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“É bom que ninguém se iluda, ninguém aja de maneira ingênua: quem escuta a 

voz de Deus e faz sua opção interior e arranca-se de si e parte para lutar pacificamente 

por um mundo mais justo e mais humano, não pense que vai encontrar caminho fácil, 

pétalas de rosas debaixo dos pés, multidões à escuta, aplausos por toda parte e, 

permanentemente, como proteção decisiva, a Mão de Deus. 

Quem se arranca de si e parte como peregrino da justiça e da paz, prepare-se para 

enfrentar desertos. [...] 

 Os grandes e poderosos desaparecem, cortam toda e qualquer ajuda, passam a 

represálias.Terrível é que os pequenos tendem a intimidar-se. Quem vive em dependência 

total quanto a casa e emprego; Quem sabe que os grandes têm tudo na mão (manobram 

homens e acontecimentos com incrível facilidade) pensa na própria situação e, 

sobretudo, pensa na família e teme! A reação natural compreensibilíssima é fugir. Ficam 

os menos dependentes ou os mais conscientizados, dispostos ao que der e vier. 

 Chega um instante em que se olha em volta e tem-se a impressão de ser um amigo 

incômodo: amigo que cria má vontade e suspeita para que recebe; amigo desejado no 

íntimo, mas temido pelas interpretações dadas ao gesto de receber alguém mal-visto, 

mal-julgado, tido como perigoso.... 

 Tem-se a impressão de falar no deserto. Tem-se a sensação de que vêm falando no 

deserto todos os que, através dos séculos, se preocupam com a justiça. As injustiças se 

alastram e se aprofundam. Cobrem mais de dois terço da terra. Só as pedras escutam. Ou 

homens de coração de pedra. 

 O cansaço vai passando do corpo á alma. E cansaço de alma não tem comparação 

com os mais pesados e terríveis cansaços do corpo[...].” 

 

Dom Hélder Câmara1 

                                                 
1 Dom Hélder CÂMARA, O deserto é inevitável in o Deserto é fértil.p.31. 
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RESUMO 

 

 

 

   O estudo analisa as formas como o neocoronelismo se 

manifesta através da herança política dos antigos Coronéis na 

cidade de Petrolina-Pernambuco. Herança esta que tem por 

finalidade a continuação de uma só família no poder local.  

Analisa-se o perfil deste poder que domina há quase 

meio século o município e parte da região do médio São 

Francisco, assim como o seu caráter clientelístico e sua 

formação histórica e política. 

      Fica evidenciada, nos estudos, a “propriedade dos 

serviços públicos” pelo poder político local, a exemplo da 

utilização da CODEVASF como instrumento particular. 

Em face à retórica empreendedorista usada pela família 

Coelho, a oposição fica sem discurso. A configuração política 

desta família representa, ainda hoje, uma dupla dimensão: 

sustenta as “elites” políticas, através do clientelismo e fragiliza 

o processo da tomada de decisão pela via de interesses mútuos, 

expressando uma cultura política historicamente excludente. 
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ABSTRACT 

   

     The study analyzes the forms as neocoronelismo 

shows off through the old Colonels' political inheritance in the 

city of Petrolina-Pernambuco. Inheritance this that has as 

purpose the continuation in the local power of a single family.    

The profile of this half-century dominating power in the 

city and part of the medium São Francisco region is analyzed, as 

well as its clientelestic character and its historical and political 

forming. 

      It is evidenced, in the studies, the ‘property of public 

services’, by the local political power, for example, the use of 

CODEVASF as if it was a private instrument. 

Facing the entrepreneuristic rhetoric used by the Coelho 

family, the opposed parties get speechless. This families 

political configuration represents, still nowadays, a double 

dimension: it sustains the “political elites” through the clienteles 

and frailest the process of decision-taking for mutual interests, 

expressing a political culture historically excluding. 
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INTRODUÇÃO. 

 

 Esse trabalho versa sobre o coronelismo na cidade de Petrolina, onde a família 

Coelho se perpetua no poder há quase meio século. Tem-se também a intenção de 

demonstrar a importância dos estudos sobre o coronelismo no Brasil. Estudos estes 

surgidos recentemente na Ciência Política e na Sociologia, a exemplos de autores 

como: José Murilo de Carvalho (2001), Voltaire Schilling (2000), Rejane M. 

Vasconcelos Carvalho (1997), Maria Alonso de Andrade (1985), entre outros. 

No primeiro capítulo procura-se demonstrar, num breve histórico, a formação 

do coronelismo no Brasil e em Petrolina, além das tentativas do presidente Getúlio 

Vargas em extinguir o coronelismo no Brasil, durante a ditadura Vargas (1930/1945) 

através dos seus interventores. Sobre esse fato, o que houve efetivamente foi uma troca 

de posições entre os poderes locais nos municípios brasileiros, onde o Coronel que 

mandava deu lugar àquele que estava por “baixo”. O “conluio continua”, conforme 

Rui Facó na sua obra intitulada Cangaceiros e Fanáticos.1  

As práticas coronelistas passaram a fazer parte de um passado arcaico ou 

simplesmente se ajustaram às novas circunstâncias após o realinhamento da política 

brasileira, em 1945? 

Em Coronelismo, enxada e voto, o autor Victor Nunes Leal afirma que, 

somente após o fim do Estado Novo, o coronelismo no Brasil sofre o seu maior abalo e 

começa a entrar em declínio vertiginoso. Primeiro, a posse da terra já não define mais 

o grau de mando do Coronel, ou seja, a extensão de terra deixa de ser instrumento 

característico para manutenção do seu poder local. Segundo, as relações entre capital e 

trabalho passam a ser reguladas pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, e, 

terceiro, o crescimento urbano com a industrialização e a conseqüente liberação da 

mão-de-obra do campo.  

Fica evidente que, no interior do sertão pernambucano, as forças arcaicas 

ajustaram-se perfeitamente e, além disso, passaram a ter papel importante no contexto 

                                                 
1 “O principal golpe contra o poder político dos grandes latifundiários, sobretudo nordestinos, em cujos domínios 
mais solidamente subsistem aos restos feudais, foi deferido pelo movimento de 1930. [...] Não se julgue, por 
isso, que houve uma ruptura completa e definitiva entre a burguesia e o latifundiário. A velha aliança 
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eleitoral. Como o caso de Agamenon Magalhães, interventor do estado de 1937 a 1945 

– com os seus acordos de “pacificação nos municípios” entre os Coronéis locais – que 

tinha como objetivo principal o patrimônio dos votos desses mesmos coronéis, 

anteriormente perseguidos por ele a mando de Getúlio Vargas. Agamenon terminou 

conseguindo ser o grande beneficiado dessas alianças, sendo eleito Governador de 

Pernambuco em 3 de outubro de 1951, pelo voto direto, mesmo depois de ter 

governado com mão-de-ferro quando Interventor. Para isto contou, também, com a 

ajuda dos Coronéis de Petrolina.  

Vários autores – como Souza (2001), Carvalho (2001), Chilcote (1996) e 

Dantas (1987) – afirmam que, com o golpe militar de 1964, houve um resgate das 

velhas oligarquias do sistema coronelista por parte dos golpistas, numa tentativa de 

legitimar a “revolução”. Para Schilling, o fato indicava que “os Generais de 1964, ao 

contrário dos tenentes de 1930, promoveram uma atualização do poder dos coronéis: 

o neocoronelismo. Unindo uma proposta de modernização da economia às esdrúxulas 

práticas que remontavam ao Brasil arcaico, o país conheceu entre 1969-1979 um 

impressionante desenvolvimento econômico, simultâneo ao quase total fechamento 

político (o mais sufocante que o país conheceu desde os tempos do Estado Novo)” 

(2000:18). 

 Pretende-se ainda demonstrar as raízes do coronelismo no sertão do São 

Francisco, seu declínio e os traços do fenômeno do neocoronelismo nessa região, onde 

os espaços políticos, sociais e econômicos têm dono: o clã dos Coelho. 

No segundo capítulo, procura-se demonstrar toda a importância da Companhia 

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF2 - bem 

como sua diretoria e estrutura organizacional, seus métodos para seleção de colonos, 

leis e dados da agricultura irrigada para/com a região do Sub Médio São Francisco, em 

                                                                                                                                                         
anteriormente existente fazia-se agora sob nova fórmula, numa inversão de papéis: Quem estava por baixo passa 
para cima. O conluio continua”.(FACÓ, 1963:194 e 198). 
2 Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000. “Autoriza o poder executivo a alterar a razão social da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, nos termos da lei específica e dá outras 
providências” Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a razão social da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF para Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
Francisco e Parnaíba – CODEVASF, passando os arts. 2º e 4º e o inciso III do art. 9 da Lei nº 6.088, de 16 de 
julho de 1974, a vigorar coma seguinte redação: (...)”. 
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particular, à cidade de Petrolina. E, finalmente, serão demonstrados seus impactos 

social, político e econômico. 

É importantes destacar, ainda, qual o sentimento e o envolvimento dos políticos 

locais nas atividades da empresa, como o seu “Novo modelo de irrigação na 

CODEVASF”3.  

 Ouviram-se diversas opiniões dos políticos locais sobre os benefícios que a 

CODEVASF traz para Petrolina, assim como os dividendos eleitorais que lhes rendem, 

tais como indicações de obras, terceirizações dos serviços públicos e manutenção do 

clientelismo com oferecimento de empregos diretos e indiretos junto aos governos 

estaduais/federal e aos conglomerados privados que na região se instalam. 

O líder da família Coelho em Petrolina, Deputado Oswaldo Coelho, PFL, filho 

e herdeiro do antigo Coronel Clementino Coelho, controla a 3ª Superintendência 

Regional da CODEVASF, com sede local nessa cidade desde a sua fundação em 1974 

e a Presidência Nacional em Brasília-DF, desde 1991 até a presente data. 

A família Coelho, que mantém a hegemonia política há quase meio século, está 

em toda parte. Na política – entre filhos e netos do falecido Coronel Clementino 

Coelho, a quem se atribui a criação do império e grande patriarca do poder local – 

encontramos, atualmente, um Senador da República, dois Deputados Federais, dois 

Deputados Estaduais e o Prefeito local.   

Pelo lado econômico, os herdeiros do Coronel Clementino Coelho são sempre 

os grandes beneficiados, direta ou indiretamente, pelas ações dos governos municipal, 

estadual e federal, pois possuem indústrias diversas, atuam no comércio, construção 

civil, transporte, postos de gasolina etc. 

No trato social são cordiais e generosos com “alguns amigos”. Já para os 

adversários, a perseguição política4 ainda é sua grande arma de coerção, 

principalmente quando se trata de algum funcionário público que tenha simpatia por 

partidos políticos de esquerda. Grande parte da população os respeita pelo poder que 

possuem e, em alguns casos, os temem. 

                                                 
3 Ver Publicação – Novo modelo de irrigação na CODEVASF - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal – Companhia de Desenvolvimento do Vale do Francisco – CODEVASF, Brasília, 
agosto de 1998. 
4 C.f. p.102. 
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Acrescentados os cortes necessários à construção desta dissertação, procura-se 

limitar, ao máximo, o estudo do fenômeno neocoronelismo entre os anos de 1990 a 

2000, apesar do seu avanço ter-se dado após o golpe militar de 1964. 

“Neocoronelismo, aspersor e voto” como título para esta dissertação remete-

nos à obra Clássica de Victor Nunes Leal – “Coronelismo, enxada e voto” - como 

uma simples homenagem àquele que tão bem explica o fenômeno do coronelismo no 

Brasil.  

O termo aspersor serve apenas para assinalar a sua importância como 

instrumento de trabalho na agricultura, que muito contribui para o desenvolvimento da 

região do São Francisco. Ele tem a função específica de irrigar a terra fazendo uma 

espécie de chuva artificial para molhar a plantação, e num determinado momento 

serviu como moeda política para obtenção de votos.  O propósito, a utilização do 

termo “aspersor” no título dessa dissertação foi meramente simbólica, pois o 

instrumento é mais um item do clientelismo da política local.   

O processo de pesquisa teve por base metodológica um contacto com a unidade 

de análise, a cidade de Petrolina, durante quase dois meses para coleta de dados e 

informações. Com ênfase nos dados qualitativos e o uso prioritário da coleta em fontes 

variadas (oral e escrita), de forma a observar a dinâmica e a riqueza das 

transformações vividas cotidianamente pelos pesquisados. 

Contamos na pesquisa para atingir os objetivos propostos, com a nossa vivência 

pessoal e profissional: primeiro por ter nascido na localidade; segundo por ter exercido 

várias funções no serviço público, entre as quais, a de assessor parlamentar e 

Executor-Regional do Projeto de Regulamentação Fundiária do Médio São Francisco 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA sediado naquele 

município, além atuar em algumas ONGs, desenvolvendo levantamentos e pesquisas 

sócio-econômicas como pesquisador e sociólogo.  

 Pesquisa bibliográfica:direcionamos nossas leituras no sentido de caracterizar o 

sistema coronelista tendo em vista seus conceitos específicos, seus alicerces básicos e 

sua prática. Paralelamente, visando atender especificidades teóricas, consultamos uma 
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bibliografia especializada sobre o desenvolvimentismo, estrutura política, categorias 

sociais e globalização, além de obras voltadas para as particularidades do sertão 

nordestino e da microrregião do Médio São Francisco em especial, conforme se poderá 

verificar através da bibliografia que acompanha este trabalho.   

Pesquisa em periódicos:os jornais Petrolinenses – “O Farol” e “O Sertão”, entre os 

muitos já extintos, e o atual “A Gazeta” utilizando técnica de amostragem, devido ao 

volume do material, a fim de identificar principalmente as conjunturas decisivas da 

política local. 

 “O Farol”, periódico fundado em 1915, no período de 1964 até 1976, ano da 

sua extinção, e “O Sertão”, surgido em 1949, de 1964 até sua extinção em 1972. A 

seleção dos números examinados foi feita tendo por base a época dos pleitos eleitorais. 

Utilizamos também vários números dos dois principais periódicos do Estado de 

Pernambuco: “O Diário de Pernambuco” e o “Jornal do Commércio”. Em ambos 

procuramos artigos ligados à política municipal de Petrolina, matérias sobre as 

oligarquias dominantes local e suas vinculações com as políticas municipais, estaduais 

e federais. 

Levantamentos:coleta de dados do IBGE com objetivo de identificar as 

características geográficas do município e suas potencialidades. 

Na Superintendência Regional do INCRA a reconstituição da estrutura agrária 

local, considerando-se, entre outros fatores, a existência de unidades físicas nas 

unidades fundiárias. 

Na Câmara de Vereadores de Petrolina, os dados relativos à política municipal, 

através da aplicação de questionário, foram, em seguida, tabulados e cruzados 

eletronicamente através do soft SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). No 

Cartório Eleitoral (83ª zona eleitoral de Pernambuco) e no Tribunal Regional Eleitoral 

- TRE (através do site: www.tre.pe.gov.br)o livro de atas dos pleitos eleitorais, visando 

localizar as disputas e/ou controle de poder político local e suas ligações com os níveis 

estadual e federal, a partir de 1964. Verificamos os candidatos a prefeito, vice-prefeito 
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e vereadores, suas respectivas legendas e montante de votos, assim como em relação 

aos candidatos a presidente, governadores, deputados federal e estadual. 

 Visitamos as principais indústrias pertencentes à oligarquia local predominante, 

sua origem, sua evolução, características de produção, as relações de trabalho ali 

existentes, bem como suas vinculações com a política desenvolvimentista regional. 

No Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina obtivemos dados sobre a sua 

fundação, características dos associados e as formas de organização de classe, além 

das suas relações com a CODEVASF. 

Finalmente um levantamento sobre a atuação da CODEVASF como uma 

promotora do desenvolvimento regional, sua importância estratégica e política nas 

estreitas relações com o poder político local, desde o ano da sua criação em 1974. 

Entrevistas:entrevistamos técnicos de planejamento e de campo da CODEVASF, 

assim como alguns presidentes das associações das 16 agrovilas do “Perímetro 

Irrigado Senador Nilo Coelho” dessa mesma empresa, onde relacionamos com a 

política desenvolvimentista dos governos estadual e federal verificando o interesse do 

poder coronelista nas suas ações. 

Dirigentes e jornalistas dos meios de comunicações da cidade sobre o espaço 

ocupado pelos chefes políticos na mídia local. 

Entrevistamos ainda os políticos mais influentes da cidade, familiares do Coronel 

Quelê, acerca das particularidades do poder, assim como pessoas de vários níveis 

sócio-econômicos que fazem oposição à família Coelho.  
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS E CONCEITUAÇÃO 
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1. Coronelismo no Brasil 

1.1  -  O coronelismo. 

 

 O Coronelismo é, também, uma expressão que tem atravessado os tempos, 

usada para definir a estrutura dos grandes latifundiários das oligarquias, entre o fim do 

Império e o começo da República. 

 O título ou patente de Coronel do grande proprietário rural vem de sua 

participação na Guarda Nacional, criada em 1831. Durante o Império, são os que, com 

suas tropas particulares, garantem a ordem interna. Com a República, sua extinção só 

vem a acontecer em 1922, mas os Coronéis mantêm o poder nas suas terras e áreas de 

influência. 

A partir do regime representativo, a ampliação do direito do voto ganha 

importância. Mas são os Coronéis, articulados com as oligarquias regionais, os que 

garantem a vitória dos candidatos dos governos federal e estadual, principalmente 

durante a Primeira República (1898-1930). Eles fazem a propaganda dos candidatos 

oficiais, controlam o voto não secreto dos eleitores e a apuração, garantindo, quase 

sempre, os resultados esperados. 

 Coronel “donatário” nos sertões do nordeste ou Coronel “empresário” no 

sudeste. Os nomes variam, mas a estrutura de poder é a mesma. Os grandes 

proprietários e as oligarquias rurais trocam favores por votos, de um simples par de 

botinas e enxada a emprego público. Esses fatos apoiaram-se nas velhas práticas de 

relações paternalistas originárias da sociedade colonial e só começam a mudar a partir 

dos anos 30 e 40, com o advento da urbanização e da industrialização.  

 A obra Coronelismo, Enxada e Voto, de autoria de Victor Nunes Leal teve, 

desde a sua primeira edição, publicada em 1949, uma nota escrita por Basílio de 

Magalhães, a pedido do autor, sobre o vocábulo “coronelismo”, que é da maior 

importância para qualquer estudo acadêmico sobre o tema. Além do seu conteúdo, 

possui também um grande valor histórico, pois ao longo desses anos é objeto de 
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dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Portanto, é preferível transcrevê-la 

na integra.5  

                                                 
5 Conforme o autor: “O eminente historiador e filólogo Prof. Basílio de Magalhães teve a gentileza de escrever 

para este trabalho, a nosso pedido, a seguinte nota sobre a origem do vocábulo” coronelismo “: 

 

- O vocábulo “coronelismo”, introduzido desde muito em nossa língua com acepção particular, de que resultou 

ser registrado como “brasileirismo” nos léxicos aparecidos do lado de cá do Atlântico, deve incontestavelmente a 

remota origem do seu sentido translato aos autênticos ou falsos “Coronéis” da extinta Guarda Nacional. Com 

efeito, além dos que realmente ocupavam nela tal posto, o tratamento de “Coronel” começou desde logo a ser 

dado pelos sertanejos a todo e qualquer chefe político, a todo e qualquer potentado. Até à hora presente, no 

interior do nosso país, quem não for diplomado por alguma escola superior (donde o “doutor”, que legalmente 

não cabe sequer aos médicos apenas licenciados) gozará fatalmente, na boca do povo, das honras de “coronel”. 

Nos fins do século XVIII, aconteceu, até, com uma das mais indeléveis figuras da nossa história e das nossas 

letras o fato singular de tornar-se mais conhecido pelo posto miliciano, que aceitara, do que pelo tratamento 

oriundo do seu grau acadêmico, a que devera a nomeação de ouvidor da comarca do Rio-das-Mortes: Dr. Inácio 

José de Alvarenga Peixoto passara a ser, simplesmente, “o Coronel Alvarenga”. A Guarda Nacional nasceu a 18 

de agosto de 1831, tendo tido o Padre Diogo Antonio Feijó por pai espiritual. Determinou a lei ficasse ela sujeito 

ao ministro da Justiça (cargo então desempenhado pelo imortal paulista), declarando-se extintos os corpos de 

milícias e de ordenanças (assim como os mais recentes guardas municipais), que dependiam do ministro da 

Guerra. Em suas “Efemérides” (pág. 465 da 2ª edição do Instituto Histórico), eis como sobre ela se exprimiu o 

Barão do Rio Branco: “A guarda nacional brasileira, criação dos liberais de 1831, prestou relevantíssimos 

serviços à ordem pública e foi um grande auxiliar de linha nas nossas guerras estrangeiras, de 1851 a 1852 e de 

1864 a 1870”. Dessa última data para cá, tornou-se ela meramente decorativa. 

 Durante quase um século, em cada um dos nossos municípios existia um regimento da Guarda 

Nacional. O posto de “Coronel” era geralmente concedido ao chefe político da comuna. Ele e os outros oficiais, 

uma vez inteirados das respectivas nomeações, tratavam logo de obter as patentes, pagando-lhes os emolumentos 

e averbações, para que pudessem elas produzir os seus efeitos legais. Um destes  era da mais alta importância , 

pois os oficiais da Guarda Nacional não podiam, quando presos e sujeitos a processos criminais, ou quando 

condenados, ser recolhidos aos cárceres comuns, ficando apenas sob custódia na chamada “sala livre” da cadeia 

pública da localidade a que pertenciam. Todo oficial possuía o uniforme com as insígnias do posto para que fora 

designado. Com esse traje militar, marchavam eles para as ações bélicas, assim como também tomando parte nas 

solenidades religiosas e profanas da sua terra nata. 

 Eram, de ordinário, os mais opulentos fazendeiros ou os comerciantes e industriais mais abastados, que  

exerciam, em cada município o comando da Guarda Nacional. Ao mesmo tempo em que a direção política, 

quase ditatorial, senão patriarcal, que lhes confiava o governo provincial. Tal estado de coisas passou da 

Monarquia para a República, até ser declarada extinta a criação de Feijó. Mas o sistema ficou de tal modo 

arragaido na mentalidade sertaneja, que até hoje recebem popularmente o tratamento de “coronéis” os que têm 

em mãos o bastão de comando da política edilícia ou os chefes de partidos de maior influência na comuna, isto é, 

os mandões dos corrilhos de campanário. Ao mesmo grupo pertencem os que Orlando M. Carvalho, à pág. 29 do 
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Hoje, a realidade não permite mais o coronelismo, apesar da insistência de algumas 

oligarquias em manter-se no poder através das suas próprias leis – baseadas na riqueza 

conseguida através das benesses governamentais – o sistema político dos antigos 

Coronéis faliu. Nos dias atuais possuir grandes latifúndios e jagunços já não são 

fatores para obtenção de força política.  

Apesar das mudanças no interior do país ainda são os laços de fidelidade, 

lealdade e de dependência econômica, com os poderes locais, que condicionam o 

comportamento de parte significativa da população. 

 A questão eleitoral no Brasil surge de modo frágil, com as eleições a bico-de-

pena. O modelo político da Velha República surge depois de 1894, com base no 

coronelismo. É um poder oligárquico, como no Império, mas com a jovem oligarquia 

do café em lugar da velha oligarquia da cana-de-açúcar.Continua elitista: o direito de 

voto é restrito a 5% da população adulta; só na eleição presidencial, de 1930, chega 

aos 10% (TSE). O processo eleitoral mantém e aprimora os vícios antigos, mas, no 

lugar da centralização vigora uma federação mais frouxa que em qualquer outra 

época.6 

Os grandes senhores de terra procuravam apoiar os anseios da classe média nos 

ideais republicanos, através de Floriano Peixoto. Uma vez vitoriosa a República, as 

oligarquias avançaram e colocaram os militares num plano de poder moderador. 

Mais tarde, Campos Salles, representante da elite paulista, instituía a “política 

dos governadores”, onde privilegiou as oligarquias estaduais em todo o território 

nacional, dando-lhes poder de mando. 

                                                                                                                                                         
seu interessante estudo “Política do Município – (Ensaio Histórico)” (Rio, 1946), denominou “coronéis 

tradicionais”. Isto é, “o Duque de Carinhanha; o coronel Franklin, de Pilão Arcado; o coronel Jajão , de Sento-

Sé”. 

 Homens ricos, ostentando vaidosamente os seus bens de fortuna, gastando os rendimentos em diversões 

lícitas e ilícitas, - foram tais “coronéis” os que deram ensejo ao significado especial que tão elevado posto militar 

assumiu, designando demopsicologicamente “o indivíduo que paga as despesas”. E, assim, penetrou o vocábulo 

“coronelismo” na evolução político-social do nosso país, particularmente na atividade partidária dos municípios 

brasileiros “– Basílio de Magalhães”. 
6 CD-ROM, BRASIL 500 ANOS – Getúlio Vargas no poder - Grupo Três de Comunicações S/A – São Paulo – 
Brasil. 
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No predomínio das oligarquias rurais encontrava-se a figura do Coronel da 

Guarda Nacional, instituição carcomida, que assumiu poderes de mando sem 

precedentes na história do Brasil entre os anos de 1889 a 1930.  

Para Regina Pinto Ferreira, “a supremacia do Coronel detentor do poder 

privado atuando com as milícias, estava em impor a coerção na sociedade política” 

(2001:23). 
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1.2 - A Primeira República ou República Velha. 

 

A República Velha também chamada de Primeira República inaugura o ciclo 

dos governos republicanos no poder e dura de 1889 a 1930.  

De 1889 a 1894, o país é totalmente dominado pelos militares envolvidos na 

Proclamação da República. Como Chefe do Governo Provisório, Deodoro da Fonseca 

assume a Presidência em 1891. Com a pressão da oposição no congresso a sua política 

econômica – responsável pela crise financeira do “encilhamento”, a emissão e 

empréstimo de dinheiro pelos bancos sem a existência de um lastro necessário, 

Deodoro renuncia em novembro do mesmo ano. É substituído pelo seu vice, Floriano 

Peixoto. Com mais carisma para governar, usa o apoio popular para radicalizar contra 

a oposição, os monarquistas. 

Prudente de Morais inicia o ciclo dos Presidentes civis (1894-1898) eleitos pela 

hegemonia do PRP (Partido Republicano Paulista), com Campos Salles (1898-1902) e 

Rodrigues Alves (1902-1906), e pelo Partido Republicano Mineiro (PRM), com 

Afonso Pena (1906-1909) e Wenceslau Brás (1914-1918). O núcleo do republicanismo 

girava em torno das oligarquias paulista, mineira e fluminense, que chegam a dominar 

o país. 

Para garantir o domínio das grandes oligarquias sobre a República, Campos 

Salles institui o que ficou conhecida como a “Política dos Governadores”, que 

consistia num esquema para sustentar os candidatos oficiais nas disputas estaduais, em 

troca, do apoio incondicional à sua indicação à Presidente da República. O acordo 

tinha por base dois aspectos fundamentais: primeiro, dar todo o apoio e poder aos 

coronéis junto ao eleitorado local, demonstrando apreço e prestígio, e segundo, o 

controle da Comissão de Verificação de Poderes do Congresso Nacional, responsável 

pelos resultados eleitorais finais e a diplomação dos eleitos. 

Os Coronéis que já tinham o domínio do poder local através da “honra social”, 

das grandes quantidades de terras e as temerosas milícias particulares, encontravam 

agora uma grande base para perpetuação deste poder. 

Com a política econômica voltada à cafeicultura e a Política dos Governadores 

garantindo as oligarquias regionais, surgia a aliança entre mineiros e paulistas que 
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ficou conhecida como a República do “café com leite”. Nem mesmo o marechal 

Hermes da Fonseca (1910-1914), dominado pelo Senador gaúcho Pinheiro Machado e 

seu programa de resgate ou “salvação dos militares” consegue abalar a força da 

política do “café com leite”. 

As “salvações” não passaram de intervenções do Governo Federal nos Estados 

para substituir aquelas oligarquias de oposição aos governos militares. 

Em 1918 é eleito Presidente da República Rodrigues Alves para suceder 

Venceslau Brás. Alves morre antes da posse, como a aliança “café com leite” não 

chega a um acordo para sua substituição, lançam, então, como candidato o nordestino 

e paraibano Epitácio Pessoa  que governa no período de 1919 a 1922. Na sua sucessão, 

volta o mineiro, Artur Bernardes (1922-1926) que encontra logo a oposição militar 

mais organizada e se dão às revoltas dos tenentes. O seu governo é tumultuado e passa 

todo o período em estado de sítio. 

O paulista Washington Luiz assume a Presidência enfrentando graves 

problemas, até mesmo as grandes lideranças do seu Estado lhes deram as costas. Surge 

o endividamento externo, queda nas exportações e culmina com a crise da Bolsa de 

Nova York nos Estados Unidos da América do Norte (1929), que desencadeou uma 

crise econômica mundial. 

Para a sucessão presidencial seria a vez do mineiro Antonio Carlos, do PRM, 

mas Washington Luiz tira do bolso do colete o nome de Júlio Prestes, governador de 

São Paulo. A partir daí surge o rompimento da aliança entre mineiros e paulistas. Com 

o apoio do Rio Grande do Sul e Paraíba, Antonio Carlos compõe a Aliança Liberal, 

que disputa com Getúlio Vargas para Presidente e João Pessoa para Vice.7 

                                                 
7 “Só em julho de 1930, quando o Governador João Pessoa foi assassinado no Recife, A aliança Liberal encontra 

um mártir e um motivo para uma nova unidade. Os conspiradores gaúchos, liderados por Oswaldo Aranha, 

agiram imediatamente para assegurar compromissos mais firmes por parte de Borges e Vargas, quanto a o seu 

próprio Estado, por parte do governador Antonio Carlos, de Minas Gerais, e de toda a administração pessoísta na 

Paraíba”.(Ademar VIDAL IN PANG, 1979:203). 



 21

Júlio Prestes (São Paulo) e Vital Soares (Bahia) vencem as eleições. Não 

aceitando a derrota, a Aliança Liberal faz o que ficou conhecida como a “Revolução 

de 1930”, e acaba de vez com a República Velha. 
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1.3 - A Era Vargas. 

 

A Revolução de 30 é um duro golpe para os Coronéis. Vários ensaiam uma 

resistência, frustrada pela rápida vitória de Vargas. Desarmados negociam uma 

acomodação. Reunidos em Juazeiro, Bahia (1933), Coronéis de 21 municípios formam 

a Coligação Sertaneja e juram lealdade ao hábil interventor Juraci Magalhães. A partir 

daí o coronelismo decai, vítima da urbanização, industrialização, crescente hegemonia 

burguesa e maior da autonomia dos trabalhadores.  

Conforme Cruz Costa, “em 3 de outubro de 1930 irrompia em Porto Alegre, no 

Estado do Rio Grande do Sul e, logo no norte, a revolução que fora várias vezes 

adiada. A coluna revolucionária do Norte, partindo do Estado da Paraíba sob o 

comando do Major Juarez Távora, um antigo tenente de 1922, varria diante de si os 

governos oligarcas do norte brasileiro, atingindo rapidamente o estado da 

Bahia”.(CRUZ COSTA, 1972:93). 

Em outubro de 1930, os Ministros militares se antecipam ao movimento e depõem o 

Presidente Washington Luiz, sepultando a Velha República e levando Getúlio Vargas 

ao poder, como Chefe do Governo Provisório. 

A crise da Velha República havia se agravado ao longo da década de 1920. Ganha 

vulto com a mobilização do operariado, com as Revoltas Tenentistas e as dissidências 

políticas que enfraqueceram as grandes oligarquias, ameaçando a estabilidade da 

tradicional aliança política entre paulistas e mineiros. 

Em 1926, setores descontentes do PRP (Partido Republicano Paulista) fundaram o PD 

(Partido Democrata) que defendia um programa reformista de oposição. Mas o maior 

sinal de desgaste republicano era a supersafra cafeeira, alimentada pelo governo com 

constantes “valorizações” cambiais e generosos subsídios públicos. 

Getúlio nomeia Interventores nos Estados, mas tem problemas para acomodar os 

interesses das forças que o apóiam, compostas por grupos oligarcas, setores do 

empresariado industrial e do tenentismo. Isto provocou um atraso nas relações 

político-institucionais, como a convocação de uma Assembléia Constituinte, prometida 

antes. 
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A reconstitucionalização do país num primeiro momento não é bem vista pelos 

tenentes, que desejavam mudanças mais profundas nos quadro da política brasileira 

(manifesto do Clube 3 de outubro, 26/12/1931) e almejada pelos vencidos. 

Surge, logo em seguida o movimento constitucionalista que visa enquadrar o 

novo regime, daí um pequeno passo para a eclosão da Revolução de 1932. 

 As preliminares da Constituinte antecedem a guerra paulista. Em 24/2/1932 o 

Presidente Getúlio Vargas promulga um novo Código Eleitoral; com voto secreto, 

ponto de honra da oposição ao velho regime, e outras inovações: sistema proporcional 

em lugar dos antigos distritos; voto obrigatório; Justiça Eleitoral no lugar da 

desgastada Comissão de Verificação de Poderes; direito do voto feminino. Em outro 

decreto marca eleição para 3/5/1933 e cria uma comissão para redigir o anteprojeto da 

Constituição. 

 Estado Novo é o nome que se dá ao regime ditatorial implantado no país por 

Getulio Vargas a partir de 1937, às vésperas da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

A ditadura prolonga-se até 1945, quando é derrubado por outro golpe de Estado, 

articulado pela oposição com setores da cúpula militar, estimulados pela vitória dos 

Aliados contra o nazi-facismo. 

Desde a Intentona Comunista de 1935, Getúlio Vargas mantém o país sob estado de 

guerra, com a suspensão dos direitos constitucionais e forte repressão policial. Com 

essa atitude, justificada como defesa do país diante do “perigo vermelho” (comunista), 

Vargas dificulta a campanha eleitoral para sua sucessão e ganha tempo para avaliar as 

chances de um autogolpe para se manter na Presidência. 

  Aproveita-se do crescimento das tensões político-ideológicas e militares na 

Europa, decorrentes do confronto entre liberalismo, fascismo e comunismo, no período 

anterior a Segunda Guerra Mundial. Em 30 de setembro de 1937 é divulgado pelo 

General Góis Monteiro um suposto plano comunista (Plano Cohen) para tomar o poder 

através da luta armada. Apoiado nesse fato – mais tarde evidenciado como uma fraude 

montada por partidários do governo, Getúlio Vargas reúne as condições para o golpe 

de Estado. Em 10 de novembro do mesmo ano, apoiado pelos setores sociais mais 

conservadores, civis e militares, o Presidente anuncia pelo rádio a “nova ordem” 
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política e jurídica do país. Autoritarismo, centralismo e corporativismo são as 

características do novo regime, definido na Constituição. 

 Em nome da “segurança nacional” são impostas grandes restrições políticas, 

individuais e coletivas: são abolidos os partidos políticos; suspensas as eleições livres, 

os tribunais e os juízes independentes. O Legislativo e o Judiciário perdem o poder, 

que fica concentrado no presidente da República, com mandato ampliado para seis 

anos.  

A estrutura federativa é esvaziada e são nomeados Interventores para governos 

dos Estados. A Constituição de 1937 logo é apelidada de “polaca”, por sua clara 

inspiração nas constituições de regimes fascistas europeus, como os da Polônia, 

Portugal, Espanha e Itália. Getúlio Vargas durante o Estado Novo segue de perto o 

figurino desses regimes. 

 Apesar do regime centralizador e às vezes autoritário, o Presidente Vargas 

estimula as atividades urbanas e desloca o eixo produtivo agrário para a industria, 

dando inicio a modernização da economia nacional. 

O Estado Novo é, ao mesmo tempo, de grande avanço nas políticas sociais e 

econômicas, sobretudo através da implantação de uma ampla legislação trabalhista – 

para trabalhadores urbanos – e de apoio à industrialização, mediante projetos oficiais 

na área siderúrgica e petrolífera. 

 Para centralizar mais o poder e controlar a burocracia oficial, Vargas cria, 1938, 

o DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), Em 1939, cria o DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda), para divulgar as ações do governo através 

da “Hora do Brasil” no rádio.  

 Para estimular e controlar a massa trabalhadora são criados sindicatos e 

ampliados os serviços estatais de aposentadoria, criados em 1940, o imposto sindical e 

o salário mínimo, a CLT (Consolidações das Leis do Trabalho) é posta em prática em 

1943. 

 Na área econômica cria o Conselho Nacional do Petróleo, em 1938; a 

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 

1941, obtém financiamento para a instalação da Fábrica Nacional de Motores, no Rio 

de Janeiro em 1943. Para contribuir com a formação de mão-de-obra especializada 
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para o setor industrial, funda o Serviço Nacional da Industria (SENAI), em 1942, e o 

Serviço Social da Industria, em 1943. 

 Com os ventos da democracia vindos da Europa pós-guerra contra o 

totalitarismo, o regime ditatorial interno de Vargas começa a ruir. Cresce, entre 

intelectuais, estudantes, religiosos e empresários, a oposição social e política ao Estado 

Novo. Apesar de todo o aparato de repressão – com um grande número de prisões, 

deportações e até assassinatos, o governo Getulio Vargas dá sinais de que está  

perdendo o controle da situação. 

Em 1945 anuncia eleições gerais para o final do ano, apresentando o General Eurico 

Gaspar Dutra, Ministro da Guerra, como seu candidato. As pressões de setores da 

burocracia e do trabalhismo para que Getúlio dispute as eleições gera desconfiança nas 

oposições, que se movimentam com um grupo de militares e articulam o golpe de 29 

de outubro de 1945. Os Ministro militares destituem Getúlio Vargas e passam o 

governo ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, até as eleições e 

posse do novo Presidente da República eleito, General Dutra. 
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Foto 1 

 

Militares golpistas de 1964 visitam Petrolina em apoio à família Coelho8 
   (ao centro o Presidente Castelo Branco e o Governador de Pernambuco, Nilo Coelho)  

 

            

            
                          Foto de Zéalves/1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 C.f. p.23 
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1.4 - 1964 – NEOCORONELISMO.  

 

 A política na Era Vargas mudou a face do coronelismo no sentido de imprimir 

sua marca, com as intervenções nos governos estaduais. O período dos interventores 

estaduais, na sua maioria, militares como Juarez Távora e Juraci Magalhães, 

assumindo respectivamente os governos dos estados do Ceará e Bahia estreitaram os 

laços com as elites do poder que se formavam através das oligarquias estaduais. 

 Em Pernambuco o civil, ex-Ministro de Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães 

fazia o mesmo com o apoio das oligarquias, entre as quais, muitas ligadas ao antigo 

coronelismo da Primeira República (1989-1930). 

 Após a Segunda Grande Guerra Mundial uma grande parte da sociedade 

brasileira já incorporara uma cultura onde as Forças Armadas eram a guardiãs da 

ordem contra o inimigo vermelho, opinião espalhada através da Guerra-Fria entre os 

Estados Unidos e a União Soviética. Além do favorecimento dessa cultura, os militares 

contaram com o lema da Tradição, Família e Propriedade que os ajudaram no golpe 

militar de 1964. 

 Ibarê Dantas reforça a teoria de que após 1964 o fenômeno do coronelismo 

encontrou espaço para remarcar sua presença na cena política brasileira. “Não 

obstante nas mutações a partir de 1946, manipulando o voto como fonte de poder, 

visando conservar sua influência, sob um regime liberal-democrático de caráter 

populista, persistia lenta mais vorazmente o desgaste nas relações de produções 

capitalista. Cumulativamente, quando os movimentos político-ideológicos situam-no 

em início dos anos sessenta, o golpe de 1964 contribuiu para recuperar, ainda que 

parcialmente, sua influência política desgastada” (DANTAS, 1987:38). 

 Nesse ambiente a que se refere Ibarê, nascia o neocoronelismo. Ou seja, os 

antigos Coronéis foram chamados a respaldar e legitimar o golpe militar de 1964. Em 

Pernambuco voltavam à cena os Coronéis Chico Heráclito, em Limoeiro, Veremundo 

Soares em Salgueiro, e os filhos do falecido Coronel Clementino Coelho, Nilo Coelho 

e Oswaldo Coelho em Petrolina. 

Portanto o golpe militar de 1964 patrocinou o retorno ao cenário político da 

figura então decadente, do Coronel chefe do curral eleitoral e influente no poder local. 
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O antigo Coronel como percebeu Victor Nunes Leal, quando agia contra um 

governante estadual, agia em conluio com o governo Federal. Era o senhor absoluto de 

terras, com jagunços, às vezes isolado. Mas seu papel primordial era a intermediação 

entre os poderes. 

A incapacidade dos governos de levarem políticas públicas aos municípios 

levou os Neocoronéis a consolidar mais uma vez a intermediação como o benfeitor 

local. Ou seja, por ausência absoluta do poder público é o poder privado que assume o 

papel. 

Hoje (ano 2000), principalmente no nordeste, o que vemos é a propriedade dos 

serviços públicos nas mãos dos Neocoronéis. 

Na avalanche das privatizações os Neocoronéis não perderam tempo. As 

famílias dominantes locais permaneceram como intermediários dos poderes estaduais 

e federal nas concessões dos serviços públicos. Em Pernambuco, os Coelho de 

Petrolina, apoiados pelos Generais do golpe militar de 1964 (ver foto 1), defendem os 

interesses da irrigação e da agroindústria, onde eles próprios são os maiores 

proprietários. O Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, faz parte do novo 

contexto explorado pelos Neocoronéis. 
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1.5 - Construindo um conceito para o neocoronelismo. 

 

O coronelismo nos leva aos idos do período colonial, cuja organização social se 

baseava no sistema patriarcal e em ações paternalistas, clientelistas9 e patrimonialistas 

dos senhores de engenho. A palavra liberdade só veio à tona bem mais tarde, pela 

persistência de uma minoria, na segunda metade do século XVIII, com os ideais 

importados da Revolução Francesa, que aqui não frutificaram. 

 A base da nossa produção era a cana-de-açúcar, ali se encontrando os ricos da 

época, os senhores de engenho, que mantinham uma relação de compadrio com os 

sesmeiros, que, por sua vez, forneciam a cana-de-açúcar para a produção. Entre os 

seus escravos, afilhados e agregados, formava-se uma verdadeira milícia particular 

para proteger seus interesses e domínios territoriais ou políticos, como o controle das 

câmaras municipais das vilas onde habitavam. A riqueza da extensão de suas terras e o 

poder de mando local fazia dos senhores, figuras respeitadas, obtendo grandes 

influências junto a Coroa Portuguesa, defendendo seus interesses. A partir daí, 

começavam a confundir o público com o privado, do que surgia, então, o embrionário 

coronelismo no Brasil. 

Com o país virando uma colônia, os chefes locais das vilas e povoados também 

assumem a nova denominação de então: a de Coronel da Guarda Nacional, criada 

inicialmente sob a influência francesa para manutenção da ordem, cujo governo do 

período Regencial no Brasil não dispunha de meios para mantê-la sozinho e, por isso, 

ativou este instrumento político com a venda de patentes de Coronel, Tenente-coronel, 

Major e Capitão nessa imensa vastidão territorial da colônia que passara a se chamar 

Brasil.  

                                                 
 
9 “E, pois que, Senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso 
serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida, a Ela peço que, por me fazer singular mercê, 
mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório meu genro – o que d’Ela receberei em muita mercê. 
Beijo as mãos de Vossa Alteza. 
Deste Porto Seguro, da vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro de maio de 1500”. 
 Pero Vaz de Caminha. 
(Primeira Carta enviada ao Rei de Portugal D. Manuel, 1500, por ocasião da descoberta do Brasil). 
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Dava-se início a um eficiente mecanismo de cooptação dos senhores de terra 

encontrado pelo governo central para estabelecer a aliança entre o poder público e o 

privado. 

“O coronelismo é, sobretudo, um compromisso, uma troca de 

proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a 

decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos 

senhores de terra. Não é possível, pois, compreender o fenômeno 

sem referência à nossa estrutura agrária, que fornece a base de 

sustentação das manifestações de poder privado ainda tão visíveis 

no interior do Brasil” (Leal. 1978:20).10 

É natural que o fenômeno do coronelismo esteja entre nós quase sempre 

associado à propriedade da terra, isso acontece devido à sua distribuição naquele 

período colonial, cuja origem remonta às capitanias hereditárias do século XVI, 

passando pelas sesmarias, e posteriormente fazendas e engenhos de açúcar onde os 

proprietários mantinham o mando não só da terra, mas dos seus moradores. Daí um 

pequeno passo para sua institucionalização propriamente dita, com o surgimento 

oficial da Guarda Nacional em 1831. Ocasião em que os liberais vieram reanimar com 

essa importante patente (coronel) os seus correligionários com a Lei de 18 de agosto 

desse mesmo ano. Sendo esse o auge de uma forte conexão dessa expressão de poder e 

o Estado patrimonial brasileiro. 

 Ao longo dos anos o coronelismo adquiriu forma de poder político. Mesmo com 

extinção da Guarda Nacional em 1922, não se perdeu a “honra”, atribuída entre outras 

“virtudes”, ao número de votos que o coronel controlava sob mão-de-ferro, conhecido 

em todo território nacional até hoje como o “voto de cabresto”: o que determinava a 

dimensão do prestígio daquela autoridade.  Em algumas regiões, pouco bastava se as 

pessoas tinham sido ameaçadas ou coagidas pela horda de jagunços a serviço do 

Coronel, “o feio era perder a eleição”.  O compromisso era de “mão-dupla”, entre o 

Coronel, que pedia votos para Deputados e Governadores recebendo todo o poder de 

                                                 
 
10 Victor Nunes LEAL, Coronelismo, Enxada e Voto. 
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mando no município ou região nomeando Prefeitos, Delegados e até Juízes. Foi assim 

até o fim da Primeira República (1889 – 1930). Chegando a época em que indicava até 

o seu candidato a governador, com o apoio do Presidente da República, ele atuava nos 

três níveis: Municipal, Estadual e Federal. 

Ainda segundo Victor Nunes Leal, o coronelismo constituiu “sobretudo um 

compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente 

fortalecido e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos 

senhores de terra” (LEAL, 1975:20). Depois de perder as influências nestes três 

níveis, notadamente começou o declínio dos Coronéis. Entre 1950 e 1964, 

permaneceram quase no ostracismo, mas com a pressão conservadora junto à 

derrubada do governo João Goulart, fez com que em todo o país, velhas oligarquias 

fossem resgatadas em apreço e apoio à “Revolução” de 1964. 

 Conforme Maria Isaura P.Queiroz, em grande parte “os Coronéis tornaram-se 

os intermediários do poder dos diversos partidos, nas décadas de 1960 e 1970, 

ressurgindo assim como uma nova elite modificada” (QUEIROZ, 1978:62)11. 

O poder de mando dessa elite, como acontecia antes com os antigos coronéis, já 

não passava necessariamente pela posse da terra para defini-la como poderosa.  O 

prestígio passou a ser diversificado. O grande grupo industrial recém instalado passa a 

ocupar mais espaço na nova configuração do país no pós 1964.  

Entre os beneficiados com o golpe militar de 1964, muito políticos eram filhos dos 

Coronéis plantados nas oligarquias regionais. Pelas circunstâncias tiveram que se 

“modernizar” também. Passaram a fazer uso de subsídios, isenções fiscais e 

financiamentos a longo prazo para implantação dos novos parques industriais em suas 

regiões.  

A partir de então, o uso da propriedade pública passou a ser um grande negócio, 

não só como forma de prestígio, mas também para sustentação política e econômica 

das famílias tradicionais. Ou seja, neste aspecto, surge o neocoronelismo em 1964. 

                                                 
11 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira  de, O campesinato brasileiro.São Paulo: Vozes/USP, 1973. 
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Como força política eles continuaram como intermediários entre os poderes, em alguns 

casos, quando são contrariados, se revoltam e mudam de partido político. Ideologia ou 

conteúdo programático é o que menos conta. Dificilmente um Neocoronel fica sem 

assento no poder, quando seu candidato a Governador perde a eleição, ele vai direto ao 

planalto através de seus deputados, que são seus familiares, parentelas ou agregados, e 

consegue manter o controle das políticas públicas de sua região com as emendas 

orçamentárias do Orçamento Geral da União (OGU). Este instrumento permite a 

manutenção da velha prática do Compromisso a que se refere Victor Nunes Leal, além 

de privilegiar os Coronéis, como forças econômicas, com as concessões públicas. 

A prática neocoronelista ainda persiste de outra forma bem mais moderna: entre 

outros fatores, com a utilização da mídia como uma das principais armas para 

manutenção desse poder. Nesse caso, os Neocoronéis locais em vários estados da 

federação foram contemplados com os principais meios de comunicação como 

concessões de rádios AM e FM e canais de televisão. “Levantamento exclusivo feito 

pela Folha mostra que pelo menos 59 emissoras de televisão – 24% das 250 

concessões de TV comerciais existentes – pertencem a políticos 12”. 

Além de parceiros do Estado, com utilização da máquina administrativa dos 

organismos de todas as espécies, estaduais e federais, a exemplo das delegacias de 

ministérios, que vêm a ser um grande instrumento de barganha para carrear recursos 

federais em nome do desenvolvimento regional, contam ainda com o apoio da 

iniciativa privada para ”contribuições” financeiras nas campanhas eleitorais, o que 

torna a participação política uma relação promíscua e antidemocrática. 

Outro importante ponto de ligação entre o coronelismo remanescente dos anos 

30 e o neocoronelismo atual, diz respeito à ardilosa dissimulação com que este último 

                                                 
12 Diário de Pernambuco, 12 de agosto de 2001. “A Rede Globo tem 21 afiliadas ligadas a políticos, contra 17 do 
SBT e 9 da Bandeirantes. Entre os políticos ligados comercialmente à Globo, estão os ex-presidentes da 
República José Sarney e Fernando Collor de Mello e três governadores: Roseana Sarney (PFL-MA), Garibaldi 
Alves Filho (PMDB-RN) e o tucano Albano Franco de Sergipe. Entre os afiliados da Rede Globo encontram-se 
ainda o senador Antonio Carlos Magalhães Junior (PFL-BA), o ex-senador João Calisto Lobo (PMDB-PI), e oito 
deputados federais e um estadual. No SBT, estão o governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), e o presidente 
interino do senado, Edison Lobão (PFL-MA). Na lista da Bandeirantes figuram três senadores, entre eles, o 
presidente licenciado do Senado, Jader Barbalho (PMDB-PA), e o vice-governador de Alagoas Geraldo 
Sampaio, do PDT.”  No Estado de Pernambuco dois deputados federais possuem emissoras de TV afiliadas da 
Rede Globo, TV Asa Branca (Caruaru) e TV do Grande Rio (Petrolina), respectivamente pertencentes aos 
deputados federais Inocêncio Oliveira e Osvaldo Coelho ambos do PFL de Pernambuco.  
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tem “trabalhado” a manutenção do seu poder junto à população nos últimos anos, 

evidentemente com muito mais eficiência do que os antigos Coronéis.  

É de forma axiomática que, politicamente, o neocoronelismo transforma o 

clientelismo em participação13, quer através de associações ou conselhos, numa 

espécie de controle social institucionalizado quer nos partidos políticos com as 

cooptações costumeiras, amparadas pela legislação eleitoral atual, através dos partidos 

chamados nanicos. A justificativa virou chavão nos seus meios: “A nossa coligação é 

para o bem e participação de todos”14. 

  No entanto, na essência do poder, eles são uma continuação dos velhos 

Coronéis. São autoritários, clientelistas e patrimonialistas. Apesar de modernos, 

poucos assimilam ou concordam com algumas propostas de avanços democráticos, a 

exemplo da criação de fundo público de campanhas ou as sanções como a perda de 

mandato para a infidelidade partidária. 

 Com o advento da industrialização e a conseqüente urbanização do país, Victor 

Nunes Leal, que escreveu Coronelismo, Enxada e Voto em 1947, tinha no seu 

entendimento que o coronelismo perderia terreno para a então população urbana 

emancipada num futuro próximo, e que os currais tendiam a se dispersar e não 

durariam muito; era um sinal do enfraquecimento do poder do Coronel para o cenário 

que a realidade do país apontava naquele momento. Além disso, haveria um futuro 

promissor em relação à independência do eleitorado brasileiro junto aos poderes dos 

Coronéis locais. Além da urbanização, houve significativas mudanças no processo das 

relações entre Capital e Trabalho, que havia substancialmente se modificado, em favor 

dos trabalhadores, para a época, com a Consolidação das Leis Trabalhista, conhecida 

até hoje simplesmente como CLT. 

  

                                                 
 
13 SILVA, Maria Lúcia de Carvalho. Pontos Significativos sobre Participação Social, Rio de Janeiro, 
          Mimeo.1972. “Cabe dizer a bem da verdade, que a ideologia tem permanecido até hoje mais em nível da 
formulação teórica do que da prática, em virtude de sua pequena concretização histórica, mas deverá ser 
progressivamente resultante da relação dialética que efetue entre o tipo relações sociais de poder e as orientações 
de ação ou de valores da sociedade participativa” (SILVA, 1972:05). 
 
14 Comentário de um militante do PT em Petrolina sobre a coligação local PPS/PT para a eleição de Prefeito de 
2000. 
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Vindo do Império e tendo seu auge no primeiro quartel do século XX (ainda na República 

Velha),  no Nordeste brasileiro  a cultura do algodão transforma-se na grande alternativa ao 

sustentáculo das elites rurais, que sua vez aponta para interiorização do capital internacional. 

Segundo Francisco Oliveira, “a produção do algodão em outras partes do mundo não vai 

concorrer com a produção do Old South, mas vai constituir-se em um segmento a mais da 

expansão externa da economia norte-americana” (1977:48). É dessa época que surge o que 

Francisco Oliveira chamou de “estranha convergência dos contrários” com a viabilização da 

política que implementa a expansão da “região do café” e da “região do algodão-pecuária”, 

que apesar das diferenças internas existentes, começa a aprofundar-se em grande 

diferenciação, a subordinação de  ambas nos meios internacionais as homogeneíza15. 

  Na realidade, Victor Nunes Leal falava de um país que se encontrava em plena 

era desenvolvimentista, grande concentração industrial no Sudeste, criação de 

organismos de planejamento e desenvolvimento nos anos seguintes, mas o país que ele 

previu no pós-guerra, urbano e civilizado, no entanto é o mesmo que não fez a reforma 

agrária e em cuja estrutura latifundiária, nenhum Presidente até hoje conseguiu 

“mexer”. 

 Não houve avanço significativo na educação de base, nem na saúde e no 

saneamento básico, e hoje estamos aí com a maior concentração de renda da história. 

A redistribuição (concentração) de renda é o grave problema que está levando milhões 

de brasileiros à situação de miséria e indigência, em pleno século XXI.  

“Em Pernambuco, metade da população é de indigente, ou seja, 50,94% do 

total de habitantes. Este é o resultado de um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro 

                                                 
15 “Funda-se o Brasil oligárquico sob a determinação férrea dessa subordinação, de Norte a Sul, de Leste a Oeste. 
E, politicamente, toma formas distintas: no Segundo Império será um Estado unitário, e na República Velha será 
uma federação oligárquica, com a “política dos governadores”, sob a égide da coligação “café-com-leite” 
substituindo o chamado Poder Moderador. Tal reiteração da sustentação do café e do controle da escala 
internacional das mercadorias café e algodão  abortará a emergência do modo de produção de mercadorias no 
país, no sentido de fazer avançar a divisão social do trabalho no rumo da indústria (11). São seus agentes 
internos, na “região” do café, os” barões” paulistas, e na “região” do algodão-pecuária, os “coronéis”. Até 
m,esmo no apelido que receberam, tanto por sua própria iniciativa quanto pela sabedoria popular, anotava-se a 
diferenciação na produção e apropriação do valor, na hierarquia da estrutura do poder. Barões sem nobreza e 
coronéis sem exércitos? Decididamente, não: barões com a nobreza que a rapina sempre conferiu e “coronéis”  
com exército de cangaceiros e jagunços que realizavam a apropriação das terras e reafirmavam, pela força, 
contra os camponeses recalcitrantes, o preço da “folha”, as obrigações do “cambão”, o pacto da “meia” e da 
“terça”, o “foro” da terra. A luta de classes, nesse contexto, assume formas também clássicas: serão os “rebeldes 
primitivos”, da admirável interpretação de Hobsbawn”. Francisco OLIVEIRA, Elegia para uma Re(li)gião – 
p.49. 
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de Economia da Fundação Getúlio Vargas no dia 09 de julho de 2001, para toda 

imprensa nacional”.(Jornal do Commercio, 2001:05). 

Este quadro que o estado de Pernambuco apresenta atualmente nos leva ao mais 

fértil terreno para atuação dos Neocoronéis da política nacional, onde o mesmo 

sistema de compromisso na troca de apoio e voto para os governadores às lideranças 

locais, mantém o domínio para arregimentar as “obras” e esmolas eleitoreiras como 

frente de trabalhos (ver foto 4), bolsa renda e outros paliativos, numa velha prática em 

que a miséria tem servido como moeda de troca de votos. Infelizmente essa realidade 

ainda é constatada nos estados da região Nordeste onde sobrevivem os principais 

Neocoronéis. 

 É inegável que houve avanços, crescimento e desenvolvimento no interior, só 

que até agora não sabemos para quem e para que estes serviram. 

Diante de tudo isto, somos levados a crer na existência do neocoronelismo em 

nosso país, que, mesmo moribundo, traz nas suas raízes o esteio familiar do antigo 

coronelismo que sobrevive até os nossos dias sob nova roupagem atravessando o 

Estado Novo16 e o Golpe Militar de 1964, e, portanto, ainda vive em muitas regiões do 

país até hoje. 

O Coronel de botas reluzentes, sentado na cadeira de balanço na varanda da 

fazenda e de jagunço na porteira, obviamente, não existe mais, este cedeu lugar aos 

seus herdeiros, que são homens cultos, preparados em boas universidades. São 

médicos, engenheiros, advogados etc, que habitam modernos escritórios nos grandes 

centros e seguem levando os compromissos da continuidade do poder, utilizando 

muitas vezes, mesmo que de forma sutil, os mesmos métodos , daqueles que os 

formaram politicamente. 

Para Barbosa Lima Sobrinho, (in LEAL,1978: 15) “que importa que o Coronel 

tenha virado doutor? Ou que a fazenda se tenha transformado em fábrica? Ou que os 

seus auxiliares tenham passado a assessores ou técnicos?”. 

                                                 
16 “O principal golpe contra o poder político dos grandes latifundiários, sobretudo nordestinos, em cujos 
domínios mais solidamente subsistem os restos feudais, foi deferido pelo movimento de 1930. [...] Não julguem, 
por isso, que houve uma ruptura completa e definitiva entre a burguesia e o latifundiário. A velha aliança 
anteriormente existente fazia-se agora sob nova fórmula, numa inversão de papéis: Quem estava por baixo passa 
para cima. O conluio continua.”  FACÓ, Rui. Cangaceiros e Fanáticos, Editora Civilização Brasileira, Rio de 
Janeiro, 1963. Página 194 a 198. 
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 Na essência eles são os mesmos, pouco importa o método, o importante é a 

permanência do poder e, segundo José Murilo de Carvalho, “O Coronel de hoje não 

vive num sistema coronelista que envolvia os três níveis de governo, não derruba 

governadores, não tem seu poder baseado na posse da terra e no controle da 

população rural. Mas mantém do antigo Coronel a arrogância e a prepotência no 

trato com os adversários, a inadaptação às regras da convivência democrática e a 

convicção de estar acima da lei, a incapacidade de distinguir o público do privado, o 

uso do poder para conseguir empregos, contratos, financiamentos, subsídios e outros 

favores para enriquecimento próprio e da parentela”.(CARVALHO, 2001:20)17. 

Some-se tudo a uma grande clientela que mantém os Neocoronéis ao longo dos 

anos numa relação de subordinação e de fidelidade canina distribuindo as benesses 

públicas que lhes sobram. 

O Neocoronelismo é um fenômeno que assume características próprias e 

tipicamente locais, onde as práticas políticas dos filhos se alimentam das práticas 

arcaicas dos pais e estes por sua vez se alimentam do modernismo dos filhos. Ou seja, 

um processo de retroalimentação onde o novo lança mão do velho e o velho lança mão 

do novo. 

 Essa definição de Neocoronelismo serve tanto para identificar o chefe político 

local, filho do antigo Coronel, como também os seus netos, que ainda conservam 

grandes traços da cultura de seus ancestrais, tais como: manutenção da rede de 

parentela, patrimonialismo e clientelismo para se firmar no poder local. Tanto que 

surgiram sob outras formas de participação política, resgatadas pelos Generais do 

golpe de 1964. 

 Paradoxalmente, os Neocoronéis vêem nas ações do governo um grande aliado 

para o mercado. Dito de outra maneira, os neocoronéis, para conseguir aumentar suas 

bases econômicas, através da relação patrimonial com o Estado brasileiro e para 

manter o voto da opinião local, estão sempre voltados para o mercado.Falam de 

privatizações, possíveis desapropriações de terras e de outros benefícios que lhes 

rendam dividendos pessoais, tais como terceirizações dos serviços públicos, 

                                                 
17 CARVALHO, José Murilo de.  As metamorfoses do Coronel. Política Democrática – Revista de Política e 
              Cultura – Brasília-DF: Fundação Astrogildo Pereira – 2001. 
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manutenção do clientelismo e oferecimento de empregos diretos e indiretos aos seus 

eleitores, tanto junto aos governos Estadual e Federal, como aos grandes 

conglomerados privados que na sua região se instalam. 
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Foto 2 

PETROLINA ONTEM E HOJE 

Ano de 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
Foto arquivo Museu do Sertão 

Ano 2000                   
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2.    DO CORONELISMO AO NEOCORONELISMO EM PETROLINA. 

       Os dois principais Coronéis do município de Petrolina - Pernambuco18 

        Coronel da Guarda Nacional José Rabelo Padilha._____/1934    

Coronel (comerciante) Clementino de Souza Coelho (Cel. Quelê) 1885/1952 

2.1   Breve histórico do Município. 

                                                 
18 Fotos da Obra de Antonio de Santana PADILHA: Petrolina no tempo, no espaço, na vez.1991. Anexos 
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  “Nos fins do século XVI e por todo o século XVII, o povoamento dessa Região 

já atingia a Cachoeira de Sobradinho”.(BRITTO, 1995:14) 

 Um dos membros da comitiva de Tomé de Souza, o precursor dos nossos 

bandeirantes, Garcia d’ Ávila, já penetrara no rio São Francisco em correria contra 

selvagens. Via, com certa dificuldade, as vantagens de aproveitar os vargeados, 

vazantes e carnaubais para o desenvolvimento da pecuária no vale. 

 Obtendo sesmarias, espalharam currais pelas margens do rio São Francisco e 

um dos seus afluentes até Pernambuco. Penetrando pelo vale do rio São Francisco do 

norte ao sul, construiu currais primitivos, deixando em cada um, 1 casal de escravos. 

 “Já nos fins do século XVIII, os capuchinhos franceses, com a colaboração do 

governo de Pernambuco, haviam chegado às regiões do médio São Francisco, nas 

proximidades da cachoeira de Sobradinho. Começam a ser instalados núcleos urbanos 

no território baiano. No sertão pernambucano do rio São Francisco, rio abaixo, as 

freguesias de Cabrobó, Assunção e Santa Maria”(BRITTO, 1995:15) 

 Ao compasso do afastamento do gado, novas passagens e novos caminhos iam 

sendo trilhados. 

 Já no século XVIII, por ocasião da descoberta do ouro e do desenvolvimento da 

mineração, o vale do São Francisco se achava repleto de gado e de várias vilas. Além 

de Garcia Ávila, tem Manuel Nunes Viana, Antonio Guedes de Brito e outros 

portugueses pioneiros na exploração do São Francisco. 

 Segundo Capistrano de Abreu: “pelo riacho do Pontal e pela serra de Dois 

Irmãos passaram os caminhos de gado do Piauí”. 

 Os criadores de gado, nas suas andanças, chegaram até o município de 

Petrolina, ocupando as terras desertas da região (período colonial). 

 Assim, diversos locais foram utilizados, especialmente um que, pela existência 

da planta nativa “joazeiro”, nos dois lados, ficou conhecido como “Passagem de 

Joazeiro”.  
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 “Na primeira metade do século XIX, no sertão de Rodelas, a região de Boa 

Vista começa a ser povoada. Ela se limitava com a Bahia, Piauí e Ceará. Englobava o 

Sertão do São Francisco, o do Araripe, de Salgueiro e o de Flores, além do alto Pajeú 

e do Moxotó. A população era dispersa e o município extenso. 

 A população de Petrolina, surgindo já na metade do século XIX, veio a 

localizar-se numa área que já pertencera a Flores e à Boa Vista. 

 Em 1841, viajantes dos sertões de Pernambuco, Ceará e Piauí, atravessavam 

com suas boiadas o rio São Francisco para o estado da Bahia; uns estabeleciam-se 

nesse sítio fronteiriço, Juazeiro, outros prosseguiam viagens. O Frei Henrique, 

capuchinho italiano, que fazia suas pregações missionárias por toda a região, 

atendendo ao pedido do vigário de Santa Maria da Boa Vista, Frei Manoel Joaquim 

da Silva, lança a idéia da construção de uma capela do lado esquerdo do rio São 

Francisco e assenta a primeira pedra, em 1858, sob a invocação de Nossa Senhora 

Rainha dos Anjos. Era o início do povoamento”(Britto 1995:14 e 15). 

 Através da Lei nº 130, de 28 de julho de 1895, assinada pelo então Governador, 

Alexandre José Barbosa Lima, “Art.1º - Fica elevada à categoria de cidade as Vilas de 

Petrolina, Bonito, Água Preta e Igarassu.” 
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Mapa 1 

 

 

 

   MAPA DA REGIÃO NORDESTE 

            

            
        Fonte: IBGE 

Município de Petrolina - Pernambuco 
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Mapa 2 

 

       

      MAPA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
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2.2 - Situação geográfica do município e região do Vale São Francisco 

 

  O município de Petrolina situa-se na parte sudeste do Estado de Pernambuco, e 

faz parte da microrregião homogênea do Sertão do São Francisco. Possui uma 

localização privilegiada, pois, está às margens esquerda do Rio São Francisco, que 

serve de divisa estadual entre Pernambuco e Bahia, e aproximadamente eqüidistante 

do Recife (777Km), Salvador-BA (500Km), Fortaleza-CE (950) e Terezina-PI (660). 

A principal via de acesso entre Recife e Petrolina se dá pela BR-232, que cruza o 

Estado no sentido Leste-Oeste, sendo que Petrolina é cortada pela BR – 122, que cruza 

Pernambuco no sentido Sul-Norte, constituindo essa última, a principal via de ligação 

de grandes áreas do Nordeste com a região Centro-Sul do país. Vale dizer ainda, que é 

entre Petrolina e Juazeiro que se situa uma das poucas pontes ligando as duas margens 

do rio São Francisco. Assim sendo, a cidade de Petrolina emerge como um importante 

nó rodoviário na malha estadual, pois ainda inflectem para ela as BR-407 e BR-235. É 

ponto de passagem não só de grande parte dos fluxos comerciais provenientes da 

região Centro-Sul com destino aos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí, 

mas também para as exportações por via interna, destes Estados que demandam os 

mercados sulinos. 

 Pode-se afirmar que o posicionamento geográfico de Petrolina constitui, 

juntamente com outros fatores de ordem econômica, uma das principais vantagens em 

relação á grande maioria das cidades de Pernambuco. 

Limita-se ao: 

Norte: Com município de Ouricurí-PE e com o estado do Piauí 

Sul: - Rio São Francisco 

Leste: Com o município de Lagoa Grande-PE 

Oeste: Com o município de Afrânio-PE e o Estado da Bahia. 
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Mapa 3 

 

    Vale do São Francisco – Subdivisão da Bacia Hidrográfica 

            
          Fonte: PLANASF/1989 
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Quadro 1  
 

CODEVASF - SUB-DIVISÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
                                REGIÕES FISIOGRÁFICAS SUB-REGIÕES – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
abrangência 

  
 SUB-
BACIAS 

                        
RIOs 

 
 

 
 

        
      Clima 

    
     Cidades 

Subregião Oeste Leste Altitude Vegetação Precipitação 
Pluviométrica 

Temperatura              Estados 

 
 1 - Alto São 
      Francisco da 
      Serra da 
      Canastra à 
      Pirapora. 
 
 
 
 
 
2. Médio São 
Francisco de 
Pirapora à 
Remanso 
 
 
 
 

 
Das velhas 
Pará 
Indaiá 
Abaeté 
 
 
 
 
 
Pilão 
Arcado 
 

 
Jequitibá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacaré 
Carinhanha 
Corrente 
Paramirim 

 
1600 m   a 
600 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 m a 
500 m 

 
Florestas 
Cerrados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerrado e 
Caatinga 

 
1500    a 
1000 mm anuais 
 
 
 
 
 
 
 
 
1400 a 
600 mm anuais 

 
Tropical úmido 
23° C a  0° C 
 
 
 
 
 
 
 
 
24° C média anual 

 
Belo Horizonte 
Patos de Minas 
Minas Gerais 
 
 
 
 
 
 
 
Montes Claros 
Januária – Minas Gerais 
Formosa – Goiás 
Barreiras 
Guanambi 
Irecê 
Bom Jesus da Lapa –
Bahia. 
Brasília- DF 
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Quadro 2  
 

CODEVASF -SUB-DIVISÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
                                      REGIÕES FISIOGRÁFICAS SUB-REGIÕES – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
abrangência 

  
 SUB-
BACIAS 

                        
RIOs 

 
 

 
 

        
      Clima 

    
     Cidades 

Subregião Oeste Leste Altitude Vegetação Precipitação 
Pluviométrica 

Temperatura              Estados 

 
3 -Submédio São 
     Francisco 
 
Bahia      e  
 
Pernambuco 
 
 
4 – Baixo São  
      Francisco 
  Paulo Afonso à  
  Foz, Oceano 
  Atlântico 

 
Tourão 
Vargem 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pajeú 
Moxotó 
 
 
 
 
 
 
Ipanema 
Capivara 

 
800 m a  
200 m 
 
 
 
 
 
 
200 m a 
100 m 

 
Caatinga 
 
 
 
 
 
 
 
Caatinga 
Mata Costeira 

 
800 mm a 
35 mm 
 
 
 
 
 
 
1300 mm a 
800 mm 

 
Semi-árido 
27° C média anual 
 
 
 
 
 
 
Tropical 
Semi-úmido 

 
Juazeiro 
Paulo Afonso – Bahia 
Petrolina 
Ouricurí 
Serra Talahada – PE 
 
 
 
Jeremoabo – Bahia 
Pesqueira e Bom 
Conselho – PE. 
Própria e N.S. da Glória 
em Sergipe. 
Arapiraca e Penedo em 
Alagoas 
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2.3   Estruturação do coronelismo no município de Petrolina 

 

Para Maria Isaura Pereira de Queiroz a parentela19 era o meio que permitia, 

através de casamentos arranjados, às famílias de algumas posses ampliar seu domínio 

político e econômico sobre determinada localidade ou região. Através destes, o 

coronel buscava a manutenção do poder e ainda contava com os agregados, ou seja, 

uma imensa quantidade de parentes, compadres, afilhados e protegidos que iam mais 

além para estender o poder fora do circulo familiar. 

 Com a “Política dos Governadores” no Brasil da Primeira República, muitas 

pessoas que não tiveram a patente institucional da Guarda Nacional também eram 

chamadas de Coronel, e para isto, bastava simplesmente ser uma pessoa de boa 

situação financeira ou, em alguns casos, possuir grandes extensões de terra. O título 

também era às vezes, atribuído pela “honra social”.  No município de Petrolina houve 

vários casos neste sentido. O Coronel Clementino Coelho e o Coronel João Barracão, 

por exemplo, nunca compraram patentes, no entanto, eram respeitados, “temidos” e 

aceitos até pelas autoridades estaduais como tais. 

 Na sua obra Transição Capitalista e Classe Dominante no Nordeste, Ronald H. 

Chilcote20 entende que: “O Coronel detinha o virtual monopólio do poder político em 

nível local. Esse título, às vezes, era simplesmente adotado por alguém, às vezes, lhe 

era atribuído por um governo Municipal ou Estadual, em reconhecimento à sua 

posição na sociedade, e às vezes, lhe era conferido por sua participação na Guarda 

Nacional da República Velha”. 

 Em Petrolina, apesar da existência de uma grande quantidade de Coronéis, de 

poucos se pode comprovar  que receberam patentes institucionalizadas 

governamentalmente, quer dizer, através da Guarda Nacional, (cuja criação fora em 

1831 e teve sua extinção em 1922), entre os poucos de quem se encontram registros 

                                                 
19 Autora de O Mandonismo Local na Vida Política Brasileira e Outros Ensaios (1976), define parentela como: 
“um núcleo bastante extenso de indivíduos unidos por parentescos de sangue, formado por várias famílias 
nucleares, regra geral, economicamente independente, vivendo cada qual em sua morada; as famílias podem-se 
dispersar a grandes distâncias, o afastamento geográfico não quebrando a vitalidade dos laços ou das obrigações 
reunindo os indivíduos uns aos outros no interior do grupo” (Queiroz, 1976:199) 
 
20 Ronald H.Chilcote atualmente é professor emérito da University of Califórnia, USA. Desenvolveu um estudo 
sobre a classe dominante de Petrolina por mais de uma década. 
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estão: o Coronel Juvêncio Rodrigues Pombo, tenente-coronel José Chrispiniano 

Rodrigues Coelho, Coronel José Rabelo Padilha, o Coronel Antonio Gomes de Sá e o 

Major Ulisses Lustosa. Segundo o escritor Petrolinense Antonio de Santana Padilha21 

(1991), José Rabelo Padilha era Alferes da Polícia Militar de Pernambuco e em pouco 

tempo tornou-se o maior comerciante da cidade e da região do médio São Francisco, 

vindo mais tarde, a adquirir a patente de Coronel da Guarda Nacional. 

 A Família Padilha tem origem espanhola e residia entre Olinda e a capital do 

Estado de Pernambuco, Recife, onde o irmão do Coronel Rabelo Padilha, Cornélio 

Padilha, chegou a ser prefeito. 

 Além de assumir posto de destaque no comércio de exportação e importação, 

Coronel Rabelo Padilha destacava-se como o grande chefe político local. Teve cinco 

filhas e um único filho homem, Sr. Teófilo Padilha, que nunca se interessou por 

política, assim o Coronel realizava seus intentos através dos genros, com destaque para 

aquele que, na sua ausência, assumia o posto de homem mais poderoso do município, 

que era o Coronel Otacílio Nunes de Souza, casado com a Senhora Antonieta Amélia 

Padilha (filha do Coronel Rabelo Padilha) o Coronel iniciou-se no comércio com o 

sogro e depois passou a receber financiamento do Coronel Delmiro Gouveia, a quem 

vendia algodão, couros e peles, atividade que lhe rendeu financiamentos de uma firma 

norte-americana, a Hosbach Co. Em 1915, como um dos maiores comerciantes da 

região do São Francisco, mudou-se com toda a família para Salvador capital do Estado 

da Bahia, de onde passou apenas a gerenciar seus negócios em Petrolina, Juazeiro, 

Jacobina e Salvador. 

 Após tornar-se cidade em 1895, Petrolina tinha cinco famílias em torno das 

quais girava o poder local: Amorim, Cavalcante, Coelho, Padilha e Santana de Souza. 

Nesta época o seu principal líder era o Coronel Antonio Correia Amorim “que reinou 

por vinte anos, aliado ao Senador estadual Francisco de Assis Rosa e Silva” 

(CHILCOTE, 1990:80) e foi sucedido pelo poderio político do Coronel Rabelo Padilha 

e sua parentela, de 1915 a 1947. 

                                                                                                                                                         
 
21 PADILHA, Antonio de Santana.  Petrolina no tempo, no espaço, na vez.1991. 
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 Com a ida do Coronel Otacílio Nunes de Souza para Salvador, o grande 

beneficiado foi o Coronel Clementino de Souza Coelho, que era seu primo e tio da sua 

esposa Dona Josefa de Souza Coelho. Este conseguiu adquirir várias propriedades a 

baixos preços juntando-as a uma herança do seu irmão João Clementino que era 

comerciante e não tinha deixado herdeiros. Foi então que começou o seu grande 

progresso econômico e financeiro, apesar de não ter estudos, se comparado aos 

Padilha. Era um homem rude sem muito traquejo social, mas que possuía uma  

capacidade empreendedora jamais vista na região, segundo vários registros da época. 

“Em sociedade com alguns parentes, principalmente seu genro José Fernandes 

Coelho (Cazuza Canhoto), o Coronel Quelê montou a C.S.Coelho, firma que 

comercializava por atacado produtos regionais (algodão, caroá e carnaúba)  peles e 

couro de gado. Instalou uma usina de beneficiamento de algodão, a Valério Coelho, e 

foi um dos maiores acionistas particulares da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco – CHESF e da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN “.(SEREJO, 

1979:124). 

 O Coronel Clementino de Souza Coelho nasceu na Fazenda Pedra, no 

município de Petrolina, em 23 de dezembro de 1885. Filho do pequeno proprietário, 

senhor Clementino Fernandes Coelho foi casado com Joana Carlota de Souza e era 

conhecido localmente como Coronel Quelê. Era um homem muito respeitado que 

sempre manteve uma participação, mesmo que discreta, na política local, então 

dominada pelos Padilha, chegando a ocupar o cargo de sub-prefeito de Petrolina (o 

equivalente ao vice de hoje) por duas vezes: de 1913 a 1916 e em 1927. 

 Com o declínio político da parentela Padilha, quando já havia falecido o seu 

patriarca Coronel José Rabelo Padilha, no ano de 1934 notadamente, outras forças 

politicamente emergentes começaram a despontar a partir de 1940. Entre eles, o 

Coronel Quelê, com suas bases econômica e financeira já sedimentadas, tinha 

creditado aos seus filhos (teve onze filhos homens e 6 mulheres, das quais 3 

morreram) a formação de nível superior que não tivera, mandando todos para grandes 

centros universitários do país, tais como: Salvador, Recife e São Paulo, de onde  

retornaram como médicos, engenheiros, advogados e economistas, mas, acima de  

tudo, preparados para assumir os destinos políticos da promissora cidade de Petrolina.  
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 O outro emergente era o Sr. João Ferreira da Silva, ou Coronel João Barracão22, 

como era mais conhecido. Filho de pequenos proprietários rurais, era natural do 

município de Senhor do Bonfim, na Bahia. Estabeleceu-se em Petrolina durante o ano 

de 1920 e, no ano seguinte, casa-se com a senhora Maria Madalena Cardoso de Sá, 

filha de um grande comerciante de Petrolina, Coronel da Guarda Nacional Antonio 

Gomes de Sá. A chefia política dos Ferreira da Silva era exercida pelo senhor José 

Ferreira da Silva, conhecido como “Seu” Zé Barracão, que, segundo Serejo23, “era 

temido pelos sobrinhos por sua severidade e intransigência”. Com a sua morte no ano 

de 1943, o Coronel João Barracão passa assumir a liderança política da família, aliado 

aos Padilha. 

 Depois de quase quarenta anos no poder, segundo informações - pessoas que  

vivenciaram os fatos políticos, funcionários públicos e historiadores, foram várias as 

causas que contribuíram para o declínio dos Padilha: primeiro, a transferência do 

Coronel Otacílio Nunes de Souza, o mais rico da parentela, para Salvador; segundo, 

uma disputa interna no seu grupo político sobre uma questão do orçamento e o déficit 

público municipal, que gerou uma calorosa discussão entre os seus aliados de então: o 

doutor João Cardoso de Sá e o doutor Pacífico Rodrigues da Luz; terceiro, a morte do 

coronel Rabelo Padilha, culminando com a atitude do então Interventor do Governo do 

Estado de Pernambuco, Doutor Agamenon Magalhães, que nomeou o Doutor Pacífico 

da Luz em detrimento do Doutor Cardoso de Sá para diretoria do único hospital local. 

 O caminho agora estava aberto para o surgimento de novas lideranças que se 

materializaram nas pessoas dos Coronéis João Barracão e Quelê. Este último, agora 

volta como um forte militante da política local através dos filhos, pois, além de possuir 

condições financeiras favoráveis, era dotado de grande astúcia, possuindo uma 

dinâmica empresarial acima do seu tempo.O Coronel Quelê ainda contava com 

prestígio junto ao governo do Estado. 

 

                                                 
22  Segundo a sua primeira filha, Dona Gícia da Silva Albuquerque, o apelido do seu pai surgiu em virtude do 
mesmo, no início da sua adolescência, trabalhar num barracão, de propriedade do Sr. Francisco Correia, seu 
parente próximo, nas obras da estrada de ferro Salvador/Petrolina. (Entrevista, 12/12/2001). 
 
23 SEREJO, Tereza Cristina Leal de, in: Coronéis sem patentes: A modernização conservadora no sertão 
Pernambucano. Dissertação de Mestrado em História. Universidade Federal Fluminense-RJ. 1979. 
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 Os Coronéis de Petrolina tinham a experiência do coronelismo na República 

Velha, também chamada de Primeira República, é o primeiro período republicano no 

país e que dura de 1889 a 1930.  Na “Política dos Governadores” montada pelo 

Presidente Campos Sales (1998-1902) com intenção de garantir o domínio das grandes 

oligarquias sobre a República. Passando pelo Estado Novo da ditadura Vargas, 

somente nas eleições de cinco de janeiro de 1947, é que houve o primeiro embate 

“democrático” com os remanescentes dos antigos Coronéis. 

Sem a mesma força política de antes, os Padilha ainda lançaram um candidato a 

Deputado Estadual, o doutor Nestor Cavalcanti Figueiredo, filho de Francisco Correia 

Cavalcanti, chefe político no então distrito de Petrolina, chamado Afrânio. O mesmo 

foi o responsável pela organização do principal partido político local, o Partido Social 

Democrático – PSD, cuja legenda abrigou também os grupos do coronel Quelê e do 

coronel Barracão, todos ao lado dos Padilha. Isso só era possível porque, no início da 

redemocratização, havia uma só situação no Estado (o Interventor Agamenon 

Magalhães), onde todos os Coronéis dependiam da mesma fonte de poder estadual 

para os seus favores, “daí a aliança entre os grupos rivais” (RODRIGUES, 2001:40). 

Foram candidatos ainda Nestor de Souza, pelo Partido Republicano (PR) e o 

filho do Coronel Quelê, o médico Nilo de Souza Coelho24, que foi o primeiro da nova 

geração a disputar um cargo eletivo, para tanto, foi o mais votado do PSD no Estado 

de Pernambuco.  

“Nessa mesma eleição, ocorreu o pleito para Governador. O candidato 

Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho candidatou-se pelo PSD e teve o apoio de 

Agamenon Magalhães. Este, ex-Interventor no Estado Novo, tinha poucos votos em 

Recife, recorrendo ao apoio dos Coronéis do interior do Estado, obtendo, entre outros, 

o dos coronéis do PSD de Petrolina. Porém o Coronel Quelê só se decidiu a apoiá-lo 

após um incidente em Recife, no qual um senador lhe desrespeitou, e por isso, tirando-

lhe o apoio. Barbosa Lima teve o dobro dos votos dos outros três candidatos juntos em 

                                                 
24 Para a historiadora Creusa Britto (1995), “com a eleição de Nilo Coelho a deputado Estadual no ano de 1947, 
dava-se início o ciclo do coronelismo da família Coelho. Demissões, transferências, ameaças sobre funcionários 
públicos constituíram um dos mecanismos de pressão mais usados pelos coronéis, a fim de atingirem seus 
objetivos” (BRITTO, 1995:96). 
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Petrolina (1.751 votos), enquanto que no Estado foi eleito por uma diferença de 88 

votos em relação ao segundo concorrente (SEREJO, 1979:133)”. 

A partir da eleição de Nilo de Souza Coelho o quadro da política local em 

Petrolina passava a ter novas configurações. De inicio houve uma ruptura no diretório 

do PSD, porque de agora em diante quem tinha o poder de mando e veto era o coronel 

Quelê, em virtude da eleição do seu filho, Deputado eleito Nilo de Souza Coelho.  

Com todo prestígio junto ao Governo do Estado, Nilo Coelho controlava o 

funcionalismo da cidade, todos os cargos públicos de Petrolina tinham que passar pelo 

seu crivo, então começou a colecionar novos aliados e dissidentes. O primeiro destes 

acontecimentos foi a nomeação do Doutor Nestor Cavalcanti, que se aliou ao grupo do 

Coronel Quelê e com a sua indicação, o aceitou de pronto, para diretor do Hospital 

Dom Malan, o segundo veio com uma demonstração de força e capricho do Coronel 

Quelê, com a demissão da Professora Cira Padilha, filha de Pacífico da Luz (genro do 

Coronel Rabelo Padilha, antigo aliado do Coronel Quelê). Ato que foi expressamente 

atendido pelo Governador Barbosa Lima Sobrinho e, em seguida, solicitou que seu 

amigo e correligionário, Raimundo Santana – considerado o maior pecuarista da 

região25, depois do Coronel Quelê o homem mais rico da época, fosse nomeado 

Prefeito para o curto período de 26 de julho  a 14 de novembro do  ano de 1947,  o que 

significava o controle da Prefeitura Municipal nas suas mãos, pois as eleições 

municipais estavam marcadas para se realizar no dia 14 de outubro de 1947. 

Para Maria Isaura Pereira de Queiroz (1976), “o conflito inter e intraparentelas, 

resultou, pois, sempre numa formação de novas parentelas, num aparecimento de 

novos Coronéis” (QUEIROZ, 1976:190).   

O Doutor Pacifico da Luz se retirou do PSD e levou consigo toda a parentela, 

unindo-se ao Coronel João Barracão, lançando-o candidato a Prefeito pela coligação 

UDN/PDC/PL, contra o candidato do Coronel Quelê, seu sócio, genro e sobrinho, José 

Fernandes Coelho (Cazuza Canhoto)  do PSD, contando com todo apoio do 

Governador do Estado Barbosa Lima Sobrinho. 

                                                 
25  “Raimundo Santana e os Coelho juntos, contribuíam com 80% dos impostos de Petrolina sobre a agricultura e 
pecuária. As porcentagens de impostos citados baseia se em informações da Coletoria Estadual de Petrolina em 8 
de julho de 1969.(CHILCOTE, 1991:160 nota 46). 
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Esta eleição traz as características próprias do coronelismo no sertão do 

nordeste brasileiro: perseguições, compra de votos, brigas e mortes. Tereza Serejo, em 

Coronéis Sem Patentes, transcreve uma entrevista do Deputado Nestor de Souza 

concedida ao Jornal Pequeno do Recife, no dia 14 de outubro de 1947, que afirma o 

seguinte: “O Sr. Quelê (...) e seus sequazes políticos estão passíveis de penalidade 

rigorosa, pois estão comprando voto a duzentos cruzeiros e apossando-se do título de 

eleitor contra sua vontade. A compressão do eleitorado foi até praticamente às urnas. 

O Sr Quelê (...) pretende por em prática no próximo pleito eleitoral o mesmo processo 

ignóbil e criminoso que o Sr. Fernando Bezerra criou em Ouricurí, nas eleições 

passadas, processo que consiste no seguinte: os eleitores, cujos votos foram 

comprados, são encurralados, de véspera, num muro, donde saem, sob vigilância, 

para as secções eleitorais.  

Antes, porém, do encurralamento, os títulos são apreendidos e guardados, só 

lhes sendo entregue na hora da votação com a chapa escolhida”(SEREJO, 1979:160 

nota 125).  

O Coronel Quelê, depois da grande eleição de seu filho, Nilo Coelho, para 

Deputado Estadual, sofre com a derrota da eleição municipal: o Coronel João Barracão 

(UDN/PDC/PL) teve 1866, contra os 1819 votos do senhor José Fernandes Coelho 

(Cazuza Canhoto) (PSD), uma diferença pró Barracão de 49 votos. Mas esta eleição 

teve a marca do Coronel Quelê e de agora em diante, estava formado o seu grupo 

político, denominado simplesmente de grupo Coelho, ou como a “matutada” o 

chamava: simplesmente, “Os Quelê”, pois já que, o seu filho José de Souza Coelho foi 

eleito o mais votado e, dos nove Vereadores eleitos, o grupo Coelho tinha seis, ficando 

o Coronel Barracão apenas com três. Outro fato importante para o grupo Coelho nesta 

eleição foi o início da hegemonia política no meio rural, conquistado pelo Coronel 

Quelê, onde desfrutava de grande prestígio e admiração, que deixou sua marca até os 

dias atuais, acostumando-se a chamar o local de “curral eleitoral” ou “voto de 

cabresto”, obtendo mais do que o dobro da votação para o seu genro e candidato do 

PSD, José Fernandes Coelho (Cazuza Canhoto), com 1046 votos e onde o Coronel 

João Barracão obteve apenas 429. 
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Para Serejo, nos anos seguintes à eleição o que houve foi um acirramento de 

ânimos entre os Coronéis “um com a Prefeitura e o outro com a Câmara de 

Vereadores, os dois coronéis, continuariam a medir forças durante todo o 

qüinqüênio” (SEREJO, 1979:136). 

O Coronel Quelê credita toda a responsabilidade política de Petrolina ao 

prestigiado Deputado Nilo de Souza Coelho, seu filho, e a partir do ano seguinte, 1948 

começa a recolher os “cacos da derrota”, além de reinvestir politicamente na zona 

urbana da cidade, onde perdeu a eleição.  

Nilo Coelho convoca o Jornalista Cid de Almeida Carvalho e funda o jornal O 

Sertão, para competir com O Farol, fundado em 1915 pelo jornalista João Ferreira 

Gomes (Joãozinho do Farol), que fazia oposição ao Coronel Quelê e a seu grupo, 

sendo o mesmo favorável ao Coronel João Barracão.  Em 1949, o já popularizado 

“Grupo dos Quelê” funda o Petrolina Clube (recreativo e dançante) para competir com 

o já tradicional Sociedade 21 de Setembro, fundado em 1911, que apoiava o Coronel 

João Barracão.  

Assim o Coronel Quelê e seu filho Nilo Coelho investiam na cidade, já de olhos 

para eleições de 1950, quando seriam eleitos Deputados e Governadores. 

O candidato a Governador apoiado pelo Coronel Quelê era o ex-Interventor, 

Agamenon Magalhães, do Partido Social Democrático (PSD), mesmo partido do seu 

filho, Deputado Nilo Coelho. O Coronel João Barracão apoiava, pela União 

Democrática Nacional (UDN), o usineiro João Cleofas de Oliveira, para Governador. 

Localmente apoiava o candidato a Deputado Estadual Nestor de Souza, da Coligação 

Democrática por Pernambuco. 

Embora tenha saído vitorioso no Estado o candidato do PSD, Agamenon 

Magalhães, o Coronel Quelê demonstrava, mais uma vez, que não detinha os votos 

urbanos do município de Petrolina, mesmo conseguindo eleger o filho Nilo de Souza 

Coelho para a Câmara Federal, pois o candidato do Coronel João Barracão, o usineiro 

João Cleofas de Oliveira venceu aquelas eleições. Reconhecendo a força política 

urbana do Coronel João Barracão, Agamenon Magalhães, devido a laços de amizade, o 

convidou para sua posse, quando segundo Teresa Serejo teria dito ao mesmo: “Peça e 

faça o que quiser que lhe darei todo o apoio” (SEREJO, 1979:137).  
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O ano seguinte 1951 seria a eleição municipal, e o Governador Agamenon 

Magalhães faz uma intervenção na política local de Petrolina, a fim de apaziguar os 

ânimos, e propondo um conchavo entre os Coronéis Quelê e João Barracão. Graças ao 

grande prestígio do irrequieto jovem Deputado Federal Nilo Coelho, o escolhido para 

Prefeito seria o comerciante, amigo do seu pai e Major da Guarda Nacional, Ulisses 

Lustosa de Carvalho Pires. O fato, ainda segundo pesquisa de Serejo, viria a ser 

notícia26 no Jornal O Farol de 12 de maio de 1951. Onde se comentava um documento 

assinado por representante das duas facções denominado de “Pacificação da Política 

Local”27 assinado pelo Governador Agamenon Magalhães e representantes da 

                                                 
26 “Pacificação Política do Estado: Acordo Petrolina”. 
“Esta sendo coroado de pleno êxito o esforço do governador Agamenon Magalhães de pacificar a política no 
Estado, cujo objetivo vem sendo compreendido e apoiado por quantos desejam a tranqüilidade dos espíritos e 
prosperidade de Pernambuco. Já se fizeram acordos em vários municípios, inclusive Petrolina. O acordo na 
Política local entre o PSD e a coligação foi firmado no dia 30, no Palácio as Princesas. Pelo governador com os 
senhores deputado Nilo Coelho e Prefeito João Ferreira Gomes, sendo indicado para prefeito o Cel. Ulisses 
Lustosa de Carvalho Pires, atual Presidente da Câmara de Vereadores, do PSD, que terá um sub-prefeito, 3 
vereadores; a Coligação 5 vereadores e o sub-prefeito de Afrânio e o PTB, um vereador”. O Farol, 12 de maio de 
1951, p 1 (SEREJO, 1979:163 NOTA 149) 
 
 
27 “Pacificação da Política Local” 
“Constituiu um acontecimento de grande significação para o futuro do município de Petrolina a pacificação dos 
Partidos políticos locais, que firmaram um acordo na capital do Estado, o qual transcrevemos abaixo para 
conhecimento dos leitores:” 
“Aos vinte e oito dias do mês de abril do Ano de mil novecentos e cincoenta e um, reunidos no salão de 
despacho do Palácio do Governo, na cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, o professor Agamenon 
Magalhães, presidente do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, secção de Pernambuco, Deputado Federal Dr. 
Nilo Coelho e Prefeito João Ferreira da Silva, Sr. Cid de Almeida Carvalho, representante credenciado do 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, Diretório Municipal de Petrolina  e os Srs. José Fernandes Coelho, 
José de Souza Coelho e Antonio Santana Padilha, os dois primeiros, delegados especiais do PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO, Diretório Municipal de Petrolina, para concretizar a pacificação política daquele município , 
a qual corresponde ao desejo dos partidos ali militantes, estabelecem como base de acordo para as eleições de 1º 
de julho de 1951 o seguinte:  
1º - candidato único para o cargo de Prefeito Municipal com o nome do Sr. Ulisses Lustosa de Carvalho Pires; 
2º - indicação do candidato da coligação UDN-PDC-PRP para o cargo de vice-prefeito, caso não criado; 
3º - indicação do candidato da Coligação UDN-PDC-PRP para o cargo de sub-prefeito do Distrito de Afrânio.  O 
sub-Prefeito da sede será indicado pelo PSD. Sendo criado o cargo de vice-prefeito o sub-prefeito da coligação 
UDN-PDC-PRP será escolhido pelo Diretório Municipal do PTB, em lista de três (3) nomes filiados ao 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, apresentado pela referida Coligação. 
4º - Câmara dos Vereadores chapa única integrada de nove (9) nomes, sendo três(3) indicados pelo PSD, um  
pelo PTB e cinco pela coligação UDN-PDC-PRP. Caso se dê alguma vaga por morte ou renúncia será 
preenchida pelo partido prejudicado. Havendo aumento do número de vereadores para doze (12), a composição 
será de quatro (4) nomes indicados pelo PSD, um (1) do PTB e sete (7) da Coligação UDN-PDC-PRP; 
5º - Liquidação dos compromissos municipais das obras realizadas em 1948 e subsídios dos Vereadores de 1949 
a 1950; 
6º - Distribuição eqüitativa dos benefícios para os partidos políticos signatários do presente acordo, bem como 
das nomeações de cargos municipais a proporção que se dêem vagas ou sejam criados. 
7º - Cooperação mútua do Legislativo e Executivo, principalmente no que diz respeito ao interesse público e 
coletivo. E nada mais havendo que tratar, foi lavrada a presente ata que receberá assinatura dos representantes 
partidários acima indicado para que este acordo seja fielmente cumprido durante o quadriênio. 
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lideranças do município. Neste referido acordo, já se percebe a força e inteligência de 

Nilo Coelho para determinação do poder, com “investimento” em médio prazo. Com 

isso, ele inverte os papéis, ou seja, procura minar as bases dos antigos adversários, 

“prestigiando-os” na zona rural, onde o predomínio dos votos está nas mãos do 

Coronel Quelê, seu pai. 

Nesse acordo, o Coronel Quêle indicava o prefeito e o Coronel João Barracão o 

vice e mais cinco Vereadores, numa totalidade de nove, que seriam eleitos para o 

período. 

O Coronel João Barracão, que mantinha uma amizade fraterna com o 

Governador Agamenon Magalhães, aceitou o acordo e a sorte o ajudou, por uma 

contingência do destino. No todo, o Coronel João Barracão saiu perdendo, porque nas 

eleições seguintes (1955), o já sedimentado Grupo Coelho, liderado pelo Deputado 

Federal Nilo Coelho tomava seu poder na cidade de Petrolina dessa data até os dias de 

hoje.   

O major da Guarda Nacional Ulisses Lustosa Pires de Carvalho (que é tratado 

de Coronel no documento do acordo), amigo do Coronel Quelê é eleito com o apoio 

das duas facções em 15 de novembro do ano de 1951. 

O ano posterior não é favorável, em nenhum aspecto, ao grupo Coelho, aos três 

dias do mês junho de 1952, alegando forte pressão do Governador Agamenon 

Magalhães, o Major Ulisses Lustosa renuncia ao cargo de prefeito e, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal, o Sr. João Ferreira Gomes (Joãozinho do Farol), 

assume o exercício do cargo até a convocação de novas eleições, que aconteceriam em 

setembro do mesmo ano, saindo vitorioso o Coronel João Barracão, que elegeu para 

Prefeito, o seu sobrinho, José de Almeida da Silva, que cumpriu mandato até o pleito 

seguinte, em 1955. 

Cinco dias depois da renúncia do prefeito, “no dia 08 de junho de 1952 – vítima 

de lamentável desastre automobilístico, ocorrido nas proximidades de Tanquinho de 

                                                                                                                                                         
Agamenon Magalhães, Nilo de Souza Coelho, João Ferreira da Silva, Cid Almeida Carvalho, José Fernandes 
Coelho, José de Souza Coelho e Antonio de Santana Padilha.” 
FONTE: O Farol, Petrolina, 19 de maio de 1951, p.1 (SEREJO,1979: 164 NOTA 150) 
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Feira, no Estado da Bahia, morre o Coronel Clementino de Souza Coelho – chefe de 

numerosa e importante família, comerciante, industrial, pecuarista e político 

influente, pela sua integração na sociedade e na vida econômica e político-

administrativa, no município o seu súbito e trágico desaparecimento, consternou 

profundamente as populações petrolinense e da região sanfranciscana (PADILHA, 

1991:92)”. 

As eleições de 1954 vieram consolidar a grande herança política, econômica e 

social, deixada pelo Coronel Quelê. Chefiada pelo “Trator” (era assim que até os 

próprios correligionários o chamavam), o seu filho, Deputado Nilo Coelho para os 

adversários, era uma cópia do Coronel Quêle, seu pai. Nessas eleições, o Deputado 

licenciado Nilo Coelho, que já era Secretário da Fazenda do Governo Etelvino Lins 

(sucessor de Agamenon Magalhães) e gozava de grande prestígio no Estado de 

Pernambuco; conseguiu se reeleger, fazendo uma “dobradinha” com seu irmão, 

Osvaldo Coelho para Deputado Estadual.  Nilo Coelho ainda foi o grande vitorioso na 

política local, elegendo mais dois irmãos, José de Souza Coelho e Adalberto de Souza 

Coelho, Vereador e Prefeito respectivamente. 

Foi o fim da participação política do Coronel João Barracão, que nem mesmo o 

seu filho conseguiu eleger para deputado estadual, ficando apenas com a suplência e 

que, mais tarde, com a saída de um deputado do PTB, passou a efetivo no mandato.  

 A partir das eleições de 1955, até as eleições da virada do novo século Coelho 

nunca perdeu uma eleição no município de Petrolina. A sua influência política, social e 

econômica vai além das fronteiras do município pois, com a morte do ex-governador 

de Pernambuco (1967-1971) em 1983, o então Senador Nilo Coelho, passa a liderança 

do grupo, para seu irmão, o Deputado Federal Oswaldo Coelho, que está completando 

quarenta anos no legislativo28 (três mandatos como Deputado Estadual e sete como 

Federal). Apesar da dissidência (mais econômica que política) de Paulo de Souza 

Coelho, seu irmão, ele ainda mantém a hegemonia familiar no poder local e parte do 

regional de algumas cidades do sertão do São Francisco e Araripe.    

                                                 
28 Legislaturas e partidos do deputado Oswaldo Coelho: 
Estadual: 1955-1959-PSD; 1959-1963-PSD; 1963-1967-PSD. 
Federal: 1967-1971-ARENA; 1979-1983-ARENA; 1983-1987-PDS; 1987-1991-PFL; 1991-1995-PFL; 1995-
1998-PFL; 1998-2002-PFL. 
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2.4 Dimensões do neocoronelismo. 

 

Numa visão estrutural da sociedade Petrolinense o neocoronelismo traz no 

liame da sua fundamentação três dimensões, cujas origens estão no processo histórico 

do coronelismo no Brasil, conforme aponta Ibarê Dantas na sua obra Coronelismo e 

Dominação (1987). Na dimensão sócio-econômica destaca-se o empreendedorismo 

dos chefes locais que aparecem como grandes “incentivadores” do progresso regional, 

alavancado pelo Estado brasileiro a partir dos anos 50.  

Surge então uma forma mais sistemática de controle nas relações sócio-

econômicas, onde desaparece a figura do Coronel tradicional para dar lugar ao 

Neocoronel, com poderes econômicos através de parques industriais locais, que 

colocam uma grande parte da população sob a dependência do emprego urbano numa 

relação capitalista ainda muito dependente. Um verdadeiro jogo de interesses de troca 

do emprego pelo voto, quer na iniciativa privada ou no governo. É uma nova forma de 

dominação que serve para camuflar a desigualdade e as oportunidades democráticas. A 

segunda dimensão para Ibarê Dantas (1987), atrelada à dimensão sócio-econômica do 

coronelismo, está a dimensão ideológica que representa um conjunto de idéias que tem 

sua matriz através de normas que mantêm os laços de fidelidade e prática do 

clientelismo. Com o declínio do coronelismo, após as redemocratizações de 1945 e 

1986, a questão da dominação local pouco mudou em relação à dependência em que 

até hoje as famílias tradicionais de Petrolina se encontram. Embora a família Coelho 

tenha se dividido econômica e politicamente, com um grupo se dizendo alinhado com 

a esquerda partidária local, estadual e nacional, não se desfez das práticas no conjunto 

das idéias clientelistas, tornando-as um pilar mor para sustentação dos votos de toda a 

região do Sub-médio São Francisco. 

A terceira dimensão é a política, onde o Neocoronel continua como seus 

ancestrais, e se apresenta no papel de intermediador entre o poder local e a política 

estadual, conseqüentemente, fazendo o jogo da sociedade no âmbito da ideologia 

dominante.      
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Como o tempo do poder coercitivo através de milícias e jagunços já passou, 

agora se lança mão do voto “útil” ao desenvolvimento local com a ajuda dos 

Governadores de Estado, representada na dimensão do papel que exerce o Neocoronel 

como o “legítimo” intermediário entre aquela sociedade e o poder local.                 

      

  Apesar de todos os avanços no mundo atual, novos partidos políticos, 

conquistas de sindicatos, o papel das ONGs na nova sociedade etc., o poder local no 

município de Petrolina continua há quarenta e sete anos com a mesma família Coelho 
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3 - A POLÍTICA LOCAL E O PODER. 

 

3.1 - Poder local da família Coelho.  

 

 A herança política do Coronel Clementino Coelho foi consolidada e assimilada 

por seus filhos e netos. Grande parte dos seus desejos foi realizada com pleno êxito 

junto a toda uma região. Ou seja, mesmo após sua morte, o clã manteve o domínio 

político na cidade de Petrolina e tornou-se destaque no três planos da política; 

municipal, estadual e nacional: De 1955 até o ano 2000, são eleitos os Prefeitos da 

cidade, Deputados Estaduais e Federais, e Senador, todos membros da família, do 

Coronel Quelê ( Coronel Clementino Coelho). 

Até hoje, controlam os partidos políticos e as verbas federais e mantêm uma 

extensa rede de clientela com o uso da máquina estatal, a exemplo da CODEVASF. O 

poder é tanto que chegam a inviabilizar as tentativas frustradas de algumas 

empreitadas oposicionistas locais. Usaram a divisão familiar para se fortalecerem 

politicamente, à medida que uma facção da família virou “oposição”, o número de 

benefícios aumentou. Antes do “racha” familiar havia dois Deputados: Geraldo Coelho 

e Oswaldo Coelho, respectivamente Deputados  Estadual e Federal,  ambos do PFL. 

Hoje esse número dobrou, com os eleitos Ciro Coelho, PFL, para Deputado Estadual e 

Clementino Coelho, PPS Deputado  Federal (Neto do Coronel Quelê) e ainda 

conseguiram uma vaga para suplência de Senador com José Coelho, que assumiu 

quando o titular José Jorge de Vasconcelos, PFL, virou  Ministro das Minas e Energia.  

O  Senador Nilo Coelho foi o senhor absoluto dos destinos políticos e 

empresariais da família por mais de trinta anos. Os manteve sempre unidos,tanto é fato 

que a separação do grupo empresarial só veio acontecer após sua morte.  O Deputado 

Oswaldo Coelho assumiu a liderança após a morte do Senador Nilo Coelho. 

Para Ronald H. Chilcote, “Nilo Coelho faleceu prematuramente em relação aos 

seus projetos políticos, aos 63 anos de idade, pois almejava, com sua atuação no 

Senado da República, ser indicado a vice-presidente em 1985, compondo chapa com 

Paulo Maluf ou Mário Andreazza. No entanto, seu plano de alcançar tal posto foi 
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interrompido em 1983, devido a problemas cardíacos que o levaram  à morte” 

(CHILCOTE,1991:299). 

Em 1988, pela primeira vez, há o enfrentamento entre os grupos da mesma 

família pela disputa da Prefeitura local. O antigo grupo oposicionista de Petrolina tinha 

agora sob sua liderança um integrante da família Coelho: o então jovem  Deputado 

Federal Fernando Bezerra Coelho, PMDB, que indicou, em detrimento da existência 

de lideranças históricas no partido, o empresário e ex-Prefeito da ARENA e do PDS, 

Diniz Cavalcanti, para concorrer com o seu primo do PFL, filho de Deputado Osvaldo 

de Souza Coelho, PFL, o jovem recém chegado à Petrolina, Guilherme Cruz Coelho. 

Com a ida do grupo Paulo Coelho e filhos para o PMDB (oposição), o grupo 

formado por Walter Lubarino, Joaquim Florêncio e Rui Amorim combatentes 

oposicionistas dos anos 70 e inícios dos 80, se exauriram por completo, principalmente 

depois da morte do Senador Mansueto de Lavor, PMDB. 

O poder local em Petrolina nas duas últimas décadas do século passado até os 

dias de hoje, apesar do surgimento do PT local e do racha na família Coelho, não 

deixou espaço para qualquer manobra ou tentativa de surgimento de uma oposição 

alternativa, “uma terceira via”, que não tenha compromissos ou pacto com nenhum dos 

grupos Coelho. O Deputado Federal Gonzaga Patriota do PDT tem feito inúmeras 

incursões pelos caminhos oposicionistas e só tem encontrado até o último pleito (Ano 

2000), o respaldo de 5% dos eleitores Petrolinenses. 

Fica evidente e comprovado através das urnas que os grupos do Deputado 

Oswaldo Coelho, do PFL e do Prefeito Fernando Bezerra Coelho, PPS, dominam 

todos os espaços possíveis na política local. É um reduto eminentemente familiar, tio o 

sobrinho se revezando no poder da cidade, relembrando os sistema de “Capitanias 

Hereditárias”, conforme enfatiza o jornalista José Maria de Andrade na Revista Veja 

(1981) que se referia a Petrolina como “um país particular – um  vasto feudo de 

13.000 quilometro quadrado, maior que o Líbano, onde cerca de 20.000 pessoas 

dependem economicamente dos 4.000 empregos diretos oferecidos pela família” 

(ANDRADE, 1981:18). 
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Apesar de no plano político partidário nacional se encontrarem em lados 

opostos, os grupos do Deputado Federal Oswaldo Coelho, PFL e do Prefeito, seu 

sobrinho, Fernando Bezerra Coelho, PPS, dominam e mantém a todo custo a 

hegemonia familiar, a ponto de inviabilizar qualquer tentativa de quem quer que seja 

em se arvorar no direito ou de fato ser uma alternativa à oposição local, conforme 

retrata a realidade do PMDB no passado e o PT atualmente cooptado para uma vaga de 

vice-Prefeito, na eleição municipal do ano 2000. 

Mesmo depois do racha econômico e político partidário, a família tem se 

revezado no poder local, elegendo durante os dezesseis anos o Prefeito municipal, se 

tornando uma rotina entre Osvaldo Coelho, PFL e Fernando Bezerra Coelho, PPS. 

Não seria exagero da nossa parte afirmar que os grupos Coelho são de fato os 

“Donos do Poder” em Petrolina; produto de uma base sólida construída pelo patriarca 

Coronel Clementino Coelho e consolidada politicamente, por seu filho mais velho, o 

ex-Governador e ex-Senador Nilo Coelho. 

A prefeitura local é ponto de honra do poder da família. Por ali, nos últimos 47 

anos, só aportou quem eles quiseram. Passa por toda a parentela, que mantém firme o 

controle absoluto e permanente dos partidos políticos e das políticas públicas 

desenvolvidas no município. 

A CODEVASF, uma autarquia ligada ao governo federal através do Ministério 

da Integração Regional é o “bezerro de ouro”, possui um orçamento superior a dezenas 

de prefeituras das cidades do Sertão do Estado de Pernambuco. Sob o comando do 

pefelista Osvaldo Coelho desde a sua implantação em 1976 até os dias de hoje, é 

disputada entre os dois grupos da mesma família, com brigas e perseguições conforme 

declaração do Deputado Federal Clementino Coelho, PPS, seu sobrinho: 

 “A CODEVASF tem se prestado a, justamente, virar um cabide de 

emprego, tráfico de favores, fazer é... poços e eletrificação rural. 

Eletrificação deveria ser... e deve ser função do estado, da 

prefeitura, né?, da CHESF, né? A CODEVASF deveria estar 

preocupada em pensar, justamente, nesse problema da irrigação, e 

não ficar preocupada e voltada para as questões… as questões 

menores desses... as questões maiores, agravantes do, dos 
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fisiologismos, dos... assistencialismos. Então, é uma máquina que tá 

podre, porque uma máquina que não está sendo renovada. Há mais 

de 12 anos, a presidência tem sido…a mesma. Nenhum órgão 

público brasileiro é... conseguiu ficar petrificado sob um comando, 

durante 12 anos, de uma pessoa que, pessoalmente, eu não sou nada 

contra; pelo ponto de vista técnico ele não está habilitado a ser o 

presidente dessa empresa, que teria tudo a fazer pela região 

(ENTREVISTA, 2001)”. 

Para o Deputado Estadual Geraldo Coelho, PFL, o poder da família na região vem do 

sucesso empresarial alcançado pelo seu pai, o Coronel Clementino Coelho (Coronel 

Quelê) e alcançar o poder político local foi uma conseqüência natural desse grande 

empreendedor. O Deputado declara ainda que “a nossa política é fruto da luta do meu 

pai, que foi grande na industria e no comercio, levando o progresso para a região, 

como uma predestinação, nós tínhamos mesmo era que assumir os destinos da nossa 

gente” (ENTREVISTA, 2001). 

Em Petrolina, o poder do Coronel que foi bem sucedido no comércio, tornou-se 

um empreendedorismo diferente de outros, na própria região, que baseava seu poder 

na posse e na extensão de terras. Neste ponto Tereza Serejo (1976) e Ronald Chilcote 

(1991) convergem para a mesma análise sobre aquele poder local, na qual ambos 

definem o fator econômico como determinante para o sucesso do Coronel Quelê e 

filhos. 

Embora para alguns oposicionistas o lado empreededorista do coronelismo 

Petrolinense seja apenas uma figura de retórica, o que ele tem deixado mesmo é a 

marca característica do coronelismo arcaico, com perseguições, clientelismo, 

assistencialismo e patrimonialismo, que estão presentes até hoje na forma de fazer 

política com muita camuflagem, mas que no fundo o objetivo é o de sempre: a 

manutenção do poder, mesmo que isto implique em métodos pouco usuais e até 

mesmo antidemocráticos, tais quais aqueles usados por seus ancestrais, ou seja: 

apresentam-se agora como modernos empreendedores ou neocoronelistas? 

O professor de Filosofia Política da Universidade de São Paulo-USP, Renato 

Janine ( Revista Veja, 2000: 58) as oligarquias nordestinas enfatiza que: “essa gente 
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vive de concentrar riqueza e distribuí-la como quer. Esse sistema entrou em pane. Por 

isso os coronéis vão ficar mais isolados”29.  

Em parte concordamos com o Professor, mas no interior do sertão 

pernambucano a coisa é um pouco mais lenta. Quando o assunto é mudança de 

mentalidade, existe uma legião de pobres, incultos, dependentes economicamente que 

não conseguem assimilar o uso e a importância do poder nos seus destinos. 

Além do fator econômico, apesar do racha familiar, o poder dos grupos Coelho 

tem se solidificado cada vez mais, numa rede que envolve a barganha de milhares de 

votos com os Governos Estaduais e Federais, independente de partidos políticos, o 

poder local é conhecido também como “Capitanias Hereditárias”30 em alusão à 

dimensão do poder que vai passando de pai para filho, tal qual aquele período da 

colonização portuguesa no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Entrevista Revista Veja, p.56 
 
30  O reporte da Revista Veja, José Maria de Andrade (1981) na reportagem chamada de “País dos Coelho” se 
refere ao domínio da família Coelho na região assim: “Na Capitania de Petrolina nenhum cargo de relevo escapa 
ao controle de seus donatários, que governam do distrito industrial à circunscrição de trânsito, das diretorias de 
educação e saúde a hospitais. Os Coelho dominam o Sindicato Rural, a União dos Artífices Petrolinense, dois 
dos quatro clubes sociais e quatro dos seis times de futebol. A Faculdade de Formação de Professores é dirigida 
por uma prima do senador, que tem também um sobrinho acumulando os cargos de vice-diretor da Faculdade de 
Administração e de diretor da Circunscrição de Trânsito. A rigor, apenas duas instituições escapam o mando 
direto ou indireto do clã: o Colégio Dom Bosco e uma Emissora de Rádio, ambas pertencentes a diocese”.  
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3.2 - Poder de voto dos grupos Coelho no município de Petrolina 

 

 

A família Coelho elegeu os Prefeitos da cidade de Petrolina desde o ano de 

1955 até o ano 2000. Somente a partir de 1988 houve o primeiro embate de Coelho 

contra Coelho, ou seja, depois da separação do grupo em facções econômicas, houve 

também uma divisão política. Um grupo liderado pelo Deputado Federal Osvaldo 

Coelho PFL e outro pelo seu sobrinho Fernando Bezerra Coelho, que foi procurar 

abrigo nas siglas partidárias de oposição (já mudou de partido quatro vezes), saiu do 

PFL e já passou pelo PMDB, PSB e PPS, atualmente, onde se encontra. 

 Para analistas, jornalistas e alguns populares, o que aconteceu na família foi 

uma fusão “branca” não importando a sigla partidária. O importante é que ela 

mantenha-se no poder. E isto tem ocorrido, em termos eleitorais, a dominação do voto 

pela família Coelho na cidade de Petrolina é um fato, conforme demonstramos através 

dos resultados eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco -TRE.  

Existe uma “máxima” na política de Petrolina que diz que “o povo só vota em 

Coelho”. Pelos resultados dos últimos quarenta e cinco anos de poder local da família, 

essa máxima vem se traduzindo em realidade. Achamos importante analisarmos os 

números das últimas quatro eleições para prefeito, de acordo com as suas respectivas 

tabelas seguintes: 
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TABELA 1 

Resultado da Eleição para prefeito 1988 – Petrolina-PE 

Candidato Partido/Coligação Situação votos % no 

município 

Guilherme 

Coelho 

PFL Eleito 26.382 48,47 

Diniz Cavalcanti PMDB Não eleito 25.505 46,86 

Joaquim 

Florêncio 

PSB Não eleito 1.282 2,35 

Assunção de 

Castro 

PDT Não eleito 1.255 2,30 

                                Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

 

Em 1988, com o primeiro embate de Coelho “contra” Coelho, conforme a 

tabela 1, os 25.505 votos dados ao Diniz Cavalcanti, eram votos egressos do PFL, do 

antigo aliado da ARENA, agora no PMDB indicado pelo Grupo de Paulo Coelho e de 

Fernando Bezerra Coelho. Ou seja, não houve migração de votos para legenda, houve 

votos que Diniz Cavalcanti recebera, mas que já faziam parte do “espólio” eleitoral da 

família Coelho, que nesse momento ele representa.  

Guilherme Coelho eleito com 26.382 votos (48,47% dos votos válidos), é filho 

do Deputado Federal Oswaldo Coelho do PFL, irmão e tio, respectivamente de Paulo 

Coelho e Fernando Bezerra Coelho. Diniz ficou com 25.505 votos (46,86%dos votos 

válidos). 

A família Coelho detém 95,33% dos votos válidos, mantendo a supremacia de 

mais de trinta e três anos de poder municipal. 

A soma dos dois outros candidatos da oposição “autêntica” conta apenas com o 

irrisório 2.537 votos (4,65% dos votos válidos). 
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TABELA 2 

Resultado da Eleição para prefeito 1992 – Petrolina-PE 

Candidato Partido/Coligaç

ão 

Situação votos % no 

município 

Fernando B. 

Coelho. 

PMDB Eleito 27.635 49,28 

Henrique Cruz PFL Não eleito 27.408 48,87 

Max Medeiros PT Não eleito    1.033    1,84 
                                 Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 Nesta eleição, conforme a Tabela 2, o fato novo é o surgimento do PT, que pela 

primeira vez, apresenta um candidato a prefeito. Marcou presença com a inexpressiva 

votação de apenas 1.033 votos (1,84% dos votos válidos). A disputa se repete entre os 

dois grupos da família Coelho (Oswaldo Coelho e Fernando B. Coelho), e mantêm a 

façanha da hegemonia do voto, os mesmos ficando com 98,15% dos votos válidos do 

município.  Houve um crescimento de 2,82% de votos e prol da família Coelho, em 

relação ao pleito anterior. 

 Fernando Bezerra Coelho, que era Deputado Federal, PMDB, é eleito Prefeito 

pela primeira vez, com uma pequena margem de 227 votos sobre Henrique Cruz, 

sobrinho da esposa do seu tio Oswaldo Coelho, Deputado Federal do PFL.  

TABELA 3 

Resultado da Eleição para prefeito 1996 – Petrolina-PE 

Candidato Partido/Coligação Situação votos % no 

município 

Guilherme 

Coelho 

PFL/PPB/PL/PRTB Eleito 39.601 48,45 

Diniz Cavalcanti PMDB/PPS/PSB/PS

DB 

Não eleito 36.661 44,85 

Rosalvo A.Silva PT/PSTU Não eleito   1.409 1,72 
                                   Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 
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 Nesta terceira eleição (tabela 3) entre os dois grupos da mesma família, a 

história se repete, embora os marxistas não admitam31, voltam ao cenário para disputar 

a eleição para prefeito os mesmo atores do primeiro embate intrafamiliar. Guilherme 

Coelho, PFL e Diniz Cavalcanti, PMDB, correndo por fora como oposição autentica, 

Rosalvo Silva pelo PT. 

 Guilherme Coelho, PFL, filho do Deputado Osvaldo Coelho, PFL repete a 

façanha e vence com 39.601 votos (48,45% dos votos válidos), O ex-prefeito da 

ARENA e do PDS Diniz Cavalcanti, PMDB, obtém 36.661 votos (44,85% dos votos 

válidos), contou novamente com o apoio de Fernando Bezerra Coelho que logo após as 

eleições migrou para o PSB do Governador Miguel Arraes. 

 A família continuou com mais de 90% dos votos dos Petrolinenses, a soma de 

votos dos dois grupos atingiu 93,30% dos votos válidos. E o PT, como oposição 

autêntica, mantém a inexpressiva marca de 1,72% dos votos válidos. 

    

TABELA 4 

Resultado da Eleição para prefeito 2000 – Petrolina-PE 

Candidato Partido/Coligação Situação votos % no 

município 

Fernando B. 

Coelho 

PPS Eleito 59.123 62,38 

Luis Eduardo 

Coelho 

PFL Não eleito 30.493 32,17 

Gonzaga Patriota PSB Não eleito   5.166 5,45 
                                   Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 Depois de uma derrota como candidato a  Vice-Governador na chapa 

encabeçada pelo Governador Miguel Arraes do PSB, em 1998, Fernando Bezerra 

abandona o PSB e se filia ao PPS, na esperança de ser indicado candidato a 

Governador com apoio do PT para as eleições de 2002. Para se credenciar precisava de 

                                                 
31  Para Karl Marx na sua obra,  O 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, a história verdadeira não se repete: 
“quando a história  se repete vira farsa ou tragédia”. 
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um cargo.  No ano 2000 volta à Prefeitura de Petrolina tendo como Vice-Prefeita a 

Vereadora Cristina do PT. 

 Fernando Bezerra Coelho teve a eleição mais tranqüila da história de Petrolina, 

obteve 59.123 votos (62,38% dos votos válidos) contra 30.493 votos (32,17% dos 

votos válidos) do seu primo Luis Eduardo Coelho. O Deputado Federal Gonzaga 

Patriota ficou 5.166 votos (5,45%), apresentando um pequeno crescimento em relação 

à média de 2,7% que as oposições autênticas mantiveram nas três eleições anteriores. 

 Enquanto que a hegemonia da família Coelho fica com uma média 95,33% dos 

votos válidos do município durante as eleições municipais no período de 1988 a 2000.
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3.3 - Pesquisa de opinião com a Câmara Municipal de Vereadores de Petrolina, 

acerca dos poderes institucional e pessoal da cidade. 

 

 Através de um questionário simples de pesquisa de opinião (pesquisa 

qualitativa), com perguntas abertas e fechadas, procurou-se obter dos vereadores de 

Petrolina informações acerca da importância da família Coelho no município. Dos 21 

Vereadores, 20 foram entrevistados, com aplicação de questionários de pesquisa 

(anexo). 

 Ficou demonstrado, pelas respostas do questionário, que os Vereadores 

reforçam a presente observação empírica, na qual afirma-se que a família Coelho 

mantém os domínio da política local, independentemente do partido político. 

Existe uma admiração sem par pelos membros da família Coelho, até pelos 

“adversários”, sendo os Coelho as pessoas mais importantes da região em vários 

segmentos, ou seja, na política, na indústria, no comércio, na saúde etc. Os vereadores 

os apontam como os mais influentes em várias áreas, conforme tabelas e gráficos 

abaixo. 

              Em todas áreas de influência social, econômicas e políticas, encontramos um 

ou vários membros da família Coelho. 

 Os Partidos Políticos mais representativos são o PFL e o PPS (Gráfico 1), já que 

contam com seis Vereadores cada. Esses Partidos são controlados, respectivamente, 

pelo Deputado Oswaldo Coelho e pelo seu sobrinho Prefeito Fernando Bezerra 

Coelho.  

 Dos oitos partidos com representação na câmara municipal, o único a esboçar 

uma oposição “autêntica” e sistemática, é o Partido Socialista Brasileiro - PSB, que 

conta apenas com um Vereador, o Sargento Quirino. 

 Segundo depoimentos de alguns Vereadores entrevistados, vale salientar que os 

Prefeitos eleitos não têm encontrado dificuldade para governar o município. Durante o 

período estudado nesse trabalho - 1990 a 2000 - eles sempre governaram com maioria, 

seja do PFL ou do PPS. 
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Total = 21 

vereadores 

 

□     PFL = 6 □  PPS = 6           □     PSL = 3        □     PL  =  2 

□     PRN = 1    □   PRTB = 1         □         PT = 1      □     PSB = 1                             

Tabela 1 

 
 

Número de mandatos 
Total 

1 2 3 4 7 

PARTIDO 

PFL 2 
 

 
2 

 

 
1 5 

PL 1 
 

 

 

 

 

 
 1 

PPS 
 

 

 

 
2 4 

 

 
6 

PRN 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 

PRTB 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 

PSB 
 

 
1 

 

 

 

 

 

 
1 

PSL 2 1 
 

 

 

 

 

 
3 

PT 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Total 8 2 5 4 1 20 

        Fonte: SPSS/Ruyter/2000 
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 A tabela 1 apresenta o cruzamento das variáveis ‘partido político’ versus 

‘número de mandato’. Devido à ausência de um Vereador, deixamos de aplicar apenas 

um questionário de pesquisa. 

Portanto, todas as tabelas contêm 20 entrevistados, embora o total de 

Vereadores no município de Petrolina seja de 21, conforme demonstra o Gráfico 1 

acima. 

 Ainda de acordo com a tabela 1, os partidos majoritários locais PPS e PFL, são 

os que conseguem manter um maior número de mandatos renovados. Isso se deve ao 

fato de todos serem aliados constantes e fiéis à família Coelho, possuindo em média 3 

mandatos. A renovação dos quadros foi de 40% no ano 2000. 

 

 

Tabela 2  

 
 

Área de atuação 

Total 
urbana 

 
Rural 

 

PROFISSÃO 

agricultor 
 

 
3 3

agrônomo 1
 

 
1

comerciante 1 1 2

         eng civil 1
 

 
1

militar 1
 

 
1

professor 1
 

 
1

professora 1
 

 
1

Total 6 4 10

Fonte: SPSS/Ruyter/2000 
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 Na tabela 2, em cruzamento das variáveis ‘profissão’ com a ‘área de atuação 

dos Vereadores’, percebemos que 60%, uma maioria considerável, tem a zona urbana 

 como área de atuação. Nos 40% com atuação na área  rural atribuímos o fato a 

 à importância do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, da CODEVASF 

(conhecido também como Projeto Senador Nilo Coelho), ser um importante reduto 

eleitoral  de 9.117 votos, conforme dados do TRE-PE (2000) 

 

Tabela 3 

 
 

Fernando Bezerra 
    Coelho 

Osvaldo 
Coelho 

Geraldo Coelho

N 
Validade 20 20 20 

Percentual 100% 55% 35% 

Total 20 11 7 

       Fonte: SPSS/Ruyter/2000 

 

 A tabela 3 está relacionada à variável ‘políticos mais importantes do município 

de Petrolina, no período de 1990 a 2000, de acordo com opinião dos vereadores’. 

Conforme a tabela acima, a representação política do povo na Câmara de 

Vereadores aponta a família Coelho como unanimidade na variável sobre as pessoas 

mais importantes no município de Petrolina para a política, entre 1990 e 2000. 

 Pelo que foi apurado, essas escolhas estão acima dos partidos com 

representação local. Os “adversários” sempre estão alinhados politicamente com os 

interesses dos dois grupos Coelho. Para 100% dos entrevistados, Fernando Bezerra 

Coelho é atualmente o político mais importante do município, seguido do seu tio, 

Deputado Federal Oswaldo Coelho, PFL, com 55% das preferências.  

Atribui-se esses 100% de importância das indicações a Fernando Bezerra 

Coelho, PPS, por ser o mesmo o atual prefeito. Mas, em número de votos absolutos no 

município entre os dois grupos Coelho do PFL e do PPS, o Deputado Oswaldo Coelho, 

PFL, sempre esteve à frente, a exemplo das últimas eleições para deputados. Conforme 

dados do TRE/PE em 1998, ele teve 29.037 votos contra 27.973 votos de Clementino 

Coelho, irmão do Prefeito, no município de Petrolina. 
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 Tabela 4 

 
 

Paulo Coelho Augusto Coelho Maria Tereza Brennand Coelho

N 
Validade 20 20 20 

percentual     65%     45% 30% 

Total                                 13 9 6 

         Fonte: SPSS/Ruyter/2000 

 

Conforme a tabela 4, na variável sobre as três pessoas mais importantes na 

indústria, no período de 1990 a 2000 no município de Petrolina, na opinião dos 

Vereadores, o industrial Paulo de Souza Coelho, pai do prefeito Fernando Bezerra 

Coelho, é considerado o homem mais importante na indústria local com 65% das 

preferências. Seguido pelo seu irmão Augusto de Souza Coelho com 45% e a Srª 

Maria Tereza Brennand Coelho, esposa do ex-Senador Nilo Coelho, em terceiro lugar 

com 30%.  

Esses dados reforçam a tese de Tereza Serejo32, que aponta a força econômica 

como um dos fatores para perpetuação do grupo Coelho no poder em Petrolina. 

 

    Tabela 5  

 
 

João Henrique 
Cavalcanti 

Eurico de Sá Cavalcanti - 
Leãozinho 

Caio de Souza Coelho 

N 
Validade 20 20 20 

percentual   25%   20%   15% 

Total 5 4 3 

                Fonte: SPSS/Ruyter/2000 

 

 Na tabela 5, a variável em questão trata das três pessoas mais importantes no 

comércio, no período de 1990 a 2000, no município, segundo os Vereadores locais.  

João Henrique Cavalcanti é o destaque no comércio. O que ele tem em comum com o 

grupo de Fernando Bezerra Coelho, PPS, é que seu pai foi adversário “histórico” de 

Nilo e Oswaldo Coelho. Já Eurico de Sá Cavalcanti é historicamente ligado a este 

                                                 
32 C.f. Tereza SEREJO, Coronéis sem patente: A modernização conservadora no sertão pernambucano. p.187. 
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último, desde o tempo da ARENA. Foi Vereador durante 6 mandatos consecutivos, é 

um político fiel ao grupo Coelho de Oswaldo por mais de 40 anos. 

Nesta opção do questionário de pesquisa, o número de escolha apresentou uma 

variável muito diversificada quanto aos nomes escolhidos. Com isto o percentual dos 

escolhidos foi menor do que a tendência que vinham apresentando as tabelas 1 e 2 em 

prol da família Coelho. No entanto, ainda se nota a presença de um membro da família 

no comércio e serviços através de Caio de Souza, filho do Industrial Paulo de Souza 

Coelho e irmão do Prefeito Fernando Bezerra Coelho, com 15%.   

 

Tabela 6  

 José Carlos Moura Alírio Brandão Augusto de Souza Coelho 

Validade 20 20 20 

Nº de escolha 13 5 3 

Percentual 65% 25% 15% 

        Fonte: SPSS/Ruyter/2000 

A variável simples da tabela 6 diz respeito às três pessoas mais importantes na 

área de saúde, no período de 1990 a 2000, no município de Petrolina, segundo a 

opinião dos Vereadores. 

 Todos os três nomes citados na pesquisa são médicos atuantes, desenvolvem 

suas atividades exclusivamente na medicina, com exceção de Augusto de Souza 

Coelho, que também atua na política. Filho mais novo do Coronel Clementino Coelho, 

foi Vereador e Prefeito de Petrolina pelo antigo PDS. 

 José Carlos Moura e Alírio Brandão nunca exerceram mandato político, mas 

ambos acompanham politicamente o Deputado Oswaldo Coelho, PFL.  

 

TABELA 7 

 Terezinha Teixeira 

Coelho 

Valdenor Ramos Anete Ferraz 

Validade 20 20 20 

Nº de escolha 10 10 3 

Percentual 50% 50% 15% 

        Fonte: SPSS/Ruyter/2000 
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A tabela 7 apresenta a variável sobre as três pessoas mais importantes na 

educação, no período de 1990 a 2000, segundo opinião dos Vereadores. A Professora 

Terezinha Teixeira Coelho é atualmente Vereadora eleita pelo PPS, partido do Prefeito 

Fernando Bezerra Coelho. Exercendo também a função de diretora do Colégio Dom 

Bosco, o mais antigo da região do Submédio São Francisco, é apontada por 50% dos 

seus parentes como a pessoa mais importante para educação local. 

 Valdenor Ramos é Engenheiro Civil de formação, foi também apontado por 

50% dos Vereadores como um destaque na educação. Foi vereador por três legislaturas 

e atualmente exerce o cargo de Diretor da Faculdade de Administração de Petrolina. É 

também um antigo aliado de Fernando Bezerra Coelho. 

 Anete Ferra, que é ligada por parentesco ao Deputado Ranilson Ramos, PPS, 

teve 15% do total de indicação. 

 

Tabela 8  

 CODEVASF INSS EMBRAPA 

Validade 20 20 20 

Percentual 60% 45% 35% 

TOTAL 12 9 7 

       Fonte: SPSS/Ruyter/2000 

 

A CODEVASF aparece na tabela 8, na variável sobre os organismos Federais 

mais importantes de Petrolina, entre os anos 1990 e 2000, segundo a opinião dos 

Vereadores. 

 Os Vereadores ratificam a importância da CODEVASF para o município de 

Petrolina. Dentre os Vereadores 60% a indicam como o organismo Público Federal 

mais importante sediado no município. O INSS fica com 45% das indicações, depois a 

EMBRAPA com 35%. Os Vereadores seguem a linha dos chefes políticos locais, nas 

agrovilas do Perímetro Irrigado Senador Nilo onde residem milhares de eleitores. Tal 

fato também confirma o grande número de vereadores com atuação na zona rural do 

município, conforme os dados do gráfico 1. 
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CONCLUSÃO DA PESQUISA DE OPINIÃO COM OS VEREADORES DE 

PETROLINA. 

 

 Para a representação do povo petrolinense, através da Câmara Municipal de 

Vereadores Plínio Amorim, a família Coelho é uma unanimidade no quesito de 

importância, traduzida no poder local. 

Essa demonstração não deixa dúvidas sobre a confirmação de que, 

independente de partido político, a referida família tem todo o respaldo para exercer o 

poder de mando na cidade de Petrolina. 

 Ainda de acordo com os Vereadores, a família Coelho possui as pessoas mais 

importantes do município, em vários segmentos sociais, nas mais diversas áreas de 

atuação, que vão desde a política e a indústria, passado pelo comércio, a saúde e a 

educação. 

A faculdade de nomear pessoas “amigas” para chefiar os organismos 

governamentais de representação local faz da família Coelho “Os Donos do Poder”, 

além de torná-los aceitos e respeitados por uma maioria considerável dos habitantes 

locais, conforme resultados das últimas eleições. 

 Essa simples amostra, através desta pesquisa qualitativa com a Câmara de 

Vereadores, dá uma pequena noção da dimensão da política que a família Coelho 

pratica, independente de grupos. Seja do PFL ou do PPS, os Coelho ocupam todos os 

espaços. 

Os procedimentos desses atores no cenário político petrolinense levam cientistas 

políticos, pesquisadores e imprensa em geral a produzir diversas análises e até 

especulações sobre o que realmente se encontra por trás desse “biombo” familiar, que 

é responsável pela permanência dos Coelho no poder local desde o ano de 1955. 

A primeira idéia que vem à cabeça de qualquer pessoa, por mais comum que seja, 

é a de que existe mesmo um pacto para a alternância de poder entre eles, mantendo-o 

sob o controle da família, independente de partido político ou grupo empresarial a que 

pertençam. O importante é que o poder permaneça na família, pois assim todos serão 

beneficiados. 
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Em entrevista à Revista Fotos do Vale, a jornalista Roseanna Albuquerque faz a 

seguinte pergunta ao Prefeito Fernando Bezerra Coelho: “Muitas pessoas especulam 

que esse “racha” na família Coelho é apenas encenação, que seria uma estratégia 

armada pelo grupo para se manter no poder. O que diz sobre isso?” 

Coelho responde: 

“Esse tipo de compreensão pode até ser colocado por pessoas 

que não vivem em Petrolina e por conta da distância acham 

que a briga da família é algo inventado. Mas quem mora na 

cidade e vem acompanhando a trajetória política nesses 

últimos quatorze anos pode dar seu testemunho de essa é uma 

briga real motivada por princípios e propósitos distintos, por 

prioridades públicas distintas. Petrolina tem um povo muito 

atento a suas liberdades e seus direitos e não poderia engolir 

uma farsa por quatorze anos de vida pública. Esses 

comentários são recorrentes por parte de alguns setores da 

imprensa estadual que não reconhece os meandros da política 

local nem os atores da política Petrolinense”(COELHO, 

2001:05). 

Fernando Bezerra Coelho se refere aos quatorze anos seguintes à briga familiar, 

mas não especifica, nem comenta a “coincidência” da alternância entre ele e seu primo 

na Prefeitura, com dois mandatos para cada. Existe uma clara separação entre 

economia e política na família, uma vez que esta representa uma hegemonia familiar.  

Além da pesquisa com os vereadores, uma maioria considerável de políticos de 

todos ao partidos existentes em Petrolina33, estudantes, técnicos, intelectuais, donas de 

casa, comerciários e colonos dos projetos de irrigação da CODEVASF foram ouvidos. 

Pessoas que aventam a possibilidade de haver um projeto familiar de poder, e o “racha 

familiar é um faz-de-conta”. 

                                                 
33 Protocolamos em mãos com a secretária do Prefeito. Sra. Ângela Brandão, um ofício do Coordenador do 
Mestrado de Ciência Política da Universidade Federal Pernambuco-UFPE, Professor e Doutor Luciano Oliveira, 
solicitando uma entrevista nossa com o prefeito Fernando Bezerra Coelho, PPS, mas infelizmente, durante os 
quarenta dias que estivemos em Petrolina não fomos agendados. 
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O poder é, simplesmente, uma das dimensões da política brasileira, ideologia34 

é o que menos se leva em consideração, o importante é a sobrevivência política. 

Onde fica a imprensa que, segundo Fernando Bezerra Coelho, “não conhece os 

meandros da política Petrolinense”? Será que pode realmente informar a 

sociedade, quando um membro de uma poderosa oligarquia resolve dar uma 

guinada de cento e oitenta graus, ou seja, disparar do antigo PDS para o PPS?  

Segundo o professor de Sociologia da FACAPE (Faculdade de Ciências da 

Administração de Petrolina), Esmeraldo Lopes, “Racha não é igual à ruptura. Não 

vejo ruptura na medida em que (sic.) os interesses familiares não ficaram 

ameaçados, antes disso entendo, (sic.) que o vazio de oposição, deixa a família 

bastante tranqüila, ofereceu oportunidade para que passassem a disputar o poder 

entre si, principalmente porque, intencionalmente ou não, Fernando ocupou o 

espaço que vinha sendo construído pela oposição há tempos, esvaziando-a, 

desmobilizando seus membros e os colocando no ostracismo”.(LOPES, in 

RODRIGUES, 2001:92). 

Portanto, pela simples amostra desta pesquisa conclui-se que, com o poder 

político dos Coelho, obtido através da herança do patriarca Coronel Clementino de 

Souza Coelho, conservadas as características atuais de clientelismo e 

patrimonialismo, os Coelho serão, ainda por longos anos,  os Neocoronéis do sertão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
34 Para Bobbio, “ideologia designa o genus, ou species  diversamente definida, dos sistemas de crenças políticas: 
um composto de idéias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os 
comportamentos políticos coletivos” (BOBBIO, 2000:585). 
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Foto 4 

 

 

FRENTE DE TRABALHO NO SERTÃO DE PERNAMBUCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 - 

Clientelismo e poder local 

 

Clientelismo, “esse uso o encontramos, primeiro lugar, nas pesquisas sobre 

modernização política e sobre as realidades sociais em transformação entre o 

tradicional e o moderno, onde o modo capitalista de produção e a organização 

política moderna, apoiada num aparelho político administrativo centralizado, se 

compenetram, mas não conseguiram abalar completamente as relações sociais 

tradicionais e o sistema político pré-existente”(BOBBIO, 1983:837). 
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 Entre outros, o principal fator para manutenção do poder local da família 

Coelho tem sido as relações de clientela, que ela conservou ao longo de quase meio 

século de domínio político.  Para João Morais de Souza, as “relações de dom35 e 

contra dom, [...] envolvem os mesmo expedientes pelos quais os partidários foram 

conquistados e que, na condição de cabos eleitorais, passam a utilizar na conquista 

do voto. São eles: o empreguismo, o assistencialismo, o paternalismo e o clientelismo 

(2001:159)”. 

 Com isto, a família Coelho conta, na prática, com uma extensa rede de 

clientela36 recrutada nos mais diversos segmentos sociais de Petrolina e de algumas 

cidades da região do sub-médio São Francisco. Nestas cidades, contam com gestores 

da indústria e do comércio, pequenos, médios e grandes produtores agrícolas, 

funcionários públicos (diretores regionais de órgãos públicos, professores, técnicos e 

auxiliares administrativos), colonos dos projetos de irrigação, líderes sindicais, 

pastores protestantes, padres, bancários e uma grande leva de profissionais liberais, 

tais como: advogados, médicos, odontólogos, enfermeiras etc. 

 

 Segundo Ronald H. Chilcote (1991), o paternalismo aliado ao poder de mando 

da família fica patente na sua entrevista com Maria Maga Liberalino da Silva, que lhe 

disse agradecer ao Deputado Oswaldo Coelho, PFL, pela compra de uma máquina de 

costura, “ele me ganhou com isso”. Figura popular, ela representava centenas de votos 

para os Coelho. “Uma vez, relembra ela, construíra ilegalmente, um muro para evitar 

que estacionasse automóveis diante do seu bar, e fora presa por isso; no dia seguinte, 

Paulo Coelho (irmão de Oswaldo) fez seu advogado resolver o problema, com a 

construção de alguns pilares e pagamento de indenização pelo muro que fora 

                                                 
35 Ver  construindo referencial teórico. 

36“Clientela faz parte dos grupos que se tornam, ao mesmo tempo, os interlocutores privilegiados e os 

beneficiários máximos das opções políticas; e a relação de colonização, por meio da qual alguns grupos de 

pressão, por costume ou por real poder de recato, ficam em posição de vetar a nomeação ou de impô-la 

(BOBBIO, 2000:569)”.  
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derrubado. Quando, depois disso, exigiu a demissão do Delegado, ele foi transferido 

para outra cidade (CHILCOTE, 1991:294)”. Em 1982, concorrendo pela primeira vez 

pelo PDS, Maria Maga como é conhecida, foi uma das Vereadoras mais votadas do 

município com 1.473 votos. 

 É importante ressaltar que a rede de clientela é disponibilizada, quase na sua 

totalidade, nos serviços públicos, formando um verdadeiro exército de cabos eleitorais. 

 A cidade de Petrolina funciona como o maior pólo de desenvolvimento regional 

do sertão do São Francisco e, por isto, tem atraído muitas pessoas de outras regiões e 

estados do país. Esses imigrantes se adaptam e logo se incorporam como cabos 

eleitorais da família Coelho, evidentemente, na espera de uma recompensa. A gratidão 

pode chegar até com um cargo de vereador, emprego para os filhos, noras e netos etc. 

 Conforme pesquisa realizada com os Vereadores locais, os membros da família 

Coelho são, para eles, importantes nos principais segmentos da sociedade (político, 

saúde, educação, agricultura, indústria e comércio), o que lhes facilita a manutenção da 

rede de clientela. 

De acordo com as entrevistas de campo, os pedidos mais comuns da clientela, 

na agricultura, vão desde a liberação de lotes de terra nos projetos de irrigação da 

CODEVASF, créditos bancários e outros insumos até pedidos de dispensa de 

pagamentos de fornecimento da água para irrigação; na saúde, tratamentos médicos, 

remédios, cirurgias, ligaduras de trompas, extrações de dentes, dentaduras etc; na 

educação, bolsas escolares, cadernos, lápis, livros escolares, estágios remunerados e 

cartas de apresentação. Além destes, são atendidos também auxílios emergenciais 

diversos tais como: aquisição de botijão de gás, contas de luz e de água em atraso, 

feiras, passagens de ônibus, óculos, combustíveis, enxadas, rolos de arame farpados e 

patrocínio para festejos nos bairros e povoados rurais. 

 Para o Deputado Ranilson Ramos, PPS, “são pedidos de uma população 

carente, que às vezes não podemos negar. Alguns são emergenciais mesmo!” 

(ENTREVISTA, 2001). 

 Segundo um técnico da CODEVASF (novamente, deseja não se identificar), 

“As inscrições para estágios na empresa são feitas no escritório político do Deputado 
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do PFL, Oswaldo Coelho. O próprio superintendente37 local da CODEVASF vai 

receber os formulários dos candidatos, e, junto com a secretária do Deputado faz a 

seleção dos apadrinhados”. 

 Para o deputado Estadual Diniz Cavalcanti, PMDB “a CODEVASF é mais 

importante para região do que o governo do Estado em termos de obras. Mas 

acontece que o deputado Oswaldo Coelho é o dono, e só faz obras para ele. Só faz 

obras em Petrolina, esquece Cabrobó, Orocó, Lagoa Grande e Belém do São 

Francisco”(ENTREVISTA, 2002). 

 É público, em Petrolina, o uso eleitoral da CODEVASF pelo Deputado 

Oswaldo Coelho. Fato que o mesmo, em entrevista, justificou: “Eu apenas continuo a 

bandeira de Nilo, que era a irrigação. A CODEVASF é o órgão mais importante para 

o nosso desenvolvimento, temos conseguido verdadeiros milagres!”. (ENTREVISTA, 

2001) 

 “Entra governo e sai governo, sobe ministro e cai ministro, e a CODEVASF 

não muda de dono. É controlada com “mão-de-ferro” pelo Deputado Oswaldo 

Coelho. Basta dizer que o presidente Aírson Lócio encontra-se no cargo há doze anos 

(desde o governo Sarney), sob a proteção política do PFL, alegando ter sido boa para 

Pernambuco sua indicação, como também para o parlamentar.” (JORNAL DO 

COMMERCIO, 04/03/2001). 

 Para Eli Diniz “O clientelismo faz parte de uma cultura de máquina política, 

incorporada à engrenagem de um sistema, que antes de tudo, define exploração e 

dominação.O requerimento das massas que as classes dominantes fazem as colocam 

de certa forma em determinadas circunstâncias, débeis e frágeis. Mas que geralmente 

são compatibilizados os interesses” (DINIZ, 1982:19). 

 

                                                 
37 Apesar de solicitar oficialmente uma entrevista, através de Oficio da Coordenação do Mestrado de Ciência 

Política da UFPE (julho de 2001), o superintendente não recebeu o pesquisador, nem concedeu entrevista. 

Gentilmente recebido pelo seu chefe de gabinete, o agrônomo Maurílio Reis, o entrevistador foi encaminhado  a 

outros técnicos. 
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3.5 - O insucesso da “autêntica” oposição local aos grupos dominantes. 

 
         Por que têm sempre fracassado as tentativas da oposição “autêntica” de chegar 

ao poder no município de Petrolina? 

Com a eleição de José de Souza Coelho, filho do Coronel Clementino de Souza 

Coelho (mais conhecido como Coronel Quelê, falecido em 1952), para Prefeito no ano 

de 1955, a oposição do município de Petrolina passou a amargar duras derrotas e 

fracassadas tentativas de chegar ao poder consecutivamente.  

O maior opositor a família Coelho, que chegou a disputar a Prefeitura local, foi o 

Coronel João Barracão, que depois dessa eleição, (1955) retirou-se da política, 

voltando-se, exclusivamente, aos seus negócios comerciais. 

Quatro anos depois do primeiro embate, um outro membro da família Barracão 

voltaria a participar de eleições, em 1959. Foi um filho deste como vice-prefeito na 

chapa do candidato a Prefeito, o comerciante João Batista Cavalcanti Alves, que 

perdeu para o Engenheiro carioca Luiz Augusto Fernandes, ligado à parentela Coelho 

por laços de um casamento com uma sobrinha do Coronel Clementino de Souza 

Coelho, Sra Yêda Coelho Fernandes. 

O grande arquiteto do poderio político dos Coelhos era o então jovem Deputado 

Federal Nilo de Souza Coelho, que tinha grande penetração na esfera política estadual, 

e que, nessa eleição, conseguiu neutralizar o apoio do Governador Cid Sampaio à 

família Barracão e ao seu candidato a Prefeito. 

Contando apenas com recursos dos poucos correligionários locais e seus 

próprios, João Batista Cavalcanti não conseguiu barrar o “rolo compressor” da família 

Coelho, perdendo a eleição para Prefeito. 

Era a segunda vez que o grupo Coelho colocava em prática o seu grande trunfo 

para perpetuação do poder: “A operação desmantela oposição” (que extingue de vez a 

oposição ou se alia à mesma) e o fez com sucesso. A partir daí, somente no final dos 

anos setenta e oitenta, surgiria um pequeno grupo através do MDB, que também seria 

abatido logo após a primeira eleição.  

Em 1963 houve uma pequena movimentação em torno da volta de uma 

oposição, mas plenamente sem sucesso, por parte do Sr. Antonio Barracão, que 
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isoladamente tomou para si o propósito em sair candidato a prefeito pelo PTB, 

organizando uma chapa onde ele era o único candidato. 

 Sozinho enfrentou o grupo Coelho, nem mesmo um nome para vice-Prefeito 

ele conseguiu. Atribui-se o fato ao temor por partes de alguns às represálias da família 

do Coronel Quelê, que se mantinha vigilante a qualquer movimentação oposicionista 

ao seu mandonismo local. 

Nesta ocasião o Sr. Antonio Barracão enfrentou o filho do Coronel Quelê, o ex-

Prefeito José de Souza Coelho, que se elegeu com mais do dobro da sua votação38. 

A esta altura a família Coelho, chefiada por Nilo Coelho, temida, era também o 

que se chama até hoje: “grandes profissionais da política” - lançavam mão de tudo 

para manter-se no poder. Eram paternalistas, clientelistas, donos de currais eleitorais e 

donos de um grande patrimônio econômico e financeiro. 

Com o golpe militar de 1964, a família Coelho, que deu apoio à ditadura, 

consolidou ainda mais o seu império, conseqüentemente jogou uma “pá de cal” na 

oposição, sepultando-a por um longo período. 

Como apreço do seu apoio dado aos golpistas militares de 1964, Nilo Coelho 

recebeu de presente o cargo de Governador do Estado de Pernambuco para o período 

1967-1971. 

Ao substituir o Governador Paulo Guerra (que era Vice do deposto Miguel 

Arraes), Nilo Coelho declara: “Quem chegar ao governo de Pernambuco na atual fase 

da política brasileira, será para assegurar a unidade da Revolução de 31 de março de 

1964 que salvou o país da anarquia e tem como presidente Castelo Branco” 

(COELHO in CAVALCANTE, 1997:119). 

Depois de trinta anos sem uma oposição sistematizada, a família Coelho vai se 

deparar com a criação do diretório municipal do MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro) pela resistência dos jovens José Walter Lubarino, Rui Amorim, Joaquim 

Florêncio Cavalcanti Coelho, Vinicius de Santana, Carlos Alberto Possídio e o Padre 

Mansueto de Lavor entre outros. 

                                                 
38 José de Souza Coelho prefeito eleito: 4.078 votos válidos e Antonio Barracão 1.746 votos válidos (Cartório 
Eleitoral de Petrolina - 2001). 
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Em 1976 esse grupo de jovens do MDB local resolve apresentar uma 

candidatura própria a prefeito municipal. A escolha recai sobre o advogado 

Petrolinense, José Walter Lubarino, companheiro de Jarbas Vasconcelos39 nas lutas 

estudantis pela redemocratização do país, na Faculdade de Direito do Recife. 

O advogado José Walter Lubarino vem de uma família de classe média, sem 

qualquer vínculo afetivo ou empregatício com a parentela dos Coelho. Seu pai era um 

antigo funcionário público da Rede Ferroviária Leste Brasileira, mais popularmente 

conhecida como “Leste”, (onde surgiu o primeiro núcleo do Partido Comunista 

Brasileiro – PCB no interior do sertão de Pernambuco) sua mãe uma simples Dona de 

casa.  

Portanto, não havia nenhum tipo de dependência sua em relação ao grupo 

dominante, porque é costume local o pai dos jovens recém formados irem bater à porta 

do grupo Coelho para um emprego público ou privado para o filho “doutor”. Ou seja, 

continua a prática do clientelismo, um traço marcante do coronelismo no Brasil, por 

sua vez, também local.  

Pela ARENA (Aliança Renovadora Nacional), a família Coelho tergiversava 

quanto à indicação do ex-vice-Prefeito de Petrolina, por duas vezes, o rico e 

importante empresário de transportes urbanos e postos de gasolina, Diniz Cavalcanti. 

Que, humildemente, fazia questão em dizer: “comecei minha vida como motorista de 

caminhão de Joaquim André, o meu pai” (ENTREVISTA, 2001). 

 Este fato demonstrava o conservadorismo da família Coelho, sobre a 

 qual um dos irmãos Coelho chegou a protestar: “Petrolina é uma cidade importante e 

não pode ter como prefeito um motorista de caminhão!” (Depoimento anônimo). Mas 

Diniz Cavalcanti contou com o apoio do líder maior, Nilo Coelho, e saiu candidato 

numa eleição muito acirrada que Ronald Chilcote descreve como:“ uma campanha 

muito animada, havendo inclusive um grande comício no qual Paulo Coelho, irritado, 

dispersou a multidão com um tiro de pistola” (CHILCOTE, 1991:290). 

Era o início da oposição em plena efervescência dos “anos de chumbo” pós 64. 

Lubarino conseguiu a façanha de 5.641 votos válidos (TRE-PE) o que para a época era 

                                                 
39 Jarbas Vasconcelos foi eleito governador do Estado de Pernambuco pela coligação PMDB/PFL para o período 
1998-2002. 
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um grande feito para a oposição (os comunistas, como eram chamados os militantes do 

MDB), ter conseguido essa quantidade de votos no “feudo” dos Coelho, onde até então 

existia um partido único, a ARENA. 

Diniz Cavalcanti foi eleito com 12.255 votos válidos (TRE – PE). Contou com 

todo o apoio do ex-Governador Nilo Coelho, que governou Pernambuco de 1967 a 

1971. Segundo Leda Rivas, “A meta da interiorização do desenvolvimento aparece 

como cumprida, a se considerarem os dados exibidos pelo Centro de Estudos e 

Pesquisa do Memorial Nilo Coelho, de Petrolina,” (RIVAS, 2001:86 e 87) entre as 

quais destacamos: 

A pavimentação de 865 Km de estradas, interligando todas as regiões do 

Estado; implantou a Fundação de Ensino Superior de Pernambuco – FESP; Promoveu 

a fixação de médicos na maioria das cidades do Interior. Iniciou o Programa de 

Abastecimento d água e de Saneamento; e reestruturou o banco do Estado de 

Pernambuco – BANDEPE. 

Então Diniz contava não só com os efeitos locais das grandes obras do ex-

Governador, mas também com o Nilo Coelho empresário, que não parava de levar as 

obras públicas para sua terra natal Petrolina 

A luta do MDB tinha um objetivo maior que era lutar pela redemocratização do 

país, para que suas instituições funcionassem para o bem de todos, não apenas para 

grupos privilegiados. O grau de consciência política nas cidades do interior era 

também privilégio de poucos. Onde analfabetos votavam, o clientelismo reinava. O 

poder econômico, neste caso de Petrolina, era fator determinante para uma vitória 

eleitoral. 

Pela ótica do povo carente do sertão o MDB não tinha nada de concreto para 

mostrar40, para ser feito ou a fazer. Essa era a visão de mundo que o oprimido 

assimilava. Conforme Joaquim Florêncio Cavalcanti Coelho, do MDB, “Nós não 

                                                 
40 “A instalação da Escola Agrotécnica Federal de Petrolina pode ser vista na perspectiva institucional como 
obrigação do setor público. No entanto, de fato ela é percebida pela maioria da população como uma espécie de 
dádiva, favor ofertado pelo grupo. A idéia que fica é que sem a intervenção do grupo, pouca coisa teria sido feita 
no município. Essa idéia é fortalecida pelo desempenho da oposição aos Coelho, que não tem dado mostras de 
que faria uma administração diferente, pois lhe falta experiência, e, quando assume cargos públicos eletivos na 
localidade, suas atuações têm sido tímidas” (SOUZA, 2001: 298). 
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tínhamos, nem era ético oferecer qualquer moeda pela troca do voto (Entrevista, 

2001)” 

Então, para Joaquim, ficava difícil a oposição viabilizar seu projeto de poder 

local junto a toda essa massa clientelista e analfabeta, mesmo assim, acreditava que 

poderia mudar a situação. 

Essa foi uma eleição,  para Prefeito em 1976, que abriu caminho para que 

surgissem outras manifestações de oposição ao poder local. Pela primeira vez seria 

eleito um Vereador de oposição, doze anos depois do golpe militar: Rui Amorim, pelo 

MDB. 

A experiência e astúcia de Nilo Coelho não deixaram a oposição prosperar em 

solo Petrolinense, enquanto ele viveu. 

 Em 1978 ele consegue se eleger Senador da República com ajuda do casuísmo 

das sublegendas das ARENAS I e II, Jarbas Vasconcelos, MDB, foi o derrotado. 

Apesar do cerco, o MDB conseguiu eleger o seu primeiro Deputado Estadual no 

sertão do Francisco, o Padre Mansueto de Lavor, que disputou os votos locais com 

Honório Rocha, candidato da ARENA e representante da família Coelho. Este fez 

“dobradinha” com Osvaldo de Souza Coelho, filho do Coronel Quelê e irmão de Nilo 

Coelho, para Deputado Federal, ARENA. 

No plano nacional, o MDB avançava rumo ao poder em vários estados 

brasileiros. Para barrar esta escalada, os Generais golpistas impuseram ao país a 

prorrogação dos mandatos dos atuais Prefeitos (eleitos em 1976) por mais dois anos. 

Diniz Cavalcanti, da ARENA, foi o beneficiado em Petrolina. 

Em 1982 os partidos receberam novas denominações, a ARENA (Aliança 

Renovadora Nacional) virou PDS (Partido Democrático Social) e o MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro) por uma teimosia e resistência aos Generais 

golpistas, através do seu Presidente Nacional, Deputado Federal Ulisses Guimarães, 

resolveram apenas acrescentar a letra “P”, então, passou a se chamar Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro – PMDB. 

À medida que o tempo avançava o poderio político e econômico da família 

Coelho mais se consolidava  na região, capitalizados com ajuda das grandes obras do 

“Pra Frente Brasil”. Surgiram a Barragem de Sobradinho da CHESF, os Projetos de 
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Irrigação do Bebedouro e o Massangano (Atualmente Projeto senador Nilo Coelho) 

entre outros. Isso lhes deu grande poder de sustentação na manutenção do poder local.  

Porque ao mesmo tempo movimentava a economia regional e ainda proporcionava 

milhares de empregos para sua clientela. 

Para as eleições de 1982 a oposição local apresentou como candidato a Prefeito 

pelo PMDB, o livreiro e economista Joaquim Florêncio Cavalcanti Coelho (sem 

parentesco com o grupo Coelho). “Mais ou menos nessa época, Joaquim anunciou sua 

candidatura a prefeito, que um partidário seu descreveu como sendo estouro do curral 

eleitoral” (CHILCOTE, 1991: Nota 112:304). 

 Tiveram a façanha de conseguir mais de 10.418 (TRE-PE) votos num colégio 

eleitoral de 33 mil. A vitória da família Coelho foi através do filho mais novo do 

Coronel Quelê, Augusto de Souza Coelho com 19.642 votos (TRE-PE).  

Apesar da derrota a oposição ainda obteve alguns ganhos. Conseguiu aumentar 

para quatro o número de vereadores. 

Ainda segundo Ronaldo Chilcote, “uma vez terminada a campanha, Joaquim 

Florêncio sentiu que se tornara mais sensível aos problemas e necessidades do povo e 

jurou que continuaria em seu esforço para desalojar os Coelho do poder. Quando o 

governo municipal de Augusto Coelho determinou um aumento de 795% (setecentos e 

noventa e cinco por cento) no imposto sobre sua livraria, ele suspeitou de represália” 

(CHILCOTE, 1991:305). 

Ele quebrou sua jura e saiu da política por um período, retornando tempos 

depois numa candidatura de protesto pelo PSB, por ter perdido a sigla do PMDB para 

o grupo de Paulo Coelho. Depois dessa, saiu de vez sem nunca mais retornar à 

militância partidária. 

O padre Mansueto de Lavor consegue com muito sacrifício sagrar-se Deputado 

Federal pelo PMDB. Com a derrota do candidato a Deputado Estadual Rui Amorim, a 

oposição fica sem um representante na assembléia legislativa do Estado. 

Mesmo sem um plano de poder definido e sem condições materiais para 

enfrentar a oligarquia Petrolinense, o PMDB já contabilizava alguns ganhos políticos 

tais como um Deputado Federal e quatro Vereadores, além de angariar simpatizantes 
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junto aos profissionais liberais e estudantes da cidade. Isto, fruto das “batalhas” 

eleitorais das eleições de 1976, 1978 e 1982. 

Para 1986 o PMDB esperava melhorar ainda mais o seu desempenho eleitoral 

na região, porque em 1984, surge uma dissidência econômica e política na família 

Coelho. 

O industrial Paulo Coelho e filhos abandonam o grupo e vão para a oposição. 

Além da experiência acumulada, houve também o fato da morte do esteio da família, o 

Senador do PDS Nilo Coelho, em 1983, tendo sido o político mais importante da 

família e, caso ainda estivesse vivo, provavelmente o grupo não teria se dividido. 

Em 1986 era adiada mais uma vez a eleição municipal. A disputa agora era para 

o governo do Estado.  

Através do candidato a Governador pelo PMDB Miguel Arraes o grupo Paulo 

Coelho e filhos são levados a filiar-se ao diretório local do PMDB. Alguns partidários 

protestaram, ouve até quem saísse do partido. Porque para esses, Paulo Coelho e 

filhos, entre eles o deputado do PDS Fernando Bezerra Coelho - eram adversários 

históricos, tinham apoiado o golpe militar, eram da Ex-ARENA e ex-PDS, históricos 

adversários na política local. 

  Como era que os “autênticos” explicariam este fato novo para o povo?  

Alguns simplesmente achavam que o grupo de Paulo Coelho e filhos logo 

dominaria a oposição em Petrolina. Os que apostaram nesta hipótese acertaram. 

A partir dessas filiações e de mais outros amigos seguidores de Paulo Coelho, a 

oposição em Petrolina passa a ter cara de Coelho também, e com isso “sofre da crise 

de identidade” dizia-nos um militante da época.  

A estas alturas, o histórico e pioneiro opositor da família Coelho pelo PMDB, 

José Walter Lubarino decide dedicar-se à sua banca de advocacia, ou seja, abandona 

para sempre a política partidária, apesar dos apelos do amigo Jarbas Vasconcelos, 

Presidente do Diretório Estadual do Partido.  

O padre Mansueto de Lavor abre o espaço no partido para candidatura a 

Deputado Federal de Fernando Bezerra Coelho, em troca de apoio à sua para o 

Senado. 
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Eleito o Governador Miguel Arraes, o atendimento aos pleitos da região ficam 

nas mãos do também eleito Deputado Federal pelo PMDB, Fernando Bezerra Coelho. 

Foi o começo do fim da oposição autêntica no município de Petrolina. 

Em 1988 o prognóstico da oposição, atribuído ao Padre Mansueto de Lavor em 

que “a família Coelho dividida, enfraqueceria” não se confirmou. Nem mesmo sua 

eleição ao Senado pela Frente Popular de Pernambuco tornou a oposição local viável 

em Petrolina. 

  Nesse ano, o grande vencedor da política local foi o antigo PDS, agora chamado 

de PFL (Partido da Frente Liberal) sob a liderança familiar dos Coelho através do 

Deputado Federal Oswaldo de Souza Coelho.  

 E assim foram se acumulando os fracassos das oposições sem vínculos com a 

família dominante (Coelho), nas sucessivas eleições locais nos anos de 1988, 1992, 

1996 e 2000. 

A substituição da oposição autêntica (sem vínculo com a família Coelho) só 

veio a ressurgir com o aparecimento do PT (Partido dos Trabalhadores) em 1992, mas 

durou pouco.  

Pois, no ano 2000 o PT aceitou a vaga de vice-Prefeito na chapa de Fernando 

Bezerra Coelho, convertido ao  PPS, em troca do tempo de televisão no horário 

eleitoral gratuito. 

Um filiado do PT (pediu sigilo nas suas declarações por questões internas do 

partido) nunca concordou com essa aliança, porque para ele, o Prefeito Fernando 

Bezerra Coelho “vai fazer com o PT a mesma coisa que fez com o PMDB, ou seja, vai 

destruí-lo e desmoralizá-lo”. 

Atualmente o que chamam de oposição em Petrolina é o PPS, que mantém o 

governo local em aliança com o PT na vice-Prefeitura, liderado pelo Prefeito Fernando 

Bezerra Coelho, que conta ainda com o seu irmão, o Deputado  Federal Clementino de 

Souza Coelho (neto do coronel Quelê), o Deputado Estadual Ranilson Ramos e uma 

bancada de Vereadores considerável.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2.A CODEVASF E AS DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

Foto 5 

 

          ASPERSOR  

 

                            
Foto CODEVASF/2000  

 

 

Foto de jovens colonos da CODEVASF recebendo treinamento para utilização do 

aspersor para irrigar a terra.    
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2.1   ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA 

 

 O município de Petrolina possuía, em 1998, uma densidade demográfica de 

46,79% habitantes por Km² e ocupava a quinta colocação no Estado de Pernambuco, 

em crescimento populacional41, com uma taxa anual de 3,2% e elevadas taxas de 

migração (Ver Tabela 1-“C” Migração). Possuía ainda uma taxa de urbanização de 

77%. Segundo dados do IBGE, do Censo 2000, a população de Petrolina é de 218.336 

habitantes, sendo 166.113 (76%) na zona urbana e 52.223 (24%) na zona rural.  

  Conforme a Tabela 1 “C” - Migração o município de Petrolina possuía uma 

das maiores taxas de migração do Estado de Pernambuco em 1996.  Resultando no 

aumento do seu crescimento populacional. Comparando os percentuais com Recife, 

Pernambuco e Brasil, na variável: pessoas migrantes entre 15 e 44 anos de 

idade/pessoas residentes, observou-se que o percentual de Petrolina 14,41%, foi mais 

que o dobro apresentado pelo Estado de Pernambuco: 6,78%. Na segundo variável, 

com o mesmo enunciado, porém com pessoas com mais de 45 anos ou mais de idade, 

Petrolina apresentou 8,98%, mais do que o triplo do apresentado por Recife (2,74%). 

 

Tabela 1 – “C”  MIGRAÇÃO 
Variávei Petrolina Recife Pernambuco Brasil 

15 a 44 anos de idade/pessoas residentes 15 a 44 

anos de idade (%) 

45 anos ou mais de idade/pessoas residentes 45 anos 

ou mais de idade (%) 

4 anos ou mais de idade/ pessoas residentes – 4 anos 

ou mais de idade (%) 

 

14.41 

 

8,98 

 

12,86 

 

51 

 

2,74 

 

4,24 

 

6,78 

 

4,28 

 

5,84 

 

9,01 

 

5,02 

 

7,61 

       Fonte: IBGE/BIM, Contagem da População-1996 

 

                                                 
41 No Censo do IBGE de 1960, a população de Petrolina era de 35.517 habitantes, passou para 61.923 no de 
1970, chegou a 104.300 em 1980 e 166.893 no ano de 1990. Vale salientar que em 1991 o município de 
Petrolina perdeu dois distritos: Dormentes e Lagoas. Com a emancipação de Dormentes, Lagoas foi incorporada 
a esse novo município.  Atualmente o município de Petrolina conta com três distritos: Rajada, Cristália e Curral 
Queimado.  
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Ainda de acordo com a Tabela 1 “C”- Migração o município de Petrolina 

possuía uma taxa uma das maiores taxas de migração do Estado em 1996. 

Comparando os percentuais com Recife, Pernambuco e Brasil, na variável: migrantes 

com 15 a 44 anos de idade/pessoas residentes, observou-se que o percentual de 

Petrolina 14,41%, foi mais do que o dobro apresentado pelo Estado de Pernambuco: 

6,78%. Também na segunda variável, com o mesmo enunciado, porém com pessoas 

com 45 ou mais de idade, Petrolina apresentou 8,98%, mais do que o triplo 

apresentado por Recife (2,74%). 

Segundo o CONDEPE – Instituto de Planejamento de Pernambuco, “o 

município de Petrolina está localizado numa das áreas consideradas de 

desenvolvimento intenso do Nordeste. Seu dinamismo econômico é derivado dos 

recursos hídricos propiciados pelo Rio São Francisco, com considerável 

aproveitamento na produção agrícola irrigada. Essa posição ensejou o surgimento de 

uma expressiva cadeia produtiva e possibilitou uma integração privilegiada com 

mercados do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil e também exterior. Sua dinâmica 

urbana é resultado da expansão da agricultura irrigada, que possui fortes vinculações 

com a agroindústria e o comércio, notadamente o de insumos agrícolas (CONDEPE, 

1997:24)”. 

Segundo publicação da Prefeitura Municipal de Petrolina (1999): “Petrolina o 

futuro acontece aqui” a partir da década de 80 foi se montando no município uma 

infra-estrutura de transporte42, comunicação43 e equipamentos sociais que contribuíram 

                                                 
42 “O sistema de  transporte rodoviário é o predominante na região. O município de Petrolina é cortado por várias 
Br(s) (232 e 116) e PE(s) 32 e 34, todas pavimentadas, tanto para o interior, como para várias capitais do País, 
destaque para o transporte de cargas. São transportadas por mês uma média de 700 toneladas de frutas. Operam 
no município várias empresas de ônibus de passageiros – interestadual e intermunicipal. O transporte coletivo 
urbano é feito por duas empresas: Transnova e Joalina com 23 ônibus cada. No que tange ao transporte 
ferroviário, encontra-se em construção, com recursos já aprovados no Orçamento Geral da União, a Ferrovia 
Transnordestina que interligará as cidades de Salgueiro e Petrolina, em Pernambuco, e Missão Velha no Ceará. 
A região terá acesso ferroviário ao Complexo de Suape, na Região Metropolitana do Recife, e, pelo, interior, as 
praças de Fortaleza e do Nordeste Ocidental. O município dispõe de um porto fluvial que ocupa uma área de 13 
ha, com dois armazéns com capacidade de armazenagem interna de 6.000 toneladas e um pátio para 
armazenagem a céu aberto de 35.00m² e é utilizado para o Transporte de gipsita, polpa de tomate, milho, escória 
de produtos siderúrgicos e algodão, no trecho Petrolina/Pirapora (MG) com 1.361 Km navegáveis” 
(www.pmpetrolina.gov.br).  
 
43 Conforme dados da Prefeitura Municipal de Petrolina (1999) a cidade dispunha de 7.402 linhas de telefones 
convencionais, distribuídos da seguinte forma: 4.242 residenciais, 2.216 comerciais  e 1.874 celulares. Dispunha 
também  de três jornais (Gazzeta Regional, Folha Verde e Jornal do São Francisco), uma revista (Com Você), 
dois provedores de acesso à Internet, 4 agências de propaganda e duas sucursais de jornais – uma do Jornal do 



 97

para dinamizar a economia local de forma efetiva, com desdobramento no setor 

terciário, atraindo para a região varias instituições financeiras44. “Elevou-se, também, a 

eficiência dos meios de transporte, pela presença do aeroporto45 com capacidade para 

aterrissagens diárias; os meios de comunicações (jornal, radio e tv) foram 

viabilizados; os serviços básicos  (saúde, saneamento, segurança46 e educação) vêm 

transformando o município num pólo de desenvolvimento com influência direta num 

raio de 250 km. São 53 município que têm Petrolina como referência direta ou 

indireta para algum tipo de demanda econômica e/ou social, sendo 20 localizados em 

Pernambuco, 25 na Bahia e 8 no Piauí” (www.pmpetrolina.gov.br).  

Atualmente existem duas faculdade no Município de Petrolina: FACAPE  

(Faculdade de Ciências Contábeis e Administração de Petrolina), com 823 alunos 

(1999), que é uma autarquia, ligada ao município, e a FFPP (Faculdade de Formação 

de Professores de Petrolina), com 1669 alunos (1999), ligada a Universidade de 

Pernambuco, que oferece os seguintes cursos: História, Geografia, Matemática, 

Biologia, Letras e Pedagogia. Há um projeto tramitando no Senado Federal,  em 

Brasília, para a criação da Universidade Federal do São Francisco. 

No que tange ao Ensino Profissionalizante (2º grau), o município dispõe da 

Escola Agrotécnica Federal – oferecendo os cursos de Agropecuária, Zootecnia, 

Agricultura, Infra-estrutura e Agroindústria – da Escola Técnica Federal de 

Pernambuco (unidade Petrolina) – funcionando  os cursos de Agrimensura, 

Edificações, Eletrotécnica, Química, Refrigeração e Saneamento  - e da Escola 

                                                                                                                                                         
Commércio e outra do Diário de Pernambuco. Atualmente o município de Petrolina dispõe de quatro emissoras 
de rádio – Emissora Rural a Voz do São Francisco, com 38 anos de fundação, a rádio Cidade AM, e rádio 
Cidade FM com 20 anos e a Rádio Grande Rio FM, com 10 anos. Dispõe também, há nove anos, de um canal de 
TV – repetidora local da Rede Globo – a TV  Grande Rio. 
 
  
44 Segundo o Censo do IBGE 2000, o município de Petrolina dispõe de 10 agências bancárias. 
 
45“O Aeroporto Internacional de Petrolina é o segundo do Estado e o maior do interior do Norte-Nordeste do 
País. Em agosto de 1999 foram iniciadas as obras de ampliação do aeroporto. A pista foi ampliada de 2.100m 
para 3.000m, com 60 m de “stopway”. A finalidade da ampliação foi receber aviões cargueiros de grande porte, 
possibilitando a exportação de frutas produzidas na região em Vôos diretos, sem escalas, podendo chegar “a 
Europa em nove horas e aos EUA em sete horas. Em 1999, as frutas levavam em média 13 dias para chegar ao 
destino final, por transporte rodoviário e marítimo” (Prefeitura Municipal de Petrolina, 1999:13). 
 
46 Na área de Segurança, Petrolina dispõe dos seguintes órgãos: Ministério da Defesa – 72º Batalhão de 
Infantaria Motorizada do Exército;  Policia Militar do Estado de Pernambuco, 5º Batalhão e uma Companhia do 
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Técnica Federal de Alimentos que é administrada pelo SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) e oferece cursos em processamento de Polpas de Frutas, 

Processamento de Geléias, Congelados, Qualidade de Alimentos pela Higiene e 

Sanitização, Iniciação a Microbiologia, Qualidade Participativa e Iniciação à 

Qualidade Total. 

Várias entidades com sede regional no município, oferecem cursos técnicos: 

SENAI, SENAC, SESI, SESC, SEBRAE, EMBRAPA – CPATSA – 

CODEVASF, CHESF, CDL E VALEXPORT. 

 

Tabela 2 “C” 

 

Número de estabelecimentos e alunos matriculados no ensino Pré-Escolar da rede 

de Ensino de Petrolina 
 Estabelecimentos Alunos Matriculados 

Escola Pública Federal 

Escola Pública Estadual 

Escola Pública Municipal 

Escola Particular 

0 

28 

132 

51 

0 

1281 

2595 

3742 

Total 211 7618 

        Fonte: IBGE/BIM/1998 

 

As tabelas 2 “C”, 3 “C” e 4 “C” demonstram a rede de ensino de Petrolina com 

números de estabelecimentos e alunos matriculados por grau de instrução. As Tabelas 

indicam que, em termos quantitativos, Petrolina é um dos municípios mais bem 

servidos no Estado de Pernambuco em número de estabelecimentos públicos nas três 

esferas de governo: Municipal (297), Estadual (97) e Federal(2). Indicam também que 

o município apresenta altos índices de alunos matriculados do pré-escolar ao ensino 

médio, conforme Tabela 4 “C”. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Corpo de Bombeiros;  Delegacia Regional, Instituto Médico Legal e 1ª e 2ª Delegacias de Polícias – Secretária 
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Tabela 3 “C” 

 

 

Número de estabelecimentos e alunos matriculados no ensino fundamental da 

rede de ensino de Petrolina 
 Estabelecimentos Alunos Matriculados 

Escola Pública Federal 

Escola Pública Estadual 

Escola Pública Municipal 

Escola Particular 

0 

54 

160 

50 

0 

31790 

13790 

7621 

Total 264 52534 

         Fonte: IBGE/BIM/1998 

 

Tabela 4 “C” 

 

 

Número de estabelecimentos e alunos matriculados no ensino médio da rede de 

ensino de Petrolina 
 Estabelecimentos Alunos Matriculados 

Escola Pública Federal 

Escola Pública Estadual 

Escola Pública Municipal 

Escola Particular 

02 

15 

5 

6 

1429 

6243 

708 

1207 

Total 28 9587 

         Fonte: IBGE/BIM/1998 

Ainda com relação à educação, segue a Tabela 5 “C”, com várias variáveis que 

possibilitam comparar percentuais educacionais nos município de Petrolina e Recife e, 

ainda de Pernambuco e Brasil. 

 

 

 

Tabela 5 “C” 

                                                                                                                                                         
de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. 
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Taxas referentes a várias variáveis educacionais dos município de Petrolina e 

Recife, no Estado de Pernambuco e do Brasil 
Variáveis Petrolina Recife Pernambuco Brasil 

Pessoas residentes – 4 anos ou mais de idade que 

freqüentam escola (%) 

Homens residentes – 4 anos ou mais de idade que 

freqüentam escola (%) 

Mulheres residentes – 4 anos ou mais de idade que 

freqüentam escolas/pessoas residentes (%) 

Pessoas residentes – 4 a 6 anos  de idade que 

freqüentam escolas/pessoas residentes  (%) 

Pessoas residentes – 7 a 9 anos  de idade que 

freqüentam escolas/pessoas residentes  (%) 

Pessoas residentes – 10 a 14 anos  de idade que 

freqüentam escolas/pessoas residentes  (%) 

Pessoas residentes – 15 a 19 anos  de idade que 

freqüentam escolas/pessoas residentes  (%) 

Pessoas residentes – 20 a 24 anos  de idade que 

freqüentam escolas/pessoas residentes (%) 

Anos de estudo – pessoas residente – 4 anos ou 

mais de idade – média 

Anos de estudo – homens residente – 4 anos ou 

mais de idade - média 

Anos de estudo – mulheres residente – 4 anos ou 

mais de idade – média 

Pessoas residentes – 4 anos ou mais de idade sem 

instrução ou menos de um ano de estudo (%) 

Homens residentes – 4 anos ou mais de idade sem 

instrução ou menos de um ano de estudo (%) 

Mulheres residentes – 4 anos ou mais de idade 

sem instrução ou menos de um ano de estudo (%) 

      

36,14 

 

47,31 

 

52,69 

 

64,28 

 

89,07 

 

88,46 

 

60,87 

 

23,62 

 

 5,72 

 

5,39 

 

6,01 

 

24,9 

 

26,69 

 

23,21 

 

33,85 

 

49,28 

 

50,72 

 

80,92 

 

94,91 

 

93,26 

 

69,94 

 

31,21 

 

  7 

 

   7 

 

  7,23 

 

15,67 

 

15,7 

 

15,65 

 

32,17 

 

48,63 

 

51,37 

 

61,08 

 

87,77 

 

86,05 

 

56,37 

 

21,00 

 

5,55 

 

5,29 

 

5,78 

 

28,73 

 

30,63 

 

26,97 

 

30,62 

 

49,44 

 

50,56 

 

55,43 

 

91,41 

 

89,05 

 

56,92 

 

19,23 

 

5,94 

 

5,8 

 

6,07 

 

21,38 

 

22,06 

 

20,73 

     Fonte:IBGE 1999 – Base de Informações Municipais(BIM) 

A tabela “C” 5 possibilitou comparar índices (percentagens e médias) estatísticos, das 

variáveis selecionadas, evidenciando, por exemplo, que os índices apresentados por 

Petrolina se aproximaram ou se distanciaram dos apresentados por Recife, 

Pernambuco e Brasil. 



 101

 O município de Petrolina obteve a melhor percentagem (36,14) de pessoas 

residentes com 4 anos ou mais de idade que freqüentam escola, ultrapassando a 

percentagem do Brasil em 5,5%. Com relação à percentagem de homens com 4 anos 

ou mais de idade que freqüentam escola, o município apresentou o menor índice, 

47,31%, distanciando-se de 2,11 do índice do Brasil (49,44) -  o maior dos citados 

aqui. Já com relação a percentagem de mulheres com 4 anos ou mais de idade que 

freqüentam escola , Petrolina teve o maior índice, 52,69%. 

 Petrolina apresentou 26,69% e 23,21, respectivamente, nas variáveis com  

homens e mulheres residentes com 4 anos ou mais de idade, sem instrução ou menos 

de um ano de estudo, percentuais abaixo dos apresentados pelo Estado (30,63% e 

26,97%), mas superior aos apresentados pelo Brasil (22,06% e 29,73%) e pelo 

município do Recife (15,7 e 15,65). Nessas variáveis relacionadas ao analfabetismo o 

município de Petrolina apresentou dados superiores aos da média do Estado e do 

Brasil. 

 

Tabela 6 “C” 

Taxa de analfabetismo (%) de Petrolina e Pernambuco de 07 a 17 anos e de 15 e 

mais anos  de idade 
             Petrolina         Pernambuco  

Anos De 7 a 14 anos De 15 anos a mais De 7 a 14 anos  De 15 anos a mais 

1980 

1991 

52,22 

20,40 

35,24 

27,10 

59,15 

29,90 

42,47 

34,30 

Fonte: FUSAM/Base de Dados do Estado – BDE CONDEPE 

A Tabela 6 “C”  mostra a percentagem da taxa de analfabetismo do município de 

Petrolina e do Estado de Pernambuco do ano de 1980 e de 1991, de pessoas de 07 a 14 

anos e mais. Petrolina apresentou os melhores dados, sendo significativa a redução do 

índice de analfabetismo de 07 a 14 anos de 1980 (52,22%) para 1991 (20,40%). 

 

 

 

Tabela 7 “C” 
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Petrolina: estabelecimentos, segundo grupos de áreas 1950-1995 
 Estabelecimentos      

Grupos de áreas (há) 1950 1960 1970 1980 1985 1995 

 N.ºs Abs. 

        (%) 

N.ºs Abs. 

(%) 

N.ºs Abs.  

(%) 

N.ºs Abs.  

(%) 

N.ºs Abs. 

(%) 

N.ºs Abs. 

(%) 

Menos de 100 1.848 

(79) 

3.431 

(76.1) 

2.791 

(61) 

1.913 

(41) 

2.367 

(39,7) 

1.914 

(48,8) 

10 a menos de 100 555 

(23,7) 

908 

(20,1) 

1.653 

(36,3) 

2.436 

(52,2) 

3.073 

(51,5) 

1.776 

(45,24) 

100 a menos de 1000 36 

(1,5) 

144 

(3,2) 

106 

(2,3) 

304 

(6,5) 

511 

(8,6) 

230 

(5,9) 

1000 a menos de 10.000 

 

10.000 e mais 

 

Sem declaração 

 

 

Total 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

 

2.439 

1 

(0,0) 

 - 

 - 

26 

(0,6) 

 

4.510 

6 

(0,1)  

  2 

(0,0) 

- 

- 

 

4.558 

16 

(0,3) 

1 

(0,0) 

- 

- 

 

4.670 

17 

(0,3) 

- 

- 

- 

- 

 

5.968 

6 

(0,2) 

- 

- 

- 

- 

 

3.926 

Fonte: IBGE Censo Agropecuário de 1950, 1960, 1980, 1985 e 1995. 

 

A Tabela 7 “C” demonstra que os estabelecimentos, segundo o grupo de área de 

menos de 10ha, representou 79% em 1950, e 41% em 1980 e 48,75% em 1995. Em 

termos de área, segundo grupo de área de menos de 10ha,  conforme a tabela 7 “C” são 

significativas as alterações ocorridas: em 1950, 24,37% da área total; em 1980, 4,7%; 

e em 1995, 5%. As mairoes mudanças ocorreram no grupo de áreas de 10 a menos 

de100ha, que, em número de estabelecimentos, representou 23, 73% em 1950; 52,2% 

em 1980; e em 1995, 45%24; por área de 10 a menos de 100ha: 46,19%, em 1950; 

38,5%, em 1980; e 39,84, em 1995.  
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Tabela 8 “C” 

 

Petrolina: estabelecimentos, segundo grupos de áreas 1950-1995 
 Áreas      

Grupos de áreas (há) 1950 1960 1970 1980 1985 1995 

 N.ºs Abs. 

        (%) 

N.ºs Abs. 

(%) 

N.ºs Abs.  

(%) 

N.ºs Abs.  

(%) 

N.ºs Abs. 

(%) 

N.ºs Abs. 

(%) 

Menos de 100 7.815 

(24,4) 

13.675 

(19,9) 

12.924 

(10,5) 

9.536 

(4,7) 

12.425 

(4,8) 

25.016 

(5) 

10 a menos de 100 14.814 

(46,2) 

19.870 

(29) 

45.530 

(37) 

77.777 

(38,5) 

102.158 

(39,2) 

199.319 

(39,8) 

100 a menos de 1000 9.443 

(29,4) 

32.054 

(47) 

26.428 

(21,5) 

63.011 

(31,2) 

103.155 

(39,6) 

211.299 

(42,2) 

1000 a menos de 10.000 

 

10.000 e mais 

 

Sem declaração 

 

 

Total 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

32.072 

3.025 

(4,4) 

- 

- 

- 

 

 

68.624 

12.947 

(11) 

24.850 

(24,3) 

- 

 

 

122.679 

41.513 

(20,6) 

10.131 

(5) 

- 

 

 

201.968 

42.799 

(16,4) 

- 

- 

- 

 

 

260.537 

64.697 

(12,9) 

- 

- 

- 

 

 

500.313 

Fonte: IBGE Censo Agropecuário de 1950, 1960, 1980, 1985 e 1995. 

 

Analisando-se o grupo de áreas de 100 a menos de 1000ha, na Tabela 8 “C”, 

observa-se que houve concentração fundiária: em 1950, essa área representou 29,44%  

em 1980, 31,2% e em 1995 42,23%. 
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2.2- A CODEVASF como instrumento e disputa de poder  

 

A família Coelho em Petrolina pode ser um exemplo, da forma de poder 

conquistado através de meios coronelistas, que permanece até hoje com grande 

influência política. A troca de favores entre as oligarquias, nomeações e indicações 

para todos os cargos comissionados dos organismos municipais, estaduais e federais, 

tornou-se uma prática corriqueira. Isto acontece em todas as regiões do país, porém 

mais acentuadamente no sertão nordestino. O que ao nosso entendimento tem 

contribuído para manutenção das bases clientelistas dos antigos Coronéis, fazendo do 

Estado uma extensão do patrimônio pessoal dos poderosos. 

Segundo a historiadora Creuza Sá y Britto: “Foi o Coronel Quelê (Clementino 

Coelho) que deixou profundas marcas no campo econômico, político, social e 

religioso na nossa cidade (Petrolina), na região e, por que não dizer, em todo o vale 

sanfranciscano. Não é em vão que o cognominaram “O Gigante do São Francisco” 

(BRITTO, 1995:65). 

 O Deputado Oswaldo Coelho,depois da morte  do seu irmão, o ex-Senador Nilo 

Coelho, torna-se a grande liderança do clã Coelho. Faz questão de ressaltar que o seu 

destino na vida seria a política, para isto, sempre contou com total aprovação do pai, o 

Coronel Quêle. 

 “...Eu estava vocacionado e a vida de quem entra na vida pública termina com 

destinação...”47 afirma o  Deputado. Em relação ao crescimento da cidade de 

Petrolina,  

o Deputado Oswaldo Coelho em entrevista acerca do primeiro centenário de Petrolina 

(1995) afirma: “as famílias que optavam ficar por aqui, eram entregues à caridade 

pública e à inexistência de fundo rural, aposentadoria e o auxilio desemprego foi um 

dos fatores que foi se avolumando, fazendo com que muita gente resolvesse ficar, 

tornando o trecho Petrolina-Juazeiro num ponto de encontro”.48 Continuando, o 

deputado diz que a grande largada para Petrolina virar um grande pólo de 

                                                 
47 Osvaldo COELHO, Jornal do Commercio, Petrolina 100 anos - 21 de setembro de 1995, p. 8. 
48 Ibid.,p. 8. 
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desenvolvimento no sertão, foi a chegada do bispo Dom Antonio Maria Malan que 

muito investiu em educação. 

 “Aponto esse pólo com implantação de grandes colégios na região que eram um 

chamamento a juventude que vinha se educar, gente até de estados vizinhos e Minas 

Gerais”.49 

Com o seu prestigio junto ao Governo Federal desde o golpe de 1964, o grupo 

Coelho trouxe para Petrolina inúmeras obras de infra-estrutura e organismos Federais, 

entre os quais a poderosa CODEVASF, cuja transferência do III Distrito de Irrigação 

da vizinha cidade de Juazeiro na Bahia, beneficiou Petrolina, gerou disputas e 

polêmicas entre os Neocoronéis dos Estados de Pernambuco e Bahia.  

“Se por um lado a instalação da sede do III  Distrito de Irrigação 

(Superintendência) da CODEVASF representou um desgaste da oligarquia 

predominante a nível nordestino em função da disputa com a Bahia, a nível local 

significou elevação de prestigio” (SEREJO, 1979: 200). 

 Descontente com a perda da CODEVASF, o então “todo poderoso” da Bahia 

Antonio Carlos Magalhães deu o “troco” e, não conseguindo reaver o que havia 

perdido foi mais longe: conseguiu em 1984 criar e implantar, com a mesma finalidade 

do existente em Petrolina, o VI Distrito de Irrigação da CODEVASF (VI 

Superintendência regional), em Juazeiro da Bahia. 

A disputa não cessou; em 27 de abril de 1991, o deputado federal Oswaldo 

Coelho, PFL-PE, indica para Presidência Nacional da CODEVASF, o pernambucano 

Aírson Bezerra Lócio que permanece no cargo até os dias atuais (2000), talvez seja o 

único cargo público de relevo no país a passar por três mandatos Presidenciais. 

 A CODEVASF conta com 1500 funcionários, tem sede em Brasília e dispõe de 

seis Superintendências Regionais (Montes Claros, Bom Jesus da Lapa, Petrolina, 

Juazeiro, Aracaju e Penedo) e três escritórios (Recife, Salvador e Belo Horizonte). 

Tem uma grande importância para o desenvolvimento do Vale do São 

Francisco. Em Pernambuco atua em 32 municípios com obras estruturadoras que vão 

complementar a irrigação na região do Submédio São Francisco e grande parte do 

Sertão central: 

                                                 
49 Ibid.,p. 8. 
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Afrânio, Araripina, Belém do São Francisco, Betânia, Bodocó, Cabrobó, 

Carnaubeira da Penha, Cedro, Custódia, Dormentes, Exu, Floresta, Granito, Ibimirim, 

Inajá, Ipubi, Itacuruba, Lagoa Grande, Moreilândia, Orocó, Ouricurí, Parnamirim, 

Petrolândia, Petrolina, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria da Boa 

Vista, Serrita, Tacaratu, Terra Nova e Trindade. 

“Já foram construídos mais de 289Km de eletrificação rural, 188 poços 

tubulares, 683 poços amazonas, 46 barragens; desassoreados 610 lagoas e mais de 

115 milhões de metros cúbicos de água armazenados. 

A fruticultura irrigada emprega mais de 50 mil pessoas, atraindo cerca de 700 

milhões de dólares em investimentos de mais de 45 empresas brasileiras e 

estrangeiras”50 

Parte da imprensa, pesquisadores como Manoel Correia de Andrade da UFPE51 

e políticos oposicionistas locais acham que a superintendência regional da 

CODEVASF sediada em Petrolina até hoje, tem sido importante para uma sofisticada 

elite produtora. 

 “Pelo organograma, a CODEVASF não passa de uma arrumação política 

para atender aos interesses de grupos, pois com os atuais meios de comunicação não 

há necessidade de uma estrutura tão dispersa” (FERREIRA, 2000: B2). 

  

 Na III Superintendência Regional em Petrolina, desde a sua implantação, no ano 

de 1977, que o Deputado Oswaldo Coelho indica toda a diretoria, além dos técnicos 

contratados por firmas prestadoras de serviços. Isto gerou uma certa polêmica dentro 

da própria família que o acusa de “Dono da CODEVASF”, a exemplo do seu sobrinho 

Deputado Federal Clementino Coelho, PPS, cujo discurso levou até a Câmara dos 

Deputados, em Brasília: 

“...O povo, no limiar do terceiro milênio, não pretende continuar 

sendo joguete nas mãos dos poderosos, dos que controlam o 

fisiologismo, o assistencialismo; dos Donos das capitanias 

hereditárias, dos feudos, dos currais. [...]. 

                                                 
50 CODEVASF, Pernambuco, p.8. 
51 C.f. Manoel C. de ANDRADE, Geoeconomia do Semi-Árido p. 15 
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Sr. Presidente, há seis anos a empresa perdeu toda a autonomia, 

integridade técnica e gestão administrativa. Passou a ser 

conduzida como se fosse feudo eleitoral e político, com 

carrancismo e perseguição. Os funcionários com estabilidade na 

empresa não têm liberdade de escolha, em que partido votar. Se 

não apoiarem o indicado, o dono do feudo, serão demitidos, os 

salários rebaixados.[...] 

 Sr. Presidente, estamos quase no século XXI com essa prática 

de curral, de coronelismo, em total subserviência...”(COELHO, 

1999:5). 

 O Deputado Oswaldo Coelho, (PFL) 71 anos de idade, apesar dos discursos da 

oposição, é admirado e respeitado até pela própria oposição, a exemplo de alguns 

Vereadores que o consideram o político mais importante de Petrolina52, ou até  mesmo 

populares como o empresário do ramo de “factoring”, Chico Pé-de-Louro ( o mesmo 

faz questão de ser chamado assim) que enfatiza: “apesar de existir o Coronelismo de 

Dr. Oswaldo na CODEVASF, eu acho que ele é muito bom para 

Petrolina”(ENTREVISTA, 2000).  

Perguntado sobre a acusação que lhes fazem adotar, atualmente, os métodos do 

antigo coronelismo, o mesmo respondeu: “Coronel é aquele que nada faz por sua 

terra, se o povo acha que não fiz nada, então sou coronel. Coronéis são aqueles que 

falam besteira por aí, e/ou aqueles que nunca trouxeram um palmo de irrigação para 

a região...” (ENTREVISTA, 2000). 

 Sem citar nomes, o Deputado Oswaldo Coelho estava dando uma resposta ao 

seu sobrinho, quando ele ainda afirmava, da Tribuna da Câmara Deputados ou de 

Rádios locais suas ingerências políticas na CODEVASF. 

Em outra ocasião o Deputado Clementino Coelho voltou suas “baterias” 

novamente contra o presidente da CODEVASF e indiretamente sobre a maneira como 

seu tio, Deputado Oswaldo Coelho,  na sua opinião, faz política. 

“...Outro aspecto, ou conseqüência da permanência excessiva na tutela de uma 

fonte pública de poder, é o seu crescente enrijecimento antidemocrático. Ao longo dos 

                                                 
52 C.f p.pesquisa anexo p. 126 
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anos, o vício de codificar o poder em nome de poucos é uma apropriação velada de 

grande insensibilidade comunitária e social. Por exemplo, a CODEVASF, vem, por 

meio de uma orientação míope, ultrapassada e retrógrada, discriminando 

Parlamentares por razões partidárias, servis e menores, agindo como se fosse uma 

empresa privada, como se fosse dono dessa empresa, dessa capitania 

hereditária”(COELHO, 1999: 1). 

Para o cientista Político e Professor do Mestrado de Ciência Política da UFPE, 

Michel Zaidan Filho, é essa a “elite patrimonialista ou neo-patrimonialista, 

interessada apenas em utilizar os recursos públicos em função de interesses 

corporativos, paroquiais. Não deixa de ser trágico que o projeto etnocida das nossas 

elites modernas vá encontrar respaldo exatamente nesta cultura patrimonialista, 

através da troca de favores”(ZAIDAN, 1999:29). São evidências da cultura de poder 

coronelista. 

Na prática, a política de desenvolvimento regional apresenta um perfil elitista e 

patrimonial do Estado, de caráter oligárquico e clientelístico na sua formação política e 

no que diz respeito à estruturação dos mecanismos de articulação entre as instâncias do 

poder e a população. 

Quando se refere aos “Donos do Poder” na sua obra de mesmo nome,   

Raymundo Faoro afirma que: “dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a 

forma de poder, institucionalizada num tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja 

legitimidade assenta no tradicionalismo – assim é porque sempre foi” (FAORO, 

1957:733). 
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Mapa 4 

 

 

PERÍMETRO IRRIGADO SENADOR  NILO COELHO – PETROLINA-PE 

 

 

        Fonte: CODEVASF/1990 
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2.3 - A CODEVASF – Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, alguns aspectos 

do desenvolvimento regional. 
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2.3 – A CODEVASF – Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, alguns aspectos 

do desenvolvimento regional 

 

O Projeto Senador Nilo Coelho da CODEVASF ou Perímetro Irrigado Senador 

Nilo Coelho, implantado no período compreendido entre 1984 e 1989, é considerado a 

maior vitrine em irrigação do Vale do São Francisco. A priori não pretendemos avaliar 

o Projeto, mas analisarmos através dos seus próprios relatórios internos e externos, 

alguns aspectos em que tratam das políticas públicas de desenvolvimento regional 

durante a última década do século passado, sua legislação e as ingerências do poder 

local personalizadas no neocoronelismo. 

Na década de 30 surgem na região do São Francisco as primeiras notícias de 

uma técnica para irrigação, vinda do estado do Tennessee, nos Estados Unidos da 

América do Norte. 

 Durante a Constituição de 1946, o então Deputado Federal, o baiano Manoel 

Novaes, apresentou a primeira proposta para irrigar as terras do semi-árido nordestino. 

 A Comissão do Vale do São Francisco, foi criada em 1948 para traçar os planos 

de irrigação para a região.  Mais de uma década depois, mais precisamente no ano de 

1960, a FAO, através da SUDENE, começou a fazer levantamento de áreas 

vocacionadas para irrigação, as quais foram descobertas às margens do rio Salitre, 

afluente do São Francisco, no município de Juazeiro - Bahia, onde foram encontradas 

as melhores e mais férteis terras da microrregião. 

 Em Petrolina – PE, o então bispo Diocesano Dom Avelar Brandão Vilela, 

entusiasmado com a idéia, dava inicio às primeiras experiências de irrigação. “A 

diocese adquiriu terras às margens do rio São Francisco, em 1953, e se fez pioneira 

da irrigação através do processo de colonização, no município, com a criação do 

Posto de Assistência e Colonização de Petrolina, assentando colonos e suas famílias, 

com toda assistência social em educação e saúde, equipamentos agrícolas tais como, 

trator, arados e moto-bombas, tudo sob a supervisão de um engenheiro agrônomo 

contratado para esse fim. Com a saída de Dom Avelar da diocese, no ano de 1957, o 
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seu sucessor, alegou que não tinha como continuar o projeto, por falta de recursos 

financeiros, o que o tornou inviável” (Creuza Britto, 1995:42). 

 A então Comissão do Vale do São Francisco, sofreu uma modificação em 1967, 

passando a se chamar Superintendência do Vale do São Francisco – SUVALE e no 

ano de 1968 lança o Projeto Piloto de Irrigação do Bebedouro em Petrolina – PE com 

uma área de 2.418 hectares, com 130 lotes familiares e 8 lotes empresariais. Em 1974 

a SUVALE passa a se chamar Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco – CODEVASF, cuja área de atuação – a bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, com uma superfície de 640.000 Km² - abrange os estados de Alagoas, 

Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. Nestes estados estão implantados 

19 projetos públicos e mistos de irrigação, e encontra-se em fase de implantação mais 

oito projeto, abrangendo 42.135 hectares. 

 Nos projetos de irrigação, são praticados cultivos extremamente variados. Os 

principais produtos – frutas, hortaliças e grãos – destinam-se aos mercados interno e 

externo. As frutas são exportadas principalmente para a Europa, Canadá, Japão e 

Estados Unidos. 

A propalada “Reforma do Estado” tem sido instrumento de diretrizes de 

organismos internacionais recomendando cada vez mais o mercado como fim, não se 

sabe até onde vai o compromisso com o social, que inicialmente a CODEVASF 

assumiu, deixando claro que o governo federal nos cinco últimos anos do século 

passado (1995/1999) visava uma participação mínima nesse tipo de ação para o 

desenvolvimento regional.  

Essa é afirmativa diz respeito ao que está no documento intitulado “Novo 

Modelo de Irrigação na CODEVASF (1998)”, para implantação dos primeiros 

perímetros públicos de irrigação, “prevaleciam os aspectos sociais do 

desenvolvimento, sem maiores preocupações com os econômicos, não havendo 

compatibilidade entre o nível tecnológico exigido para o empreendimento e o de seus 

ocupantes. Neste contexto, a maior parte da área irrigada era destinada a lotes 

familiares, sendo os ocupantes selecionados com base em suas condições sociais, com 

prioridade para o grau de pobreza e número de filhos”. Ainda segundo o documento, 
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“a permanência dos irrigantes (colonos) nos projetos era completamente tutelada, 

sem qualquer preocupação com o retorno do investimento, caracterizada pela 

produção de alimentos básicos e de culturas de subsistência. Esse modelo esgotou 

(CODEVASF, 1998:2)”. 

Desde o primeiro governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso53 que a 

opção foi reduzir sua participação nesse tipo de desenvolvimento, passando a delegar à 

iniciativa privada a responsabilidade pela gestão do empreendimento com incentivos e 

introdução de culturas agrícolas de maior valor agregado que desse sustentabilidade ao 

processo e, como conseqüência, ao desenvolvimento regional. 

Pautada em parâmetros mais condizentes com a realidade econômica do país, a  

CODEVASF avaliou os últimos cinco anos (1993/1998) e definiu que os projetos de 

irrigação deveriam privilegiar os seguintes aspectos: 

• “A capacidade empresarial do irrigante, promovendo, quando é o caso, 

ações que visem seu desenvolvimento gerencial e o aprendizado técnico, 

em especial para os microprodutores; 

• O retorno dos investimentos públicos aplicados no empreendimento; 

• O estímulo a parcerias, com o envolvimento de órgãos governamentais 

federais, estaduais e municipais e da iniciativa privada; e 

• a preservação do meio ambiente, visando o uso racional dos recursos 

naturais de água, solo, vegetação e fauna, possibilitando a aplicação 

prática do conceito de desenvolvimento sustentado (CODEVASF, 

1998:02)”. 

Com as políticas públicas impostas no seu PLANVASF54, elaborado em 1989 

para a década 1990/ 2000, a CODEVASF já falava no insucesso da sua política para a 

pequena produção. Insatisfatório então, o desempenho do pequeno produtor (colono) 

                                                 
53 “O decreto nº 89.496, de 29/03/84, que regulamentou a Lei de Irrigação,  estabeleceu que os projetos teriam 
suas áreas divididas em lotes familiares e empresariais na proporção de 80% para 20%, respectivamente. O 
Decreto nº 90.309,  de 16/10/84, passou a permitir que até 50% da área fosse destinada a lotes empresariais 
mediante autorização do Ministro de Estado da pasta responsável pelo programa de irrigação. Buscando dar aos 
empreendimentos maior caráter econômico, o Decreto nº 2.17/03/97, passou a permitir que até 100% da área 
seja ocupada com lotes empresariais”  -  O Novo Modelo de Irrigação na CODEVASF, 1998 p. 7 e 8. 
 
54 PLANVASF – Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco (1989-2000). 
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na busca de uma perspectiva de participação mais efetiva no desenvolvimento 

sustentável na região do sub médio São Francisco, no caso em discussão, em especial 

para o processo de colonização que foi implantado no Perímetro Irrigado Senador Nilo 

e sua extensão, Perímetro Irrigado Maria Tereza Brennand Coelho55. 

 Onde o critério de seleção para os assentados fazia-se acompanhar dos bilhetes 

ou “recomendação” de um Neocoronel local, mas precisamente o Deputado Federal 

Oswaldo Coelho, não importando a aptidão ou qualificação preestabelecida no edital 

licitatório cuja seleção é regido pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores que 

compõe três etapas: 

a) “Pré-qualificação. Os inscritos são pré-selecionados por uma comissão mista 

constituída de representantes da CODEVASF, de Sindicatos Rurais, de 

Organizações de Classe, de Distritos de Irrigação existentes, entre outros. 

Nesta etapa são qualificados um número de candidatos equivalente ao dobro 

do número de lotes que estão sendo licitados. Os critérios de seleção para essa 

etapa são os seguintes: experiência no setor agrícola principalmente em 

agricultura irrigada; nível de escolaridade; condições financeiras; e 

capacidade administrativa e gerencial. 

b) Convocação. Os classificados na etapa anterior concorrerão ofertas no preço 

de pagamento do lote desejado, sendo vencedor do certame aquele que 

apresentar a melhor proposta. As condições de pagamento são pré-

estabelecidas, sendo o prazo de até 22 anos, incluído 4 de carência. 

c) Treinamento. Todos os classificados na etapa anterior e os desalojados 

selecionados, participam, obrigatoriamente, do treinamento preparatório, 

concluindo, o processo de seleção de microprodutores. Esse treinamento tem 

como objetivo o conhecimento dos papéis e responsabilidades dos irrigantes, 

da CODEVASF e do Distrito de Irrigação, bem como o entendimento da infra-

estrutura de irrigação e a razão do pagamento da tarifa d’água” 

(CODEVASF, 1998). 

                                                 
55 A segunda etapa do Projeto foi denominada como Maria Tereza Brennand Coelho, esposa do ex-senador Nilo 
Coelho, ambos falecidos.  
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Apesar de tudo, no relatório final do PLANVASF são mencionadas ainda as 

frustrações das diversas intervenções públicas, através de planos e metas, que tentaram 

nortear o desenvolvimento do Vale do Francisco: “Com efeito, grande parte dos 

planos regionais foi implantada parcialmente, por erros de concepção ou por 

inadequação do quadro político-institucional-financeiro requerido para sua execução 

e acompanhamento. Além das limitações advindas da carência de um marco teórico 

adequado e universalmente aceito sobre o processo de desenvolvimento regional, cabe 

destacar especificamente os seguintes problemas observados na prática”: 

a) desvinculação do processo de planejamento do processo decisório; 

b) tendência a confundir sistema de planejamento com elaboração de planos;  

c) concentração de esforços na preparação de planos muitos detalhados e, 

portanto, pouco flexíveis”56. 

 

O Vale do São Francisco abrange os estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas, além do Distrito Federal. Sua superfície é de 

639.219,4 Km² (640.000 Km²), sua população é de 15.152.707 (15,1milhões) de 

habitantes e abrange 503 municípios, representando uma área equivalente à superfície 

da França e Portugal juntos. O vale possui hoje uma extensa malha de estradas 

asfaltadas, (interligando a maioria das cidades) hidrovias, eletrificação urbana e rural, 

ampla rede de telefonia celular e convencional, água tratada, rede hospitalar pública e 

privada, escolas de ensino elementar e superior e empresas de pesquisas agropecuárias. 

A CODEVASF tem uma participação estratégica na implementação dessas 

políticas públicas no que se refere à infra-estrutura regional acima mencionada.  

Petrolina tornou-se o maior pólo dinâmico do sertão do Estado de Pernambuco, e sua 

importância transcende o local e o regional, como parte integrante do grande Vale do 

São Francisco. Tem se destacado nacional e internacionalmente com a agricultura 

irrigada: "a fruticultura irrigada movimenta US$ 430 milhões por ano. E trouxe o 

emprego para a região”.57  

                                                 
56 Ibid, p.21 “Esses planos requerem a utilização de técnicas muito exigentes de informações, as quais verificam-
se inadequadamente à análise de sistemas sócio-econômico abertos, extremamente dinâmicos e estruturalmente 
instáveis” 
57 Jornal do Commércio, 26/09/1999. 
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Conforme relatório da própria CODEVASF, os colonos assentados, apesar da 

“autonomia”, através das associações, não têm conseguido encontrar meios para 

superar as suas dificuldades, e a cada dia acumulam mais fracassos de gestão e 

produção no lote. Vários fatores para que isso ocorra, são apontados: a falta de 

conhecimento, assimilação de novas tecnologias, desconhecimento de mercado etc., no 

entanto, têm contribuído e exposto o pequeno produtor a várias crises econômicas 

intra-regional. O que para  Manuel Correia de Andrade tornou-se o 

“impacto modernizador que acarreta, 

naturalmente,  surpreendentes transformações nas 

estruturas socioeconômicas da região. 

Infelizmente, é um programa feito, sobretudo, em 

benefício dos grandes proprietários e comerciantes 

da região e dos grupos empresariais do Sul do país 

e do exterior; ele capta grandes recursos, gera 

riquezas expressivas, abre perspectivas de trabalho 

para uma mão de obra especializada ou semi 

especializada, mas, ao desestruturar os sistemas 

sociais dominantes, amplia a pobreza e propicia a 

miséria; os moradores e os pequenos posseiros, 

sem condição de trabalho, são forçados a deixar a 

terra que cultivavam, em face à inexistência de 

uma política mais enérgica de recuperação da 

pequena produção”58. 

Para uma maioria considerável de técnicos da CODEVASF entrevistados (por 

motivos óbvios, os mesmos pediram para não se identificar), as apropriações dessa 

entidade pelos neocoronéis da política local são apontadas como um dos principais 

elementos para o insucesso dos colonos, pois são os políticos aqueles que indicam 

quem vai receber um lote, que, apesar de serem financiados, os escolhidos ficam 

                                                 
58 Manoel C. de ANDRADE, Geoeconomia do semi-árido, p. 15. 
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eternamente gratos ao político que os indicaram(segundo depoimento dos próprios 

colonos também). 

Mesmo nessa nova modalidade, a ingerência da política partidária local ainda é 

apontada como um grande entrave no planejamento da CODEVASF para o sub-médio 

São Francisco, segundo o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Petrolina, “ultimamente o cumprimento dos acordos entre a CODEVASF e sindicato 

tem melhorado, a exemplo a instalação dos colonos que moravam na área de 

desapropriação do projeto (CHICÔ, entrevista, 2000). 

Entretanto, não podemos deixar de levar em consideração outros fatores do 

cenário político do país, em que a dinâmica endógena do município atua numa relação 

muito estreita com as forças exógenas da sociedade globalizada, que, na prática, 

influenciam macro-questões tais como: 

1. Uma nova sociedade em fase de expansão que tem outras formas de inserção, a 

começar pelos novos paradigmas de desenvolvimento econômico e social que 

estão presentes na atual reforma do Estado brasileiro; 

2. O modo de regulação da economia e das relações sociais; 

3.  Uma ruptura que surge pela transição do modo de acumulação e regulação 

(Fordista/Keynesiano), que baseia as economias nacionais numa esfera 

globalizada, para um sistema que vão tomando espaços e agrupando novos 

conteúdos nas relações Estado/Sociedade. 

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF 

faz parte dessa “modernização” do Estado brasileiro, através da política de 

desenvolvimento regional. Apesar de tudo, os seus programas chegam até a cidade de 

Petrolina controlada pelas mãos do poder político local como se fosse uma extensão 

dos seus negócios privados.  

Para a economista Tânia Bacelar “pensar o futuro, termina sendo pensar o 

desenvolvimento. E há um conceito novo – desenvolvimento sustentável – em 

discussão no mundo, que é uma crítica ao conceito de desenvolvimento puramente 

econômico. Passa pela noção de sustentabilidade, que pressupõe um tipo de 
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desenvolvimento que articule, de forma equilibrada, pelo menos três dimensões da 

realidade: a ambiental, a econômica e a social (...)”59. 

As bases teóricas de estudos existentes sobre política de desenvolvimento da 

CODEVASF serão ponto de partida para nossa investigação futura (do envolvimento 

neocoronelista), o que nos remete inexoravelmente para as dimensões da 

sustentabilidade, a que se refere Tânia Bacelar, conseqüentemente levando em 

consideração novas inserções dos novos paradigmas de desenvolvimento sustentável e 

planejamento regional conforme Enoque Cavalcanti: 

a) “Dimensão Política: relaciona-se com a 

necessidade de estabilidade dos processos decisórios e 

das políticas de desenvolvimento”; 

b) Dimensão econômica: diz respeito à capacidade 

de sustentabilidade econômica dos empreendimentos; 

c) Dimensão social: é relativa à capacidade de 

incorporar ao processo produtivo parcelas 

marginalizadas da população, reduzindo desequilíbrios 

sociais; 

d) Dimensão cultural: diz respeito à necessidade de 

preservação dos valores que assegurem a identidade 

cultural de uma população convivendo de forma 

equilibrada com novos valores; 

e)  dimensão ambiental: diz respeito à necessidade 

de conservação dos recursos naturais e de sua base 

física produtiva; 

f) Dimensão espacial: diz respeito à necessidade de 

uma configuração rural-urbana mais equilibrada e de 

melhor distribuição dos assentamentos humanos e das 

atividades econômicas”60.   

                                                 
59 TÂNIA BACELAR, Professora UFPE, in Fórum de Debates: Petrolina na virada do século: Desafios para 
construção do futuro. Fundação Petrolina 2000, 07/06/1999.  
60 Enoque G.CAVALCANTI,  Geo-Economia do semi-árido – A experiência de Petrolina sob o enfoque da 
sustentabilidade do desenvolvimento, p. 15. 
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  E, para tanto, vários estudiosos estão atentos à evolução desses conceitos, numa 

nova perspectiva do desenvolvimento sustentável, especialmente no que diz respeito 

às regiões dinâmicas como a do Vale do São Francisco, onde os Neocoronéis 

patrimonialistas desvirtuam a tentativa de acertos da população,  envolvendo-a em 

redes de clientelismo político.  

Do ponto de vista empírico podemos observar nos próprios relatórios da 

CODEVASF  a desorganização em que vive o pequeno produtor, denominado colono. 

As associações de pequenos produtores são gerenciadas de forma a prevalecer o 

clientelismo político. Isto acontece, em parte, pela “filosofia” da empresa 

(CODEVASF) que, particularmente nesse projeto, não tem estimulado 

sistematicamente formas alternativas de participação tal o cooperativismo, por 

exemplo.   

 Ainda segundo Enoque Cavalcanti,61 o crescimento econômico não é o 

suficiente para a sustentabilidade do desenvolvimento, há de se considerar uma 

política de desenvolvimento sustentável regional mais consistente do ponto de vista 

social, cultural, ecológico espacial etc. Petrolina como um pólo “dinâmico” da região 

tem se sobressaído pelo “boom” econômico, porém dissociado da eficiência (quando 

não cumpre metas) e da eficácia (qualidade dos serviços) das políticas governamentais 

para a pequena produção dos colonos do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho.  

A perspectiva do crescimento da população do Perímetro Irrigado Senador Nilo 

Coelho tem encontrado pela frente uma falta de sintonia entre o avanço conseguido a 

partir dos trabalhos realizados por diferentes agentes (governos federal, estadual e 

municipal) e pela capacidade da CODEVASF (na sua representação como poder 

governamental), em apoiá-los na construção do desenvolvimento sustentável através 

do seu próprio PLANVASF62.  

Para tanto “é necessário enfatizar que o plano de desenvolvimento, segundo os 

parâmetros da chamada modernização conservadora, implementada pelo Estado 

brasileiro, definiu, previamente, as diferenças entre tipos de empreendimentos, pela 

                                                                                                                                                         
   
 
61 Ibid p. 15 
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seleção de lotes destinados a colonos e a empresas e, conseqüentemente, os tipos de 

gerenciamentos do setor. Para os primeiros, reservava-se uma organização da 

produção fundamentada no trabalho familiar, e para os segundos, o gerenciamento do 

trabalho assalariado. Assim definidos, ainda há que se ter em conta que alguns dos 

que já ingressaram na atividade frutícola tinham experiências distintas quanto ao 

controle dos meios, do conhecimento e das técnicas de produção, bem como do 

funcionamento dos mercados”63. 

Quando se dá o fenômeno da seca a situação se torna mais confusa com as 

políticas públicas levadas à região do São Francisco. São criados a cada ano vários 

programas e projetos que se somam à CODEVASF, num paralelismo de ações, com 

gastos espúrios, clientelismos a exemplo das ações do governo do Estado de 

Pernambuco, como o Projeto Sertanejo.Há também a participação nas perfurações de 

poços pelo DNOCS numa mesmo região de abrangência da CODEVASF, tudo em 

nome da situação do pequeno produtor da área de sequeiro. 

  A Constituição Federal do Brasil de 1988 criou o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste – FNE, determinando que 50% dos recursos fossem 

aplicados no semi-árido nordestino. “O Banco do Nordeste defronta-se com 

problemas peculiares à zona semi-árida, que tornam complexa a sua atuação de 

agente financeiro e órgão de desenvolvimento regional. Entre outros, pode-se 

mencionar estes problemas: a dificuldade que o BN enfrenta para cumprir com as 

exigências do FNE de aplicar metade dos recursos no semi-árido é ilustrativa dessa 

situação”64 São argumentos às vezes não convincentes, como estes que se ouve acerca 

das políticas de crédito para o semi-árido nordestino. A falta de assistência técnica 

para elaboração de projetos no tempo hábil, é um dos inúmeros problemas porque 

                                                                                                                                                         
62 PLANVASF – Plano de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
 
63 Josefa Salete Barbosa CAVALCANTI, Globalização e processos sociais na fruticultura de exportação do 
Vale do São Francisco, Recife. UFPE, 1999.  
“ Quando a CODEVASF passou a implementar o PLANVASF 1987, com ênfase na fruticultura, o Vale do São 
Francisco já tinha experimentado outros cultivos através dos quais os produtores estavam vinculados às 
agroindústrias, numa relação de dependência marcada pelos limites da especialização de produtos dirigidos para 
compradores definitivos. [...] Vindos da própria região onde trabalhavam em áreas de sequeiros ou de outras 
regiões do país, eles trouxeram assim sua esperanças quanto ao sucesso do empreendimento, apoiados e 
respaldados pelas políticas públicas do Estado brasileiro.”      
     
64Renato DUARTE, A seca Nordestina de 1998-1999: da crise econômica à calamidade social, p.25 e 26. 
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passa o pequeno produtor. A extensão rural no estado de Pernambuco foi extinta junto 

com a EMATER-PE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de 

Pernambuco). 

Quais são os novos paradigmas para a política de desenvolvimento regional 

sustentável que a CODEVASF tentou implementar? 

Inicialmente, dos vários técnicos ouvidos na sede da empresa em Petrolina, 

apenas um agrônomo que atua na sede demonstrava conhecimento e entusiasmo por 

essa nova política. Por parte dos colonos, há um sentimento de abandono pela 

CODEVASF. Pelo que ouvimos de alguns entrevistados, entre os quais, os Deputados, 

nos passavam a idéia de um vício latente de paternalismo arraigado desde a 

implantação do Projeto, cuja seleção se baseavam em caráter predominantemente 

político e não na capacidade,  qualificação profissional ou vocacional do selecionado. 

Atualmente, o Deputado Federal Oswaldo Coelho, PFL, tido na região como o 

maior responsável pela bandeira da irrigação no Médio São Francisco, e que mantém 

desde a sua fundação a indicação dos dirigentes para diretoria da CODEVASF, chega 

a admitir sua interferência direta quando revela: “foi um grande erro o nosso processo 

de seleção para o Projeto Senador Nilo. Ali se encontram desde sapateiros, barbeiros  

e até comerciários, gente sem nenhuma vocação para agricultura irrigada. Mas 

apesar disso, a verdade é que a nossa realidade mudou para melhor com a sua 

implantação” (ENTREVISTA, 2001).  

Sendo um aliado de todos os governos, no âmbito federal, além de manter sob 

seu domínio a CODEVASF, o Deputado Oswaldo Coelho (PFL) é quem  mais tem se 

destacado na região no sentido de levar para Petrolina os organismos federais no 

sentido de implementar a estruturação do desenvolvimento regional, a exemplo das 

Escolas Técnicas Federais, a Universidade do Vale do São Francisco, Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA etc. revertendo suas ações em votos 

e poder, independente de novos paradigmas para o desenvolvimento sustentável que 

requerem ações coordenadas e universalmente aceitas. 

Para o Professor e Economista Suranjir Saha, da Universidade do País de Gales, 

o Estado precisa criar mecanismos “meso” a exemplo da SUDENE que possam 
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fortalecer regiões menos favorecidas, pois os Estados dessas regiões não têm 

condições de arcar sozinhos com os problemas endêmicos do subdesenvolvimento. 

“Estamos, portanto diante de um paradoxo. Enquanto que os paradigmas dos anos 60 

e 70 não são mais relevantes para enfrentar os desafios da última década desse século 

e as primeiras décadas do novo milênio, esses mesmos desafios, ao mesmo tempo, 

recolocaram o planejamento regional no centro mesmo da lógica de Estado. Todavia, 

o Estado dos anos 90 e do novo milênio têm que funcionar dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelas duas forças inter-relacionadas da globalização e da 

especialização flexível dos mercados de trabalho. Obviamente isso requer um novo 

paradigma de planejamento regional, mais forte e mais consistente do que os mais 

antigos.”65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 SURANJIR KUMAR SAHA, – Especialista em Teoria e Política Regional, PHD em Estudos de 
Desenvolvimento, Coordenador do Programa de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade de Wales-
Swansea. In Planejamento Regional em Tempos de Globalização, LIMA, Marcos da Costa, et alii. Conferência: 
Planejamento Regional no Contexto de Globalização, Recife, 1999. 
 
          



 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Conclusão 

Bibliografia 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124

CONCLUSÃO 

 

 Autores de estudos sobre o coronelismo, como Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

afirmaram que o fenômeno estava em decadência diante dos avanços da urbanização 

das cidades brasileiras e sua crescente industrialização. Maria Auxiliadora Ferraz de 

Sá, ao contrário, afirma que o coronelismo tende a persistir, ainda que de outra forma. 

Maria Cristina Leal de Serejo segue mais ou menos o mesmo raciocínio, assinalando 

que o coronelismo, principalmente no São Francisco, foi sustentado pela atividade 

comercial, e mais que isso, a agricultura irrigada, ao invés de destruir a influência dos 

Coronéis, contribuíra para aumentá-la. 

 A posse da terra já não define mais o grau de mando do Coronel, ou seja, a 

grande extensão latifundiária não é mais uma característica que o poder local seja 

exclusividade de alguém denominado de Coronel.  

No entanto, as práticas políticas adotadas pelas oligarquias regionais ainda hoje 

são alimentadas através de uma forte herança do coronelismo, a exemplo da 

participação efetiva da parentela na política partidária, fruto do antigo sistema 

patriarcal, que deu origem ao coronelismo na Primeira República, onde toda uma rede 

de clientelismo se reverte em voto e poder local. 

 A “venda” da imagem de grandes “empreendedoristas” fez a sobrevivência 

política das velhas oligarquias, herdeiras diretas do decadente coronelismo. 

 Por outro lado, continua viva uma estrutura agrária, no caso de Petrolina, muito 

desigual quanto aos benefícios que os projetos governamentais têm desenvolvido, mas 

que têm servido muito bem como base de sustentação política de uma elite dominante. 

 Nessa elite, ressurgida após o golpe militar de 1964, aparece o fenômeno do 

neocoronelismo.  Onde o capital privado (mercantil) associa-se ao capital estatal e, às 

vezes, ao industrial, para transformar certas relações de produções tradicionais, ao 

mesmo tempo em que permite o fortalecimento e expansão da influência das famílias 

politicamente dominantes. 

 Entre essas famílias dominantes encontra-se a família Coelho, do município de 

Petrolina, que detém os meios mais importantes de produção econômica e um 

arcabouço para o controle do poder político, que vem passando de geração em 
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geração, com o mesmo vigor, através da herança econômica e política do Coronel 

Clementino Coelho que já dura quase 50 anos de hegemonia local. 

 

 A CODEVASF é o organismo estatal mais importante da região do Vale do São 

Francisco como indutor do crescimento e do desenvolvimento, planeja e executa 

políticas públicas de desenvolvimento regional sustentável em todo o Vale. 

Mas em Petrolina a CODEVASF tornou-se uma espécie de extensão dos 

negócios privados do Deputado Federal Oswaldo Coelho66, PFL, que vai do uso de 

uma simples inscrição para estagiários, que são realizadas no seu escritório particular, 

ou simplesmente daí partirem “ordens” para assentamento de colonos ou empresas de 

grande porte nas áreas do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho. 

 Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Francisco 

e Parnaíba – CODEVASF, Aírson Lócio “existem atualmente 330 mil hectares 

irrigados no vale do São Francisco, com uma produção anual de 1,8 mil toneladas de 

frutas e outros produtos para todos os mercados. Desse montante, 100 mil hectares 

são irrigados pela CODEVASF e o restante pela iniciativa privada. “Segundo dados 

da CODEVASF, somente entre 1975 e 1997 a União investiu  R$ 3,49 bilhões, em 

valores de dezembro de 1997” (Jornal do Commércio, 25/06/2001). 

 Este é o espaço em que atuam os Neocoronéis da política brasileira, no controle 

político das verbas estatais a exemplo da CODEVASF, distribuindo todo tipo de obras 

aos seus aliados, conforme os compromissos de votos. As obras por município são 

proporcionais aos números de eleitores. Além da irrigação, são construídas pela 

empresa, entre outras, estradas vicinais, postos de saúde, escolas, barragens de 

pequeno porte, poços artesianos etc. Conforme depoimentos de vários técnicos locais, 

quem define o que, onde e como ou até mesmo a prioridade da obra para o 

                                                 
66 “Em 1982, nós tivemos um resultado fantástico. Eles com a máquina pública: CODEVASF, Projeto 
Massagano, hoje, Senador Nilo Coelho, a Prefeitura e tudo e nós com quase nada. O Augusto Coelho, cadidato a 
prefeito do grupo, distribuindo cartinhas com os eleitores. Eles (os Coelhos) garantiram um lote se o eleitor 
votasse no grupo deles. Foi esse negócio que me derrotou. Eu não seria derrotado, se não fosse o Prjeto Senador 
Nilo Coelho. Eles criaram diversos núcleos e distribuíram cerca de 9 mil cartinhas para as pessoas, dizendo que 
elas iriam ganhar um lote no Projeto Senador Nilo Coelho. Você já pensou o que são 9 mil famílias na garantia 
de receber um lote [...] a justiça eleitoral tomou conhecimento do caso, mas alegou não poder fazer nada[...]. 
 (Parte da entrevista de Joaquim Florêncio Coelho (que não tem parentesco com o grupo dominante local) em 
agosto de 1999, in João Morais de SOUZA, As práticas do coronelismo: estudo de caso sobre o domínio político 
dos Coelho em Petrolina-PE.Tese de Doutorado Sociologia UFPE, 2001. p. 111 e 112. 
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planejamento anual da CODEVASF em Petrolina e região, é o Deputado Oswaldo 

Coelho, PFL. 

  As elites empresariais e políticas foram as mais beneficiadas com o fluxo 

migratório67 para Petrolina, o que possibilitou uma grande quantidade de mão-de-obra 

fixa, que deixou sua terra no sonho da “Califórnia Brasileira”. Gente de todo o 

nordeste que foi atraída pela expectativa da política desenvolvimentista. A maioria 

pessoas, desqualificada, mão-de-obra barata e fácil presa ao clientelismo eleitoral 

vigente na cidade.  

Do centro-sul vieram as empresas com técnicos qualificados, mas que não 

representam perigo aos Neocoronéis locais, uma vez que os seus proprietários ficaram 

na matriz e cujos interesses estão voltados somente para o capital que podem extrair da 

região. 

 Portanto, apesar de tudo, ainda é a CODEVASF a grande responsável pelo 

crescimento e desenvolvimento da região que tenta implementar uma política pública 

de Estado para esses fins.  

Assim, para uma maioria considerável da população ela representa o símbolo do 

desenvolvimento regional, que teve como patrono inicial em Petrolina, o ex-Senador 

Nilo Coelho, falecido em 1983, que veio dar nome ao Perímetro de Irrigação 

Massangano, em sua homenagem chamado Perímetro de Irrigação Senador Nilo 

Coelho e posteriormente, com o nome de sua esposa a segunda etapa do Projeto, como 

Perímetro Irrigado Maria Tereza Brennand Coelho.  

Para manter o domínio político na região, os atores do Neocoronelismo em Petrolina, 

além da CODEVASF, ainda contam com um grande complexo de comunicações com Canais 

de Televisão e rádios AM e FM. Nesse ambiente vão encontrar condições favoráveis no 

homem da região, sem instrução adequada, clientelistas latentes em que, “todos os fatores 

institucionais decisivos permaneceram assim, sob a guarda de poderosas forças políticas, 

cujos interesses são opostos aos da população sertaneja, mas cujo domínio sobre a estrutura 

de poder é hegemônico” (RIBEIRO, 1997:350).  

 Quando se fala em obras governamentais ou privadas na região, o Deputado 

Estadual Geraldo Coelho enfatiza: “Se não fosse o nosso empenho (da família) através 

                                                 
67 C.f. p.94. 
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do Dr. Oswaldo, em Brasília, essas obras nunca viriam para Petrolina, com certeza 

iriam para outros lugares. Nós amamos nossa terra e tudo que fazemos é para o 

benefício do seu povo” (ENTREVISTA, 2001). 

Aquele que ousar assumir publicamente uma ideologia diferente do poder 

Neocoronelista, na cidade de Petrolina, torna-se quase um excluído em grande parte da 

comunidade; se for um funcionário público não fará carreira progressiva por méritos, 

isto quando conseguir escapar de uma transferência involuntária. Todos os cargos de 

direção dos organismos Municipal, Estadual e Federal, de todos os poderes, com 

raríssimas exceções (no poder judiciário) têm alguma forma de ligação com a rede de 

clientela do neocoronelismo local, além da CODEVASF, Escola Técnica Federal, 

INCRA, INSS, DERE, DETRAN, EBAPE, FACAPE, FFPP etc.  

Finalmente, fazer um trabalho como esse se torna difícil face ao fato das 

pessoas temerem represália ao repassarem informações. A exemplo do fato ocorrido 

com o pesquisador e professor norteamericano da University of Califórnia, Ronald H. 

Chilcote68, que foi vítima de um mal entendido, com o seu trabalho de pesquisa 

naquela região, levando-o a prestar depoimentos numa delegacia de policia, para 

prestar “melhores esclarecimentos” sobre o seu trabalho nas cidades de Petrolina e 

Juazeiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 C.f.  Ronald H. CHILCOTE,Transição Capitalista e a classe dominante no nordeste – prefácio p. 12 
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Anexo 1 

CICLO DO CORONELISMO AO NEOCORONELISMO NA CIDADE DE 

PETROLINA 

 

 

 

 

 

QUADRO - 1 
 

PERÍODO 

 

 

TEMPO NO 

PODER 

 

OLIGARQUIA 

 

PARTIDO 

POLÍTICO 

 

CORONEL/NEOCORONEL

 

1912 a 1947 

 

35 anos 

 

Padilha 

 

PR 

 

José Rabelo Padilha 

 

1947 a 1955 

 

 

8 anos 

 

 

Barracão 

 

UDN,PDC E PL 

 

João Ferreira Barracão 

 

1955 a 2000 

 

 

45 anos 

 

Coelho 

 

PSD,ARENA,PDS 

E PFL 

Herdeiros do Coronel 

Clementino de Souza 

Coelho  
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Anexo 2 

 

RELAÇÃO DE PESSOAS ENTREVISTADAS: 

 

Deputados eleitos por Petrolina em 1998: 

Clementino Coelho, Deputado Federal, PPS. 

Oswaldo Coelho, Deputado Federal, PFL. 

Ciro Coelho, Deputado Estadual, PFL. 

Diniz Cavalcanti, Deputado Estadual, PMDB 

Geraldo Coelho Deputado Estadual,  PFL. 

Ranilson Ramos, Deputado Estadual, PPS. 

 

Vereadores entrevistados no Município de Petrolina, eleitos no ano 2000: 

Paulo Afonso de Souza, PPS 

José Batista da Gama, PFL 

José Crispiniano Coelho, PFL 

Terezinha Teixeira Coelho, PPS 

Francisco Pereira da Silva, PSL 

Durval de Andrade Araújo, PPS 

Odacy Amorim de Souza, PPS 

Ruy Wanderley, PSL 

Francisco Sávio de Carvalho, PPS 

Antonio Quirino, PSB 

Deilson Freire Mororó, PSL 

Miguel Antonio de Amorim, PFL 

Paulo Cavalcanti Rodrigues, PPS 

Antonio de Jesus Moreno Pinto, PT 

Armando Ferreira do Nascimento, PFL 

Augusto César Rodrigues Durando, PFL 

Francisco Patriota de Souza, PL 

Ibamar Fernandes Lima PRTB 

Antonio Passos Ferreira, PL 

Manoel Nunes Pereira, PFL 
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Jefferson de Souza Correia, PRN 

Depoimentos anônimos: 

 

10 Técnicos da CODEVASF.  

20 Colonos do Projeto Senador Nilo Coelho. (Também pediram para se identificar) 

2 Comerciantes 

4 Industriais 

2 grandes produtores rurais 

1 Engenheiro Civil 

5 Professores de Escolas públicas 

2 Comerciário 

OBS:  Essas pessoas pediram para não se identificar. 

 

Entrevistas na comunidade: 

 

Vinicius Santana - Secretário de Comunicações e Eventos Prefeitura Municipal de Petrolina. 

Everaldo Rocha Porto – Secretário de Desenvolvimento Rural 

Francisco Herculano (Chico Pé de Louro) - Cred Factoring 

Luiz Carlos Passos Nascimento – Urbanista. 

Edílson Caldas – Empresário 

Gícia Barracão – Dona de Casa (filha do cel. Barracão) 

Francisco Silva (Chicô) - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


