milagre quanto como resultante de 

um saber científico de acesso restrito) e constitui relações de dádiva-dívida entre médico e 

paciente.  

(...) o conhecimento autorizado que faculta prescrever remédios [ou doá-los aos que 

não podem pagar por eles] e efetivar procedimentos [ou intermediar e conseguir 

―atalhos‖] para minorar a dor, trazer à vida e afastar a morte – fatos dramáticos do 

cotidiano – institui vínculos duradouros entre paciente e o profissional, traduzidos 

como expressões de valores afetivos e de fundo religioso, sintetizados nas noções de 

―amizade‖, ―caridade‖ e ―milagre‖. (...) O médico caridoso se veste também de 

homem político dotado de virtudes extraordinárias, dotado do poder de fazer 

milagres ou de exercer a função de intermediário entre o poder santificado e os 

crédulos em dificuldade (LEMENHE, 2006, p. 255). 

 

Cenário semelhante foi o encontrado por Franklin em Acarape. 

 

 

4.1 Do consultório à prefeitura: bases de recursos eleitorais do doutor-prefeito em 

Acarape 

 

 

Franklin Verissimo Oliveira, filho do médico Franklin de Paiva Oliveira Neto e da 

comerciante Judalice Rosa Veríssimo Oliveira nasceu em Teresópolis. Morou no Piauí, terra 

natal de sua família até os 8 anos, quando mudou-se para Fortaleza acompanhado por uma 

babá e uma governanta. Estudou em colégios particulares da capital cearense e em 2007, aos 

24 anos, concluiu o curso de medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC). Já graduado, 
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 Dr. Júnior foi eleito em 1992 depois de ser derrotado em 1988, seu primeiro pleito, quando perdeu para Zé 

Boanerges Jacó e Antônio Jacó, membros de tradicional e mais influente família política da região. Dr. Valderlan 

foi eleito em 2000, sua primeira eleição, e reeleito em 2004. Em 2008, mesmo tendo sido cassado por 

improbidade administrativa, teve capital político suficiente para eleger seu sucessor, Antônio Peixoto. Fato 

interessante foi que em todos os pleitos que ambos participaram, foram adversários de candidatos da família 

Jacó.   
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ainda em 2007, foi contratado para clinicar em Acarape e Palmácia, municípios da região do 

maciço de Baturité. Em 2008, assumiu a função de médico do PSF quando conheceu 

Alexandre Magalhães, com quem dividiu os plantões nas Unidades de Saúde do Centro e, 

principalmente, do Poço Escuro em Acarape. 

Cabe destacar que Franklin descende de uma família de políticos que construiu 

carreira e foi ativa na arena política piauiense
78

. Portanto, mesmo não morando com os pais, 

cedo experimentou a convivência em espaços politizados. 

(...) toda a minha família por parte de pai [exerceu funções políticas em Piauí]. Meu 

pai foi vice-prefeito em dois mandatos, foi vereador; minha mãe foi vereadora, a 

vereadora mais votada, isso no Piauí, Esperantina. Eu tive um avô, avô paterno, foi 

deputado estadual. Ele foi assassinado por crime político em 1989. E como deputado 

estadual, na época, ele foi assassinado provavelmente pela disputa daquela prefeitura 

de Porto, no Piauí. Perto de Porto também tem um município chamado Campo 

Largo do Piauí, um tio [que também é médico] foi prefeito, o primeiro prefeito da 

cidade; minha avó foi vice-prefeita, morreu como vice-prefeita dessa cidade e eu 

tive mais três tios vereadores. E é nesse ramo. Minha família por parte de pai é bem 

ativa politicamente na região. Até hoje ainda tem algumas atividades políticas mas é 

bem menor (Entrevista com Franklin, realizada em 20 de julho de 2015). 

 

O trabalho nas Unidades de Saúde da zona rural de Acarape e o bom convívio 

com os moradores das comunidades onde clinicava possibilitaram a Franklin constituir, ainda 

que de modo incipiente, uma rede de amizades que se fortalecia na proporção que o médico 

participava das atividades nessas comunidades (eventos organizados pelos próprios moradores 

como festinha de dia das mães, dias das crianças, festejos de padroeiros, etc.). Um dos 

interlocutores narrou com afeto as vezes em que ―o doutor Franklin, humildemente, chegou a 

almoçar na casa do povo que ele atendia lá das comunidades. Isso é muito bonito porque ele, 

um médico, acostumado com coisa fina, podia muito bem não querer se misturar com o povo 

lá das comunidades‖. Como jovem médico entusiasmado com a profissão, começou a 

constituir também uma rede de apoio com colegas de outras instituições de saúde com quem 

trocava favores: ―encaminhava pacientes‖, ―facilitava‖ internamentos e atendimentos com 

especialistas e conseguia medicamentos gratuitos (amostras grátis) que eram doados a 

pacientes que não podiam pagar por ele. Essas práticas somadas ao já (con)sagrado ―saber 

médico‖ –  e, por conseguinte, a ―capacidade de curar enfermidades‖ – dotam seu portador de 

capital simbólico que o distingue dos demais visto que além de ser uma profissão cujo capital 

cultural a ela vinculado o coloca num lugar de prestígio na sociedade também é um serviço 

prestado a indivíduos; em outras palavras, é um atendimento individualizado que implica a 

construção de uma relação personalizada.  
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 Elemento frequentemente acionado pela oposição e narrado como fator pejorativo nas campanhas de 2016, 

como será analisado adiante.   
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Vale lembrar que essas relações resultantes do exercício médico são construídas 

num contexto de uma sociedade que se organiza predominantemente (sobretudo nas 

localidades da zona rural) em torno de relações interpessoais, ou seja, que admitem a 

compreensão e uma organização social que se pauta na lógica da dádiva. Fundado numa tripla 

obrigação, dar-receber-retribuir, as relações interpessoais instituem escalas de poder desigual 

na esfera social ao passo que fomenta laços de proximidade, vínculos moral-afetivos entre os 

agentes que se intercambiam (MAUSS, 2007; TORRES, 2013). No caso da relação médico-

paciente em Acarape, as diferenças de capital (cultural, social e econômica) já colocam seus 

atores em posições hierarquicamente desiguais e que se aprofundam após o atendimento 

médico. O paciente, em ―dívida‖ com o ―clínico que foi atencioso e bondoso [doando 

medicamentos, fazendo ―encaminhamentos para hospitais e/ou outros especialistas, por 

exemplo]‖, tem por ele respeito e apreço que, em alguns momentos, pode leva-lo a considerar 

conselhos e orientações de ordem pessoal e/ou política porque ―reconhece a capacidade do 

médico‖, ou seja, admite a legitimidade do seu capital cultural. É desse prestígio conquistado 

pelo médico no seu exercício profissional que deriva seu caráter carismático, na acepção 

weberiana do termo. 

 

O médico numa cidade do interior, sobretudo numa cidade pequena, pra voto, ele é 

uma covardia muito grande. O médico, na realidade, ele é uma pessoa na qual as 

pessoas simples confiam demais. (...) por ser um médico em si, já é uma coisa de 

muita importância, falar com um médico também já é uma coisa de muita 

importância. E o médico, você confessa coisas para um médico que você não diria 

para sua esposa, para seu marido, para seu pai ou para sua mãe. Mas para o médico 

você diz. Você fala é do seu coração, do seu pulmão, do seu estômago, da sua 

cabeça. Então o médico ele abraça o indivíduo. (...) e talvez abrace esse indivíduo 

como nenhum outro profissional, talvez melhor do que um padre ou um pastor. (Zé 

Bernardo, professor, ex-vereador [1989 a 1992] e ex-prefeito [1992 a 1996] de 

Barreira, entrevista realizada em 06 de maio de 2012) (TORRES, 2013, p. 90) 

 

Como expresso acima, as relações sociais resultantes das práticas médicas são 

potencialmente fomentadoras de lealdades, de adesões. Por isso, o apoio dos médicos (e dos 

diferentes profissionais de saúde, de um modo geral
79

) é sempre tão disputado e acionado nas 

campanhas eleitorais. E não foi diferente em relação a Franklin nas eleições de 2008, na 

divulgação da candidatura de Bitonho
80

 e de Acélio.  

Franklin: a relação que eu tinha com as lideranças [comunitárias e políticas] era 

uma relação mais de amizade. Como eu era médico e só trabalhava há alguns meses 
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 Em pesquisas anteriores (TORRES, 2013) bem como nessa pesquisa, os diferentes profissionais de saúde 

(médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, psicólogos, por exemplo) foram personagens presentes e sempre 

requisitados para ―dar depoimentos‖ e declarar apoio às candidaturas nos palanques de Barreira e Acarape. 
80

 Antônio Amâncio da Silva, mais conhecido como Bitonho, foi candidato a vereador pelo PV, partido que fez 

parte da coligação que deu sustentação a reeleição de Acélio, contou com o apoio de Franklin, que teve papel 

fundamental na sua eleição em 2008. 
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a gente fez um certo círculo de amizades. A gente almoçava nas casas, conversava, 

mas a política até esse momento, ainda era uma coisa distante. Digamos assim: a 

vida política não existia, era muito insipiente nesse momento. Assim... não havia 

nada concreto, entendeu? Existia uma relação de amizade, não tinha relação político 

porque, naquele momento, nem me passava pela cabeça entrar na política lá. 

Monalisa Torres: o senhor participou, de alguma forma, das eleições de 2008? 

Franklin: na eleição de 2008 eu cheguei a dar uma ajuda para um rapaz que era 

candidato a vereador, para o prefeito que foi eleito na época, que era o Acélio. Fui a 

alguns comícios, fui a algumas caminhadas, dei um monte de ajuda quando eles 

precisavam de uma consulta ou alguma coisa assim... eu era bem disponível para 

eles. Mas eu acredito que minha influência na época tenha sido muito pouca, 

entendeu? De ficar mais na torcida mesmo, de participar de uma adesivagem de 

carros. (Franklin Veríssimo, médico e prefeito de Acarape [2013 a 2016 e 2017 a 

2020], realizada em 20 de julho de 2015). 

 

A fala de Franklin ilustra bem o modo como os serviços médicos são acionados 

nas campanhas e utilizados como mecanismos para forjar adesões políticas a determinadas 

candidaturas. A ―disponibilidade‖ em ―ajudar‖ alguém que ―precisasse de uma consulta‖, a 

participação nos comícios e demais eventos de campanha apresentam o médico como uma 

espécie de fiador do candidato, como se sua ―torcida‖ por determinadas candidaturas 

sinalizasse para a ideia de que ―se o meu médico confia na capacidade do candidato, eu 

também posso confiar‖. Além disso, a possibilidade do médico continuar a exercer seu 

trabalho na cidade era atrelado a vitória das candidaturas que apoiava, ou seja, como 

funcionário contratado pela prefeitura de Acarape, para usar o exemplo de Franklin, a vitória 

de Bitonho e, principalmente, de Acélio significava a renovação do seu contrato de trabalho 

no município. A partir dos casos explorados acima, não é exagero admitir a frequência, 

sobretudo nas comunidades mais rurais dos municípios do interior, de candidatos que buscam, 

entre seus mais influentes cabos eleitorais, médicos que atuem em locais onde pleiteiem 

constituir suas bases eleitorais. Em alguns casos, pela inserção desses profissionais de saúde 

dentro das comunidades e pelo prestígio junto às famílias, seu apoio é concorrido pelos 

candidatos que os exibem em seus palanques. Ter um médico que publicamente assuma apoio, 

defenda a candidatura, participe dos eventos políticos (reuniões, carreatas, comícios, por 

exemplo) e, não raras vezes, realize mutirões gratuitos de consultas em favor de candidaturas 

permite aos postulantes sair em vantagens nas disputas eleitorais (TORRES, 2013). 

Nas campanhas de 2008 a popularidade de Franklin foi requisitada por Acélio que 

buscava a reeleição. Já naquela época surgiram boatos de que a aproximação entre o médico e 

o prefeito poderia ocasionar na indicação de Franklin como o sucessor de Acélio, resultando 

em alguns conflitos dentro do grupo do prefeito. Em entrevista, Sérgio Mesquita e Edilberto 

Bezerra acreditam que Franklin já esboçava interesse em iniciar carreira política em Acarape, 

por isso sua aproximação com o prefeito, de quem esperava apoio a sua candidatura. Essa 
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proximidade e a posterior pressão sofrida por Acélio por parte de membros de seu grupo (que 

reivindicavam a indicação a sucessão) foram os desencadeadores do afastamento do prefeito 

com Franklin e o motivo da demissão do médico do PSF de Acarape.  

Monalisa Torres: em 2010 teve eleição para governador, deputado e foi na última 

gestão do Acélio. O Franklin já estava trabalhando no município? 

Edilberto: era (sic). Ele trabalhava com o Acélio.  

Monalisa Torres: e eles eram do mesmo grupo? 

Edilberto: eram do mesmo grupo... em cima do palanque. Nessa eleição que a gente 

disputou que eu fui o vice do Kerres [2008], eles estavam em cima do palanque do 

Acélio pedindo voto. Ele [Franklin] era funcionário da prefeitura e médico e ele 

estava pedindo voto para o Acélio. 

Monalisa Torres: e o senhor sabe a causa do rompimento entre eles dois? 

Edilberto: não. O rompimento aconteceu porque ele [Franklin] viu que era um 

momento muito propício [para ser candidato a prefeito em Acarape] já que para ele, 

não tinha candidato para disputar a eleição [de 2012]. Então ele veio a romper, 

alegando estar sendo perseguido pelo Acélio porque ele queria ser o candidato do 

Acélio e o Acélio não deu aquela definição, então ele rompeu para seguir a sua 

campanha, aproveitando do momento que não teria candidato. Ele, como médico, 

ficou consultando as pessoas [mesmo após ser demitido, ou seja, sem remuneração] 

e aí aproveitou do momento, do desmando que era na época, assim como hoje que é 

a mesma coisa, para se favorecer com isso (Edilberto Bezerra, autônomo e ex-

vereador [2001 a 2004 e 2005 a 2008], entrevista realizada em 24 de junho de 2016). 

 

Em 2009, já melhor inserido nas comunidades, Franklin foi demitido do corpo de 

profissionais do PSF em Acarape gerando uma onda de protestos que culminou com um 

abaixo-assinado exigindo o retorno do médico. Para muitos dos nossos interlocutores, a 

demissão foi gerada por ―ciúmes de políticos do lado do Acélio que estavam temendo o 

crescimento da popularidade do médico. Acho que eles achavam que o Franklin ia ser o 

sucessor do Acélio.... pela popularidade que ele tinha nas comunidades‖ (Tadeu, entrevista 

realizada em 15 de novembro de 2014).  

Em 2009 eu fui demitido de Acarape porque... surgiu da minha simpatia, da minha 

espontaneidade. Algumas pessoas começaram a levantar a hipótese de eu vir a seguir 

vida pública em Acarape. ―ah ele é muito simpático‖, ―ele é simpático demais‖, ―ele 

é muito educado‖, ―o povo gosta dele‖. Acredito que na época isso tenha gerado um 

certo ciúme das lideranças políticas que pressionaram o então prefeito Acélio a me 

demitir. E aí ele me demitiu em 2009. Quando ele me demitiu a população se 

organizou e fez um abaixo assinado. (...) Juntaram 1.600 assinaturas. Levaram para a 

Câmara de Vereadores essas 1.600 assinaturas, pressionaram o prefeito, mas o 

prefeito foi irredutível na época. E ao levar para a Câmara de Vereadores, o vereador 

na época, o Sérgio Mesquita e o Paulo Tinoco (...) [na época faziam oposição ao 

prefeito Acélio], fizeram um requerimento para que eu ganhasse o título de cidadão 

acarapense. Foi votado de forma unânime na Câmara de Vereadores naquele 

momento e em dezembro de 2009 eu recebi o título de cidadão acarapense. (...). Até 

então, as pessoas cogitavam [na possibilidade de sua candidatura] e eu me saia até 

em momentos de consulta. Mas se você me perguntar... Porque médicos entram e 

saem todos os dias dos PSFs e ninguém fala nada. (...) Mas a população se juntar 

para fazer um abaixo assinado e juntar 1.6000 assinaturas, (...)... Pessoas que não me 

conheciam também assinaram porque não achavam isso justo. Isso foi muito 

excêntrico, não é uma coisa muito comum. E foi aí que eu me aproximei das 

lideranças e entrei na vida pública daí (Franklin Veríssimo, entrevista realizada em 

20 de julho de 2015). 
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O ―ciúme‖ em relação a Franklin indicou que seu papel nas eleições de 2008 foi 

muito além de ―simples apoiador‖ da candidatura de Bitonho e ―torcedor‖ da reeleição de 

Acélio. Sua habilidade em discursar com desenvoltura e o prestígio como médico bem-quisto 

nas comunidades onde clinicava foram fundamentais para alavancar a candidatura de 

Bitonho
81

, que obteve a segunda melhor votação para vereador no município com a diferença 

de apenas um voto para o primeiro colocado. A participação do médico nas eleições de 2008 

cumpriu o papel de vitrine ao inseri-lo como ator qualificado e influente, ainda que pouco 

conhecido, na arena política municipal tanto em relação aos eleitores (seus pacientes) quanto 

aos políticos já consagrados no campo político acarapense.  

No que se referiu ao episódio da demissão, como narrado por Franklin, teve 

resposta imediata de parte da população. O abaixo-assinado mobilizou não apenas pacientes e 

colegas de trabalho (principalmente agentes comunitárias e técnicas de enfermagem de 

Acarape), mas simpatizantes do médico e outras pessoas que, tomando conhecimento de que a 

―demissão se tratava de questão de ordem política‖, consideraram injusta a decisão tomada 

pelo prefeito. Os responsáveis pela mobilização reuniram em torno de 1.600 assinaturas em 

documento entregue ao prefeito exigindo a revogação da demissão. Com o silêncio por parte 

de Acélio, os manifestantes levaram o documento para a Câmara de Vereadores que também 

não deu resposta positiva. Diante da mobilização popular e como medida para ―afrontar o 

prefeito‖, os vereadores da oposição Sérgio Mesquita e Paulo Tinoco concederam Título de 

Cidadão de Acarape a Franklin.  

Fábio: Então ele [Acélio] percebeu que o Franklin estava crescendo dentro da 

gestão junto com o [atual] vice, doutor Alexandre. Até então, no Acarape, nunca 

tinha acontecido um médico que fazia pequenas cirurgias instantâneas, sinais e tal, e 

o Alexandre fazia isso com perfeição. E aos poucos, os políticos do Acélio acharam 

aquilo muito ruim com receio de... e o convenceram de demitir o médico. 

Monalisa Torres: quem eram esses políticos? 

Fábio: os vereadores, da época, do lado dele. Então o Franklin e o Alexandre foram 

demitidos da prefeitura. Pelo simples motivo do ciúme porque eles estavam 

crescendo e os pretensos sucessores do Acélio ficaram com ciúmes e quiseram 

demitir por demitir. As forças de oposição, Paulo Tinoco, Sérgio Mesquita viram 

naquilo uma forma de afrontar a gestão da época e deram o título de cidadão ao 

Franklin (Fábio, 28 anos, ex-secretário de Acarape e advogado, entrevista realizada 

em 23 de outubro de 2015). 

 

Podemos afirmar que ―esse fato político‖ (resultante dos episódios do abaixo-

assinado e da concessão de Título de Cidadão de Acarape) foi definitivo para a entrada de 

Franklin no campo político Acarapense e o aproximou de lideranças oposicionistas que 
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 Em 2004, também pelo PV, Bitonho havia concorrido a uma cadeira na Câmara de Vereadores obtendo 197 

votos, o que não foi suficiente para sua vitória, ficando como suplente de vereador. Em 2008, com o apoio de 

Franklin, ampliou sua votação para mais do dobro de votos conquistados na eleição anterior, 417 votos, sendo 

eleito.  
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buscavam construir uma candidatura competitiva que fizesse frente ao sucessor indicado por 

Acélio. Pedro Alcino, jovem liderança, era o presidente e um dos fundadores do PSB em 

Acarape, entendeu a importância desse ―fato político
82

‖ para o fortalecimento e construção de 

uma coesão entre as lideranças de oposição. Como habilidoso articulador, foi dele o convite 

para a filiação de Franklin ao PSB no município, que se concretizaria após as eleições de 

2010. Sua facilidade em transitar pelos círculos de decisão pessebista estadual foi útil na 

aproximação de Franklin com os chefes políticos estaduais como Domingos Neto e o próprio 

governador, Cid Gomes.  A ideia era fortalecer a liderança de Franklin frente aos quadros do 

PSB a partir do apoio a candidaturas cidistas a fim de conquistar apoio de políticos 

importantes na esfera estadual (principalmente ganhar a confiança e o apoio da principal 

liderança do partido, o então governador Cid Gomes) para, em seguida, construir sua 

candidatura em Acarape. Nesse intervalo de tempo, as eleições gerais de 2010 serviriam para 

construir pontes com o grupo cidista e testar a força política do médico em Acarape.  

Seguindo a lógica adesista, principalmente para uma liderança debutante, é 

importante criar uma rede política, conexões/ligações com políticos influentes em outras 

esferas que tenham a capacidade (ou o poder) de distribuir obras recursos públicos necessários 

para a conquista e manutenção das bases eleitorais. Nesse sentido, optar pelo candidato a 

reeleição para o governo estadual – e que está bem avaliado – e por deputados do mesmo 

partido e/ou grupo parece ser a opção mais segura. A aproximação com o governador Cid 

Gomes, que tentava a reeleição, foi o critério utilizado para a escolha dos demais candidatos 

que apoiou naquelas eleições: governador Cid Gomes (PSB), deputado federal Balhmann
83

 

(PSB) e deputado estadual Professor Pinheiro
84

 (PT). Portanto, a participação do médico nas 

eleições de 2010 cumpriu um duplo papel: de um lado, testar seu potencial eleitoral em 

Acarape a partir da ―votação que daria a seus candidatos‖. Por outro lado, construir e 

fortalecer uma aliança com o governador Cid e com deputados ―cidistas‖ que, nas eleições 

seguintes, pudessem contar. Segundo Franklin ―era uma ideia bem interessante estar com 

deputados que poderiam, de alguma forma, ajudar a gente na construção de um Acarape 
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 Termo utilizado por Pedro Alcino para descrever a importância dos episódios do abaixo-assinado e, por 

conseguinte, da concessão do Título de Cidadão a Franklin como determinantes para a entrada do médico no 

cenário das disputas eleitorais em Acarape. 
83

 A opção de Franklin por Antônio Balhmann foi motivada pelo fato do candidato ter sido um dos principais 

responsáveis pela instalação do polo industrial em Acarape quando secretário de Indústria e Comércio do 

primeiro governo de Tasso Jereissati. Portanto, além de membro do grupo cidista, ―Balhmann tinha uma história 

com Acarape‖. 
84

 Francisco José Pinheiro, o Professor Pinheiro, havia sido vice-governador de Cid Gomes no mandato de 2007 

a 2010, deixando o cargo para candidatar-se a deputado estadual.  Portanto, sua ligação com Cid Gomes era 

evidente.  
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melhor‖ (Entrevista realizada em 20 de julho de 2015).  

Nas eleições de 2010 Acélio apoiou Cid Gomes
85

 ao governo, o deputado federal 

pessebista Domingos Neto (que obteve 2.030 votos ou 25,93% dos votos válidos de Acarape) 

e o deputado estadual também pessebista Roberto Cláudio (1.812 votos, 13,09% dos votos 

acarapenses), numa clara postura adesista. Os candidatos a deputado federal e estadual 

apoiados por Franklin obtiveram a segunda e a terceira melhor votação no município: 

Balhmann obteve 20,94% dos votos (totalizando 1.639 votos) e Professor Pinheiro, 12,27% 

(969 votos) lembrando que este último também recebeu votação da base eleitoral de Paulo 

Tinoco. A vitória de seus candidatos e o bom desempenho obtido naquela eleição possibilitou 

pontes com caciques estaduais (como o grupo político de Domingos Filho) e projetou o 

médico como uma liderança política competitiva para enfrentar o grupo de Acélio.  

Mas foi uma votação surpreendente porque naquele primeiro momento as lideranças 

políticas não estavam comigo. As lideranças políticas vieram de um desdobramento 

principalmente após a eleição de deputado. Porque a população acreditava que a 

gente [parte inaudível], as lideranças políticas sempre em torno dos votos de 

deputado estadual e o nosso deputado foi bem, foi em torno de 500 votos, 400 votos. 

Não acreditávamos que fizemos pouco porque naquele momento não poderíamos 

tirar uma votação mais expressiva. E a partir desse momento é que a candidatura 

ganhou mais corpo (Franklin Veríssimo, entrevista realizada em 20 de julho de 

2015). 

 

Em janeiro de 2011, em articulação com Pedro Alcino, Franklin filiou-se ao 

PSB
86

, então partido de Cid Gomes. A ligação de Pedro Alcino com Domingos Neto, que 

tinha posição de destaque nos quadros do PSB estadual, foi importante para dar visibilidade e 

intermediar a entrada de Franklin nos círculos de decisões do diretório estadual pessebista de 

tal modo que, em meados de outubro de 2011 o médico foi eleito Secretário Estadual da 

Juventude Socialista. Feliz com os resultados obtidos nas eleições de 2010 e se destacando 

dentro do PSB, Franklin começou a preparar-se para as disputas de 2012. Para tanto, entendeu 

a necessidade de fortalecer sua rede de alianças com lideranças importantes da esfera estadual 

ciente de que o apoio das lideranças municipais viria como desdobramento.    

Monalisa Torres: esse processo de construção de alianças com o governo estadual 

foi antes, então, da sua candidatura como prefeito? 

Franklin: olha, a gente começou a construir na eleição de deputado. Após a eleição 

de deputado veio a Secretaria Estadual da Juventude do PSB. Aí no momento que eu 

fui para o PSB teve umas disputas internas pela direção estadual do PSB, na época: 

os Novaes com os Ferreira Gomes. E a gente conseguiu trazer a juventude para esse 

grupo dos Ferreira Gomes e a gente conseguiu renovar os que tinham ali. Então ali a 

gente ganhou a confiança dos caciques políticos do PSB. Foi na época do Zezinho 

Albuquerque, do próprio deputado Mauro Filho, do próprio Cid Gomes, do Tasso, 

do Wellington Landim, do Domingos Neto... Bastante entusiasmados com a nossa 

postura nessa conjuntura que teve. Então essas alianças... você passa a ter amizade, 
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 Naquela eleição, Cid Gomes obteve 53,02% da preferência do eleitorado acarapense (3.837 votos). 
86

 Após os bons resultados nas eleições de 2010, Franklin filiou-se ao PSB de Acarape em 15 de janeiro de 2011.  
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você começa a criar vínculos partidários e aquilo vai se formando e o caminho é 

inevitável. Tinha o senador Inácio Arruda [parte ininteligível] que eu consigo com o 

PCdoB, com o PTdoB. Tinha uma pessoa de lá do Acarape que foi muito importante 

lá na minha construção partidária [Pedro Alcino]. Eu acho que o alicerce partidário 

no município de Acarape veio com o Pedro Alcino. Na época ele estava no diretório 

municipal do PSB e me convidou para eu me filiar ao PSB de Acarape. A mãe dele 

estava no diretório municipal do PCdoB, convidou o doutor Alexandre para se filiar 

no PCdoB. E a nossa amizade com o Paulo Saraiva, prefeito de Capistrano, ajudou a 

gente, junto com o deputado André Figueiredo, uma aliança com o PDT. Enfim, aí 

foi somando forças. (Franklin Veríssimo, entrevista realizada em 20 de julho de 

2015). 

 

No que se referiu a base de recursos eleitorais construída e acionada por Franklin 

em Acarape, é possível afirmar que sua inserção e sucesso no campo político não dependeu 

exclusivamente do capital acumulado no exercício profissional, mas foi elemento primordial 

mobilizado nas eleições de 2008 e que permitiu visibilidade no campo político acarapense 

mobilizado em diferentes eleições. Como demonstrado acima, o acúmulo de diferentes 

capitais adquiridos na inserção em múltiplos campos e a construção de uma trajetória política 

dentro e fora de Acarape pavimentaram sua candidatura para a disputa da chefia do executivo 

acarapense em 2012.  

 

 

4.2 Consolidando o poder de Franklin em Acarape: Arranjos eleitorais e disputas 

políticas nas eleições de 2012. 

 

 

Como analisado no capítulo 3, conflitos entre servidores municipais e prefeitura, 

denúncias de malversação dos recursos públicos, o esgotamento da gramática clientelista e a 

própria ―ausência‖ de Acélio no município aprofundaram seu desgaste. A sua base política, 

aos poucos, começou a se afastar ou a disputar a indicação à sucessão, o que implicou na 

fragmentação política de seu grupo. Paralelo a isso, líderes da oposição se articulavam na 

busca por apoio a fim de construir uma candidatura competitiva e que representasse os 

anseios dos acarapenses. Nesse cenário, a habilidade de articulador de Pedro Alcino foi 

testada mais uma vez. Externamente, Franklin, com o auxílio de Pedro Alcino, já havia 

conquistado uma situação político-partidária favorável trazendo o apoio dos caciques 

pessebistas (grupo de Domingos Filho e os irmãos Ferreira Gomes) para endossar a 

candidatura do médico. Outras lideranças estaduais, que haviam apoiado Acélio em eleições 

anteriores
87

, também viam com agrado a candidatura do Franklin que só ganhava corpo e 

força. As alianças externas foram assim por ele analisadas: 
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O deputado federal Domingos Neto e o deputado estadual Mauro Filho. 
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A gente acabou sendo o candidato do governo no município de Acarape. O próprio 

governador Cid... aí veio a adesão do deputado Mauro Filho, o próprio Domingos 

Neto veio a se interessar pelo nosso trabalho, a nos ajudar. Daí múltiplos políticos... 

o André Figueiredo, do PDT; o Evandro Leitão do PDT; o deputado federal 

Guimarães, do PT; o deputado estadual, Dedé Teixeira; vários prefeitos da região 

começaram a criar simpatia pela nossa candidatura. Então a gente tinha uma 

capilaridade política bastante interessante para quem nunca tinha tido um mandato, 

para quem não tinha raízes políticas aqui no estado do Ceará porque a maioria dos 

jovens políticos daqui são filhos de políticos. Então eu pude construir... é logico que 

tive dificuldades, encontrei algumas portas fechadas, a gente teve que botar o pé na 

porta para conseguir ir construindo a confiança, mas vamos construindo. Porque não 

foi uma coisa que surgiu já... foi uma coisa que foi construída, não foi um convite 

não (Franklin Veríssimo, entrevista realizada em 20 de julho de 2015). 

 

Internamente, havia o desafio de reunir as diversas lideranças e interesses 

divergentes em torno de um ―candidato do consenso‖, que não apenas tivesse trânsito livre 

entre as diferentes facções, mas que, e mais importante, fosse bem aceito entre o eleitorado. A 

estratégia de Pedro Alcino em conquistar primeiramente a adesão dos líderes estaduais e, 

posteriormente, buscar montar alianças internas foi bem sucedida. O reconhecimento das 

qualidades políticas do médico pela população (constatado pelo abaixo-assinado, pelo Título 

do Cidadão e pelos significativos resultados das eleições de 2010) e o apoio de importantes 

políticos estaduais revelava o potencial competitivo do médico. Muitas lideranças 

comunitárias, que conheceram e/ou fazia parte da rede de amizade construída nas 

comunidades onde clinicou, engrossaram a base de apoio a Franklin. A partir desse cenário, 

foi mais fácil costurar alianças com as principais lideranças do município: Bonfim (líder do 

PR), Obedes (PR), Kerres
88

 (PT), Arimateia (líder do PDT) e Paulo Tinoco (PR). Apesar de 

lograrem construir um grande arco de alianças em torno da candidatura de Franklin, a 

indicação de seu nome não conseguiu reunir toda a oposição que lançou mais duas 

candidaturas independentes: Tetê (PSDB) e Sérgio Mesquita (PT). 

Monalisa Torres: e quais foram as lideranças do Acarape que se agregam ao senhor 

na época? 

Franklin: na época a gente construiu um grupo político bem grande. O Kerres 

desistiu da candidatura dele de prefeito e veio nos apoiar. A gente teve uma aliança 

partidária grande na época com o PR, do grupo do Bonfim, do grupo do Obedes, que 

tinha se candidatado a prefeito; construímos com o PDT via André Figueiredo, que 

na época tinha o Arimateia, tinha o Moacir, tinha o Marcelo da Regina, o Valdo dos 

Timbaudes que era uma liderança política muito expressiva do PDT. A gente 

construiu com o PPS que tinha lá dois vereadores de mandatos que eram o Zé do 

Franzé e o Irmão Cláudio. De fato, nos conseguimos criar uma boa coligação e todos 

os vereadores eleitos no pleito de 2012 vieram das nossas coligações (Franklin 

Veríssimo, entrevista realizada em 20 de julho de 2015). 

 

A candidatura de Franklin já era dada como certa, restava escolher quem comporia 

chapa com ele. Entre os principais nomes figuravam Paulo Tinoco (PR), Bonfim (PDT) e 
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 Kerres pretendia ser o candidato a prefeito pelo PT, no entanto, sua candidatura foi negada pelo líder 

municipal do partido, Sérgio Mesquita, que lançou candidatura a prefeito naquele ano.  
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Alexandre (PCdoB), outro médico e amigo de Franklin e que mantinha bom diálogo com 

Pedro Alcino. Alexandre havia trabalhado no município juntamente com Franklin e se 

aproximou de Pedro Alcino quando das articulações para tornar possível a candidatura do 

colega médico em 2011, mesmo período em que se filiou ao PCdoB
89

. A decisão
90

 veio após 

reuniões com seu chefe político ligado ao grupo do governador Cid Gomes: o então vice-

governador Domingos Filho, que sugeriu a realização de uma pesquisa para avaliar os 

melhores nomes para aquele pleito. A pesquisa indicou que a chapa obteria melhores 

resultados tendo os dois médicos, Franklin e Alexandre, como candidatos a prefeito e vice-

prefeito, respectivamente. Apesar de alguns questionamentos por parte de lideranças que 

discordavam de ―uma chapa composta por dois forasteiros‖, o grupo levou adiante a 

candidatura da ―dobradinha dos doutores‖. 

Do lado de Acélio, a indefinição sobre quem seria seu candidato a sucessão 

provocou mais desgaste dentro do grupo que perdia seus membros na medida em que se 

aproximava o pleito. Com o afastamento do prefeito da arena política acarapense, em virtude 

de denúncias por má gestão ao Ministério Público, a indicação de Nogueira como candidato 

da situação pareceu consequência natural. 

O cenário que se constitui para as eleições de 2012 apresentou quatro candidatos 

concorrendo ao executivo municipal: Nogueira (DEM) e Paulo César (PSC) representando o 

grupo situacionista vinculado a Acélio; Tetê (PSDB) e Liaudo Monteiro (PSDB); Sérgio 

Mesquita (PT) e Bitonho (PV) e Franklin (PSB) e Alexandre (PCdoB). O que mais se 

destacou nesse pleito foram as falas dos postulantes, sobretudo de Franklin que, fugindo a 

regra dos candidatos que concorreram nas eleições anteriores – um jovem ―médico forasteiro‖ 

– se apropriou de um discurso moderno, racional, se apresentando como aquele com 

―competência para fazer o que os outros prefeitos não fizeram‖. Seu slogan, ―É hora de 

mudar‖, refletiu a tônica de seus discursos e estratégias eleitorais. Franklin surgiu como uma 

espécie de ―formador de opinião‖ que, ao questionar o ―descaso com os serviços públicos de 

saúde no município‖, ganhava a confiança dos pacientes e emergia como alguém com 
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 Assim como Franklin, Alexandre recebeu de Pedro Alcino o convite para se filiar ao PCdoB em Acarape. Na 

época, a presidenta do partido era dona Rosenilda Alcino, mãe de Pedro Alcino. 
90

 Diferentes interlocutores afirmaram que a pesquisa encomendada por Domingos Filho apenas testou o 

potencial dos pré-candidatos a prefeito e serviu para justificar formalmente a opção em compor uma chapa com 

dois médicos. Esses interlocutores, que participaram de reuniões políticas para a montagem das candidaturas em 

Acarape, declararam que a escolha de Alexandre para ser o candidato a vice-prefeito foi uma ―imposição de 

Franklin‖. Nas palavras de um desses interlocutores: ―foi que ele [Franklin] chegou e a palavra foi essa ‗quem de 

vocês tem R$ 100.000,00 para começar a minha campanha? Quem tiver se manifeste que vai ser o meu vice. 

Agora quem não tiver, eu estou com o Alexandre aqui e ele tem‘. (...) não houve uma decisão do grupo. ‗Eu sou 

o candidato, eu quero que esse seja o meu vice e vocês vão me ajudar‘‖ (Jorge, autônomo e candidato a vereador 

em Acarape em 2016, entrevista realizada em 15 de setembro de 2016). 
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―competência para resolver os problemas do povo‖. Seus discursos, suas falas, as conversas 

no consultório ou fora dele revelavam ―que o dr. Franklin é um homem instruído, sabe das 

coisas e sabe onde conseguir as coisas" (Tadeu, entrevista realizada em 15 de novembro de 

2014). O próprio material de campanha
91

 utilizado por Franklin e Alexandre reforçava esse 

discurso: 

Foram feitos vários folders de campanha, inclusive um que dizia... o número do 

Franklin era 40 do PSB, aí dizia no folder ―40 motivos para mudar‖. Aí ele elencava 

os motivos da mudança, falava do desenvolvimento pífio da educação, o fracasso da 

saúde, o fracasso da infraestrutura, da precarização da gestão pública no município. 

E batia muito forte nisso: que o Acarape estava doente e precisava de um médico. 

Inclusive, na campanha, o pessoal se vestia de branco, de médico, de jaleco, fazendo 

alusão a profissão do prefeito (leia-se: do candidato Franklin). Vinham dizendo que 

o Acarape estava doente e que precisava de medicamento, que o remédio era o 

Franklin. Por causa da carência de lideranças do próprio município e a força política 

que o Franklin veio, porque ali ele uniu forças por causa da profissão e por causa do 

poder aquisitivo
92

 dele também... pegou uma força política externa muito forte... do 

Domingos Filho, do Domingos Neto, do Mauro Filho. Então foram forças políticas 

que impulsionaram as campanhas dele em 2012 (Fábio, 28 anos, ex-secretário de 

Acarape e advogado, entrevista realizada em 23 de outubro de 2015). 

 

A disputa se polarizou entre Nogueira e Franklin cujas bases eleitorais cresciam 

num ritmo acelerado. Depoentes questionaram o posicionamento de Acélio com respeito ao 

seu candidato, Nogueira. Muitos desses chegaram a afirmar que ―Acélio abandonou o 

Nogueira‖, ―Acélio sumiu e deixou o Nogueira sozinho na luta das campanhas (sic)‖, ―a 

campanha foi muito estranha porque o Acélio simplesmente sumiu e o Nogueira, já um senhor 

de idade, levou tudo nas costas, sozinho‖. 

O cenário que foi apresentado ao longo das campanhas se confirmou no dia da 

eleição. A ampla coalizão de partidos
93

 garantiu capilaridade a candidatura de Franklin que 

obteve a maioria de votos em todas as comunidades de Acarape. Com uma vitória 

surpreendente, os médicos foram eleitos com 64,73% dos votos e com uma diferença 

expressiva de 34,78% de votos para o segundo colocado, Nogueira, que atingiu a apenas 

29,95% do eleitorado acarapense. Em números absolutos, os médicos obtiveram um sufrágio 

de 5.917 votos contra 2.738 de Nogueira, o que equivaleu a uma diferença de 3.179 votos. Os 

outros postulantes a prefeito, Tetê e Sérgio Mesquita, receberam respectivamente 272 (2,98%) 

e 214 (2,34%) votos. 

O sucesso eleitoral dos médicos refletiu-se na eleição dos vereadores de sua base: 
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 Ver Anexo A. 
92

 Franklin não era rico, mas seu potencial eleitoral proporcionou bons investimentos de partidários e adeptos 

que alocaram recursos financeiros nas suas campanhas. Além disso, foram contratados profissionais qualificados 

para a produção das campanhas majoritárias oposicionistas, o que garantiu um bom uso dos recursos destinados 

na promoção de suas candidaturas.  
93

 PDT/ PTB/ PTN/ PR/ PPS/ PMN/ PSB/ PRP/ PCdoB/ PTdoB. 
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todos os postulantes eleitos saíram da coalizão dos médicos. Além disso, das nove cadeiras 

disponíveis na Câmara, cinco foram ocupadas por lideranças que nunca haviam assumido um 

cargo eletivo, isso indicou uma taxa de renovação do legislativo de 55,55% revelando uma 

mudança significativa no cenário de disputas do poder local. Os vereadores eleitos foram 

Irmão Cláudio (PPS), Fernando Leal (PCdoB), José do Franzé (PPS), Geane Maria Cosme 

Lima Silva (Geane, do PCdoB), Antônio Marcelo Soares Oliveira (Marcelo da Regina, do 

PDT), José Fernando de Souza Ribeiro (Fernando dos Morenos, do PSB), José Wilson Duarte 

de Souza (Zé Wilson, do PDT), Francisco de Lima Mendes (Moacir, do PDT) e Paulo Tinoco 

(PR). 

A grande margem de votos dada aos médicos consagrou o capital político de 

Franklin frente aos seus adversários no município, o que lhe garantiu iniciar sua gestão com 

força política suficiente para fortalecer sua liderança, ampliar sua base de apoio e enfraquecer 

a influência de Acélio em Acarape. 

 

 

4.3 Construindo um novo tempo
94

: as “mudanças” na administração dos médicos. 

 

 

Mesmo a relativa autonomia dos secretários, consequência do modo de Acélio 

governar, não foi suficiente para o fortalecimento de outra liderança, saída de seus quadros, 

que pudesse ser depositária da imagem-marca do ―grande doador‖ e, consequentemente, 

substituí-lo ou dar continuidade ao seu governo. Nogueira, apoiado pelo grupo de Acélio e 

que foi seu vice-prefeito por três mandatos mesmo sendo apontado pelo grupo oposicionista 

como ―o candidato do continuísmo‖ e umbilicalmente ligado a Acélio, não conseguiu se 

apropriar da imagem de Acélio e foi derrotado nas urnas
95

 pelos médicos, Franklin Veríssimo 

e Alexandre Magalhães. 

A eleição dos ―doutores‖ marcou o início de um novo ciclo político em Acarape 

assinalado pela ideia da ―mudança‖ (representado pelo discurso de ―modernização da/na 

política‖ em oposição ao que teria representado as administrações anteriores: ―o que havia de 

mais tradicional e arcaico na política‖). Apesar de se tratar de um pleito com quatro 

candidaturas disputando a prefeitura e da predominância de um discurso mudancista, as 
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 Slogan dado a administração dos médicos (mandato de 2013 a 2016). 
95

 Muitos interlocutores afirmaram que o precário estado de saúde de Nogueira durante as campanhas eleitorais e 

a ausência de Acélio no seu palanque foram definitivos para a derrota de Nogueira.  
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eleições de 2012 não podem ser consideradas competitivas tendo em vista que apenas um dos 

postulantes concentrou mais da metade (64,73%) dos votos válidos. A utilização do discurso 

de ―mudança‖ nas candidaturas de Tetê e Sérgio Mesquita não foi eficaz tampouco 

subjetivamente apropriado (portanto, não foi entendido como legítimo) pelo eleitorado, que 

direcionou sua preferência aos médicos. Naquele momento, Franklin representava o ―novo na 

política‖ e o único com ―qualificações‖ para reivindicar legitimamente os discursos 

mudancistas que o povo acarapense reclamava: jovem médico, um outsider da política, 

relativamente desconhecido dos acarapenses, alheio às disputas pelo poder por figuras já 

carimbadas (e desgastadas) do cenário político local, ―perseguido injustamente e 

politicamente‖ pelo antigo prefeito, reunia todas as qualidades necessárias para uma 

candidatura vitoriosa naquele cenário de derrocada de um ciclo político. 

Tal como a narrativa eleitoral, a administração dos médicos nasceu sob o signo da 

―mudança‖, do ―novo na política‖ e, a partir de um discurso da ―necessidade de modernizar a 

administração‖, alterou significativamente a gramática política em Acarape. Medidas 

―moralizadoras‖ como a demissão em massa de funcionários contratados, concurso para 

preenchimento de vagas temporárias na administração pública
96

 (desde professores para as 

escolas municipais até auxiliar de serviços gerais), a preocupação em montar e manter um site 

oficial da prefeitura cujo objetivo foi/é ―publicizar e tornar transparente as ações da 

administração‖ caracterizam o estabelecimento de uma gramática do universalismo de 

procedimentos. Além disso, a preocupação em constituir um quadro administrativo técnico 

(ver Quando 7), com secretários jovens com formação superior e/ou pós-graduação ocupando 

secretarias chaves e as isolando da interferência dos líderes da base política assinalam a 

emergência da gramática do insulamento burocrático.  

 

Quadro 7 - Quadro administrativo de Franklin (2013). 

Secretaria Secretário Perfil da 

indicação 

Chefe de Gabinete Francisco José Soares Costa 

Filho 

Política 

Educação  Francisco Fábio Sales de 

Almeida 

Técnica 

Planejamento Pedro Henrique Alcino  Técnica 
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 Em todas as administrações anteriores não havia a preocupação de realizar concursos públicos temporários 

para o preenchimento de cargo de professor, auxiliar de serviçais gerais, técnico de enfermagem, por exemplo. 

As vagas eram preenchidas segundo critérios clientelistas. Desse modo, estar do lado dos candidatos vencedores 

era sinônimo de ―emprego na prefeitura‖. Muitos eleitores, inclusive, barganhavam voto em troca de promessas 

de empregos temporários na administração pública municipal.  
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Desenvolvimento econômico  Paulo Tinoco Política 

Administração e finanças Pedro Henrique de Oliveira Técnica 

Desenvolvimento agrário, pesca e 

pecuária 

Raimundo Nonato da Silva Filho Técnica 

Saúde  Paulo Roberto Brito Leite Técnica 

Cultura, esporte e lazer Carlos César Monteiro de 

Oliveira 

Política 

Infraestrutura e Meio ambiente  Kerres Albuquerque Política 

Juventudes Joviano Sousa e Silva Técnica 

Presidente do AcarapePrev Maria de Fátima Cavalcante Político 

Gerências 

Gerências Gerente Perfil da 

indicação 

Administrativo financeiro * Marcos Fialho Política 

Patrimônio material Sebastiao Ferreira da Silva Filho Política 

Pesquisa e tecnologia da informação  Gerardo Ferreira de Freitas Técnica 

Políticas públicas transversais* Maria Jucilene da Silva Política 

Interfaces comunitárias*** José Otaviano de Sousa Silva Política 

Desportos municipais  Renato Mesquita da Costa Política 

Limpeza e coleta pública Francisco Lucena de Sousa Política 

Trânsito e transportes Antônio Ferreira Sales Política 

Defesa civil Maria Sirlane Ferreira Bandeira Política 

Acessibilidade e inclusão  Francisco das Chagas de Castro Política 

Direitos humanos Odelisa Costa Ferreira Política 

*Gerência ligada a Secretaria de Educação. 

** Gerência ligada a Secretaria da Juventude. 

*** Gerência ligada a Secretaria da Juventude. 
Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados junto ao Gabinete do Prefeito/Prefeitura Municipal de 

Acarape (2018).  

 

Vale ressaltar que, apesar de adotar uma postura racional na montagem do 

primeiro escalão do governo, a exemplo de seus antecessores e em razão do grande arco de 

alianças montado em favor de sua candidatura, Franklin manteve a gramática clientelista na 

constituição das Gerências, que cumprem papel semelhante às Diretorias e Assessorias das 

gestões anteriores.  

Dentre as medidas adotadas para ―modernização da máquina pública‖ – e se 

diferenciar das gestões anteriores – podemos destacar algumas que polarizaram opiniões nos 

primeiros meses de administração, a saber: demissão de 100 funcionários temporários e 41 de 

cargos comissionados contratados além da extinção de cinco secretarias. 

Eu acho mesmo é que pessoal aqui do Acarape está acostumado é com essas coisas...  

De ―cabide de empregos‖, sabe como é? Tipo: a pessoa apoia um candidato e 

quando ele ganha, tem que arrumar emprego na prefeitura para todo mundo. Eu acho 

que foi mais ou menos isso o que aconteceu. Porque, você vê muita gente que vive 

de política assim. Eu digo de política porque depende do político que está no poder 

para ter um emprego na prefeitura. Se ele ganha, você tem o seu emprego garantido. 

Se ele perde, aí o outro vem e tira todo mundo para botar os [do lado] dele. É assim 

que funciona. E digo mais: muita gente aqui recebe [remuneração] sem nem precisar 
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sair de casa, recebe sem precisar fazer nada e acha que porque apoiou o candidato, o 

cara tem a obrigação de dar o emprego para a pessoa. Então foi isso o que 

aconteceu. Não sei se esse pessoal que foi botado para fora era do lado do doutor ou 

se era do pessoal do Acélio. Isso eu não sei dizer. Só sei que a confusão foi grande lá 

prefeitura (Socorro, 43 anos, comerciante acarapense, entrevista realizada em 22 de 

novembro de 2015).  

 

Além do corte de cargos públicos e de secretarias, a administração municipal 

promoveu uma redução de gastos com vistas a sanar as contas públicas e viabilizar obras na 

gestão. Seguindo uma perspectiva de ―administração gerencial‖, buscou-se orientar as ações 

do governo numa lógica de planejamento estratégico dos recursos públicos municipais. 

Lá em Acarape, eu como secretário de planejamento, a gente estabeleceu lá a 

contenção para reserva de 2% ao mês e nós chegamos ao final do ano passado 

[2015], um ano antes da eleição [municipal], com recursos para contrapartida para 

fazer investimentos. Enquanto alguns municípios estavam no vermelho, a gente 

estava investindo. Nós temos o pagamento em dia, que é mais que uma obrigação, 

mas pela arrecadação. A arrecadação está caindo, o repasse do FPM também está em 

queda e a gente está conseguindo manter compromissos como a folha de pagamento. 

Vamos conseguir, nós estamos dentro da margem. E os investimentos, tanto é que a 

gente está com mais de dois milhões em obras advindos de verbas de emenda 

parlamentar (Pedro Alcino, jornalista, ex-secretário municipal de Acarape [2013 a 

2016] e vereador [2017 a 2020], entrevista realizada em 10 de maio de 2016). 

 

Segundo Pedro Alcino, que foi secretário de planejamento de Franklin durante os 

primeiros dois anos de sua administração, o objetivo maior da contenção de gastos era 

possibilitar aos gestores dar andamento e lograr concluir obras e ações públicas, ao contrário 

do que ocorreu em gestões anteriores. 

(...) uma das coisas que a gente mais tinha debatido na campanha [em 2012] era que 

a gestão passada era a gestão das obras inacabadas. Nós pegamos o Acarape com 12 

obras inacabadas, boa parte delas até hoje a gente não pode mexer porque foram 

judicializadas, algumas a gente reclamou. Obras de quadras esportivas, postos de 

saúde, a creche do FNDE padrão tipo 1, que era a maior creche do governo federal, 

obras de calçamento, então, a gente pegou com muitas pendências e o pior: sem 

documentação para poder prestar contas disso. Então muitas dessas coisas a gente 

teve que entrar na justiça, pedir a desvinculação das obras da prefeitura e colocar no 

CPF do gestor, que era o Acélio. Então a gente conseguiu todas as liminares, 

algumas a gente conseguiu prestar contas, outras não, outras a gente deu 

continuidade as obras e outras estão paradas como a creche do FNDE, que não tem 

mais jeito; o calçamento do Barro Vermelho; a quadra do Riachão do Norte, do 

Barro Vermelho; a praça do Cantagalo. Então são algumas das obras que estão um 

verdadeiro esqueleto, exemplos de uma má gestão (Pedro Alcino, jornalista, ex-

secretário municipal de Acarape [2013 a 2016] e vereador [2017 a 2020], entrevista 

realizada em 10 de maio de 2016). 

 

Visando ―dar maior autonomia financeira ao município‖, Franklin levou, ainda no 

primeiro ano de mandato, um projeto de lei para ser votado na Câmara de Vereadores que 

permitiu a criação de um fundo de previdência municipal, o AcarapePrev
97

. A possibilidade de 

um instituto previdenciário próprio dividiu as opiniões dos acarapenses. Muitos temiam que 
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 Instituto de Previdência do Município de Acarape, fundado em 16 de agosto de 2013 (Ver Anexo A). 
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ocorresse a Acarape o que estava se agravando em Redenção: a falência do sistema 

previdenciário e a consequente falta de pagamento de seus aposentados e pensionistas. 

Debates acerca dos prós e contras da mudança no regime de previdência tomaram conta das 

conversas nas ruas e viraram assunto comum no programa de Zezinho Queiroz
98

, na rádio de 

Redenção.  

O novo regime previdenciário foi votado e aprovado na Câmara dos Vereadores, 

segundo depoentes, ―numa votação controversa‖ já que teria resultado previsível – tendo em 

vista que o prefeito, para garantir uma maioria esmagadora a seu favor na Câmara, teria, 

inclusive, exonerado vereadores
99

 de funções no executivo para poderem comparecer e votar 

seguindo suas orientações –, numa sessão marcada ―na calada da noite‖.   

(...) nós soubemos através de um vereador. Um vereador, que é oposição, ele ligou 

para a gente dizendo que tinha chegado esse projeto. Aí nós conseguimos ligar para 

todo mundo [professores sindicalizados no SINSEMB], o pessoal em sala de aula e 

não sei o quê. E aí eles aprovaram. Quando nós chegamos para a aprovação, tinha 

dois vereadores que queriam votar contra: um era esse vereador que é atual 

oposição, o Zé Wilson e o outro era o Bonfim, que era um suplente de vereador. O 

vereador que era [o titular], era o Paulo Tinoco, que tinha assumido uma secretaria e 

o Bonfim tinha assumido a vaga na Câmara. Quando o prefeito, na noite, na 

madrugada fez a reunião com os vereadores e o Bonfim bateu na mesa e disse ―eu 

não voto a favor‖. Quando amanheceu o dia na Câmara, o Bonfim chegou na 

Câmara e ele já não era mais vereador. O Paulo Tinoco tinha voltado para a Câmara 

e tinha dito ―olha, a partir de hoje você não é mais vereador. Eu voltei para a minha 

cadeira‖. O Bonfim sai da Câmara sem ser mais vereador e a gente perdeu um voto. 

De qualquer forma nós não teríamos votos, né? (sic). E aí eles aprovaram o projeto à 

revelia mesmo sem nenhuma consulta. Os trabalhadores não puderam nem dizer se 

queriam, se não queriam, não foi feito nenhuma consulta. Um desastre do ponto de 

vista do que a gente que faz a luta... do diálogo (Celeste, funcionária pública de 

Barreira, sindicalista membro do SINSEMBA, entrevista realizada em 20 de 

setembro de 2016). 

 

Os mesmos depoentes relataram desconfiar de que a pressa e o modo como o 

AcarapePrev foi votado, dariam indícios de que a intenção do regime previdenciário próprio 

seria ―fazer caixa‖ para o governo municipal visto que, apesar da prefeitura ―descontar em 

folha‖ a contribuição de seus funcionários, haveria indícios de irregularidades no repasse para 

o fundo, que hoje encontra-se com saldo negativo
100

. 
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 Zezinho Queiroz é radialista e dirige um programa na rádio Plus FM de Redenção. O programa de Zezinho 

Albuquerque é transmitido diariamente e é um dos principais meios por onde os cidadãos e políticos, tanto de 

Redenção quanto de Acarape e Barreira, dialogam sobre os problemas públicos nas suas respectivas cidades. 
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 O vereador suplente Bonfim ocupava a cadeira do vereador eleito, Paulo Tinoco. Bonfim era contrário a 

implantação do AcarapePrev. Nas vésperas da votação de alteração do regime previdenciário municipal, Paulo 

Tinoco foi exonerado do cargo que ocupava na administração municipal, Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, para assumir sua vaga na Câmara Municipal e votar a favor da mudança. A intenção do prefeito, 

segundo os interlocutores, era garantir a unanimidade da votação a favor da implantação do AcarapePrev.  
100

 Em sessão na Câmara de Vereadores de Acarape, realizada em meados de junho de 2016, o então presidente 

do AcarapePrev, o advogado Raimundo Filho, em razão de desfalque financeiros no fundo municipal teria 

solicitado ao prefeito, por diversas vezes, exoneração de suas funções, temendo responder judicialmente a 

processos por improbidade administrativa. 
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Enfim, o quê que esse projeto interfere na vida dos trabalhadores? Qual a penalidade 

desse projeto para os trabalhadores? Pelo projeto, a teoria, como se diz é linda. (...) 

Mas o quê que acontece? No INSS, quando o prefeito não repassa o dinheiro para o 

INSS, o INSS tem um sistema que ele bloqueia, na fonte, o dinheiro da prefeitura e 

tira o que não depositou. Isso até de 2006-2007 para cá. (...) No AcarapePrev ele não 

tem o bloqueio. Aí o prefeito se apropria da parte do trabalhador porque todo o 

trabalhador ele é descontado 11% da parte do seu salário para a previdência (...). E o 

patrão, no caso a prefeitura, é obrigado a repassar 14% que é o patronal. Ele nem 

repassa os 14%, que é do patronal, e ainda fica com a parte do trabalhador. Ou seja, 

ele se apropria duas vezes da previdência de Acarape. E aí o que a gente sabe é que 

está falido. Não tem receita. (...) Ele não faz nenhuma dificuldade, os extratos 

bancários que é para repassar – um vereador lá fez um cálculo que era para repassar 

– em torno de R$ 170.000 por mês do patronal e do trabalhador. Tem mês que ele 

repassa R$ 5.000 – R$ 17.000. Então é na cara de pau mesmo. Agora é um projeto 

que se a prefeitura não cuidar ele vai inviabilizar total a gestão municipal (Celeste, 

funcionária pública de Barreira, sindicalista membro do SINSEMBA, entrevista 

realizada em 20 de setembro de 2016). 

 

3.4.1 As eleições de 2014 e a virtude de “estar do lado certo”. 

 

O quadro de dificuldades financeiras para a prefeitura, a inércia do governo 

municipal para ―cumprir as promessas de campanha‖ somada às polêmicas do início de gestão 

tornaram questionáveis as habilidades do prefeito em ―resolver os problemas de Acarape‖.  

Nesse cenário, foi imperativo a construção de alianças fortes com políticos ligados ao governo 

(ou que compõem a coalizão governista) que, através da ―facilitação de repasses públicos‖, 

permitissem a realização de obras importantes como mecanismo para a ampliação do capital 

político do gestor municipal. 

Considerando o quadro pré-eleitoral da política no Ceará observamos a formação 

de dois grupos fortes que disputavam a hegemonia política no estado: de um lado, o grupo 

oposicionista representado pelas lideranças de Tasso Jereissati (PSDB), Roberto Pessoa (PR) e 

Eunício Oliveira (PMDB); do outro, os irmãos Ferreira Gomes (PROS)
101

, nas figuras de Cid 

e Ciro Gomes, que lograra constituir um grande arco de aliança ao longo dos dois mandatos a 

frente do governo do estado (2007 a 2014). Contavam com o apoio de grupos e chefes 

políticos proeminentes no estado como Domingos Filho (PROS)
102

, Zezinho Albuquerque, o 

prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PROS), Leônidas Cristino (PROS)
103

 e o líder do PT 

                                                 
101

 Naquele momento, o grupo cidista havia migrado para o recém-fundado PROS (em primeiro de outubro de 

2013). Para manterem-se alinhados com o governo Dilma (reafirmando o compromisso adesista), os irmãos 

Ferreira Gomes, Cid e Ciro, optaram em sair do PSB de Eduardo Campos, que pretendia concorrer a presidência 

da República nas eleições de 2014. Para maiores detalhes ver Monte (2016). 
102

 Então vice-governador pelo PMDB, com o rompimento de Eunício (que teve negado o apoio de Cid para 

concorrer ao governo do estado) da base aliada, a pedido de Cid Gomes, filiou-se ao PROS. Para mais detalhes 

ver MONTE (2016).  
103

 A saída dos irmãos Ferreira Gomes do PSB, em fins de 2013, desencadeou uma esvaziamento do partido 

tendo em vista que grande parte dos políticos de sua base aliada seguiram a decisão do governador em mudar 

para o recém-fundado PROS. Foi o caso dos deputados Leônidas Cristino, Mauro Filho e Domingos Neto e do 

prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (MONTE, 2016; CARVALHO e TORRES, 2016).  
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no estado, José Guimarães.  

A dificuldade em articular os interesses divergentes e manter a coesão da base de 

aliada, principalmente depois da saída do PMDB (Eunício Oliveira, antigo aliado, rompeu 

com o grupo a fim de lançar candidatura para o governo do estado em 2014) fez com que o 

anúncio da coligação governista fosse deixado para o último dia. Até a decisão definitiva, 

avaliou-se as possibilidades de montagem da coligação com cinco importantes nomes do seu 

grupo político: Domingos Filho, Zezinho Albuquerque, Leônidas Cristino, Izolda Cela e seu 

secretário de Desenvolvimento Agrário, Camilo Santana. As negociações ―visavam transferir 

o capital político do grupo para um sucessor de confiança e ao mesmo tempo blindar o futuro 

candidato das críticas ao atual governo‖ (MONTE, 2016, p. 91). Nesse contexto, a aliança 

com o PT era fundamental tendo em vista que o PROS, partido recém-fundado, não oferecia 

tempo de TV nem estrutura suficientes para uma disputa majoritária num cenário tão 

complexo. Em meio a reuniões com os partidos da base aliada alguns acordos foram sendo 

fechados: 

Ao PROS e ao PT, se somaram, na coligação, o PCdoB, que aceitou retirar a 

candidatura de Inácio Arruda ao Senado, e o PDT, liderado no estado por André 

Figueiredo e Patrícia Saboya, de forte ligação com o Palácio da Abolição. Além 

dessas siglas, estavam presentes o PSD, comandado no Ceará por um assessor direto 

do governador e outras siglas menores como PHS, PMN, PSC. Já sabendo quais 

partidos e lideranças iriam apoiá-lo, Cid Gomes tratou de montar a chapa 

majoritária, já ciente das articulações da oposição (Idem, p. 92).  

 

Às vésperas do encerramento do prazo da Justiça Eleitoral para a inscrição das 

candidaturas, Cid indicou Camilo Santana e Izolda Cela como seus candidatos a governador e 

vice-governadora, respectivamente. Mauro Filho foi o escolhido para concorrer ao Senado. 

Segundo Monte (2016), a opção por esses nomes para os cargos majoritários em 2014 

representou a composição de ―uma chapa de perfil mais técnico, com nomes ligados 

diretamente ao governador e, principalmente, aos resultados de sua administração‖ (Idem, p. 

93). Com o slogan ―Para o Ceará seguir mudando‖, a coligação governista reuniu dezoito 

partidos
104

 de diferentes matizes ideológicas formando uma coalizão heterogênea que foi 

viabilizada graças a habilidade de Cid em tecer acordos e estabelecer acomodações para as 

diferentes lideranças.  

A saída foi a mesma encontrada por vários governadores e presidentes em idêntica 

situação: estabelecer acomodações em cargos, fazendo uso, inclusive, de atribuições 

constitucionais. Assim, Domingos Filho foi indicado para o cargo vitalício de 

conselheiro do TCM (Tribunal de Contas dos Municípios) e Zezinho Albuquerque 

teria garantido o apoio – recursos e prioridades – do futuro governador Camilo para 

uma recondução à mesa do Legislativo e um espaço especial na coligação 

                                                 
104

 PRB, PP, PDT, PT, PTB, PSL, PRTB, PHS, PMN, PTC, PV, PEN, PPL, PSD, PC do B, PT do B, SD e 

PROS. 
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proporcional para o parlamento (Idem, ibidem). 

 

Do outro lado, a oposição contava com diferentes partidos e tendências e tinha 

como principais nomes Roberto Pessoa (PR), Tasso Jereissati (PSDB), Eliane Novais (PSB) e 

Eunício Oliveira (PMDB). Diante desse cenário, o principal adversário do candidato 

governista foi Eunício Oliveira que conseguiu reunir parte significativa da oposição em apoio 

a sua candidatura. A coligação ―Ceará de todos‖ congregou nove partidos
105

 e tinha como 

candidaturas majoritárias Eunício e Roberto Pessoa, governador e vice, e Tasso Jereissati ao 

senado.  

Figura 29 - Mapa da votação ao governo do estado do Ceará em 2014. 

 
  Fonte: Jornal O Povo (2014). 

                                                 
105

 PMDB, PSC, DEM, PSDC, PRP, PSDB, PR, PTN e PPS. 
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O cenário eleitoral de 2014 apresentou as seguintes composições ao governo do 

Estado: Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PROS); Eunício Oliveira (PMDB) e Roberto 

Pessoa (PR); Eliane Novaes (PSB) e Leonardo Bayma (PSB) e Ailton Lopes (PSol) e Bene 

(PCB).  

Na arena estadual, o final do segundo mandado de Cid Gomes (ou seja, a 

impossibilidade de sua reeleição), a fragmentação de parte da base que deu sustentação ao 

governador, a necessidade de fazer concessões aos aliados (em vista de uma coalizão ampla e 

com interesses divergentes) davam indícios de que o pleito daquele ano seria bastante 

competitivo o que se confirmou na disputa acirrada pelo apoio dos prefeitos cearenses (ver 

Figura 29).  

Como exposto anteriormente, os primeiros meses da gestão de Franklin foram 

marcados por dificuldades financeiras – sobretudo em razão do bloqueio de recursos 

ocasionado pela má gestão de Acélio, e pela redução do FPM – prejudicando a execução de 

obras e promessas de campanha.  

A gente pegou o município com 14 [obras em situação de] inadimplências, então... 

por volta de 10 a 11 meses, um ano. No primeiro ano a gente não conseguiu 

conveniar nada nem com o Estado nem com a União para receber recursos, por 

conta das inadimplências. Então por um ano a gente ficou imobilizado, não podia 

nem conveniar com o Estado. E só depois disso que a gente pode conveniar, através 

das cotas parlamentares do Mauro Filho; a gente conseguiu 1,5 milhão de reais para 

a reforma desse hospital que foi inaugurado agora [15 de abril de 2016]. Então isso 

prejudicou muito o resultado das eleições para deputado, mas mesmo assim as 

pessoas, apesar de não termos o hospital, as pessoas continuavam acreditando que 

nós poderíamos cumprir com esse compromisso (Pedro Alcino, entrevista realizada 

em 10 de maio de 2016). 

 

Figura 30 - Material de campanha das eleições de 2014. 

 
                              Fonte: arcevo pessoal de Fábio (2014). 

 

Ficou evidente a necessidade de reforçar alianças com deputados influentes na 
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arena estadual (aproximação com o grupo de Domingos Filho e Mauro Filho) bem como 

reafirmar o alinhamento (parceria) ao governador Cid Gomes numa clara aplicação da lógica 

adesista reforçada pela filiação ao partido do governador, agora no PROS. O interesse em dar 

coesão ao grupo para concentrar forças no apoio ―às candidaturas situacionistas 

(potencialmente vitoriosas)‖ implicava na expectativa futura de consecução de recursos 

públicos para a Acarape e, consequentemente, o fortalecimento do prefeito e seu grupo 

político. Vale lembrar que a relação entre parlamentares e lideranças locais (sobretudo 

prefeitos) não se constitui via de mão única. Por parte dos prefeitos há a intenção em alinhar-

se ao lado governista como meio para barganhar/garantir o envio de verbas parlamentares 

e/ou repasses públicos para o atendimento de demandas no município, especialmente obras. 

Do lado dos parlamentares/governador, há a expectativa de que o atendimento dos pleitos dos 

prefeitos se transforme em votos nas eleições seguintes (BEZERRA, 1999).  

Figura 31 - Registro de evento político em Acarape. Da esquerda para a direita: os 

candidatos Mauro Filho (Senado), Tim Gomes (ALCE), Camilo Santana (Governo do 

estado), Domingos Neto (Câmara Federal) e o prefeito de Acarape Franklin Veríssimo. 

 
   Fonte: página pessoal de Franklin Veríssimo no Instagram (2014). 

 

Partidário do governador
106

, Franklin montou uma coalizão homogênea com 

candidaturas cidistas: governador Camilo Santana (PT); senador Mauro Filho (PROS); 

deputado federal Domingos Neto (PROS) e deputado estadual Tim Gomes (PHS). A opção 

por Tim Gomes, com quem até então não tinha nenhum vínculo, foi indicação do próprio 

governador que pretendia eleger o máximo de deputados de sua base aliada. A mobilização 

                                                 
106

 A lógica adesista se torna clara não apenas no apoio às candidaturas governistas/vitoriosas nas demais esferas 

de poder, mas também na disposição em filiar-se ao partido do chefe político que segue. No caso de Franklin a 

mudança para o PROS, partido de Cid Gomes e Domingos Neto, obedeceu a essa mesma lógica. 
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das lideranças que compunham a base política de Franklin foi fundamental para o 

desempenho eleitoral dos candidatos apoiados pelo prefeito sobretudo para fazer frente aos 

postulantes apoiados por Acélio e seu grupo. Acélio Freitas (PRTB), que também concorreu a 

uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará, montou outra composição na qual apoiou os 

candidatos: governador Eunício Oliveira (PMDB); senador Tasso Jereissati (PSDB) e o 

deputado federal Adail Carneiro (PHS). Edilberto Barroso, que em 2015 apareceria como um 

dos principais nomes da oposição a disputar o cargo majoritário municipal em Acarape, 

também apoiou Eunício Oliveira, Tasso Jereissati, Cabo Sabino (candidato a deputado federal 

pelo PR) e Capitão Wagner (deputado estadual pelo PR). Kerres Albuquerque não fez 

campanhas (ou ―pediu votos‖) para nenhum candidato mas participou de eventos no 

município e declarou ―votar com Eunício e Tasso‖, a quem sempre demonstrou admiração. 

Irmão Edney, muito ligado a Acélio e cotado como seu possível herdeiro político em Acarape, 

acompanhou Acélio nas campanhas de 2014 apoiando os mesmos candidatos de seu padrinho 

político. 

Dos candidatos que tiveram apoio do prefeito foram vitoriosos o governador 

Camilo, o deputado federal Domingos Neto e Tim Gomes (CARVALHO e TORRES, 

2016)
107

.  

Após o anúncio dos resultados eleitorais e a decisão da justiça eleitoral em não 

contabilizar a votação de Acélio
108

, este transfere seu domicílio eleitoral para Redenção, se 

afastando politicamente de Acarape. 

A dificuldade financeira do início da gestão dos médicos-prefeitos provocaram 

abalos na credibilidade dos gestores frente aos seus eleitores em Acarape. Fato que pôde ser 

revertido com as eleições de 2014 e a reafirmação do grupo cidista no poder. A vitória de seus 

aliados na esfera estadual garantiria os repasses de recursos para a retomada de obras no 

município e o atendimento as demandas dos acarapenses fortalecendo o grupo do prefeito. 

                                                 
107

Comparando as votações dos candidatos apoiados pelos principais chefes políticos de Acarape, podemos notar 

o equilíbrio de forças entre eles. Camilo venceu no município nos dois turnos com 3.995 (50,15% do eleitorado 

acarapense) e 4.248 votos (50,89% dos votos no município) contra Eunício que garantiu 3.764 (47,25%) e 4.099 

votos (49,11%) no primeiro e segundo turnos respectivamente; para o senado Mauro Filho obteve 3.692 votos 

(47,55%) e Tasso, 4.033 votos (51,94%). Os deputados federais com a maior votação no município foram 

Domingos Neto com 2.420 votos (29,07% dos votos no município) e Adail Carneiro com 2.152 votos (28,85%). 

Cabo Sabino obteve 267 votos (3,21%) alcançando o sétimo lugar em votação em Acarape. Os deputados 

estaduais melhor votados foram Acélio Freitas com 3.773(44,05%) e Tim Gomes 2.115 votos (24,69%). Com a 

quinta melhor votação para deputado estadual em Acarape, Capitão Wagner obteve 191 votos (2,23%). Não 

obstante o esforço em emplacar a voto casado Camilo-Mauro Filho, o grupo cidista não conseguiu eleger seu 

candidato ao senado, Mauro Filho (mais detalhes em CARVALHO e TORRES, 2016). 
108

 Apesar do resultado expressivo, a votação de Acélio não foi oficializada pelo TRE-CE por não atender aos 

critérios da ―Lei da Ficha Limpa‖. Sua candidatura a deputado estadual em 2014 só foi viabilizada graças a 

liminares concedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
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Ciente disso, Franklin se dedicou e cobrou empenho de seus aliados no município para 

garantir a maior votação de seus candidatos. O interesse em conquistar votações expressivas 

para seus candidatos significava demonstrar força diante de seu principal opositor, Acélio, e 

das demais lideranças de Acarape (tanto base quanto adversários). O esforço em centralizar o 

comando das campanhas (coordenando e concentrando o trabalho das lideranças em torno de 

suas candidaturas) também refletia a preocupação em monopolizar a mediação com as demais 

esferas de poder. Essa preocupação repercutiu na tônica que orientou as falas de Franklin 

durante as reuniões/comícios que organizou: quanto maior a votação que Acarape desse aos 

candidatos, mais fácil seria ―negociar a vinda de recursos para a concretização de obras no 

município‖ já que aumentaria o poder de pressão do prefeito, tais como a conclusão do 

Hospital Municipal, pedra de toque de suas campanhas nas eleições de 2012, uma das 

―promessas de campanha‖ mais cobradas aos médicos prefeitos. A construção do Hospital 

Municipal só seria viabilizada no início de 2016.  

A Unidade Mista [de Saúde] de Acarape, quando nós pegamos, ela estava totalmente 

sem condições de funcionamento. Tanto é que na transição, eu fiz parte, eu quem 

coordenei o grupo da transição, no momento em que gente foi assumir a gestão, em 

dezembro, 15 dias antes de receber, antes do Natal, o hospital parou por falta de 

medicamentos, oxigênio, as macas... o pessoal tinha que levar colchão, era uma 

coisa assim desastrosa. Sem banheiro, um hospital sem banheiro é uma coisa assim 

que não dá para imaginar! Então nós assumimos o compromisso com o povo de 

construir o hospital, até porque todas as coisas podiam dar errado menos a saúde que 

nós tínhamos dois médicos na gestão. Então isso foi o carro-chefe da gestão e nesse 

período da eleição [de 2014] se cobrou muito a entrega do hospital num prazo que, 

teoricamente... na nossa intenção era que tivesse saído mais rápido. Nós só 

conseguimos entregar o hospital depois de três anos de gestão. Foi agora no começo 

desse ano [2016] (Pedro Alcino, jornalista, ex-secretário municipal de Acarape 

[2013 a 2016] e vereador [2017 a 2020], entrevista realizada em 10 de maio de 

2016). 

 

Figura 32 - O Doutorzão 

 
      Fonte: página pessoal de Franklin no Facebook (2016). 
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―O Doutorzão‖, nome dado ao Hospital Municipal de Acarape, foi inaugurado em 

15 de abril de 2016, data em que se comemorou o aniversário de 29 anos de emancipação 

política de Acarape. A cerimônia de inauguração contou com a presença de figuras políticas 

de diferentes esferas: vereadores e lideranças de Acarape; de Antônio Peixoto (PMDB), 

prefeito de Barreira; do pré-candidato a prefeito de Redenção, David Benevides (PHS), filho 

do secretário de finanças do estado, Mauro Filho, que também se fez presente; do deputado 

estadual Bruno Pedrosa
109

 (PSC); do secretário de saúde, Henrique Jabor além do secretariado 

do prefeito. 

 

 

4.4 O “Novo Tempo” vai ganhando seus contornos: a constituição de um novo ciclo 

político em Acarape. 

 

 

A vitória dos médicos para as eleições de 2012 significou importantes alterações 

no cenário e na dinâmica política de Acarape. O início da gestão ―Construindo um novo 

tempo‖, como assinalado acima, pôs em evidência alterações na maneira de gerir o município 

que refletiram no modo como o prefeito passou a se relacionar com sua base política e 

eleitoral. Medidas como a impessoalização das contratações
110

 (mediante a realização de 

concursos para o preenchimento de vagas no serviço público municipal) e o insulamento de 

algumas secretarias-chave da administração municipal, por exemplo, contribuíram para 

modernizar o município e otimizar o uso dos recursos públicos, blindou as ações da prefeitura 

da influência dos líderes políticos de perfil clientelista (em oposição às gestões de Acélio) e 

melhorou os índices de educação no município (ver Gráfico 3), fato bastante comemorado e 

divulgado pela gestão. Além disso, o quadro de forças políticas na arena municipal sofreu 

considerável alteração com o desgaste político das lideranças emancipacionistas, algumas 

lideranças comunitárias veteranas e o líder popular-clientelista (Acélio), abrindo espaço para 

novas lideranças sobretudo para aquelas de perfil político moderno (Pedro Alcino, Paulo 

Quaresma e o próprio Franklin são os mais emblemáticos).  

                                                 
109

 Pedro Alcino trabalhou como assessor parlamentar do deputado estadual Bruno Pedrosa entre os anos de 2014 

e 2016, quando se desligou da função para concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal de Acarape. 
110

 É interessante colocar que a contratação de mão-de-obra no serviço público municipal não se realiza apenas 

via concurso público. Ainda é comum o uso político dos cargos disponíveis no serviço público. Muitos foram os 

interlocutores que, em tom de denúncia, afirmaram a persistência de acordos políticos envolvendo 

vereadores/lideranças políticas com o prefeito em que se barganham apoio político por cargos na prefeitura para 

a parentela em troca de contratação de funcionários. 
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Gráfico 3 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Acarape 

(2005 a 2015). 

 
Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

 

Em contrapartida ao processo de modernização política no município observamos 

o fortalecimento do caráter personalista e centralizador que marca esse ciclo político. A 

personalização do poder do executivo fica evidente na centralização das decisões nas mãos do 

prefeito que, inclusive, tem sido o maior propositor de projetos de leis na Câmara de 

Vereadores. Todas as decisões administrativas, todas as propostas/solicitações dos vereadores 

precisam passar pelo conhecimento do prefeito. Um episódio interessante, que ilustra bem 

esse aspecto, foi narrado por um de nossos interlocutores que presta serviços para a prefeitura 

de Acarape: O vereador Pedro Alcino fez uma solicitação na Câmara dos Vereadores de 

conserto do Chafariz que abastece a comunidade do Poço Escuro. No dia do conserto, o 

vereador esteve no local, bateu fotos e publicou nas suas redes sociais informando da 

―conquista do vereador Pedro Alcino‖. O prefeito Franklin, ao tomar ciência do ocorrido, 

repreendeu o técnico responsável pelo conserto por ter permitido que ―o vereador tirasse 

proveito de uma ação da prefeitura‖. Segundo nosso interlocutor, ele recebeu uma ligação de 

um dos secretários do prefeito que sugeriu ―não misturasse as coisas da administração com o 

legislativo‖ numa clara tentativa de demonstração de força do prefeito em relação aos 

vereadores.  

A centralização do poder nas mãos do chefe do executivo revela, como corolário, 

a personalização das candidaturas durante os períodos das disputas eleitorais. Nesse cenário, 

os partidos têm pouco ou nenhuma identidade ideológica. São raros os partidos em Acarape 

cuja fundação é consequência de algum movimento social e/ou fruto de identificação 

ideológico-programática de seus membros e/ou presidentes municipais (exceção do PT, que 

nasceu da atuação do MST em Acarape e do PSB, fundado por um grupo de amigos que se 

identificaram com o programa do partido e se preocupavam com a conjuntura política 
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acarapense). Daí a frágil lealdade partidária dos políticos acarapenses (principalmente 

vereadores) que, a depender do tabuleiro político estadual e/ou municipal, ―mudam de lado‖, 

trocam de partido.  

A possibilidade/facilidade em fundar partidos de diferentes matizes em 

municipalidades como Acarape reforçam a fragmentação partidária e interferem diretamente 

no quadro de forças locais para as disputas eleitorais sejam elas proporcionais ou majoritárias. 

Segundo estudo elaborado por Krause et.al (2016), um sistema político mais fragmentando e 

com uma quantidade maior de atores sociais com poder de barganha (líderes de partidos nos 

municípios) faz com que o processo de decisões se torne mais lento e custoso. 

(...) se você pegar quem está dento de um partido por cauda da ideologia, 

principalmente dentro de um município de interior como esse aqui... Se você chegar 

num candidato a vereador e perguntar qual a é a ideologia do partido dele... não 

precisa nem perguntar a ideologia, basta perguntar o nome do partido dele que ele 

não sabe, só sabe as siglas. (Juninho, contador, funcionário público da prefeitura de 

Fortaleza, candidato a vereador em 2016 em Acarape, entrevista realizada em 15 de 

setembro de 2016). 

 

Nos depoimentos coletados, observamos a importância de ―ser presidente de 

partido‖: as decisões referentes às candidaturas (montagem de coligações, indicação ou 

veto
111

 dos nomes que disputarão as eleições, por exemplo) passam, obrigatoriamente, pelo 

presidente do partido que, em geral, é uma liderança importante
112

 no município. Ocupar a 

presidência de partido significa, portanto, ter poder de barganha nos períodos eleitorais. 

A personalização do Estado também fica evidente no esforço do prefeito em 

―participar ativamente‖ de todas as obras importantes do município
113

 se ―colocando como o 

principal responsável‖ pelas conquistas. Desse modo, ao centralizar as decisões políticas, 

Franklin busca ―eliminar a mediação‖ entre eleitorado e demais lideranças políticas do 

município que vão perdendo, progressivamente, sua autonomia frente ao chefe do poder 

                                                 
111

 Em 2012 Kerres tentou ser o candidato do seu partido, o PT, desejo negado por Sérgio Mesquita que disputou 

a vaga de chefe do executivo. Outro episódio representativo foi a invalidação das candidaturas de diversos 

vereadores de uma mesma coligação (que fazia, na época, oposição a Franklin) nas eleições de 2016. Esses 

vereadores, antigos aliados, rompem com o prefeito e mudam de partido. No entanto, segundo interlocutores, o 

processo de desfiliação teria sido ―boicotado‖ a fim de indeferir, junto ao TRE-CE, as candidaturas dos 

vereadores.  
112

 Os prefeitos acarapenses sempre ocuparam posição de prestígio nos partidos que os acomodavam. Em 1996, 

quando foi eleito prefeito, Acélio era o líder do PSDB no município. Flavinho foi o líder do PTB quando prefeito 

em 2000. Franklin foi o líder do PROS em 2014 e, atualmente, é o líder do PSD em Acarape. Outras lideranças 

políticas que também ocupam os lugares de destaque nos diretórios partidários em Acarape: Pedro Alcino foi 

líder do PSB e, posteriormente, do PMB; Obedes foi líder do PR; Sérgio Mesquita, do PT. 
113

 Não raras vezes Franklin postou em suas redes sociais fotos em que aparece ―botando a mão na massa‖. O 

esforço em se apresentar como um prefeito participativo e ativo nas obras consideradas importantes para o 

município cumpre dois papeis: marketing pessoal do prefeito que busca uma ―relação de proximidade‖ com os 

eleitores na medida em que se apresenta como ―gente como a gente‖ bem como uma maneira de centralizar, 

inclusive, a execução e administração dessas obras se apresentando como o ―principal responsável pelas 

conquistas‖, ao que nos parece, numa tentativa de ―eliminar mediações‖ entre os eleitores e outras lideranças que 

possam lhe fazer concorrência. A Figura 32 é ilustrativa dessa afirmação.  
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executivo. Ou seja, blindar as ações do prefeito da ingerência das demais lideranças 

municipais, para além de uma gramática de insulamento burocrático, tem servido para 

monopolizar o acesso aos recursos do Estado e encastelar o poder de Franklin, oportunizando 

a construção de uma consistente e ampla base política que tem possibilitado governar quase 

sem oposição.  

Figura 33- Postagem de Franklin, às vésperas do aniversário de 29 anos de Acarape em abril 

de 2016, representando sua participação na construção do Hospital Doutorzão. Na imagem, 

Karla Viana, primeira dama, e Franklin aparecem pintando as paredes do hospital. 

 
Fonte: Página pessoal de Franklin no Instagram (2016). 

 

Na acepção weberiana, carisma é um conjunto de características extraordinárias, 

não acessíveis a todos e que, evidenciadas em momentos de crises (ética, econômica, política, 

por exemplo) dotam seu portador de uma autoridade revolucionária que pode ser mobilizada e 

provocar alterações nas posições de poder na sociedade.  

(...) Os líderes ―naturais‖ em épocas de dificuldade psíquica, físicas, econômicas, 

éticas, religiosas ou políticas – não foram os ocupantes de cargos nem os titulares de 

uma ―ocupação‖ no sentido atual da palavra, isto é, homens que adquiriram um 

conhecimento especializado e que servem em troca de uma remuneração. Os líderes 

naturais nas dificuldades foram os portadores de dons específicos do corpo e do 

espírito, dons esses considerados sobrenaturais, não acessíveis a todos (WEBER, 

1982, P 283, grifos nossos). 

 

Ainda segundo Weber ―o portador de carisma desfruta dela [da autoridade 

legitimada pelo seu séquito] em virtude de uma missão supostamente encarnada em uma 

pessoa‖ (WEBER, 2004, p. 328, grifos nossos). Ou seja, a narrativa de uma ―missão a 

cumprir‖ é mobilizada pelo portador do carisma que emerge como liderança [carismática] 

legitimamente reconhecida e com o poder de ―inverter todas as escalas de valores e 

derrubando os costumes, as leis e as tradições‖ (Ibidem). Não podemos esquecer que Franklin 
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ganhou evidência num cenário político de descrédito em relação à classe política. A base de 

seu capital político derivou do exercício médico sobretudo o ―não remunerado‖ (episódio em 

que permaneceu clinicando no município apesar de cancelado seu contrato de trabalho pelo 

prefeito), isto é, o ―cuidado com o povo mais necessitado de Acarape‖, posteriormente 

utilizado como narrativa eleitoral (em 2012 e 2016), foi dado como ―missão pessoal‖ do 

médico. O ―rompimento com o que há de tradicional, de comum‖ na política acarapense, 

também colocado como missão, converge para a hipótese de que o poder de Franklin se 

legitimou a partir de bases carismáticas. Práticas adotadas ao longo das gestões e que se 

tornaram evidentes com a aproximação das eleições nos levam a crer que existe, por parte de 

Franklin, um interesse e esforço contínuos em fortalecer e manter seu poder de caráter 

carismático. Senão vejamos. 

 A exacerbação do primeiro-damismo, principalmente a partir do final do primeiro 

mandato
114

, reforça o perfil carismático do prefeito. A atuação da primeira-dama, Karla Viana, 

a frente da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, coordenando ações de caráter 

assistencialista como eventos sociais (o carnaval infantil ―Bailinho Doce Pirulito‖, festa do 

dia das crianças, comemoração do dia das mães, o ―Natal Encantado‖) e beneficentes (o Bazar 

Solidário Mão Amiga
115

) e o esforço em publiciza-las através das redes sociais coloca as 

ações da primeira-dama como um complemento das ações do prefeito. É interessante notar 

que há um empenho contínuo do prefeito em apresentar a primeira-dama como personagem 

ativa e comprometida com sua gestão. Se, por um lado, Franklin buscou autonomia em 

relação a mediação das lideranças políticas com a comunidade, por outro, esse papel passa a 

ser exercido pela primeira-dama, que faz a ―linha de frente‖ com os eleitores
116

, que os escuta, 

que ―senta no chão e brinca com as crianças‖, que ―se mistura com o povão nos eventos 

organizados pela prefeitura‖. Falar ou ―pedir algo‖ a primeira-dama é como falar diretamente 

ao prefeito acentuando o assistencialismo na gestão do médico e fortalecendo os laços 

pessoais com suas bases eleitorais. 

O assistencialismo se caracteriza como uma prática que se legitima pela troca de 

                                                 
114

 Ao fim do primeiro mandato, Franklin casou-se novamente e tem, na sua segunda esposa a ―típica primeira-

dama‖: que ―veste a camisa da administração do marido‖, assume a chefia ou trabalha em alguma secretaria, 

normalmente a de Assistência Social, coordena os eventos sociais da prefeitura, atua como intermediadora entre 

a população e o prefeito e se reveste da imagem da ―mulher e mãe generosa, caridosa e benevolente‖ com quem 

todos podem contar (MEDEIROS, 2012). 
115

 Bazar anual organizado pela primeira-dama em que se vendem roupas, sapatos e acessórios usados e se 

arrecadam alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis e leite que são distribuídos para famílias em situação de 

vulnerabilidade social em Acarape.  
116

 Karla Viana teve papel ativo ao longo das campanhas para a reeleição de Franklin em 2016. Ela fazia o 

corpo-a-corpo com os eleitores, frequentava as casas dos acarapenses pedindo votos para o marido, atuava nos 

palanques como animadora/apresentadora dos comícios, coordenava ações dos ativistas de Franklin.   
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favores entre o que dá e o que recebe. Geralmente utilizado como moeda de troca 

numa relação de poder, é o contraponto do direito e se expressa no âmbito 

institucional como clientelismo e no âmbito estatal, paternalismo (MEDEIROS, 

2012, p. 84). 

 

Lembrando que o assistencialismo, como prática comum ao primeiro-damismo 

(MEDEIROS, 2012 e SILVA, 2009), também corrobora com a manutenção do poder e 

autoridade de lideranças carismáticas. 

A tentativa de manutenção de sua liderança carismática encontra sustentação 

igualmente na execução de (grandes) ações de impacto direto na vida da população. Exemplo 

mais paradigmático foi a construção do Hospital Municipal Doutorzão: a ―construção em 

tempo recorde‖, o trabalho do prefeito em ―ir pessoalmente buscar os recursos necessários 

para a viabilização do projeto‖, a própria publicidade em torno da obra e o nome escolhido, 

revelam a busca por reforçar a imagem-marca pessoal de Franklin como o ―modernizador‖ da 

política de/em Acarape. 

Figura 34 - Convite da festa de aniversário de Franklin (Janeiro de 2016). 

 
               Fonte: página pessoal de Franklin no Instagram (2016). 

 

A exemplo de Mão Santa (MIRANDA, 2006), os programas e eventos executados 

na sua gestão fazem referência ao próprio prefeito como um modo de enfatizar seu ―criador‖. 

Nesse sentido são emblemáticos: o próprio Hospital Doutorzão e os eventos ―Uma noite de 

rainha com o Doutor
117

‖ e ―Feijoada de aniversário doutor entre amigos
118

 (Figura 34)‖. 

                                                 
117

 Festa do dia das mães realizada anualmente pela prefeitura de Acarape. No evento é oferecido jantar, 

distribuídos prémios e apresentações artístico-culturais em homenagem as mães. Realizado no estádio municipal, 
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É interessante notar que Franklin não abandonou sua profissão de médico em 

Acarape. Ao contrário, faz uso dela para ampliar/reforçar seu capital político em momentos-

chave como nas campanhas eleitorais de 2014 e 2016. Ao longo da gestão, tanto Franklin 

como Alexandre continuaram a clinicar no município através de ações que denominam 

―plantões voluntários‖ e ―mutirões de cirurgias‖, ambos realizados sem qualquer tipo de 

remuneração. Os plantões e mutirões de cirurgias são divulgados pelas redes sociais dos 

médicos e/ou pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e bastante disputados pelos 

acarapenses que lotam as UBS. A relação pessoal entre médico-prefeito e paciente-eleitor que 

é forjada nessas consultas alimenta a base eleitoral e reforça o caráter de liderança carismático 

dos gestores. O vice-prefeito Alexandre, principalmente depois das eleições de 2014, tem se 

tornado visivelmente mais participativo nessas ações de contato direto com a população: 

participando de jogos amadores de futebol na cidade, retomando os plantões e os mutirões de 

cirurgia, participando semanalmente do programa de rádio ―Almoçando com o doutor‖ 

(Figura 35) e publicizando esses eventos nas redes sociais.  A mudança de comportamento de 

Alexandre nos leva a crer que o vice-prefeito esteja se preparando para ser o sucessor de 

Franklin nas próximas eleições municipais (2020). 

Figura 35 - Postagem de Alexandre sobre seu programa de rádio "Almoçando com o doutor". 

Na foto aparecem o radialista Zezinho Queiroz, apresentador do programa, Alexandre e o 

vereador José do Franzé. 

 
Fonte: Página pessoal de Alexandre no Facebook (2015).  

 

 A emergência do político moderno de perfil carismático tem dado a tônica desse 

                                                                                                                                                         
as mães que quiserem participar do evento devem fazer cadastro no Centro de Referência em Assistência Social 

(CRAS) onde retiram seu exibível.  
118

 Festa de aniversário de Franklin, realizada no dia 23 de janeiro de 2016. A festa foi realizada no Clube de 

Acarape e foi aberta ao publico. No evento, ofereceram churrasco, feijoada, cerveja e refrigerante. Também 

disponibilizaram brinquedos para as crianças e bandas de forró que animaram a festa. Franklin também contou 

com a presença de políticos aliados na esfera estadual (Mauro Filho, Tim Gomes, Domingos Neto) e lideranças 

políticas de Acarape (a presença dessas lideranças serviu para atestar sua recente aliança e apoio a reeleição do 

médico). A festa também serviu para comunicar a candidatura a reeleição de Franklin com o lançamento de uma 

das músicas de campanha (para o pleito daquele ano). Fato curioso foi a presença de diversos servidores 

municipais, todos vestindo amarelo (cor representativa da candidatura do médico nas campanhas de 2012). 

Alguns deles chegaram a relatar que sua presença na feijoada foi exigência do gestor, que também havia exigido 

o uso de roupas amarelas.  
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novo ciclo cuja imagem-marca é a do ―modernizador‖. Franklin, pela centralização e 

personalização do poder político, pela consolidação de alianças fortes com lideranças políticas 

influentes na esfera estadual, pelo êxito na cooptação de parcela significativa da oposição e 

ampliação de sua base política e eleitoral dentro do município tem logrado se transformar 

numa chefia política local, tal como definido por Rejane Carvalho (2002).  

(...) em torno dos chefes se consolidam as redes de sociabilidade demarcadoras de 

grupos políticos; o mando personificado na chefia é marco definidor das fronteiras 

dos territórios políticos; os acordos, as composições das chapas majoritárias e 

proporcionais, o pulso firme na direção das campanhas eleitorais são produto da 

engenhosidade artesanal das chefias (CARVALHO, 2002, p. 10). 

 

Diferente dos outros tipos ideais de líderes políticos em Acarape, o poder político 

de Franklin se organiza a partir de outras (e múltiplas) bases de recursos eleitorais e orienta 

modos diferenciados de relacionamento com o eleitor. Como chefe político municipal, a sua 

atividade profissional (medicina), a capacidade de apropriar-se de símbolos hegemônicos na 

cultura acarapense, o domínio da retórica, a habilidade em transitar e construir alianças com 

políticos da arena estadual e monopolizar a mediação entre as demandas municipais e os 

centros de decisão na esfera do governo do estado oportuniza a gerência e controle de outros 

líderes políticos locais como ficou implícito nas eleições de 2016. 

 

 

3.5 Narrativas e disputas eleitorais: a consagração da chefia política de Franklin nas 

eleições de 2016. 

 

 

Ao final da primeira gestão, com a entrega do Doutorzão e a realização de um 

conjunto de obras de melhoria na infraestrutura (vias urbanas), reforma de aparelhos públicos 

(postos de saúde, escolas e praças), e a realização de grandes eventos como o Festival 

Levitas
119

, por exemplo, garantiram bons índices de aprovação que endossaram o interesse de  

Franklin na reeleição em 2016. Além disso, com o vácuo deixado no grupo oposicionista pela 

saída de Acélio do tabuleiro político de Acarape, Franklin logrou dar continuidade a estratégia 

utilizada desde as eleições de 2012 e ao longo de sua gestão: cooptar importantes lideranças 

políticas municipais. A estratégia visava ampliar e fortalecer seu próprio grupo político (ao 

                                                 
119

 O Festival Levitas é um festival de música cristã que ocorre todo ano em Acarape no período do carnaval. O 

evento, que foi idealizado e implantado na gestão dos médicos, foi criado com a finalidade de movimentar o 

comércio local e concorrer com outros eventos de cidades vizinhas (o carnaval tradicional em Baturité e Pacoti e 

o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, por exemplo) e inserir Acarape na rota turística cearense. Ver 

TRIBUNA DO CEARÁ, 2018. 
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passo que esvaziaria/fragilizaria o grupo oposicionista) lhes garantindo também a capilaridade 

necessária para alargar sua base eleitoral no município. Tal fato pôde ser observado na 

quantidade de partidos e candidatos a vereador de suas coligações nas duas eleições locais em 

que disputou. Nas eleições de 2012, por exemplo, compôs uma coalizão de dez partidos 

(PDT/ PTB/ PTN/ PR/ PPS/ PMN/ PSB/ PRP/ PCdoB e PTdoB) e contou com o apoio de 56 

candidatos a vereador
120

. Em 2016, filiados ao PSD de Domingos Neto, os médicos prefeitos 

montaram uma coalizão de dez partidos (PSD/ PDT/ PRB/ PSB/ PHS/ PRTB/ PMB/ PT/ PTB 

e PEN) com 52 candidaturas a vereador.  

Figura 36 - Resultados de pesquisa encomendada por Franklin para avaliar sua gestão. 

 
 Fonte: Página pessoal de Franklin no Facebook

121
 (2015). 

 

Do lado oposicionista a situação era complexa: o afastamento de seu principal 

líder, Acélio, que apesar do desgaste político ainda conservava prestígio junto ao eleitorado 

principalmente da zona rural do município, fragilizou o grupo que perdeu sua coesão. Os 

líderes com influência na arena política que se aglutinaram na oposição foram Kerres, 

Edilberto Bezerra (PR), irmão Edney (PMDB), Bitonho (PMDB) e os vereadores com 

mandatos Zé Wilson (PR), irmão Cláudio (PPS) e Fernando Leal (PCdoB). Três nomes 

disputavam a indicação para compor a chapa majoritária: Kerres, Edilberto e irmão Edney. A 

                                                 
120

 Nas eleições de 2012, Franklin contou com a maior coligação em Acarape enquanto seus adversários juntos – 

Tetê (PSL/PSDB/PSDC), Sérgio Mesquita (PT/PV) e Nogueira (PRB/PMDB/PSC/DEM) – tiveram adesão de 

nove partidos e apresentaram 36 candidaturas a vereador.   
121

 Texto integral da postagem de Franklin: ― Hoje eu tive uma grata surpresa: recebi o resultado da pesquisa que 

foi realizada há duas semanas em nossa cidade!!! E eu fiquei muito, muito, muito feliz pelo reconhecimento do 

nosso povo ao trabalho que estamos realizando em Acarape!!!! Mais de 50% da população acham nossa 

administração ótima ou boa e quase 80% do nosso povo aprovam nossa forma de administrar!!! O nosso povo 

reconhece que nunca se fez tanto por nossa cidade quanto o que fizemos em três anos de gestão e a maioria 

esmagadora deseja que esse modelo de gestão continue pelos próximos 05 anos!!!! Reconhece também que 

nenhuma outra liderança política tem propostas ou trabalho prestado que justifique uma mudança no rumo 

administrativo! Eu agradeço muito todo o carinho que tenho recebido e todo o esforço de nossa equipe, e 

somente posso retribuir trabalhando ainda mais para melhorar a vida das pessoas!!! Cuidar de Acarape é a minha 

missão!!! É assim que estamos Construindo O Novo Tempo em Acarape!!!Vamos todos juntos!!!‖. 
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fragilização e falta de coesão do grupo aumentaram o impasse para a escolha do ―candidato 

do consenso‖. Esperava-se que o impasse fosse resolvido por Acélio que demorou a sinalizar 

sua preferência. Depois de algumas pesquisas de intenção de votos e potencial eleitoral (para 

verificar quem seria mais competitivo para concorrer contra os médicos prefeitos) bem como 

reuniões e acordos com outras lideranças (de outros partidos) que engrossassem a frente de 

oposição ao prefeito, o grupo apresentou, em fins de julho
122

, seus candidatos: Edilberto e 

irmão Edney, candidatos a prefeito e vice, respectivamente. Edilberto formou uma coalizão 

com sete partidos (PMDB/ PSL/ PTN/ PR/ PPS/ PSDB/ PCdoB) e 30 vereadores, uma 

diferença bastante considerável em relação a coalizão governista.  

Figura 37 - Convenção do PR para o lançamento da candidatura de Edilberto e 

Edney para a prefeitura de Acarape. Na foto, da esquerda para direita: vereador 

Zé Wilson, Acélio, Edney, Bitonho, Fernando Leal, Kerres e Edilberto e 

Luizinho. 

 
             Fonte: foto da autora (2016). 

 

As eleições de 2016 apresentaram as seguintes candidaturas majoritárias em 

Acarape: os médicos Franklin (PSD) e Alexandre (PSD), candidatos a prefeito e vice; e 

Edilberto (PR) e irmão Edney (PMDB). 

 

4.5.1 Narrativas eleitorais e disputas simbólicas nas eleições de 2016 em Acarape. 

 

A observação e estudo das eleições locais em municípios pequenos como Acarape 

têm nos mostrado que as escolhas eleitorais, antes de refletirem uma conduta irracional ou 

                                                 
122

 A convenção do PR aconteceu em 21 de julho de 2016, um dia depois da convenção do PSD que apresentou a 

candidatura à reeleição dos médicos. O evento ocorreu no Clube de Acarape e contou com a presença de Roberto 

Pessoa, Fernanda Pessoa, Cabo Sabino e Acélio e Vivian Freitas.   



 

153 

uma identificação partidária, apontam para um período em que se tornam visíveis divisões 

sociais e, por conseguinte, ocorre o realinhamento social de populações inteiras. O ―tempo da 

política‖, ou o período referente às campanhas eleitorais, promove divisões sociais em que 

prevalecem a identificação a um dos lados da sociedade, a uma das facções políticas que 

representam esses lados que disputam o poder nos municípios (PALMEIRA, 2006; 

PALMEIRA e HEREDIA, 2010; TORRES, 2013). O que está em disputa, nesses períodos, é 

conquistar a adesão do maior número possível de pessoas/eleitores. Nesse sentido, entra em 

disputa um conjunto de símbolos que são acionados a fim de criar afinidade, laços de 

identificação entre postulantes aos cargos eletivos e eleitores.  

Em sua obra Chuva de Papéis: ritos e símbolos de campanhas eleitorais no 

Brasil, Irlys Barreira (1998) explica que as campanhas eleitorais, entendidas como ritos, 

ensejam uma floresta de símbolos que são acionadas de modo a ―reavivar os laços entre 

política e vida cotidiana‖ (BARREIRA, 1998 p. 210). Em suas análises, Barreira observa que, 

apesar de diversos os símbolos mobilizados nas campanhas, eles podem ser agrupados em 

torno das ideias de proximidade, transparência e identificação e que cumprem uma função: a 

de ―estabelecer pontos de comunicação com as diferentes esferas da vida social‖ (Idem, p. 

217). Mas alerta para que se considere o contexto sociopolítico em que os símbolos são 

utilizados e desenvolvidos ao longo de cada campanha por cada candidato.  

Vejamos como esses três símbolos (proximidade, identificação e transparência) 

foram invocados por cada candidatura majoritária em Acarape, em diferentes contextos, de 

modo a forjar adesões/laços de identificação entre candidatos e eleitores.    

A tônica que orientou toda a campanha de Franklin foi ―continuar mudando‖. A 

referência às gestões malsucedidas do passado, sobretudo as de Acélio, comparando ―ao 

equilíbrio financeiro e a boa infraestrutura implantada no município hoje‖ esteve presente não 

só nas falas dos vereadores de sua base, mas na de Franklin, Alexandre e nas músicas que 

tocaram ao longo da campanha. Nessa perspectiva, Almeida (2008) nos aponta a importância 

do candidato ter recall, ou seja, um ―histórico de obras e realizações‖ que, ao serem acionados 

e vivificados na memória do eleitor, possam tornar o candidato a reeleição o claro favorito 

pelo eleitorado.  

A reeleição favorece o ocupante ao cargo público muito menos porque ele tem o 

controle da máquina pública e muito mais porque ele tem uma enorme vantagem na 

lembrança do eleitorado em face do candidato de oposição. Se ele já foi eleito uma 

vez e governou por quatro anos, muito dificilmente haverá outro candidato que 

tenha um recall tão forte (ALMEIDA, 2008, p. 56). 

 

A importância do recall ficou bastante clara na atividade de campanha, realizada 
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pelos médicos, chamado ―1º Trilhão das obras‖. Em formato de ―carreata‖, candidatos e seus 

eleitores ―percorreram todo o município para conhecer as obras realizadas pelo prefeito 

Franklin em sua gestão‖.  

A referência a um ―tempo da mudança‖ – invocando uma simbologia de ―ruptura‖ 

com um passado de ―desacertos políticos e retrocessos no município‖ – ilustrado pelas ―ruas 

asfaltadas, pelas reformas dos postos de saúde e pela construção do Doutorzão‖ foi 

constantemente mobilizada para legitimar a reeleição de Franklin e se contrapor ao que 

―Edilberto‖ representava ou ao que ―não realizou pelo município‖. A figura de Acélio Freitas 

como apoiador de Edilberto era cuidadosamente acionada, mas como um peso, algo negativo 

que a candidatura de Edilberto poderia sinalizar: um atraso para Acarape. Uma gestão 

composta por ―técnicos, por pessoas qualificadas e competentes‖ também foi explorada como 

ponto positivo da gestão dos médicos, remetendo a uma perspectiva de ―administração 

moderna‖.  

Em seu palanque, os candidatos a vereadores da base de Franklin além de 

―falarem de suas propostas‖ e indicarem os grupos/comunidades que representavam, 

criticavam os candidatos da oposição e (re)lembravam [constantemente] que ―o candidato da 

oposição não tem vereador‖, ou seja, ―não tem base política para governar‖ fazendo alusão ao 

fato de a quase totalidade das coligações proporcionais adversárias foram indeferidas e, em 

alguns casos, candidaturas ao legislativo municipal terem sido impugnadas pelo TRE por erro 

e/ou ausência de documentação no momento do cadastro das candidaturas junto a Justiça 

Eleitoral.  

Ali foi um erro grotesco deles mesmos (...). Não pegaram uma boa assessoria 

contábil (...), não tiveram uma boa assessoria jurídica, não tiveram um bom 

planejamento estratégico e aí é onde está o problema maior deles. Perderam a 

campanha. Todos os [candidatos a] vereadores foram impugnados. Alias, dois não 

foram porque fizeram a ata separado. Mas não atingiram o coeficiente eleitoral para 

poder entrar um (Joaquim, estatístico que prestou assessoria para Franklin nas 

eleições de 2016 e servidor público da prefeitura de Redenção, entrevista realizada 

em 27 de março de 2017). 

 

O fato é que enquanto os vereadores e o próprio Franklin declaravam que ―não 

adiantava votar naquele palanque porque os vereadores não eram candidatos a nada‖, os 

candidatos a vereadores de Edilberto tentavam explicar que estavam concorrendo ao pleito e 

que uma liminar garantia suas candidaturas
123

. De um total de 36 postulantes a Câmara 

                                                 
123

 Tempo considerável dos comícios de Edilberto, sobretudo durante os discursos dos vereadores, eram gastos 

tentando explicar e convencer os eleitores de que suas candidaturas estavam oficialmente registradas no TRE. 

Entre uma defesa e outra, observamos acusações endereçadas a Franklin ou a pessoas próximas ao prefeito, ou 

ainda, afirmações de que ―o outro lado está mentindo e tentando enganar vocês, eleitores, para não votarem 
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municipal, a base política de Edilberto sofreu uma baixa de 20 candidaturas indeferidas pelo 

TRE. Em suas defesas, a maioria dos vereadores da oposição gastava grande parte de seu 

tempo nos palanques afirmando que estavam candidatos e criticando o gestor que ―sequer era 

acarapense‖ e pela sua ―postura autoritária‖, motivo pelo qual haviam mudado de lado na 

eleição de 2016 (caso do vereador Fernando Leal).  

Em todos os comícios, Franklin sempre gravava lives: vídeos e fotos de seu 

celular para ―compartilhar em tempo real‖ com seus eleitores e seguidores nas redes sociais. 

De tal modo que algumas acusações feitas nos comícios e/ou reuniões políticas de Edilberto 

eram rapidamente respondidas (quase instantaneamente) pelo prefeito em suas páginas 

pessoais.  

Elemento simbólico bastante explorado em campanhas eleitorais é a 

transparência. Comumente invocados durante os discursos políticos, carrega uma dimensão 

moral de exaltação do papel do candidato em ―desmascarar desmandos‖ e ―denunciar falhas 

dos adversários‖.    

No âmbito da transparência os processos eleitorais utilizam a denúncia verbal ou 

difundem imagens televisivas de problemas sociais como forma de ―tornar visíveis‖ 

os usos incorretos dos recursos públicos. O ideal de transparência aparece também 

na crítica a atividades burocráticas referentes a despachos governamentais 

realizados, cotidianamente, sem o conhecimento do público interessado 

(BARREIRA, 1998, p. 212). 

 

Assim, na ausência de uma denúncia clara a fazer de seu adversário, Franklin 

indagava sobre a ―ficha criminal dos candidatos a prefeito de Acarape‖. Enquanto expunha 

documentos comprobatórios (sobretudo nas suas páginas pessoais no Facebook) de que ―não 

respondia a nenhum tipo de processo‖, exigia e questionava o seu adversário a divulgar sua 

―ficha criminal‖ sempre afirmando que ―quem não deve não teme‖. Essa estratégia também 

era um modo de afrontar Acélio já que, como um dos principais nomes que dava apoio [ainda 

que indiretamente] a Edilberto, respondia a processos por improbidade administrativa. A 

estratégia era que ao questionar condutas praticadas durante o mandato de Acélio, atingisse a 

integridade moral de seus apadrinhados, Edilberto e Irmão Edney. Estratégia parecida a que 

foi explorada nas eleições majoritárias em Fortaleza (2012) e no Ceará (2014) quando os 

candidatos de oposição ao governo, Roberto Cláudio (candidato a prefeito pelo PSB e apoiado 

por Cid) e Eunício Oliveira (candidato ao governo do estado pelo PMDB), endereçavam 

críticas não diretamente aos seus concorrentes, Elmano de Freitas (PT) e Camilo Santana 

(PT), considerados ―candidatos-postes‖, mas àqueles que representavam seus padrinhos 

                                                                                                                                                         
nesse palanque‖, sobrando pouco tempo para a apresentação de programas de governo ou realizações políticas de 

seus postulantes. 
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políticos, Luizianne Lins e Cid Gomes, respectivamente (CARVALHO e LOPES, 2011; 

CARVALHO e TORRES, 2016). 

A declaração de que não tinha ―padrinhos políticos e que seu comprometimento 

era com o povo pobre de Acarape‖, era usado como uma clara afirmação de que seus 

adversários, Edilberto e Irmão Edney, teriam vinculações com políticos de ―passado 

duvidoso‖ (Acélio) e que, portanto, seus compromissos seriam com aqueles com quem 

precisou fazer acordos. Além disso, a afirmação de que ―sempre foi dedicado aos cuidados 

com o povo de Acarape‖ era frequentemente seguido por acusações de que ―o candidato da 

oposição não tem serviço prestado ao município [recall] e que só apareceu agora que tem 

interesses políticos e que quer o voto dos eleitores da cidade‖. Essas afirmações reforçavam a 

ideia de que ―os ‗de casa‘ não souberam fazer seu papel, portanto, coube aos ‗de fora‘ cuidar 

de Acarape‖ – estratégia já explorada nas eleições de 2012 e retomada em 2016.  

Do lado de Edilberto, dentre as críticas endereçadas à Franklin eram comuns as 

afirmações sobre seu ―caráter autoritário, arrogante e prepotente‖ e sua ―falta de 

compromisso‖. Um exemplo citado por Bruno (comício de 8 de setembro no conjunto São 

Benedito), animador dos comícios de Edilberto, foi de que quando Franklin assumiu a 

prefeitura, em janeiro de 2013, ―pôs todos os móveis (muitos novos e seminovos) na calçada 

como forma de dizer que ‗queria limpar Acarape de tudo o que representava Acélio Freitas‘ e 

comprou tudo novo na Aço Norte (fábrica de móveis em Acarape) e nunca pagou‖. Segundo 

Bruno, quem fez as acusações, Franklin deve mais de 54 mil reais a Aço Norte. O animador 

também afirmou que tudo de que acusou o prefeito é baseado em provas que ele teria em seus 

computadores e arquivos pessoais. 

Bruno, sempre em tom debochado, criticava os ―desmandos e os chiliques do 

prefeito‖ fazendo o público rir de suas piadas a fim de ―desmoralizar a figura do prefeito‖ que 

―nem deveria ser chamado de doutor porque não tem doutorado‖. Debochou também de um 

primo do prefeito, na época secretário de saúde do município, que também era candidato a 

vereador, ―Dr.‖ Paulo Quaresma que ―tem apenas graduação em enfermagem mas se auto 

intitula doutor‖. Em crítica ao ―Doutorzão‖, hospital municipal inaugurado por Franklin no 

aniversário do município, Bruno defendeu que não houve ―construção de hospital, mas uma 

reforma da Unidade Mista de Saúde que já existia no mesmo local do ‗Doutorzão‘; que o 

hospital não funciona como deveria de maneira que alguns acarapenses foram ―obrigados a 

buscar atendimento no hospital de Redenção‖; que ―até mesmo as macas do Doutorzão são 

emprestadas‖ (e que o dono já cobrou a devolução das mesmas) e como a prefeitura estava 

―devendo meses de contas atrasadas a Coelce (atualmente Enel), o hospital funciona a base de 
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gerador de energia‖ (alugado pela prefeitura) apesar do hospital se localizar nos fundos da 

central de abastecimento de energia da Coelce na cidade; que esse gerador vem incomodando 

muitos moradores das proximidades do hospital. 

Alguns ―eventos polêmicos‖ também foram lembrados pelo locutor para 

desmoralizar a figura do gestor como o ―aniversário da cachorra‖ promovido pela primeira 

dama e pelo prefeito em Guaramiranga. A festa, segundo Bruno, teria sido ―regada a vinho 

francês, decorado com flores naturais em um hotel fechado para o evento. Os convidados 

seriam pessoas da alta sociedade do Ceará incluindo políticos importantes‖. O aniversário do 

cão do casal realmente aconteceu e os acarapenses (assim como os pesquisadores desse 

trabalho) tiveram conhecimento do evento via publicação da primeira dama em sua página 

pessoal no Instagram e Facebook. No entanto, após as polêmicas e críticas de muito 

munícipes, a maioria das postagens foram excluídas. 

Figura 38 - Termo de Declaração entregue à Promotoria de 

Justiça de Acarape a fim de solicitar investigação sobre o 

funcionamento do AcarapePrev. 

 
     Fonte: Página pessoal de Bruno no Facebook (2016). 

 

Outro elemento evocado pelo grupo de Edilberto para questionar Franklin foi a 
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―ausência de transparência‖ no que se referia aos recursos do Fundo de Previdência Municipal 

de Acarape (AcarapePrev). Funcionários públicos municipais denunciaram estar com 

problemas no Banco do Brasil em função de empréstimos consignados realizados junto ao 

banco, debitados em seus vencimentos (como demonstravam em seus contracheques) mas 

que, por motivos que não sabiam explicar, não eram repassados aos bancos (ver Figura 38). 

Soma-se a isso a pouca informação que os servidores públicos acarapenses tinham acerca do 

funcionamento do AcarapePrev e ausência de atividades da Comissão de Fiscalização do 

fundo; o que gerou uma onda de críticas e indagações dos munícipes culminando com a 

convocação de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Acarape para esclarecer 

indícios de irregularidades e problemas encontrados no regime de previdência municipal. 

A audiência pública foi marcada para dia 20 de setembro de 2016, uma semana 

antes do pleito municipal. Três vereadores: Zé Wilson (mentor do requerimento que solicitava 

a audiência pública), Fernando Leal e Irmão Cláudio que faziam, então, oposição ao prefeito 

Franklin juntamente com outros dois vereadores da base do prefeito, Geane e Fernando dos 

Morenos, solicitaram a audiência. No entanto, as vésperas da sessão os vereadores da base de 

Franklin retiraram o nome do requerimento e conseguiram adiar a sessão para dia 10 de 

outubro, após a eleição. O argumento seria o de que uma sessão sobre aquele assunto só 

serviria para causar tumulto na cidade e que seu objetivo era provocar conflitos políticos.  

Figura 39 - Sessão de Audiência Pública para esclarecimentos do funcionamento do 

AcarapePrev, em 20 de setembro de 2016. Foto do Plenário Senador Virgílio Távora na 

Câmara Municipal de Acarape. 

 
     Fonte: foto da autora (2016). 
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Figura 40 - Acarapense segurando cartaz em protesto a "ausência de 

transparência do AcarapePrev", na sessão do dia 20 de setembro de 2016, na 

Câmara de Vereadores de Acarape. 

 
                  Fonte: foto da autora (2016). 

 

Apesar de a sessão ter sido cancelada, uma quantidade significativa de pessoas 

compareceu a Câmara, lotando o Plenário Senador Virgílio Távora e exigindo esclarecimentos 

(Figura 39). Dois representantes dos funcionários públicos de Acarape, Simone do Sindicato, 

(presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais de Barreira e Acarape, o SINSEMBA) e 

Hélio (professor da rede pública municipal de ensino), tiveram 10 minutos para se 

pronunciarem no plenário. A temática de ambos foi os indícios de irregularidades no 
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AcarapePrev, o saldo negativo do fundo previdenciário, a falta de transparência dos gestores 

do fundo (questionavam, inclusive, a falta de informação a cerca de quem era o presidente do 

AcarapePrev) e a falta de diálogo com o prefeito. A sessão foi interrompida diversas vezes 

devido às manifestações de desagrado em relação ao prefeito e aplausos a Simone e Hélio. Ao 

final da fala daqueles, o presidente da Câmara, José do Franzé, se retirou (alegando a 

necessidade de resolver problemas pessoais) e passou a presidência para Paulo Tinoco.  

Os debates continuaram com a fala de Zé Wilson, relator do requerimento da 

audiência pública sobre AcarapePrev. O vereador afirmou que ―desde março de 2016 vem 

solicitando a audiência mas só agora conseguiu as assinaturas necessárias para levar adiante o 

requerimento‖; que seu pedido ―não tem cunho político, mas está preocupado com o dinheiro 

dos servidores de Acarape‖ e que não quer que se repita em Acarape o que vem acontecendo 

com a previdência municipal de Redenção; que alguns ―vereadores covardes e a mando do 

prefeito retiraram seus nomes do requerimento‖ – essa afirmação gerou vaias aos vereadores 

que haviam retirado apoio ao requerimento. Nesse momento, Paulo Tinoco passou a 

presidência da Câmara para a vereadora Geane que rapidamente encerrou a sessão. Todos os 

vereadores da base do prefeito se retiraram ficando apenas no plenário Zé Wilson, Fernando 

Leal e Irmão Cláudio que continuaram a dialogar com os acarapenses presentes.  

Após a sessão polêmica, notamos que muitos cidadãos evitavam tocar no assunto, 

a exceção dos eleitores de Edilberto que falavam palavras de ordem tais como ―onde está o 

dinheiro do AcarapePrev?‖ e denunciavam o esvaziamento da sessão pelo fato de ―os 

vereadores e do próprio prefeito‖ estarem ―com medo de uma sessão com esse conteúdo as 

vésperas da eleição‖ implicarem nos resultados eleitorais
124

.  

Interessante colocar que o candidato Edilberto evitava ataques diretos a seu 

opositor, cabendo esse papel aos demais oradores de seu palanque: cabos eleitorais, 

vereadores, autoridades políticas e, principalmente, o animador Bruno. 

No que se referiu aos símbolos de proximidade e identificação, apesar do 

significado tênue, há importantes diferenças entre eles. Segundo Irlys Barreira (1998), os 

símbolos de proximidade se referem a diferenças significativas (seja de caráter social, 

cultural, econômico, etc.) entre os atores da relação política e que precisam ser minoradas 

exigindo, portanto, a criação de um elo entre político e eleitor. Nesse caso, costuma-se forjar a 

imagem do ―político que vai até o povo‖. Por outro lado, a identificação expressa a situação 

                                                 
124

 A sessão de audiência pública sobre o AcarapePrev foi remarcada para dia 10 de outubro mas no dia e horário 

marcados ninguém compareceu. Apareceram apenas o presidente da Câmara (José do Franzé), Zé Wilson e 

alguns cidadãos acarapenses que estiveram na sessão do dia 20 de setembro (em torno de oito pessoas). 
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de candidaturas que ―emergem do povo‖, ou seja, remetem a símbolos que reforçam a ideia de 

semelhança entre candidato e eleitor. 

Os slogans e/ou palavras de ordem explorados nas campanhas majoritárias em 

Acarape – ―Para cuidar do nosso povo‖ e ―Acarape para os acarapenses‖ utilizados por 

Franklin e Edilberto, respectivamente – nos deram indicação dos símbolos acionados por cada 

candidatura. Enquanto Franklin e Alexandre mobilizavam os símbolos de proximidade, 

Edilberto e Edney empregavam os símbolos de semelhança.  

Não foi apenas em razão de ―serem forasteiros‖ que foi questionado pelos 

opositores, mas o fato de tanto prefeito como vice-prefeito não residirem na cidade, o que 

dava a impressão de pouco diálogo com a população. Além disso, o próprio status social, a 

profissão e o capital cultural os colocavam ―acima‖ dos cidadãos comuns, reforçando a 

diferença e o distanciamento entre os gestores e os cidadãos. Desse modo, a resposta ao 

estereótipo de ―forasteiros‖, ou seja, não acarapenses natos, foi contrabalançada com a busca 

por uma proximidade com o munícipe através da construção de uma imagem dos gestores que 

―vão até o povo‖. Tanto Franklin como Alexandre joga(va)m com a ideia do ―prefeito e vice-

prefeito que põem a mão na massa‖, que trabalham para o bem-estar dos munícipes por meio 

dos ―plantões voluntários‖, dos ―mutirões de cirurgias‖, do programa de rádio ―Almoçando 

com o doutor‖ bem como fiscaliza(va)m/participa(va)m e divulgam em seus perfis nas redes 

sociais) das obras realizadas no município, como ilustram as figuras 41 e 42.  

Figura 41 - Alexandre visitando e 

fiscalizando a recuperação de vias de 

Acarape. 

 
Fonte: página pessoal de Alexandre no 

Facebook (2016). 
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O próprio ―desenvolvimento da cidade‖, frequentemente lembrado pelos médicos, 

como uma ―cidade do futuro‖, ao apresentar um ―Acarape que se moderniza‖, que tem ruas 

asfaltadas e sinalizadas, que tem hospital municipal, que se transforma em ―cidade 

universitária‖ (por sediar núcleos da UNILAB) se opôs à imagem de ―forasteiros‖ – sempre 

evocada pela oposição – na medida em que pôs em prática um discurso de que ―coube ‗aos de 

fora‘ fazer o que ‗os de dentro‘ não souberam (ou não quiseram) fazer‖. 

Outro modo de reforçar a imagem de proximidade era falar os nomes das pessoas 

com quem tinham encontrado nas visitas às comunidades (atividade de campanha comum 

eram/são as visitas, ao longo do dia, das comunidades que sediavam os comícios) ou 

cumprimentar carinhosamente as pessoas do palanque, prática recorrente a Franklin e 

Alexandre. Eles faziam questão de dizer que ―se sentiam em casa‖ ou que ―Acarape era sua 

casa‖, e que ―cuidar das pessoas era sua missão‖ por isso ―sabiam dos problemas de cada um 

porque conviviam de perto com as pessoas‖. Um dos elementos utilizados para simbolizar 

essa ―empatia‖ com os acarapenses foi denominar seu grupo de ―a família 55‖ comparando 

seus eleitores e seu grupo político a uma ―grande família em que todos se gostam e se cuidam 

e que sempre tem espaço para mais um‖. 

Figura 42 - Alexandre realizando atendimento médico em Acarape. 

 
Fonte: Página pessoal de Alexandre no Facebook (2015). 

 

Os comícios eram apresentados em formato de diálogo. Franklin e Alexandre 

iniciavam diálogos entre si e com a plateia sempre enfatizando Acarape antes e depois deles e 

justificando a necessidade de ―Acarape continuar mudando‖.  O plano de governo era 
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mostrado na página pessoal do Facebook (Figura 43) do prefeito e apresentada uma a cada 

comício em tom bastante didático. Uma das propostas que nos chamou atenção foi uma 

espécie de ―bolsa de estudos‖ oferecida aos alunos de Acarape que ingressassem na UNILAB 

com o intuito de ajudar no ―custeio de passagens e material escolar e didático‖. A promessa de 

construção de casas populares e de doação de terreno para casas populares foi muito 

enfatizada em alguns comícios.  

Outro elemento explorado foi o vínculo com figuras de destaque no cenário 

estadual a fim de mostrar aos eleitores que, em função dessas alianças políticas, somente os 

médicos teriam a capacidade necessária e a habilidade política para a realização das obras de 

que o município necessitava, fazendo uso da lógica do situacionismo verticalizado. Os seus 

palanques receberam Mauro Filho (secretário da fazenda de Camilo Santana) e Bruno Pedrosa 

(deputado estadual, na época, pelo PSC, atualmente filiado ao PP) além de divulgar, durante 

os comícios (e postar/compartilhar nas redes sociais), vídeos em que recebiam o apoio do 

governador Camilo Santana e do deputado federal Domingos Neto (PSD). A invocação do 

apoio de lideranças políticas locais como Flavinho, Nogueira, Obedes também foi acionado 

como meio para mostrar que ―Acarape em peso apoia a reeleição dos médicos‖. 

Figura 43 - Plano de governo de Franklin e Alexandre (eleições de 2016). 

 
  Fonte: página pessoal de Franklin no Facebook (2016). 

 

Do mesmo modo que nos eventos em apoio a Edilberto, ao final dos comícios de 

Franklin, os eleitores organizavam pequenas carreatas e circulavam nas principais ruas da 

cidade. Interessante colocar que tanto eleitores de Edilberto (identificados pelo uso de 

adereços ou bandeiras azuis – cor adotada pelo PR em Acarape) quanto de Franklin (usavam 

amarelo, mesma cor utilizada por Franklin nas eleições de 2012 quando ainda era do PSB, 
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mesmo partido de Cid Gomes) esperavam, nas calçadas, vaiando e/ou vibrando com a 

passagem das carreatas. 

Figura 44 - Franklin Veríssimo com o governador do estado do Ceará, Camilo 

Santana (PT). Postagem realizada em 15 de setembro de 2016 

 
       Fonte: Página pessoal de Franklin Veríssimo no Facebook (2016). 

 

O último evento de campanha, no dia 01 de outubro (o que gerou polêmica e 

descontentamento por parte de eleitores do candidato da oposição), foi a ―Micareta da família 

55‖. Antes de decidirem sobre a realização da micareta, Franklin fez uma enquete em sua 

página do Facebook perguntando o que seus eleitores preferiam como evento de encerramento 

da campanha: uma carreata ou uma micareta. Franklin seguia em cima no carro de som, que 

tocava jingles de sua campanha, enquanto seus eleitores, que compareceram em grande 

número todos vestidos de amarelo, acompanhavam o carro dançando e cantando suas músicas 

de campanha. Essa também foi a primeira vez que um evento político desse tipo (micareta) foi 

realizado em Acarape. O sucesso da micareta foi tal que Franklin repetiu a micareta na 

comemoração da reeleição (―Micareta da vitória‖).  

As campanhas de Edilberto, por seu turno, trabalhavam sob a perspectiva da 

valorização da identificação do candidato com o acarapense, com o ―povo sofrido e 

humilhado de Acarape‖, sintetizado na máxima: acarapense vota em acarapense. A alegação 

de que o prefeito não respeitava os cidadãos do município, ou que os tratava com ―arrogância 

e prepotência‖ foi reforçada após o insulto de Franklin endereçado a Edilberto, ao chamá-lo 

de ―quebrador de pedra‖. Eleitores de Acarape relataram que Franklin, em uma de suas falas, 

teria debochado de seu adversário usando, pejorativamente, o termo ―quebrador de pedra‖ 

(em alusão a profissão de Edilberto: exploração de calcário, um negócio de sua família – 

lembrando que esta é a mais economicamente importante fonte de renda do distrito de 

Cantagalo) e ―analfabeto‖ como estereótipos que o diferenciariam de si, um ―médico 

instruído‖, um ―intelectual‖. Tais ―apelidos‖ foram apropriados por Edilberto e seu grupo 

como símbolos positivos de sua identidade com Acarape. Interessante foi a utilização do 
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personagem Fred Flintstone (homens fantasiados com roupas do personagem do desenho 

infantil) para simbolizar o ―quebrador de pedra‖ – não só na convenção partidária que 

oficializou a candidatura de Edilberto como em alguns eventos políticos do candidato.   

As campanhas de Edilberto denunciavam o exercício do poder por um ―forasteiro‖ 

jogando com as imagens de um ―poder exercido autoritariamente‖ em oposição à candidatura 

de um ―homem da terra‖, um ―quebrador de pedra‖. Nesse sentido, (...) o discurso feito a 

partir de um lugar de exclusão acena com a perspectiva de denegação tornando virtuosa, 

atuando como uma espécie de inversão positiva (BARREIRA, 1998, p. 215). Por esse motivo, 

os símbolos de identificação, evidenciados na valorização e adoção do apelido de ―quebra-

pedra‖ (a ―família ‗quebra-pedra‘‖), foram tão amplamente explorados pelo grupo de 

Edilberto a fim de sinalizar para a possibilidade de uma ―candidatura emergida do povo‖ e 

representativa de um ―acarapense nato, um ‗quebra-pedra‘‖, o que possibilitaria a real 

abertura de canais de participação, nos quais os acarapenses seriam ―verdadeiramente ouvidos 

e respeitados‖. 

Radicalizam-se, nesse sentido, papeis sociais denegados: ―trabalhador‖, ―pobre‖, 

―mulher‖, ―desquitada‖, ―analfabeto‖, ―negro‖. As campanhas aparecem como 

oportunidade de buscar nos estereótipos uma forma de denúncia e construção de 

oportunidades de reconhecimento para os destituídos de bens simbólicos (Idem, 

ibidem). 

 

Os principais símbolos utilizados nas campanhas de Edilberto foram a ―marreta‖, 

―mãos segurando uma marreta‖ (que estampavam blusas e bonés azuis) ou capacetes de 

proteção azuis
125

 que faziam referência ―a profissão do ‗quebra-pedra‘‖.  

Figura 45 - Último comício de Edilberto em 30 de setembro de 2016, no distrito de 

Cantagalo. No centro da foto, Irmão Edney e Edilberto (ambos de capacetes azuis) ao lado 

de Cabo Sabino. 

 
  Fonte: Página pessoal de Edney no Facebook (2016). 

 

                                                 
125

 Tanto a marreta quanto o capacete de proteção (Equipamento de Proteção Individual, EPI) são instrumentos 

usuais dos trabalhadores da extração de calcário.  
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No que tange aos discursos de campanha, Edilberto (sempre o último a discursar) 

reafirmou seu compromisso com ―seu povo‖ porque como ―acarapense sabe onde precisa ser 

melhorado‖ e apresentou algumas propostas evidenciando sua preocupação com classes 

trabalhadoras – a maior parte de suas propostas versava sobre: ―dar auxílio aos agricultores do 

município sobretudo em períodos de escassez‖, ―respeitar os funcionários públicos ao 

implementar o Plano de Cargos e Carreiras (PCC)‖, ―incentivar a instalação (e permanência) 

de pequenas empresas de extração de calcário‖ e ―buscar, junto a grandes empresas, a 

(re)instalação de indústrias no município, tendo em vista o potencial industrial de Acarape‖. 

Ao final, retomava a ideia de que ―o Acarape precisa ser devolvido aos acarapenses‖. Irmão 

Edney (filho de importante pastor evangélico de Acarape) sempre invocava Deus e fazia 

referência a uma missão que ele teria aceitado de ―cuidar do povo de Acarape‖, seus irmãos. A 

estratégia era ampliar os símbolos de identificação em relação a comunidade cristã, 

principalmente a evangélica, a qual se dizia representar. A crítica ao gestor também apareceu, 

mas ela não foi tão explorada como na fala dos candidatos a vereador ou do animador do 

comício, Bruno. Algo que foi recorrente em sua fala foi a indagação sobre o fato de Franklin 

não ter ―sequer residência na cidade de Acarape‖:  

Um gestor que se preocupa com a cidade tem que ser da cidade, tem que morar na 

cidade. Todos me conhecem, sabem onde eu moro e sabem onde me encontrar. 

Todos conhecem o Edilberto e sabem onde ele mora. Diferente do atual gestor que 

não passa os finais de semana ou feriados na cidade, que não mora na cidade (Irmão 

Edney em discurso de campanha, setembro de 2016). 

 

Vez por outra o nome de Acélio Freitas foi invocado como um grande gestor que 

―gostava do povão e se preocupava com os acarapenses‖. Cabe destacar que Acélio não 

participou de nenhum comício em Acarape tendo em vista que era candidato a prefeito no 

município vizinho, Redenção. Alguns interlocutores, em entrevistas, chegaram a afirmar que 

haveria um acordo entre Franklin e Acélio para que esse não interferisse na política em 

Acarape ou lançasse a candidatura de Vivian Freitas a prefeitura da cidade. Alguns chegaram 

a afirmar que Franklin ―tinha interesse em manter Vivian longe já que ela é benquista na 

cidade e poderia acabar interferindo nas eleições‖. Outros ainda disseram que Vivian seria a 

candidata a sucessão de Acélio e que, pelo serviço prestado na cidade como ―competente e 

simpática fisioterapeuta‖ e como ―primeira dama participativa‖ era a candidata mais 

qualificada e competitiva a enfrentar Franklin. Pesquisas pré-eleitorais realizadas em fins de 

2015 já indicavam a ex primeira-dama como uma adversária competitiva para o pleito de 

2016 (ver Figura 46). 
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Figura 46 - Postagem de Franklin sobre pesquisa de intenção de votos para as 

eleições de 2016. 

 
            Fonte: Página pessoal de Franklin no Instagram (2015). 

 

Kerres esteve presente em todos os comícios e em suas falas, ainda que menos 

demoradas que os demais políticos do palanque, falava dos ―êxitos e bons resultados de sua 

gestão‖ e afirmava que apoiava Edilberto na certeza de que ele teria o mesmo êxito. Kerres, 

sempre em lugar privilegiado do palanque, reforçava a ideia de que ―Acarape seria melhor 

administrada por um acarapense nato e não por alguém que ganhou um Título de Cidadão por 

pura politicagem dos vereadores‖.  

Em alguns poucos momentos os nomes de políticos de outras esferas também 

foram invocados para afirmar seu apoio a Edilberto: Tasso Jereissati, Eunício Oliveira, Cabo 

Sabino e Roberto Pessoa. Todos, com exceção de Roberto Pessoa (que compareceu e 

discursou na convenção partidária do PR que oficializou a candidatura de Edilberto em 

Acarape), enviaram vídeos, amplamente compartilhado nas redes sociais dos candidatos de 

oposição e seus partidários, declarando seu apoio a Edilberto. Desses, apenas Cabo Sabino 

participou de um comício (o último comício de Edilberto, no dia 30 de setembro em 

Cantagalo, como ilustra a Figura 45). 

Cabo Sabino citou a bíblia e invocou Deus para justificar seu apoio e convencer o 

público a votar em Edilberto. Comparou o candidato a prefeito com Jacó, a quem Deus deu a 

missão de ―cuidar de seu povo‖, seguindo a tônica da defesa do ―candidato da terra‖, o nativo 

que é quem melhor teria ―a capacidade de cuidar de seu povo‖. Cabe destacar que na mesma 

semana da visita do deputado estadual Cabo Sabino, houve um conflito envolvendo ativistas 
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de Edilberto e um segurança de Franklin (que sacou uma arma em direção aos ativistas de 

Edilberto). O acontecimento caiu nas redes sociais e duas notícias do mesmo blog jornalístico 

foram publicadas narrando o acontecimento: ―Militantes do candidato a prefeito Edilberto são 

ameaçadas em Acarape (homem saca arma contra manifestante após confusão por bandeira de 

candidato)‖ e, posteriormente, ―Militantes de candidatos em Acarape se envolvem em 

confusão nesta terça-feira (segurança do prefeito saca arma após ser agredido por grupo de 

ativistas do candidato opositor)‖. Cabo Sabino criticou o que denominou a ―milícia de 

Franklin‖ já que ―guarda municipal não tem prerrogativa de andar com arma de fogo‖, 

reforçando a imagem de ―gestor arrogante e autoritário para com o seu povo‖. 

Em função do clima de disputas entre partidários de ambos os candidatos, já se 

aguardava uma votação bastante apertada no dia 2 de outubro de 2016. Em meio a denúncias 

de compra de votos pelos dois lados da disputa, o resultado confirmou Franklin como prefeito 

de Acarape. Com um total de 5.511 votos (que correspondeu a 53,52% dos votos válidos), 

Franklin e Alexandre foram reeleitos ao executivo municipal de Acarape; contra 4.786 votos 

de Edilberto e Irmão Edney (46,48%), uma diferença de 725
126

 votos entre os postulantes. 

Franklin venceu em quase todas as comunidades de Acarape, perdendo somente em 

Cantagalo, base eleitoral de Edilberto. Dos maiores e mais disputados colégios eleitorais do 

município, Centro e São Benedito, Franklin venceu com uma pequena margem de votos: 221 

e 17 votos, respectivamente.  

Quanto a eleição do legislativo, todos os nove vereadores eleitos pertenciam a 

coligação de base do prefeito: Pedro Alcino (PMB), Paulo Ricardo Quaresma Nazion (dr. 

Paulo Quaresma, do PSD), José do Franzé (PSD), José Valmir Dias da Silva Filho (Buito do 

Valmir, do PEN), Marcelo da Regina (PRB), Fernando dos Morenos (PMB), Arimateia 

(PRB), Moacir (PDT) e Manuel Gonçalo dos Santos (Bonfim do Depósito, PEN). 
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 Diferença pequena quando consideramos o público votante, os investimentos gastos em campanha (as 

campanhas de Franklin eram, visivelmente, mais caras e melhor assessoradas com profissionais com experiência 

em eleições) e quando comparamos a maior votação obtida por um vereador daquele pleito: 548 votos (Pedro 

Alcino, pelo PMB). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de suas especificidades, Acarape tem revelado tendências gerais no que 

tange as alterações na dinâmica política local sobretudo nas municipalidades emancipadas a 

partir da década de 1980 no Ceará (ABU-EL-RAJ, 2006). O processo de redemocratização 

brasileira produziu novos repertórios de lutas políticas viabilizado pela diversificação social 

dos espaços políticos com o ingresso de novos segmentos na arena de disputas pelo poder 

(GRILL, 2013), o que tencionou os ―velhos políticos‖ a mudarem seus repertórios, narrativas, 

tecnologias, modos fazer política e de se relacionar com o eleitor. Aqueles políticos 

tradicionais que não se adaptaram, sofreram baixas consideráveis de suas bases eleitorais, que 

se complexificavam e ficavam mais exigentes e interessadas em outras questões como a 

emancipação de seus distritos. Outros chefes políticos, a exemplo de Antônio Jacó, souberam 

garantir sobrevida a seu poder cooptando as lideranças políticas emergentes e adotando suas 

bandeiras. 

No caso de Acarape, os novos segmentos que emergiram no campo político eram 

em grande parte jovens, profissionais liberais e/ou com nível superior que, munidos de um 

discurso ―da necessidade de autonomia política‖ e pautados numa identidade comum de 

origem e em defesa da coletiva, produziram mudanças profundas no quadro de forças do 

poder local a partir da conquista da emancipação acarapense. Dito de outro modo, a vitória do 

movimento emancipacionista não sinalizou apenas o declínio da chefia política de Antônio 

Jacó, mas permitiu que as novas lideranças que protagonizaram o movimento assumissem os 

principais postos na arena política local e polarizassem, por pouco mais de duas décadas, a 

disputa pela hegemonia do campo político no município demarcando dois ciclos de 

longevidade política de seus líderes. 

No primeiro ciclo denominado de ciclo político da mudança sem ruptura, o fato 

de a emancipação ser seguida por uma não ruptura, ou seja, manteve-se sobre a interferência 

da chefia política de Antônio Jacó, apesar do declínio de seu poder, favoreceu a instalação (ou 

permanência) de uma gramática clientelista no novo município, o que beneficiou o 

fortalecimento de Flavinho ocasionado pela situação financeira de Acarape: embora a falta de 

estrutura física para abrigar a burocracia e oferecer outros serviços públicos na nova 

municipalidade, a vantagem de administrar um município ―sem dívidas‖ e com a garantia de 

receitas (FPM principalmente e investimentos relativos ao projeto de instalação do polo 

industrial) permitiram a ampliação de sua base e unidade de seu grupo político nos primeiros 
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anos desse ciclo político. A boa avaliação, decorrente do atendimento de demandas 

―reclamadas desde os tempos de distrito‖, foi assegurada pela garantia das receitas, ou seja, a 

possibilidade de ―honrar com os compromissos assumidos‖ fortaleceu o imagem-marca do 

―emancipador‖ responsável pelos ―novos tempos em Acarape‖.  No entanto, essa autonomia é 

relativa face a importância de Antônio Jacó no que se referiu tanto à intermediação com outras 

esferas de poder quanto ao equilíbrio do quadro de forças no município (basta lembrar que os 

atores que polarizaram as disputas pelo executivo acarapense nesse primeiro ciclo eram 

apadrinhados e mantinham aliança com Antônio Jacó: Flavinho e Franzé).  

A análise da trajetória política de Flavinho indicou a fragilidade de sua autoridade 

política. Muito embora tenha inaugurado um ciclo político cuja simbólica do ―emancipador‖ e 

dos ―tempos de glória‖ estivessem relacionados à sua imagem pessoal, seu poder de mando 

dependeu do pleno funcionamento de uma gramática clientelista e de sua aliança com outros 

líderes políticos de destaque na arena local e estadual (Nogueira, que viabilizou sua entrada 

no campo político na década de 1980 e Antônio Jacó, respectivamente).  

Cabe assinalar que a centralidade do poder em lideranças carismáticas sempre deu 

o tom da dinâmica politica em Acarape. No que se referiu ao ciclo da mudança sem ruptura, a 

garantia da execução de ações de impacto direto na vida dos cidadãos (primeiro a 

emancipação, depois a instalação do complexo industrial no município) legitimou e prolongou 

o poder de Flavinho como liderança carismática.  

Sem mandato político ou cargo no executivo municipal e rompido com Kerres e 

Antônio Jacó, sua principal ligação com a arena estadual, Flavinho perdeu espaço no campo 

político acarapense. Sua derrota nas eleições de 1996 reforça nossa tese sobre a fragilidade de 

seu poder e o predomínio de uma gramática clientelista organizando a dinâmica política em 

Acarape. Acélio Freitas, que já vinha realizando um trabalho de assistencialismo na cidade 

(com recursos próprios) e apropriando-se da simbólica mudancista da era Tasso, em aliança 

com Nogueira (político de perfil tradicional cujas bases políticas, sustentadas na propriedade 

de terra, apoiaram e foram o fiel da balança na primeira vitória eleitoral de Acélio) foi o 

candidato apoiado Franzé e Kerres, avalizado por Antônio Jacó e o vencedor daquele pleito 

que demarcou o início de um período de fronteiras simbólicas borradas. 

Sobre a eleição de 2000, que encerrou o período de fronteiras simbólicas borradas, 

cabe destacar dois fenômenos interessantes: 1) foi a primeira vez que concorreram mais de 

dois candidatos ao cargo de prefeito, sinalizando a abertura para eleições mais competitivas, 

com a entrada de outro(s) ator(es) na arena das disputas para o executivo local. Uma terceira 

força, Tetê, dissidente do grupo de Flavinho, tentou montar seu próprio grupo e apresentar-se 
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como uma ―terceira via‖. No entanto, as disputas simbólicas que deram o tom daquele pleito 

giravam em torno da oposição entre ―o grande doador‖ e do ―emancipador‖, polarizando a 

disputa entre Acélio e Flavinho, respectivamente; 2) foi a última eleição em que a imagem-

marca do ―emancipador‖ foi acionada com sucesso por Flavinho (ou por outro personagem 

que pudesse legitimamente reivindica-la). 

As eleições de 2004 foram bastante competitivas e delinearam o início do ciclo da 

liderança popular-clientelista. Sem mandato, mas atuante no município, Acélio provou que 

tinha ―capacidade de atender as demandas de seus eleitores‖ e, partindo da exploração da 

simbólica do ―grande doador‖, polarizou as disputas com Obedes vencendo-o. A gramática 

clientelista balizou o segundo e terceiro mandatos de Acélio e a imagem-marca dominante 

desse período foi a do ―grande doador‖. É claro que a manutenção dessa gramática exige um 

bom relacionamento com as demais esferas de poder que lhe garanta repasses de recursos para 

a manutenção de suas bases. Ao longo das três gestões de Acélio, suas alianças se orientavam 

a partir da lógica adesista: alinhamento com os governadores em exercício e apoio a 

deputados que ocupassem espaços importantes nos escalões do governo (ou que tivessem 

ligação e/ou fossem indicados pelos governadores), o que implicava numa significativa 

rotatividade de deputados com quem mantinha acordos.   

Entre 2008 e 2012, a exoneração do IPI, que corresponde a 15% do FPM, 

acarretou negativamente nas finanças de 75% dos municípios brasileiros que sofreram com a 

redução do FPM. Esse quadro interferiu diretamente no quadro de forças na arena local. 

Segundo Lavareda e colaboradores (2016), o número de prefeitos reeleitos em 2012 foi de 

55%, abaixo das expectativas traçadas por analistas políticos e pela Confederação Nacional 

dos Municípios que esperavam um índice de reeleição em torno de 67%.  Admitimos que esse 

panorama econômico afetou a capacidade de manutenção das bases eleitorais governistas 

fragilizando a candidatura de Nogueira com o esgotamento da imagem-marca do ―grande 

doador‖. A falta de um sucessor que encarnasse sua imagem-marca e o afastamento de Acélio 

da arena política acarapense em 2012 encerraram o ciclo da liderança popular-clientelista e 

abriram espaço para a emergência de novas lideranças que conseguissem construir narrativas 

e imagens capazes de representar a simbólica da ruptura. Nesse cenário, ganhou destaque a 

figura de Franklin: apesar da escassez de serviços públicos de saúde, o médico atendia 

atenciosamente a todos ―independente do posicionamento político‖. Figura descolada do 

prefeito, seu trabalho não era/é entendido como atividade remunerada (já que o paciente, o 

usuário final, não o remunerava pelo atendimento recebido) e, por isso, parecia 

―desinteressado‖; o que dava ao profissional uma dimensão de ―honra‖ (revestindo-o de 
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capital simbólico/notoriedade) que o ―elevava‖ frente aos políticos profissionais (―que só 

fazem alguma coisa pelo povo nas eleições‖).  

A própria entrada na política (vítima de arbitrariedades do governo municipal) 

pareceu uma tentativa de ―reparar os ‗desmandos‘ realizadas nas gestões anteriores‖: o 

injustiçado voltou para fazer justiça e mudar os rumos da política no município. A disputa 

simbólica entre o sucessor de Acélio e Franklin já indicava o teor das narrativas em jogo no 

pleito de 2012: de um lado, Nogueira, velho e doente, representando a ―política retrógrada do 

gestor anterior‖; do outro, Franklin, jovem médico, de boa aparência e domínio da oratória, 

reivindicava as qualidades necessárias para ―modernizar o município‖ e, tal como fazia com 

seus pacientes, ―curar Acarape que estava doente‖.     

A frente da prefeitura, Franklin inaugurou um novo ciclo político assinalado por 

medidas de perfil racional-moderno tais como concursos públicos para o preenchimento de 

cargos efetivos e temporários no serviço público municipal, a construção de um site oficial 

que dá transparência às ações do executivo, o insulamento de algumas secretarias da 

interferência política de outras lideranças políticas bem como a adoção da lógica da eficiência 

administrativa ao gerenciar a relação com as demais esferas de governo a fim de lograr 

investimentos e recursos para (―grandes‖) obras a serem realizadas no município construindo, 

assim, uma imagem-marca do ―modernizador‖. Paralelo a isso, a aproximação e 

fortalecimento da relação com o eleitor (sem a intermediação dos líderes de comunidade) 

através dos ―plantões voluntários‖, dos ―mutirões de cirurgias‖, dos eventos de caráter 

assistencialista patrocinados pela prefeitura e da exacerbação do primeiro-damismo 

conferiram grau de autonomia a Franklin diante das demais lideranças municipais. A 

centralização das decisões na figura do prefeito e a cooptação de adversários políticos de 

notoriedade no município contribuíram para consolidar a máquina política a seu favor, o que 

pôde ser observado na configuração do cenário pré-eleitoral em 2016. 

(...) Franklin soube cortar mais gente da oposição. (...) ele soube bem arquitetar e 

manter a Câmara [do lado dele]. Então a Câmara está ali. Tem vereador que tem 

familiar [com cargo na prefeitura], tem vereador que tem R$ 4.000 [recebendo 

valores] ou quatro vagas na prefeitura destinada a parentes (Candidato a vereador 

nas eleições de 2016, entrevista realizada em 15 de setembro de 2016). 

 

O confronto entre Franklin e Edilberto em 2016 reeditou o embate moderno 

versus atrasado: a imagem do jovem médico, qualificado, ―cuidador e benfeitor do povo‖ e 

que já demonstrou competência para ―alterar e transformar o passado‖ venceu a imagem do 

―homem da terra‖, o típico ―quebra-pedra‖ de Acarape, sem formação acadêmica mas 

trabalhador. A associação de Edilberto a imagem de Acélio foi acionada por Franklin para 
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justificar a necessidade da ―continuidade da mudança‖ e dos danos que ―um retorno ao 

passado‖ poderia provocar. Somou-se a isso a) a fragilidade e pouca coesão do grupo 

oposicionista sobretudo em razão da estratégia utilizada por Franklin de cooptação de 

importantes lideranças oposicionistas (o que ficou explícito na composição de grande 

coalizões partidárias que deram suporte e capilaridade a candidatura majoritária do médico); 

b) o afastamento de sua liderança mais importante, Acélio Freitas, c) a tardia definição da 

candidatura de Edilberto (o que dificultou sua clara identificação como ―candidatura 

oposicionista‖) e a d) precária qualificação técnica dos responsáveis pela campanha de 

Edilberto (quando comparado a equipe de técnicos que executaram a campanha de Franklin) 

contribuíram para a reeleição dos médicos em Acarape. 

Vale lembrar que a atuação de Franklin dentro do(s) partido(s) da base do 

governador (PSD e PROS) e seu papel nas eleições de 2010 e 2014 foram fundamentais para 

a construção de redes políticas em/com outras esferas de governo colocando-o como principal 

articulador tanto entre as lideranças acarapenses e estaduais/federais (já que é importante e 

principal mediador entre as diferentes esferas de governo com o município) como dentro de 

Acarape (transformando-se em chefia política), justificando assim  a denominação de ciclo da 

emergência da nova chefia política. 

A instalação de uma escola bilíngue, o pagamento em dia dos servidores 

municipais, o esforço em melhorar os índices na área da saúde (com o funcionamento do 

Doutorzão e a ampliação dos serviços médicos especializados), o sucesso do Festival Levitas 

foram/são elementos que melhoraram os índices de avaliação nas administrações dos médicos 

e que, propagadas pelo prefeito como produto de uma gestão orientada no planejamento 

estratégico, celebrada como ―efeitos de uma política modernizadora‖ em Acarape‖. No 

entanto, o exercício de uma autoridade carismática consolidada na construção de relações 

intimistas e personalizadas com o eleitor (que também é paciente) prescindindo assim da 

mediação de outras lideranças; a preocupação com a produção (e manutenção) de uma 

imagem pública de ―modernizador‖ e ―benfeitor do povo‖ acarapense publicizada em eventos 

públicos e principalmente nas redes sociais; a cooptação e ampliação da base política e a 

fragilização da oposição; a atuação como principal articulador entre os líderes municipais 

e/com as demais arenas de poder e o encastelamento do poder executivo através da 

monopolização da capacidade de distribuir recursos públicos tem aprofundado a gramática 

clientelista e inibindo o fortalecimento de outras lideranças que possam lhe fazer frente (caso 

de Pedro Alcino, seu ex-aliado), permitido a construção de uma nova chefia política no 

município. 
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Ciente do potencial de seu então aliado, Pedro Alcino, e interessado em barrar o 

crescimento de seu capital político, Franklin teria, ainda no período das campanhas eleitorais 

em 2016, patrocinado a fragmentação de suas bases eleitorais ao incentivar que outro 

postulante a vereador, Paulo Quaresma por exemplo, concorressem pelos seus votos. Segundo 

um partidário de Pedro Alcino: 

Pedro Henrique [Alcino] é um dos que está sendo mais perseguidor pelos votos do 

Paulo Quaresma (...). Tanto é que no dia da convenção... Naquela convenção ali, lá 

em cima, as pessoas conversando que tinha pouca gente na convenção e tal, que 

estava muito franco e tal... e muitos vereadores deram essa resposta: ―para quê que 

eu vou trazer [seus eleitores], para engrandecer a festa deles [Franklin e Paulo 

Quaresma]? ―Se ele estava com as ativistas ali... eram todas contratadas por ele 

[Franklin] para trabalhar para o Paulo Quaresma e para mim ele não está fazendo 

nada?‖. Então muito vereador falou até em mandar carro para lá paras as 

comunidades deles e eles não mandarem ninguém. ―Eu não vou mandar não que eu 

não vou engrandecer a festa dos outros‖. E dentro do grupo dele [de Franklin] existe 

essa revolta (Candidato a vereador nas eleições de 2016, entrevista realizada em 15 

de setembro de 2016). 

 

O esforço em garantir a maioria na Câmara também cumpriu seu papel para a 

manutenção de seu poder: em 2014, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) enviou um 

parecer desaprovando as contas da prefeitura referentes ao exercício de 2013 por encontrar 

indícios de irregularidades no AcarapePrev (Anexo B). Segundo o parecer: 

Verificou-se que o Poder Executivo deixou de repassar ao Órgão de Previdência 

Municipal os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária no 

montante de R$ 121.588,71 (cento e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais 

e setenta e um centavos), o que nos permite concluir que houve, em tese, crime de 

apropriação indébita previdenciária (TCM, 2014). 

 

Não acolhendo as orientações do TCM, a Câmara aprovou as contas da prefeitura. 

Em 2016, às vésperas do pleito municipal, novas denúncias dos servidores municipais 

acarapenses sobre indícios de irregularidades no AcarapePrev, que estaria com déficit, e a 

―falta de transparência sobre as movimentações financeiras do fundo‖ levaram cidadãos a 

pressionarem os vereadores a abrirem investigações para apurar as denúncias. A audiência 

pública convocada para debater a questão foi cancelada e adiada para outra data, embora não 

tenha se realizado. Somente após as eleições, em 2017, um projeto de lei foi encaminhado 

pelo prefeito e aprovado pela Câmara autorizando o ―parcelamento e reparcelamento de 

débitos do Município de Acarape com seu Regime Próprio de Previdência Social‖ 

(ACARAPE, 2017) como atesta documento em anexo (Anexo C), o que corrobora a 

afirmativa de que, apesar de recém-criado, o AcarapePrev encontra-se em déficit. 

Também em 2017, O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) juntamente 

com a Polícia Civil deflagraram, em 31 de outubro, a ―Operação Penadinho‖ com o intuito de 

investigar a ―contratação de servidores fantasmas pela Câmara Municipal‖ (MPCE, 2017). 
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Em julho do mesmo ano, o MPCE acatou denúncia sobre supostas irregularidades na 

Prefeitura Municipal de Acarape acerca de compra de material de escritórios acima do valor 

de mercado.  

André Zech, promotor de justiça responsável pela investigação, confirmou que já 

foram identificados superfaturamento de vários itens. Alguns chamam atenção pela 

grande diferença de preços, como pastas AZ que foram compradas por R$ 180 a 

unidade enquanto no mercado o preço varia entre R$ 8,80 e R$ 33,52 

(PREFEITURA, 2018). 

 

No desdobramento dessa investigação, o MPCE também encontrou outras 

irregularidades tais como ―produtos sem a liquidação das notas fiscais e pagamento de 

plantões médicos e diárias de viagens que não aconteceram‖ (Idem). Em resposta, a assessoria 

da prefeitura alegou que trata-se de perseguição política. Sobre o superfaturamento, afirmou 

que ocorreram atecnias, ou seja, ―erros de digitação nas notas fiscais‖ (Idem). 

Em razão de construção de uma base política extensa e, portanto, heterogênea, 

Franklin tem enfrentado problemas no que diz respeito a conciliação de interesses 

divergentes. O exemplo mais problemático para a atual gestão dos médicos foi o rompimento 

com o presidente do PMB em Acarape, o vereador Pedro Alcino, que se transformou na única 

voz da oposição dentro da Câmara dos Vereadores e, através de diversas denúncias que fez 

contra o executivo e o legislativo, tem logrado minar paulatinamente a base política do 

prefeito. Além disso, carregou consigo o apoio de Domingos Neto, que hoje não nutre mais 

alianças políticas com o prefeito Franklin. Por isso, para as eleições de 2018, prefeito e sua 

base ainda não definiram as candidaturas que irão apoiar. As conversas dentro do grupo 

político dos médicos é em favor da construção de rede política com o deputado estadual 

Evandro Leitão e com Mauro Filho que compõem a base política do governador Camilo 

Santana, pré-candidato a reeleição ao governo do estado. Em relação a disputa à presidência, 

espera-se a definição do governador para decisão de qual a candidatura irá apoiar. Franklin 

parece estar ciente de que a imagem-marca do ―modernizador‖ começou a dar sinais de 

esgotamento. Por isso entende a importância de assegurar boa votação para seus deputados. 

As articulações para garantir total apoio de sua base política as candidaturas que irá patrocinar 

nas eleições de 2018 já começaram a ser construídas.  

O cenário para as eleições de 2020 ainda é nebuloso. Franklin tem buscado 

fortalecer a imagem pública de seu vice, o também médico, Alexandre Magalhães, como seu 

sucessor. Pedro Alcino, apesar de seu posicionamento na Câmara e de se colocar como 

principal contraponto ao prefeito, ainda não conseguiu articular importantes apoios dentro do 

município. Interessado em fortalecer seu nome em Acarape ao executivo municipal, Pedro 
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Alcino já deixou claro suas pretensões em concorrer ao legislativo estadual nas eleições de 

2018. Acélio, mesmo sem poder se candidatar, tem costurado acordos com lideranças políticas 

acarapenses a fim de viabilizar a pré-candidatura de Vivian Freitas a prefeitura de Acarape. A 

ex-primeira-dama, que continua a trabalhar como fisioterapeuta na cidade, goza de grande 

prestígio junto a população acarapense além de ter, a seu favor, o capital político do marido. 

Edilberto, presidente do PR acarapense e atualmente principal líder da oposição, busca 

articular com outros nomes, sua candidatura ao executivo local. A manutenção da base 

política dos médicos e continuidade do ciclo de emergência de nova chefia política vai 

depender de sua capacidade em dominar a arte da chefia.  

As investigações apontaram para o predomínio de uma gramática política de tipo 

clientelista nos dois primeiros ciclos da história política de Acarape muito embora não 

neguemos sua existência no ciclo político mais recente no município. Os líderes políticos 

típicos dessa formação são, em geral, de perfis carismáticos no sentido weberiano do termo. 

Por isso a necessidade constante de legitimação de seu poder de mando a partir da concessão 

de benefícios, de dádivas. O fato do líder perder a capacidade de alimentar suas bases (através 

da realização de grandes obras, práticas assistenciais, eventos beneficentes tendo o prefeito 

como o grande benfeitor/doador, por exemplo) enfraqueceu sua legitimidade e, por 

conseguinte, fragilizou sua base eleitoral e política. Foram nesses momentos de 

enfraquecimento do chefe do executivo que notamos a fragmentação dos grupos políticos 

(resultando em maior competitividade eleitoral nos pleitos ao executivo local) e substituição 

dos quadros dirigentes municipais. Acreditamos que foi essa estrutura política que justificou a 

rápida ascensão de lideranças como Acélio e Franklin em Acarape.  

A gramática clientelista em Acarape se funda sob a lógica da barganha de dons (e 

contra-dons) necessária para a construção de redes/laços seja com outras esferas de poder, seja 

com a base política que compõe seu quadro administrativo seja com a própria base social que 

sustenta eleitoralmente a liderança. Assim, na dependência de repasses estaduais e federais 

bem como de verbas parlamentares para a manutenção das bases eleitorais, a relação dos 

líderes políticos municipais com políticos de outras esferas ou mesmo com o legislativo 

municipal reforça a lógica adesista. A observação sobre a votação que deputados federais e 

estaduais e governadores tem recebido historicamente em Acarape bem como a rotatividade 

de representantes do poder legislativo alinhados a prefeitos acarapenses sinalizam para essa 

tendência que parece se generalizar no Ceará, a saber: o alinhamento ao situacionismo 

verticalizado. O que tem provocado um esvaziamento das oposições e produzido períodos 

mais longos de longevidade de grupos políticos locais. Exemplo ilustrativo foi o 
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posicionamento aparentemente ambíguo de Franklin no pós-eleição 2016: antigo aliado do 

grupo político de Domingos Filho (via aliança com o deputado federal Domingos Neto), o 

médico (atualmente presidente do PSD acarapense, mesmo partido de Domingos Filho) não 

só fez questão de manter como ampliou a aliança com Mauro Filho como meio para garantir 

acesso ao governo estadual; muito embora a relação política entre o grupo de Domingos Filho 

e dos irmãos Ferreira Gomes (importante aliado do governador Camilo Santana) estivesse 

rompida em razão de desentendimentos a cerca das eleições para a escolha do presidente da 

ALCE em fins de 2016 (CAMILO, 2016).  

A ausência de grupos familiares organizando a política local a emergência de 

novos atores sociais que protagonizaram a emancipação e se tornaram os principais lideres 

políticos do município revelam uma dinâmica política própria, o que exige uma atualização 

conceitual de categorias que são caras aos estudos do poder local. Admite-se a possibilidade 

de que os fenômenos observados em Acarape possam ser encontrados em outras 

municipalidades com características semelhantes (municípios de pequeno porte emancipados 

a partir da década de 1980), o que nos leva a considerar a relevância do estudo em discussão. 

Com esse debate, esperamos contribuir para o desenvolvimento de agendas de pesquisas que 

contemplem a análise da política local, sobretudo, no Ceará. 
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ANEXO A - LEI MUNICIPAL Nº 456/2013. INSTITUI E REGULAMENTA O REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (ACARAPEPREV). 
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Fonte: Acarape (2013). 

 



 

231 

ANEXO B – PARECER Nº 6192/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO 

MUNICIPAL DE ACARAPE NO EXERCÍCIO DE 2013. 
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Fonte: TCM (2016). 
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ANEXO C – LEI Nº 531/2017.  DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO E 

REPARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE ACARAPE COM SEU 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
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       Fonte: Acarape (2017). 
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ANEXO D – FOLDER DA CAMPANHA ELEITORAL DE FRANKLIN EM 2012. 
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Fonte: arquivo pessoal de Fábio. 

 

 

 


