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RESUMO 

 

 

Como uma das mais importantes do Estado, Petrolina é uma cidade do 

sertão pernambucano encravada numa região que ainda guarda tradições e 

costumes próprios. Sua economia é, predominantemente, primária. E a política é 

movida por grupos familiares, que se sucedem no poder, mantidos pelas práticas 

clientelísticas, cuja tradução tácita “é dando que se recebe”. Ou seja, o voto é a 

moeda de troca para a percepção dos benefícios. 

O Estudo analisa fatos da política na família Coelho e a sua persistente 

dominação através dos herdeiros de um antigo sistema baseado no coronelismo, 

que dão continuidade ao poder local com a estruturação de uma máquina politica, 

capaz de fazê-los quase imbatíveis eleitoralmente durante mais de meio século. 

Apesar de ter havido uma divisão intrafamiliar, todos são beneficiados diretos e 

indiretamente. 

Através de observações empíricas estabelecemos um pequeno histórico que 

nos desse a ideia do alcance desse poder através dos ancestrais, que simplesmente 

vão listando eventos que penetram nos labirintos das práticas politicas locais.  

A presente pesquisa opta pela metodologia da sociologia compreensiva 

através dos tipos ideais de Max Weber, na busca de respostas para as formações 

histórica, social e política dos fatos, em consonância com a realidade atual. Com 

base nisso, o recorte temporal contempla a trajetória política da família Coelho, nos 

períodos eleitorais, entre os anos de 1986 e 2012. Lugar Comum: onde uma nova 

geração torna-se também sujeito de uma nova aprendizagem, moral e intelectual. 

Afinal de contas, eles são herdeiros familiares.  

 

 

 

Palavras Chaves: dominação, máquina política, clientelismo e 

patrimonialismo. 

 

 

 

  



 

 ABSTRACT  

 

 

As one of the most important cities in the state of Pernambuco, Petrolina is 

settled in the Pernabucanian backwoods, a place that still holds its own traditions and 

manners. Petrolina’s economy is mainly based on primary activities. It’s politics is run 

by Family groups which preserve themselves and remain in power, using the 

clientelism, which could be said as a “give and get” practice. That means that the 

suffrage is a currency to exchange benefits.  

The present study analyses facts occurred in the political history of the 

Coelho’s Family, which still dominates the local Politics. They persist as heirs of the 

old system of Coronelism that is maintaining their power structuring a political 

machine, which is able to make them unbeatable for over fifty years. Despite of a 

family internal division, it benefits all of them, directly or indirectly.  

Based on empirical observation, we set a brief historical of the Coelho’s family 

facts, in order to demonstrate the range of their power through the ancestry, which is 

to say we’ve described the local political labyrinths. 

Our metodological choices were driven by the comprehensive sociology, 

through the Weberian ideal types, in order to find the answers for the historical, social 

and political conformation of the facts, in consonance with the reality. According to 

that, we’ve studied the Coelho’s political trajectory from 1968 to 2012, considering 

the election periods. Commonplace: where a new generation becomes active 

subjects on a new apprenticeship, moral and intellectual. After all, they are all family 

heirs. 

 

Keywords: domination, political machine, clientelism and patrimonialism. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

Una de las más importantes del estado de Pernambuco, Petrolina es una 

ciudad ubicada en el interior de Brasil, un región que todavía sigue tradiciones y 

costumbres particulares. Su economía tiene predominancia en bases primarias, o 

sea, en la agricultura. La política es movida por grupos familiares, que se suceden 

en el poder, mantenidos por prácticas políticas clientelistas, donde el voto es la 

moneda para obtener beneficios.  

Lo presente estudio se propone al análisis de los factos políticos ocurridos 

en la familia Coelho y su permanencia dominadora que dan continuidad a su 

influencia e poder locales, por las cuales estructuran una máquina política capaz de 

volverlos imbatibles en las elecciones durante más de medio siglo. Aunque haya 

cierto reparto de poder adentro de la familia Coelho, todos salen beneficiados, 

directa o indirectamente. 

Por medio de la observación de la realidad, hicimos un breve relato histórico 

para que se planteara la idea del alcance del poder de esa familia mientras que ellos 

mismos enumeran los eventos que penetran en el laberinto que son las practicas 

políticas locales.  

La investigación que ahora se presenta toma parte por la metodología 

comprensiva de la sociología, utilizando los tipos ideales de Max Weber, en busca 

de respuestas para las formaciones históricas, sociales e políticas de los hechos, en 

acuerdo con la realidad contemporánea. Tiendo eso por basis, el recorte de tiempo 

incluye el recorrido político de la familia Coelho, durante los períodos de elecciones 

en Brasil, desde los años 1986 y los 2012. Lugar Común: donde una nueva 

generación se vuelve también protagonista de un nuevo aprendizaje, moral e 

intelectual. Después de todo, los jóvenes Coelho son herederos de la tradición 

familiar.  

 

Claves palabras: Dominación, maquinaria política, el clientelismo y el 

patronazgo.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese é um estudo sobre o poder de uma família, que mesmo após uma 

separação econômica entre seus membros e sua divisão em duas correntes politicas 

partidárias distintas, e independentes das desavenças internas, consegue manter 

uma eficiente máquina política partidária sob o controle familiar. O que na prática 

assegura a força do poder político hegemônico local, o qual contribui para 

continuidade da dominação da mais longeva oligarquia1 do sertão pernambucano, 

na cidade de Petrolina. Essa oligarquia, através de conchavos políticos, 

independente de ideologias ou siglas partidárias, consegue assegurar seu poder de 

mando. Atualmente, o controle do poder local segue sua trajetória com os partidos 

políticos que lhe dão sustentação, pela captura de votos cativos. Além do mais, sob 

um ambiente de transição e disputa de comando familiar, onde uma terceira geração 

dos herdeiros de um sistema político oriundo do antigo coronelismo do primeiro 

quartel do século XX faz valer sua supremacia.  

O estudo foi construído a partir de uma perspectiva de uma narrativa 

diacrônica (histórica) e uma narrativa sincrônica (sociológica), na perspectiva de 

definir a atuação política e a dominação do poder local.  Evidente que as duas 

perspectivas se complementam.  Os métodos utilizados para dominação política 

desses grupos oligárquicos geralmente são típicos de um poder alicerçado na 

dominação local, em que os “representantes” do povo contam com o voto de uma 

parte muito expressiva da população que já assimilou com “normalidade” essa 

situação de domínio. Quer seja pela legitimidade da “tradição“, do “dom da graça” ou 

do aspecto “burocrático racional”, conforme Weber. É possível explicar na atualidade 

a manutenção de um poder político de acordo com as previsões weberianas para o 

liberalismo racional. Porque atualmente os grupos políticos mostram que sabem 

trabalhar profissionalmente, dosando paixão e racionalidade, conforme o sociólogo 

alemão já afirmava categoricamente essa necessidade. Como grandes “profissionais 

da política” que são, é através da dominação que conseguem amealhar todos os 

votos necessários para os cargos a que se candidatam independentes de siglas 

                                                             
1 Edgar CARONE, A República Velha: instituições e classes sociais. 1975. “Ao sentido primitivo da 

palavra oligarquia – governo em que a autoridade está nas mãos de poucas pessoas – juntou-se ao 

Brasil um conceito mais específico: o governo baseado na estrutura familiar patriarcal”. 
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partidárias que estejam filiados seus membros familiares. É o clã Coelho em 

Petrolina, até aqui, sempre quem mantém a melhor na disputa pelo poder político 

local. E o que levou esta família a tamanho poder durante todo este tempo.  

Não precisamos ir tão longe. As constatações empíricas podem ser 

comprovadas. Evidente que possuem suas nuances próprias e locais que se 

desdobram em fatos cuja participação e anuência de outras instâncias superiores de 

poder, por si mesmas, reforçam práticas políticas que, apesar de não muito claras, 

estão em plena vigência. Ao nosso olhar, abre-se um pouco mais o leque da 

discussão sobre mais uma questão da política no interior do Brasil, que pode trazer 

consequências indesejáveis para todo o sistema político brasileiro, principalmente na 

contribuição negativa no que diz respeito ao nosso atraso no “fazer” politica 

partidária.  

Vale salientar que grande parte das oligarquias locais hoje vive da política. 

Como diria Weber, são “profissionais da política,” não importando se alguém tem 

somente vocação ou não; basta ser de uma família poderosa e dedicar-se à causa. 

Entendemos que, se o Estado hoje fosse extinto, talvez essas oligarquias não 

sobrevivessem por tanto tempo como empreendedores na vida privada. Porque as 

“facilidades” são inúmeras para quem “vive da política”, e são estes os mesmos que 

estão atrelados ao Estado brasileiro numa ordem patrimonialista há bastante tempo. 

Para fundamentarmos esses aspectos, dialogamos com Max Weber (1864-

1920), entre outros, e procuramos identificar o lado contemporâneo de sua obra 

sobre o poder, a máquina partidária, o clientelismo, a dominação e a honra social, 

numa perspectiva de encontrar novas possibilidades para explicar as práticas 

cotidianas desses fenômenos na cidade de Petrolina, no alto sertão pernambucano, 

que persiste durante longo tempo. Em função disto observamos também o 

surgimento de novos elementos, os quais foram incorporados à cultura política 

brasileira, podendo-se encontrar algumas respostas a partir da releitura dos 

clássicos: “Ciência e Política: Duas Vocações” e “Economia e Sociedade”. Neste 

particular, fomos levados a dispensar uma especial atenção ao primeiro, quanto à 

sua explicação da necessidade do pragmatismo liberal. O poder deve constituir uma 

“máquina política” muito sólida para dar sustentação ao poder e à forma de 

dominação, tal e qual Weber explicita nas suas “previsões” no início do século 
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passado. As práticas descritas por ele se coadunam com alguns aspectos da realidade 

política atual. Até porque grupos oligárquicos existem em toda parte do território 

nacional. 

Já houve quem redefinisse a relação desses grupos com o Estado brasileiro 

como neopatrimonialistas. Algumas análises mais recentes sobre arranjos políticos 

desse tipo no neoliberalismo, com as privatizações no governo FHC, nos anos 1994-

2002, patenteiam a inserção daqueles que sempre se mantiveram no poder através 

das políticas liberais. 

Com essa ideia, afirma Michel Zaidan:  

 

elite patrimonialista ou neopatrimonialista, 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, 

p.66).   

 

Ressaltamos que o patrimonialismo historicamente faz parte da realidade de 

todos os Estados nacionais, mas é evidente que o seu conceito não aplica a todos 

os casos. 

De certa maneira, no caso brasileiro, pode se interpretar o fenômeno 

também como uma aliança - por cima - das elites agrárias e industriais ou familistas  

(locais) com o  estado nacional, em apoio destas, cuja moeda de troca  é o controle 

patrimonialista do Estado, ou das políticas públicas regionais e locais. Existem vários 

trabalhos acadêmicos que apontam para este viés, mas concordamos com os 

autores que afirmam que existe esse tipo de modernização. Mas uma modernização 

conservadora, de cima para baixo, tudo sob a direção e controle do Estado nacional 

associado ao poder oligarca.  

Naturalmente, têm que se levar em consideração as mudanças na política 

nacional e como se comportam as oligarquias, sobretudo na consecução do voto. 

Como se dá a forma de institucionalização dos aparelhamentos de poder 

atualmente. 

Raimundo Faoro reafirmou o pensamento weberiano quanto à existência de 

um estamento burocrático em se firmar como um sistema de diferenciação social, ou 

aquele que detém o poder nos trâmites da coisa publica que é colocada à disposição 

e a serviço, quando lhes convém, de um poder de alguém ou de pequenos grupos. 
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Faz parte da estrutura de funcionários administrativos, incorporados a todo o aparato 

legal da dominação racional-burocrática, essa ênfase no patrimonialismo segundo 

Faoro. No nosso Estudo de Caso acrescentamos duas categorias analíticas que 

achamos importantes, na tentativa de explica o presente estudo: Máquina política e 

clientelismo, num determinado espaço. 

No Estado liberal moderno, implantado em cima de uma racionalidade legal, 

aparece também no seu sistema burocrático governamental o fenômeno da 

“patronagem2.” Agindo dentro da legalidade e saudado com uma forma “saudável” 

de fazer política, sendo os liberais, a exemplo dos Estados Unidos da América do 

Norte. Isto não quer dizer que eles não estejam sujeitos a distorções.  Aqui no Brasil 

pouco se tem atentado para o fenômeno da patronagem à nossa prática política 

hodierna, na qual também aparece como representação de clientelismo/patronagem, 

onde se sustentam as oligarquias locais através das máquinas partidárias. E isto tem 

dado todo o suporte à manutenção de poder. De tal ordem que chegam a 

espetacularizações dos escândalos e corrupções. 

O que tentamos demonstrar neste estudo é que a partir da percepção da 

dominação como poder político e como categoria na racionalidade-burocrática, é 

possível fazer uma análise utilizando a metodologia da sociologia compreensiva 

através dos tipos ideais de Max Weber, com narrativas das suas formações 

histórica, social e política, sobre o porquê da oligarquia Coelho se manter tão 

longevamente no poder politico local. 

 No primeiro capítulo demonstramos o início de um processo histórico com o 

surgimento e formação da oligarquia Coelho, ou seja, suas origens e participações 

no processo político e econômico do município de Petrolina e adjacências na região 

do sertão pernambucano. Por outro lado, estabelecer uma base de compreensão 

                                                             
2
 Mario Grynszpan - OS IDIOMAS DA PATRONAGEM: Um estudo da trajetória de Tenório 

Cavalcanti. http://www.anpocs.org.br/portal/publicac… De maneira geral, a patronagem é referida 

como uma relação através da qual se torna possível o acesso a bens, recursos, serviços e mesmo 

posições sociais que, de outra forma, não poderiam ser obtidos. Trata-se de um vinculo pessoal, 

vertical, entre indivíduos de status, poder e riquezas diferentes, uma relação assimétrica que se 

expressa mesmo através de uma troca desequilibrada, com fluxos de natureza distinta. (2) De um 

lado teríamos, por exemplo, proteção, emprego e auxilio em ocasiões diversas e, de outro, 

deferência, lealdade, serviços variados e mesmo – ou principalmente, diriam alguns – votos. O 

Clientelismo é um subsistema de relação política, com uma pessoa recebendo de outra a proteção 

em troca do apoio político. 
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através do pensamento weberiano e também sob a ótica de outros autores sobre o 

poder, através de um diálogo filosófico sobre a questão.  

 

No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da 

família patriarcal, o desenvolvimento da urbanização – que não 

resulta unicamente do crescimento das cidades, mas também do 

crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais 

para a esfera de influência das cidades – ia acrescentar uns 

desequilíbrios sociais, cujos efeitos permanecem vivos ainda hoje. 

Não era fácil aos detentores das posições públicas de 

responsabilidade, formadas por tal ambiente, compreenderem a 

distinção fundamental entre os domínios público e privado 

(HOLANDA,1986: P.145).  

  

Podemos encontrar atualidade nas afirmações de Buarque de Holanda, 

principalmente quando se trata do habitante do interior do país, do sertanejo homem 

pobre que depende e convive até hoje, em alguns casos, sob a dominação do poder 

político dos herdeiros dos antigos coronéis da Primeira República, como é caso na 

cidade de Petrolina. 

Para Holanda, o povo brasileiro exacerbava, o que o autor chamou de "nosso 

apego quase que exclusivo aos valores da personalidade". Não era difícil nos 

depararmos com "nobre” ostentando seus títulos e suas riquezas (quando existiam). 

Exaltava-se a inteligência, a preguiça e principalmente as mordomias e prerrogativas 

da aristocracia; os títulos de bacharel eram tidos como verdadeiros passaportes para 

o Olimpo3. Segundo Monteiro (2009), por ter proposto a existência do chamado 

espírito cordial dos brasileiros, muitos acusaram Sérgio Buarque de Holanda de expor 

teorias geneticistas. Para estes críticos, a adjetivação do homem brasileiro como 

cordial teria sido colocada como uma característica nata da chamada "raça brasileira.    

As práticas políticas adotadas aqui pelas oligarquias, em algumas regiões, 

ainda hoje carregam um forte sotaque do poder daquele antigo sistema do 

coronelismo em vários municípios, cuja participação da parentela tem se perpetuado 

no poder ao longo dos anos. É necessária uma observação mais atenta e 

detalhada. Isto simplemente não pode ser desconsiderado.  

                                                             

3  Pedro Meira Monteiro - As raízes do Brasil no espelho de Próspero In: Novos Estudos - CEBRAP, n. 83, 

pp. 159–182, 2009 (ISSN 0101-3300). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002009000100009&lng=e&nrm=iso&tlng=e
http://pt.wikipedia.org/wiki/CEBRAP
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Aquele fruto do antigo sistema patriarcal, que deu origem ao coronelismo na 

nossa primeira república, se institucionalizou numa forma peculiar de 

patrimonialismo local, se revertendo, até então, em poder e voto. Não queremos 

com isto dizer que o coronelismo dos anos trinta se encontra vivo. 

A venda da imagem de grandes empreendedores que deu sustentação e 

sobrevivência política às velhas oligarquias, essa sim, continua presente no cenário 

local. E são essas mesmas as legítimas herdeiras daquele decadente coronelismo.   

No entanto, até hoje continua quase que a mesma prática, vai desde 

concentração da estrutura agrária desigual, do início do século XX, à alimentação 

da clientela gerando uma dependência vital, por exemplo, com a utlização dos 

carros-pipas nos períodos de estagem, tanto para saciar a sede humana ou 

sustentar o rebanho daquela gente geralmente muito pobre. Isto representa na 

atualidade uma manutenção do status quo de uma pequena parcela da população 

que ainda se encontra no campo e consequentemente fazendo parte do espólio de 

uma dominação local.  

Para o segundo capítulo, em função da problematização do estudo (o que 

levou a família Coelho a manter o poder durante todo este tempo), busca-se analisar 

inicialmente através de formas empíricas, a persistência da dominação política 

tradicional e a sua legitimação através do voto, contextualizando os mais diversos 

atores e sujeitos envolvidos com os diretórios dos partidos políticos: vereadores, 

prefeitos e deputados locais. Através de uma amostragem simples de pesquisa de 

campo, recolheram-se dados sobre a representação popular através da Câmara 

Municipal de Vereadores local, onde aparece a forte influencia dominante da família 

Coelho em várias dimensões - políticas, sociais e econômicas. Outra questão 

fundamental é a disputa intrafamiliar pela liderança da política local. Embora a 

separação do grupo beneficie a família como um todo, é importante analisar quem 

de fato se beneficiou. Ou seja, quem ganhou com a separação do grupo.  

Atualmente quem representa a família na política. É essa e outras indagações que 

buscamos analisar. 

Por conseguinte, procurando também em Weber elementos teóricos que nos 

proporcionem uma atualização e nos deem suporte categórico e analítico do 

fenômeno da dominação e o seu funcionamento através da estrutura partidária 

política montada a partir do poder local com esse fim. Assim, é possível vislumbrar 
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um novo paradigma social a partir de baixo, no período após a constituição de 1988. 

Ou será que os herdeiros dos antigos sistemas coronelistas sertanejos impuseram o 

velho transformismo4 no modo de fazer política? "em toda personalidade existe uma 

atividade dominante e predominante: é nela que se deve ser investigado o seu 

pensamento" (GRAMSCI, 1966, p.113). 

No início deste século, sobre as relações entre a ciência e a política, Max 

Weber assinala então que o conhecimento, embora nunca tenha condições de 

superar o conflito de valores que informa a vida pública, não deixa de esclarecê-lo e 

de sugerir melhor avaliação das suas consequências, permitindo que ele possa ser 

movido tanto pela convicção quanto pela responsabilidade. 

As relações políticas entre executivo e legislativo no cenário brasileiro 

sofreram modificações substanciais no processo de democratização. A partir de 

1946 até 1964, não obstante têm sido levados em considerações os avanços da 

Constituição de 1988, mas que em alguns aspectos já não condizem com a 

realidade do mundo atual e expõem a promiscuidade de um sistema partidário 

extremamente frágil, dependente e viciado numa prática verdadeira de alimentação 

dos mais variados tipos de dominação. 

O que vimos até aqui foi a velha prática da alocação de recursos  

econômicos, ou até mesmo políticas públicas com a finalidade da manutenção de 

uma só facção partidária, ficando em segundo plano a sua eficácia junto à 

população.  Porém, eficiente do ponto de vista eleitoral em detrimento de uma 

melhora real da educação, saúde e segurança, por exemplo. Para os partidos 

políticos há uma visão minimalista da coisa pública, que se traduz tudo pelo acesso 

aos cargos públicos5 como uma questão vital de poder pelo poder - é a 

                                                             
4
 CARLOS NELSON COUTINHO (ENTREVISTA FOLHA MAIS, 1999). Para Gramsci, por exemplo, 

foram "revoluções passivas" tanto o fascismo quanto o "fordismo". Parece-me um grande equívoco, 

infelizmente adotado hoje por alguns autores brasileiros, ver na "revolução passiva" uma coisa 

também positiva, algo que a esquerda pode usar em sua luta pela transformação da sociedade. 

Gramsci a considerava um fenômeno negativo, já que é uma modalidade de transformação utilizada 

pelas classes dominantes para conservar o seu poder. Um político brasileiro, o velho mineiro Antônio 

Carlos (agora imitado pelo seu homônimo baiano), resumiu muito bem o espírito da revolução 

passiva, quando, em 1930, afirmou: "Façamos a revolução antes que o povo a faça". A chamada 

Revolução de 30, aliás, é um caso emblemático de "revolução passiva".  

 
5
 FABIANO SANTOS - Patronagem e Poder de Agenda na Política Brasileira.  A relação entre o 

presidente da República e o Congresso Nacional pode ser vista como o problema institucional mais 
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preponderância da máquina política, em detrimento de qualquer acerto programático 

ou ideológico. Para Spinelli,  

 

O processo de centralização do Estado, a partir de 1930, e a 

expansão do mercado com o avanço da industrialização e 

urbanização foram minando a força dos coronéis e transferindo seu 

poder para políticos mais hábeis em utilizar uma máquina de Estado 

mais afeita à racionalidade burocrático-legal. Muitas vezes são os 

descendentes dos antigos coronéis os que assumem o novo papel 

de intermediação política. [...] esses novos intermediários, 

geralmente “bacharéis” (advogados, médicos, professores, médios 

ou pequenos empresários) têm um peso importante na articulação de 

alianças político-partidárias que se constroem nos processos 

eleitorais. Qualquer candidato a governador, a deputado, a senador, 

sabe precisamente como é importante obter o maior número possível 

de apoios entre os chefes políticos municipais e, para isso, o domínio 

de máquinas partidárias e agências do poder público constituem 

condição essencial para negociar com essas lideranças municipais o 

apoio político para ganhar uma eleição. (SPINELLI, 2012, passim). 

 

No último e terceiro capítulo, apresentamos as emergências políticas da 

dominação pela família Coelho no município de Petrolina. Além da evolução do 

conceito de máquina política visto por Eli Diniz, procuramos demonstrar como se dá 

a persistência da estratégia de manutenção do poder oligárquico da família Coelho 

na cidade de Petrolina, através de uma poderosa máquina política. Apesar de 

lançarem mãos de recursos atuais como TV, redes sociais através da Internet etc., o 

sistema de dominação continua vivo seguindo uma trajetória política liberal do início 

do século XX, numa aproximação do desenho feito por Weber sobre a prática 

partidária politica no ocidente.  

 

                                                                                                                                                                                              
importante da atual conjuntura política brasileira. De um lado, apresenta-se um presidente que diz ter 
sido eleito para promover reformas constitucionais, cuja consecução, porém, requer o apoio de coalizão 
parlamentar de tamanho considerável. De outro, um Poder Legislativo dividido entre aqueles que 
demandam autonomia para interferir no processo decisório, e os que concedem apoio sistemático às 
propostas de reforma emanadas do Executivo. Pode-se dizer que, em geral, o Congresso, 
particularmente a Câmara dos Deputados, vem correspondendo de forma satisfatória aos reclamos de 
governabilidade, tal como esta é entendida pelos membros do Poder Executivo. As reformas 
econômicas já foram aprovadas, a reforma administrativa também, além das consecutivas emendas 
que transferem recursos dos estados e municípios para a União, o chamado Fundo de Estabilização 
Fiscal. Por conta disso, os defensores da autonomia têm perdido a disputa no campo da prática 
política.   (1997, p. 01) 
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Finalmente, as disputas intrafamiliares de poder no processo dominante 

local. Em face do estudo se tratar de questões familiares, mostramos também o 

quão existe um lado conservador quanto à questão de gênero na esfera do poder 

familiar. 
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Capítulo I 

 

ARQUEOLOGIA DE UM PODER TRADICIONAL 

1.1 Aspectos históricos na formação das oligarquias dominantes no município 

de Petrolina-Pernambuco 

 

Para Maria Isaura Pereira de Queiroz, a parentela6 era o meio que permitia, 

através de casamentos arranjados, às famílias de algumas posses ampliarem 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. 

Os comerciantes Clementino Coelho e João Barracão, chamados por  

alguns de coronel, 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. Chilcote7 entende que: 
 

Esse título, às vezes, era simplesmente adotado por alguém; às 

vezes, era- O Coronel detinha o virtual monopólio do poder político 

em nível local lhe atribuído por um governo Municipal ou Estadual, 

em reconhecimento à sua posição na sociedade. E, às vezes, era-lhe 

                                                             
6
 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) 

 
7
 RONALD H.CHILCOTE atualmente é professor emérito da University of Califórnia, USA. 

Desenvolveu um estudo sobre a classe dominante quando residiu na cidade de Petrolina por uma 
década. 
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conferido por sua participação na Guarda Nacional da República 

Velha (CHILCOTE, 1991, P. 31). 

 

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 estão: o coronel Juvêncio Rodrigues Pombo, tenente-coronel José 

Chrispiniano Rodrigues Coelho, coronel José Rabelo Padilha, o coronel Antônio 

Gomes de Sá e o major Ulisses Lustosa.  

Segundo o escritor petrolinense Antônio de Santana Padilha8 (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 na 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. Tivera 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 Antônio Correia Amorim “que 

                                                             
8
ANTÔNIO DE SANTANA PADILHA, Petrolina no tempo, no espaço, na vez. 1991. 
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reinou por vinte anos, aliado ao Senador estadual Francisco de Assis Rosa e Silva” 

(CHILCOTE, 1990, p.80) e foi sucedido pelo poderio político do Coronel Rabelo 

Padilha e sua parentela, de 1915 a 1947. 

Com a ida do comerciante “coronel” Otacílio Nunes de Souza para Salvador, 

o grande beneficiado foi o comerciante Clementino de Souza Coelho (“Seu” Quelê), 

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 também 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 “Seu” 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, p.124). 

    

O comerciante coronel Clementino de Souza Coelho sempre foi conhecido e 

tratado por alguns como “Seu” Quelê e, por outros, simplesmente coronel Quelê. 

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 “Seu”  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 subprefeito 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, um 

grupo chefiado pelo coronel Quelê, com suas bases econômicas e financeiras já 

sedimentadas, tinha creditado aos seus filhos (teve onze filhos homens e seis 
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mulheres, das quais três 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. O outro emergente era o Sr. João Ferreira da Silva, 

mais conhecido como João Barracão9, como também era 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 Antônio 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 Serejo10, “era temido pelos 

sobrinhos por sua severidade e intransigência”. Com a sua morte no ano de 1943, o 

comerciante João Barracão passa a 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 comerciante “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 os déficits públicos municipais, que geraram 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, Agamenon Magalhães, que nomeou o médico Pacífico da Luz em 

detrimento do médico 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 Clementino do 

                                                             
9
  Segundo a sua primeira filha, Dona Gícia da Silva Albuquerque, o apelido do seu pai surgiu em 

virtude de ele, 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). 

 
10

TEREZA CRISTINA LEAL DE SEREJO, in: Coronéis sem patentes: A modernização conservadora 

no sertão Pernambucano. Dissertação de Mestrado em História. Universidade Federal Fluminense-
RJ. 1979. 
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Souza Coelho, ou simplesmente “Seu” Quelê e Barracão, como eram mais 

conhecidos. 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. 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.  A “Política dos Governadores” foi montada pelo Presidente da 

República 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. Nestor Cavalcanti Figueiredo 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 o de Sr. João Barracão, todos do mesmo 

lado, ou seja, eram aliados 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. Então formalizaram a aliança entre rivais.  

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

médico Nilo de Souza Coelho pelo Partido Social Democrático - PSD, sendo que 

este último foi o primeiro da nova geração dos filhos do Coronel Quelê 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 o desrespeitou e, por isso, tirando-lhe o apoio. Barbosa 

Lima teve o dobro dos votos dos outros três candidatos juntos em 
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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, p.133). 

 

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

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

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

era o comerciante 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 região11, depois do comerciante 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 em 

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 entre e 

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

aparecimento de novos coronéis” (QUEIROZ, 1976, p.190).   

  O médico Pacifico da Luz se retirou do PSD e levou consigo toda a 

parentela, unindo-se ao comerciante 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. 

                                                             
11

  “Raimundo Santana e os Coelho, juntos, contribuíam com 80% dos impostos de Petrolina sobre a 

agricultura e pecuária. As porcentagens de impostos citados baseiam-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: com perseguições pessoais e a 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 pôr em prática no próximo pleito eleitoral o mesmo 

processo ignóbil e criminoso que o Sr. Fernando Bezerra criou em 

Ouricuri, 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, p.160 nota 125).  

 

O comerciante, coronel Quelê, depois da grande eleição de seu filho, Nilo 

Coelho, para deputado estadual, sofre com a derrota da eleição municipal: o 

comerciante 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. 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 comerciante João Barracão obteve 

apenas 429. 

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 
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Vereadores, os dois coronéis continuariam a medir forças durante todo o 

quinquênio” (SEREJO, 1979, p.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 grupo dos 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 

comerciante 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 comerciante 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 comerciante 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 comerciante 

João Barracão, o usineiro João Cleofas de Oliveira perdeu, portanto Nilo foi o 

vitorioso naquelas 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, p.137).  

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 
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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 notícia12 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”13 assinado pelo Governador 

Agamenon Magalhães e representantes da lideranças do município. Neste referido 

                                                             
 

12
 “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 tranquilidade 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 das 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, p.163 NOTA 149) 

 
13

 “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, que 
transcrevemos (Sic) 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 Antônio 
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 equitativa dos benefícios para os partidos políticos signatários do presente 
acordo, bem como das nomeações de cargos municipais à proporção que se deem 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 
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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; o comerciante João 

Barracão, o vice e mais cinco Vereadores, numa totalidade de nove, que seriam 

eleitos para o período. 

O 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 comerciante João Barracão saiu perdendo, porque, nas 

eleições seguintes (1955), o já sedimentado Grupo Coelho, liderado pelo Deputado 

Federal Nilo Coelho e família, tomava o 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 comerciante 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 comerciante João 

Barracão, que elegeu para Prefeito 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 Feira, 

no Estado da Bahia, morre o coronel Clementino de Souza Coelho – 

chefe de numerosa e importante família, comerciante, industrial, 

                                                                                                                                                                                              
assinatura dos representantes partidários acima indicado para que este acordo seja fielmente 
cumprido durante o quadriênio. 

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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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, p.92). 

 

 As eleições de 1954 vieram consolidar as grandes heranças políticas, 

econômicas e sociais, deixadas pelo comerciante 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 pai coronel Quêle.  

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, prefeito e vereador respectivamente. 

Foi o fim da participação política do comerciante 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, foi efetivado no 

cargo.  

A partir do ano de 1954, até as últimas eleições de 2012, a família Coelho foi 

a vitoriosa na disputa para prefeito no município de Petrolina.  

 Portanto, assim ficou na história o ciclo do poder dos antigos coronéis e 

seus herdeiros diretos na cidade de Petrolina – Pernambuco. (ver anexo I) 

 

PERÍODO 

 

 

TEMPO NO 

PODER 

 

OLIGARQUIA 

 

PARTIDO 

POLÍTICO 

 

CORONEL E 

HERDEIROS 

 

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 2012 

 

 

57 anos 

 

Coelho 

PSD, ARENA, 

PDS, PFL DEM, 

PMDB, PSB e 

PSDB 

Clementino de Souza 

Coelho, filhos e netos 

como herdeiros do 

sistema. 
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1.2. O município de Petrolina. 

1.2.1 Histórico de acordo com dados do IBGE 201314  

Segundo tradição corrente em Petrolina, o território teria sido desbravado 

primeiramente por frades franciscanos, sabendo-se que o local em que está situada 

a Cidade agasalhara a sede de uma fazenda de criação de gado.  

Por volta de 1840, não existia ainda o povoado. Passagem obrigatória de 

boiadeiros ou negociantes do interior de Pernambuco, Piauí ou Ceará, constituía o 

local ponto de convergência para a travessia do São Francisco, em direção à Bahia, 

do que resultou a formação de Petrolina, de um lado do rio, e de Juazeiro na 

margem oposta. A travessia era conhecida como "Passagem do Juazeiro".  

Foi o capuchinho italiano Frei Henrique quem aí deu início às prédicas 

religiosas, a pedido do então vigário de Boa Vista, padre Manoel Joaquim da Silva, e 

cuidou de erigir no local uma capela, sob a invocação de Santa Maria Rainha dos 

Anjos, em 1858. A construção foi concluída em 1860.  

Tendo em vista a grande extensão do território a seu cargo, o pároco 

solicitou do bispo Diocesano, D. João da Purificação Marques Perdigão, que 

apresentasse à Assembleia da Província pedido para ser dividida a freguesia, no 

que foi atendido através da Lei n.º 530, de 7 de junho de 1862, que elevou Petrolina 

à categoria de freguesia.  

O topônimo encerra ao que se supõe uma homenagem a D. Pedro II.  

Para a historiadora petrolinense Creusa Britto, “Nos fins do século XVI e por 

todo o século XVII, o povoamento dessa Região já atingia a Cachoeira de 

Sobradinho”. 

Um dos membros da comitiva de Tomé de Souza, o precursor do nosso 

bandeirante, 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. 

                                                             
14 IBGE 2010 e Prefeitura Municipal de Petrolina. 
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Obtendo sesmarias, espalharam currais pelas margens do rio São Francisco 

e um dos seus afluentes até Pernambuco. Pois, penetrando pelo vale do rio São 

Francisco, do norte ao sul, construiu currais primitivos, deixando, em cada um, um 

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. Começa a ser instalado núcleo 

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

abaixo, as freguesias de Cabrobó, Assunção e  Santa Maria. 

Ao Compasso do afastamento do gado, novas passagens e novos caminhos 

iam sendo trilhados. 

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 d’Ávila, temos Manuel Nunes Viana, Antônio 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 as terra onde hoje 

se encontra 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”.  

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, e de Salgueiro e o de Flores, além do alto Pajeú e do 

Moxotó. A população era dispersa e 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 a Boa Vista. Em 1841, viajantes 

dos sertões de Pernambuco, Ceará, Piauí, atravessavam com suas boiadas o rio 
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São Francisco para o estado da Bahia; uns estabeleciam-se nesse sítio fronteiriço, 

Juazeiro, outros prosseguiam viagens: Frei Henrique, capuchinhos italianos, 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 ideia 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).(ver anexo XI) 

 1.2.2 Aspectos geográficos e sócios – econômicos do município de 

Petrolina  

Figura 01 - Mesorregiões do Estado de Pernambuco

 

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 equidistante 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 
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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 inflete para ela as BR-407 e BR-235. É ponto de passagem não 

só para a 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, estes Estados que demandam os mercados sulinos. 

Pode-se afirmar que o posicionamento geográfico físico de Petrolina 

constitui, juntamente com outros fatores de ordem econômica, uma das principais 

vantagens locacionais em relação à grande maioria das cidades de Pernambuco. 

Limita-se: Norte: Ouricuri e com o estado do Piauí; Sul: Rio São Francisco; 

Leste: Com Lagoa Grande Oeste: Com Afrânio e o Estado da Bahia.  

Figura 02 - MAPA DE PERNAMBUCO 

 

O cenário geográfico - onde está inserida, inteiramente, a mesorregião do 

Sertão Pernambucano - é o semiárido, com condições climáticas desfavoráveis às 

atividades relacionadas à produção agrícola. É a mais extensa mesorregião do 

Estado. Seu clima é quente e seco, com temperaturas elevadas e regime pluvial 

irregular (chuvas escassas e mal distribuídas durante o ano). Tais condições 

climáticas refletem-se na vegetação, nos solos e no regime dos rios, assim como na 
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produção agrícola e na mobilidade da população. Os solos, em sua maior extensão, 

são rasos e com predomínio de vegetação do tipo xerófila - mais adaptadas a climas 

secos e água reduzida. 

A economia está vinculada ao setor agropecuário, principalmente a pecuária. 

Na agricultura, sobressaem-se a cultura de grãos e a fruticultura, por meio de áreas 

irrigadas. A região é forte exportadora de frutas no cenário nacional, inclusive com a 

produção e exportação de vinhos do Vale do São Francisco. 

Diversificar a base econômica é o desafio que se coloca a ser transposto, 

dado a condição climática e estrutural. Identificar a existência de arranjos produtivos 

locais é um dos meios pelo qual se podem construir novas maneiras de desenvolver 

a localidade em que está inserido. 

Ações de fomento ao micro empreendedorismo também são importantes 

para o desenvolvimento local e regional. 

Distâncias entre Petrolina e algumas das principais cidades do nordeste 

brasileiro. 

 517 km Salvador 

 401 km - Feira de 

Santana 

 837 km - Fortaleza 

 332 km - Juazeiro do 

Norte 

 671 km - Campina 

Grande. 

803 km - João Pessoa 

 714 km - 

Recife 

 583 km - 

Caruaru 

 894 km - 

Natal 

 727 km - 

Mossoró 

 695 km - Maceió 

 596 km - 

Arapiraca 

 464 km - Aracaju 

 1.054 km - São 

Luís 

 627 km – 

Teresina. 

A mesorregião Sertão Pernambucano é constituída pelas microrregiões: 

Araripina, Moxotó, Pajeú e Salgueiro. A mesorregião Sertão do São Francisco é 

composta pelas microrregiões: Itaparica e Petrolina.  

 A Microrregião de Petrolina localiza-se nas proximidades do Rio São 

Francisco, no estado de Pernambuco. É formada por oito municípios, ocupando 

mais de 15% do território do estado. Sua economia é bastante privilegiada pela 

umidade trazida pelo Rio São Francisco e da irrigação a partir dele, e pela 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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localização da microrregião - ela equidista das mais importantes regiões 

metropolitanas do Nordeste - Recife, Fortaleza e Salvador, com as quais faz 

intensas trocas comerciais, em especial através do aeroporto de Petrolina, 

reformado para voos regulares e recebimento de grandes aviões de carga nos anos 

2000. A cidade de Petrolina é a mais importante: indústrias e comércio presentes. 

A microrregião de Petrolina é formada pelos seguintes municípios: 

 Afrânio 

 Cabrobó 

 Dormentes 

 Lagoa Grande 

 Orocó 

 Petrolina 

 Santa Maria da Boa Vista 

 Terra Nova. 

1.2.3 Aspectos Socioeconômicos do município de Petrolina e sertão 

Pernambucano15 

Petrolina é um município brasileiro do estado de Pernambuco. Em conjunto 

com o município baiano de Juazeiro, forma o maior aglomerado urbano do 

semiárido. Em relação a capital do Estado, tem a segunda maior população e PIB do 

interior de Pernambuco. Banhado pelo rio São Francisco, integra, em conjunto com 

os municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, e Cabrobó, estes 

localizados em Pernambuco, e os municípios baianos de Juazeiro, Casa Nova, 

Curaçá e Sobradinho, a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do 

Polo Petrolina e Juazeiro, maior exportador de frutas e segundo maior polo da 

vitivinicultura do Brasil. Localizada a 730 km da capital pernambucana, Recife, 

Petrolina possui a 7ª maior economia do estado, com um PIB de R$ 2,2 bilhões, 

representando 3,37% da riqueza pernambucana (2009). No ano de 2009, a 

economia da cidade teve uma ligeira queda, voltando a ser a 2ª cidade com o maior 

PIB do interior de Pernambuco.  

                                                             
15

  Dados colhidos a partir das informações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia IF 

– Campus Petrolina – Pernambuco http://www.ifsertao-pe.edu.br/petrolina/. Acessados em 
22/11/2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_metropolitanas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_metropolitanas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrolina
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrolina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afr%C3%A2nio_(Pernambuco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabrob%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dormentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Grande_(Pernambuco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oroc%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrolina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_da_Boa_Vista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Nova_(Pernambuco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Grande_(Pernambuco)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_da_Boa_Vista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oroc%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabrob%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_Integrada_de_Desenvolvimento_do_Polo_Petrolina_e_Juazeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_Integrada_de_Desenvolvimento_do_Polo_Petrolina_e_Juazeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://www.ifsertao-pe.edu.br/petrolina/
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O Estado de Pernambuco é dividido em 5 (cinco) mesorregiões e 19 

(dezenove) microrregiões geográficas, segundo o Instituto Brasileira de Geografia e 

Estatística – IBGE. Em termos territoriais, o Sertão de Pernambuco representa 

63,66% da área estadual com 1.575.033 de habitantes, segundo o Censo do IBGE – 

2010, o que corresponde a 17,91% da população do Estado. O Produto Interno 

Bruto – PIB do Sertão correspondeu em 2009, a 11,09% do PIB de Pernambuco. 

 

Gráfico 1.1ESTIMATIVA POPULACIONAL DE PETROLINA - PE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade vem obtendo um forte crescimento econômico e de contingente 

populacional. Segundo o IBGE, a cidade atingiu 294.081 habitantes em 2010 e 

registrou um crescimento real de 34,56% no período de 2000 a 2010, sendo, tanto 

pela economia quanto pela população, a principal cidade da RIDE São Francisco. 

Segundo estimativas do IBGE, hoje (2012) a população é de 305.352 habitantes, 

sendo agora a 6ª cidade mais populosa do Estado e 80º do Brasil.  Com o melhor 

índice de saneamento básico do Nordeste, Petrolina conta com 95% de coleta de 

esgoto e 100% de tratamento do que é coletado.  

Petrolina foi reconhecida como a maior rede hoteleira da região turística do 

sertão do São Francisco e do Pajeú, contando com 2.115 leitos, distribuídos em 24 

hotéis; diversos restaurantes, bares, centros comerciais, hospitais, Universidades e 

cursos de Turismo em níveis técnico e superior, segundo um estudo de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_Integrada_de_Desenvolvimento_do_Polo_Petrolina_e_Juazeiro
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competitividade realizado pelo Ministério do Turismo, Fundação Getúlio Vargas e o 

SEBRAE Nacional. 

Setor primário 

Agricultura 

A região de Petrolina, devido ao clima seco e a irrigação, tornou-se a maior 

exportadora de frutas e o segundo maior centro vinícola do país. A apreciação dos 

vinhos e frutas do Vale do São Francisco se dá à sua temperatura elevada quase o 

ano todo, que expõe as frutas ao estresse contínuo e, assim, atribuindo gostos 

diferentes. Na lista dos melhores vinhos do Brasil – escolhidos em criteriosa 

avaliação de especialistas de várias partes do mundo, durante concurso 

internacional realizado em Petrolina, em setembro de 2009 – o Vale do São 

Francisco marcou presença, tendo alguns vinhos premiados. Políticas de incentivo 

aplicadas nas últimas décadas tornaram a região um celeiro de frutas tropicais, que 

são exportadas para as principais regiões do país e também para a América do 

Norte, Europa e a Ásia (particularmente o Japão). É a terceira maior cidade 

agropecuária do País. 

Áreas de fruticultura irrigada em Petrolina. 

Petrolina foi a cidade brasileira que mais produziu frutas em 2010, com uma 

receita de US$ 619 milhões, acréscimo de 24,5% em relação a 2009. O município é 

um dos principais produtores de uva, manga, acerola, banana e goiaba do Brasil.   

Setor secundário 

Indústria 

A atração de novas indústrias tem sido tentada nos últimos anos, com bons 

resultados, através da (AD-Diper), órgão do Governo de Pernambuco detentor de 

áreas para fins industriais no Distrito Indústrial de Petrolina, a dinamização do setor 

agrícola no município tem estimulado significativamente o setor industrial. Um dos 

subsetores da indústria que mais cresce é o da agroindústria de alimentos. Há várias 

agroindústrias implantadas entre pequenas, médias e grandes, destacando-se a 

agroindústria alimentar de sucos, polpas, e doces. Atualmente o Distrito Industrial de 

Petrolina se prepara para receber oito novas indústrias, juntando-se as já existentes. 
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Os ramos de atividades das indústrias que adquiriram os lotes são: química, água 

envasada, vidro e mecânica. 

Setor terciário 

Comércio 

O comércio de Petrolina é diversificado e descentralizado. O centro da 

cidade se caracteriza por lojas de diferentes ramos. Já nas principais avenidas que 

circundam a cidade pode-se encontrar principalmente o comércio de materiais de 

construção, peças e serviços para automóveis. Os bairros contam com estruturas 

complexas de comércio. Petrolina é cidade-tronco e seu comércio abastece a 

vizinhança o que a torna um centro atacadista de alimentícios, medicamentos e 

vestuário. Administrativamente, o município é composto pelos distritos Sede, Curral 

Queimado, Rajada e pelos povoados de Cristália, Nova Descoberta, Tapera, 

Izacolândia, Pedrinhas, Uruas, Lagoa dos Carneiros, Caatinguinha, Caititú, Cruz de 

Salinas, Pau Ferro, Atalho, Caiçara, Barreto, Lagoa dos Cavalos, Barreiro, Varzinha, 

Lagoa da Pedra, Lajedo, Jatobá, Amargoza, Aranzel e Angico Alto (Sítio dos 

Moreira). 

ADMINISTRTIVO 

GENTÍLICO 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Petrolina, pela lei 

provincial nº 530, de 0706-1862. Sede na povoação de Petrolina.  

Elevado à condição de cidade com a denominação de Petrolina, pela lei 

estadual nº 130, de 0307-1895.  

(Ver anexo IX) 
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1.3 Aspectos relevantes sobre a problematização do Estudo de Caso 

 

O nosso propósito é descrever sob o olhar contemporâneo de alguns 

aspectos da obra de Max Weber, cuja problematização na pesquisa versa sobre o a 

dominação política através de uma poderosa máquina política que mantém todo um 

aparato de clientelista.  

Entre as nossas hipóteses, consideramos a principal: aquela em que se 

possa responder o que leva uma família a manter uma dominação politica por mais 

de meio século. Por outro lado, consideramos também ser possível uma análise, na 

atualidade, sobre as previsões weberianas de racionalidade liberal para explicar o 

fenômeno da manutenção desse poder. Qual a facção familiar mais beneficiada com 

a adoção do sistema de máquina política, já que a família dividiu-se em duas 

correntes politicas tidas como direita e esquerda. 

Neste caso, demonstrar a possibilidade do surgimento de novos elementos a 

partir da releitura das obras do autor de Ciência e Política: duas Vocações, 

especificamente, para que se possa fazer uma relação da questão do estudo 

(dominação e máquina política), num paralelo, através do poder local na política 

brasileira em sua contemporaneidade. Quais as razões da separação do grupo de 

dominação local. Perpetuação de poder? 

Para a nossa historiografia na política, o patrimonialismo e 

clientelismo/patronagem formam um conjunto de fenômenos secular que foi se 

amoldando conforme a época.  

Como é possível que as perenidades desses fenômenos esclareçam a  

manutenção de poder dessa longeva oligarquia no sertão pernambucano?  Há mais 

de meio século continua a persistência da oligarquia Coelho na cidade Petrolina, 

estado de Pernambuco, que vem obtendo êxito neste propósito, naturalmente 

levando em consideração variações que fizeram surgir outras segmentações que já 

tinham, também, seus matizes através das formas passadas de patronagem e de 

clientelismo. Neste caso particular, procuramos então pesquisar a realidade dessa 

política numa atualização teórica e metodológica baseada nos pressupostos liberais 

weberianos através da sociologia compreensiva.  

Se para Castells, atualmente “vivemos numa sociedade em redes” que se 

atualiza a cada instante, isto na prática quer dizer que se recicla constantemente. O 

patrimonialista de hoje não é aquele mesmo de séculos passados; os partidos 
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políticos atualmente formam verdadeiras máquinas, parecem fabricar votos e poder.  

Garantem uma permanência mais duradoura junto a vários tipos de poder, 

independente de ideologia ou conteúdo programático, e justificam suas 

descaracterizações, com as necessidades do “sistema de coalizão”. É justamente 

por trás do “véu do poder” que se encontra o fenômeno disfarçado, e que assume 

proporções imensuráveis sob as mais variadas formas de redes clientelistas, porém 

atuais. Para José Murilo de Carvalho, no patrimonialismo, 

 

A terminologia empregada segue com razoável precisão os tipos 

ideais weberianos e mantém coerência em relação às consequências 

teóricas derivadas desses tipos para a evolução política do país. Isto 

é, da postulação do patrimonialismo deriva um estilo político baseado 

na cooptação, no clientelismo, no populismo, no corporativismo de 

Estado. (CARVALHO, 1997, P.09). 

 

Como foi enfatizado antes, na cidade de Petrolina, atualmente, o controle da 

política local se dá através de uma terceira geração de herdeiros de um sistema 

oriundo do antigo coronelismo do primeiro quartel do século XX. Para tanto, formam 

uma grande e verdadeira monumental máquina de fazer votos e consequentemente 

a manutenção do poder local por essas últimas seis décadas. Nesse aspecto, opera 

uma bem estruturada máquina de poder local. 

Para a filósofa Marilena Chauí, segundo os gregos (os inventores da 

política), quando a vontade privada está acima da vontade e dos interesses 

coletivos, o espaço público deixa de existir. Em outras palavras, quando o espaço 

público (campo da política) é invadido pela vontade pessoal (campo privado) de um 

homem só, trata-se de uma violência política. Então, a vontade privada passa a 

sobrepor arbitrariamente o interesse do grupo ou da sociedade política. Com isso, 

podemos afirmar: o espaço coletivo acabou e o espaço político foi contaminado. O 

interesse particular passa a ser, segundo Aristóteles (384 - 322 a.C.), a tirania que é 

uma forma de degeneração da democracia. Então, passa a valer a vontade 

individual do governante. No caso das oligarquias, a vontade de poucos ou de 

pequenos grupos, ou seja, uma degeneração da aristocracia.  
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A prática de uma arcaica cultura política16, a partir de poderes locais, 

existentes na maioria dos municípios brasileiros, inquestionavelmente, tem trazido 

sérios danos práticos para democracia. E tem sido reforçada a cada eleição através 

de uma espécie de subconjunto de representações oligárquicas que se cominam 

com certas vontades particulares. Lançam mão de todos os ardis da política para 

manutenção e, quem sabe, a perpetuação de um poder de mando nada 

democrático. 

É possível explicar, segundo Weber, a política de dominação do poder local  

desenvolvida pelas velhas oligarquias interioranas na atualidade?  

 A forma e a dimensão do “fazer política” no interior do Brasil nos mostra o 

quão favorecem até aqueles que não têm vocação para tal, e em alguns casos o 

fazem também somente como um meio de manutenção do poder econômico 

familiar. No entanto, isto pode também significar, que os Coelho souberam combinar 

tradição e modernidade, “arcaísmo” e adaptação ao novo, e representam interesses 

que vão além daqueles do grupo familiar. 

 Algumas candidaturas políticas perderam o foco da política e passaram a 

ser um investimento, tal e qual qualquer negócio privado que traga retorno 

econômico garantido. Quanto se gasta numa campanha política atualmente? 

“Na vida das pessoas, a distinção entre partidos políticos se fazia, em 

grande parte, por motivos de ordem econômica, em parte, por motivos religiosos e, 

em parte, simplesmente em função de opiniões tradicionais recebidas das famílias” 

(Weber, 2003, p. 93)  

Neste caso existe uma atualidade no autor quanto à formação  predominante 

dos poderes que se formam em torno de várias famílias brasileiras que habitam o 
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locus politico de forma sistemática através de uma dominação que se perpetua 

através de várias gerações. 

No Brasil, grande parte dos grupos oligárquicos geralmente é formada por 

poderes de dominação tradicionalistas. Contam com o voto de uma expressiva leva 

da população que já assimilou com “normalidade” essa situação de domínio, 

conforme as análises categóricas Weberianas sejam pela “tradição“ ou pelo 

“carisma”. 

Todas as constatações empíricas vistas nas cidades do interior possuem 

nuances próprias e até mesmo particulares locais que se desdobram em fatos com 

participações e anuência de outras instâncias superiores de poder que reforçam 

práticas não republicanas no sentido aristotélico. Ao nosso olhar, abre um grande 

leque de discussão sobre a questão da política nas cidades interioranas do Brasil, 

que às vezes podem trazer consequências imprevisíveis para todo o sistema político 

e social vigente.  

Como viabilizar direitos em quaisquer dimensões, políticas, econômicas, 

sociais ou humanas numa sociedade construída e mantidas com base nas velhas 

oligarquias, em alguns casos, notadamente remanescentes do antigo coronelismo?   

Através da modernização conservadora17, no pós 1988 estaríamos ou não 

diante de mais um novo capítulo da "revolução passiva" brasileira? Para Carlos 

Nelson Coutinho, temos conhecido sucessivas “revoluções passivas”, desde a 

Independência até a “transição democrática” de 1985, que o mestre Florestan 

Fernandes não hesitou em chamar com uma ênfase talvez excessiva de “transação 

conservadora” ··.  

Neste sentido, é possível vislumbrar um novo paradigma social a partir de  

baixo no período após a constituição de 1988? Ou será que os herdeiros do antigo 

sistema coronelista sertanejo através das oligarquias persistem no velho 

transformismo? 

Evidente que alguns estudos apontam, notadamente, que, apesar dos 

avanços, permanecem vivos ainda vários problemas que têm na sua origem aquela 
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antiga estrutura patriarcal (1889 a 1930) em que se fundou o moderno Estado 

republicano federativo brasileiro. 

Esse mesmo Estado moderno, que apresenta o fenômeno do 

patrimonialismo e do clientelismo, transforma-se num legado que se perpetua  até os  

dias atuais.  

Desde os filósofos gregos, Platão e Aristóteles18 já debatiam esses assuntos, 

assim “como as relações clientelísticas atravessaram os séculos, da Antiga Grécia 

aos tempos industriais, permanecendo como mecanismo de troca e de reciprocidade 

de natureza assimétricas que, nesse sentido, desempenhou e desempenha função 

básica – mas não exclusiva – de cimento das sociedades passadas e atuais” (Bahia, 

2003, p. 116).  

Para Sérgio Buarque de Holanda, sobre o legado deixado ao país pela  

colonização: 

 

No Brasil, onde imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da 

família patriarcal, o desenvolvimento da urbanização – que não 

resulta unicamente do crescimento das cidades, mas também do 

crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais 

para a esfera de influência das cidades – ia acrescentar uns 

desequilíbrios sociais, cujos efeitos permanecem vivos ainda hoje. 

Não era fácil aos detentores das posições públicas de 

responsabilidade formadas por tal ambiente compreenderem a 

distinção fundamental entre os domínios público e privado 

(HOLANDA,1986, p.145).  

 

Podemos encontrar, de certa parte, atualidade nas afimações de Buarque de 

Holanda, principalmente quando se trata do interior do Brasil, do sertão, do homem 

pobre dependente que convive até hoje sob a dominação do poder político dos 

herdeiros do antigo sistema liberal da Primeira República. 

O povo brasileiro exacerbava, o que o autor chamou de "nosso apego quase 

que exclusivo aos valores da personalidade". Não era difícil nos deparamos com 

"nobre” ostentando seus títulos e suas riquezas (quando existiam). Exaltava-se a 
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inteligência, a preguiça e principalmente as mordomias e prerrogativas da aristocracia, 

os títulos de bacharel eram tidos como verdadeiros passaportes para o Olimpo19
. 

Para Monteiro (2009), por ter proposto a existência do chamado espírito cordial 

dos brasileiros, muitos acusaram Sérgio Buarque de Holanda de expor teorias 

geneticistas. Para estes críticos, a adjetivação do homem brasileiro como cordial teria 

sido colocada como uma característica nata da chamada "raça brasileira”.    

 A venda da imagem de grandes empreendedores que deu sustentação e 

sobrevivência política às velhas oligarquias essa sim, continua presente no cenário 

local e, coincidentemente, são legítimas herdeiras do antigo coronelismo.   

No entanto, em alguns Estados do país, até hoje continua quase que a 

mesma prática, que vai desde a concentração da estrutura agrária desigual do início 

do século XX à dependência de carros-pipas para saciar a sede e sustentar o parco 

rebanho, uma manutenção do status quo da pequena parcela da população que 

ainda se encontra no campo.   

Às vezes são percebidas algumas mudanças e avanços pontuais. São 

casos meramente isolados, geralmente em regiões de grandes potenciais 

econômicos.  Mesmo assim, até alguns grandes projetos regionais não têm 

conseguido resolver a contento a questão crucial da posse e do uso da terra.  

Há uma elite política e empresarial que continua sendo a preferida na  

condução dos programas governamentais de irrigação exemplo, do Projeto de 

Irrigação Senador Nilo Coelho, implementado pela Companhia de Desenvolvimento 

do Vale do Francisco - CODEVASF, na cidade de Petrolina no Estado de 

Pernambuco.  

Aliás, o patrimonialismo através da máquina política tem reforçado de forma 

sistematizada a manutenção do poder local de muitas oligarquias. Em muitos casos, 

o Estado passa a ser, realmente, uma extensão dos negócios privados desses 

grupos dominantes locais. 

 Apesar dos poderes conferidos ao Ministério Público na Constituição de 

1988, o surgimento de conselhos e a nova lei de responsabilidade fiscal, etc., na 

prática, o avanço continua aquém do esperado.  
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 Mandonismo, patrimonialismo e coronelismo constituem, por exemplo, 

grandes matrizes interpretativas formuladas por um conjunto de pensadores 

brasileiros. Notável a nossa literatura acerca do tema, ressaltando-se, entre outras, 

as obras clássicas de Raimundo Faoro (1975), Victor Nunes Leal (1949), Nestor 

Duarte (1939) (Bahia, 2003, p.116). 

No país onde prevalecem oligarquias cujos poderes dos antigos coronéis 

assumem papeis importantes e diferenciados, após o golpe militar de 1964, ainda 

sobrevivem as mesmas contribuições para o fortalecimento desses poderes locais, 

remanescentes da Primeira República, que continuam no poder até hoje. A troca de 

interesses entre o público e o privado ainda se faz presente naquelas famílias que 

têm sua fonte de sustentação econômica baseada na indústria e no comércio e, 

mais recentemente, nas privatizações ou até mesmo, por exemplo, nas concessões 

dos canais de televisão, entre outros patrocinados pelo Estado brasileiro. 

Várias são as famílias dominantes ou poderosas na região Nordeste que 

estabelecem padrões oligárquicos de dominação na política local, como os 

Magalhães na Bahia, os Alves em Sergipe, os Collor de Mello em Alagoas, os 

Mendonça e Coelho em Pernambuco, os Cunha Lima na Paraíba, os Maia, Rosado 

e Alves no Rio Grande do Norte, os Gomes e Jereissati no Ceará e os Sarney no 

Maranhão. São exemplos desse padrão, cuja origem, para alguns, remete às raízes 

do coronelismo da primeira metade do século passado, que permanece resistindo no 

atual cenário político. Essas elites não são as únicas no país. Em grande parte, há 

alguma ligação, direta ou indireta, com os antigos coronéis que, segundo Queiroz, 

são os mesmos. “Tornaram-se os intermediários do poder dos diversos partidos, nas 

décadas de 1960 e 1970, ressurgindo assim como uma nova elite 

modificada”(QUEIROZ in PANG, 1978, p.62). 

As interpretações do que é o público e o que é privado tomam outra 

dimensão dentro dos processos de oligarquização das burocracias, quer sejam 

estatais, partidárias ou sindicais. Fala alto ainda uma prática que se repete ao longo 

dos anos, a qual se atribui ao patrimonialismo da nossa formação, pelo ponto de 

vista do diploma legal.  

Várias são as motivações para retomar parte dessa pesquisa sobre o 

assunto ligada à dominação dos herdeiros dos antigos coronéis que formam grandes 

oligarquias no poder do interior do Brasil. Entre tantas, procuramos então não partir 
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da simples ideia de que tudo pode acontecer somente a partir dos municípios, que 

somados formarão ou deformarão as bases para uma vivência mais democrática. 

 

A proposta é que a análise dos subsistemas regionais, quando 

devidamente executado, implica uma profunda alteração das 

perspectivas teóricas, de tal maneira que o tipo de conhecimento 

que é adquirido não é simplesmente "melhor" do que antes, mas 

qualitativamente mais adequados. O ganho não é simplesmente  

uma questão de conhecimento agregado, mas uma nova forma de 

compreensão” (Schwartzman,1982, p.5 ). 

 

Sob essa ótica de Schwartzman (1982), procura-se a abordagem sobre a 

sustentação de uma máquina política que mantém sob seu domínio as estruturas 

organizacionais dos projetos políticos e sociais de cunho locais e regionais, onde 

apresentam também direitos conquistados, cuja vivência se  encontra num ambiente 

público, onde “a elite política do patrimonialismo é o estamento, estrato social com 

efetivo comando político, numa ordem de conteúdo aristocrático” (FAORO, 2000, 

p.742), que mantém  domínio e sob seu controle há várias décadas com todo um 

aparato governamental.  

O que Max Weber presenciou na democracia americana tomou espaços por 

várias partes do mundo ocidental, a exemplo do preço da vitória do candidato que 

tinha que distribuir as prebendas pretendidas nas eleições presidenciais dos Estados 

Unidos da América do Norte. Os beneficiados diretos são justamente aqueles que 

detêm o poder econômico. 

 

1.4. A questão do poder político e a dominação em Max Weber 

 

 Pode-se afirma sobre o pensamento weberiano que a política e a economia 

são capazes de formular um determinado tipo de poder. Isto possibilita 

dialeticamente outro olhar sobre a dominação. Quaisquer que sejam as formas 

desse poder nas suas mais variadas formas de agrupamentos sociais, embora seus 

postulados sejam inversamente ao marxismo, há pelo menos um ponto em comum 

no pensamento político de ambos: a concepção instrumental ou formal da 

racionalidade.  Esta concepção se opõe às visões substancialistas ou metafísica do 

estado, que pressupõe uma visão do bom, do justo, do verdadeiro, universalmente 

válida. Para os autores Karl Marx e Max Weber, a política é o meio, por excelência, 
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da maximização dos interesses, independentemente da forma de dominação 

existente numa dada sociedade.  O que os diferencia é a metodologia utilizada por 

um e por outro. 

Max Weber - tido como um pensador social nacionalista - carrega uma série 

de controvérsias acerca da dominação política, principalmente quando o mesmo 

afirma de certa forma até simplória que o poder é o movimento de “homens 

dominando homens” e a obediência, neste caso, é puramente uma ação inevitável 

para vivência destes em sociedade. Se há obediência, é porque há um poder de 

mando que existe, em alguns casos, independente das vontades e tornam-se ações. 

A dominação como forma de categoria numa dada sociedade é sem dúvida 

uma preocupação apresentada pelo eminente sociólogo, e o que representa essa 

mesma dominação na esfera do poder a qual se propõe assegurar a sua 

organização.  

Por “dominação” compreenderemos, então, aqui, uma situação 

de fato, em que uma vontade manifesta (“mandado”) do “dominador” 

ou dos “dominadores quer influenciar as ações de outras pessoas 

(do “dominado” ou dos dominados”), e de fato as influencia de tal 

modo que estas ações, num grau socialmente relevante, realizam 

como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo do 

mandado a máxima de suas ações (obediência). (WEBER, 1999, 

p.191). 

 

O termo “dominação” é definido por Weber também como “a probabilidade 

de encontrar obediência a uma norma de determinado conteúdo, entre determinadas 

pessoas indicáveis”.  Pelo conceito vimos que há uma ligação íntima da 

possibilidade de alguém impor suas próprias vontades até quando se encontra 

resistência, independente da legitimidade. 

No entendimento e funcionamento da sociedade, sabe-se que 

necessariamente não se estabelece um imperativo sobre as relações de dominação 

stricto sensus, diante do comportamento cotidiano dos homens. Mas segundo 

Weber a imensa maioria dos comportamentos em sociedade pressupõe certo grau 

de dominação. 

Conforme afirmamos anteriormente, que apesar de não fazer citações, a sua 

obra nos remete, às vezes, pelo menos na imaginação, a dois dos grandes 

pensadores sociais modernos: Nicolau Maquiavel (1469-1527) e Thomas Hobbes 

(1588-1679), principalmente na verve realista do primeiro quando afirma no primeiro 
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capítulo de “O Príncipe”, que “todos os estados - todo domínio que exerceram ou 

exercem poder sobre os homens - foram e são ou repúblicas ou principados 

(MAQUIAVEL, 2007, P. 35)”. O que para Gabriel Cohn, estaríamos diante do poder 

como relação e não um atributo. Weber retoma essa discussão sobre o poder e 

dominação vista pelos clássicos, onde pelo seu ponto de vista reside a questão: 

ação versus instituição. A modernização e avanços da burocracia estatal dão 

sustentação à dominação de um determinado líder, e isto não se esgota pura e 

simplesmente no seu poder de mando, mas na sua natureza. O autor entende 

também que a dominação não é uma simples imposição, mas uma competição que 

tem o poder de impor. 

Como estabelecer a coerência entre o poder de mando e a obediência? 

Obviamente as regras quando estabelecidas num caso do Estado de Direito 

democrático fica patente à via de obediência por consentimento através da política, 

estabelecidas às regras da escolha de mando legitimo. Neste caso especifico, 

estamos diante da racionalidade – burocrática que foram observadas por Weber a 

partir do surgimento das modernas democracias - onde o cidadão passa a ser o 

sujeito de seu processo cognitivo, na qual poderíamos afirmar ainda que reside 

proximamente nos seus pensamentos a então influência dos ideais iluministas ou 

mesmo kantiana. 

Então, qual seria o agente capaz para reger um Estado soberano? A 

soberania seria o exercício da capacidade, porque não se entende (Weber) que a 

dominação seria a pura ou simplesmente uma imposição, porque a relação de poder 

exige uma legitimidade que vem a se tornar o instrumento fundamental desse 

mesmo poder. 

Para Limongi (2002), a ideia do direito e do poder se assentam nos 

pensamentos hobessiano desde o Estado civil, onde, “por sua vez, as relações entre 

os homens deixam de se regular em virtude do poder de que cada um dispõe, 

deixam de ser relações de puro poder, de confronto e composição de poderes, para 

se tornarem, relações de direitos e obrigação, ou seja, relações jurídicas”. 

Entretanto, para haver legitimidade, segundo Weber, o poder se apresenta 

em várias formas e pode assegurar essa mesma legitimidade através da simples 

vontade dos súditos em obedecer. A vontade dessa obediência pode se dar 

conforme o costume, a tradição ou a lealdade a um líder carismático. Para que 



55 

 

exista o poder realmente, a legitimidade torna-se o ponto-chave da questão em 

relação à obediência. 

 

O que para nós significa ‘dominação`? Qual é sua relação com o 

conceito geral de ‘poder`? . Dominação, no sentido geral de poder, 

isto é, de possibilidade de impor ao comportamento de terceiros a 

vontade própria, pode apresentar-se nas formas mais diversas. 

Pode-se, por exemplo, como ocorreu ocasionalmente, compreender 

os direitos que a lei concede ao indivíduo, contra um ou vários 

outros, como poder de dar ordens ao devedor ou ao não autorizado, 

interpretando-se, portanto, todo o cosmo do direito privado moderno 

como descentralização da dominação nas mãos dos autorizados 

“pela lei.” (WEBER, 1999, p. 188). 

 

 Ele afirma ainda que “o conceito de poder é sociologicamente amorfo”.  

Porque depende das variáveis de uma série de combinações e circunstâncias que 

levem outrem à obediência de uma vontade. No caso da sociologia, tem que haver 

mais precisão na afirmativa do conceito de dominação, o que pode significar apenas 

uma probabilidade de que o comando obterá êxito. 

A dominação política ganha contornos de interpretações nas ações 

emanadas pelos homens que vão desde o poder da coerção garantida por um 

quadro administrativo dentro de um espaço predeterminado, ou até mesmo 

aplicação da força ou ameaças. No caso de uma associação política compulsória 

seguindo seu curso retilíneo como, por exemplo, na formação de um “Estado” que 

através do seu quadro de administração possa reivindicar com sucesso o monopólio 

da força física, neste caso, a dominação torna-se uma ação. 

Existem aqueles que mantêm a associação da dominação pelo poder da  

coerção psíquica como nos casos dos poderes religiosos, onde estes meios da 

concessão ou não de benefícios são utilizados na sua manutenção. São 

denominadas de “coerção hierocrática”. Uma vez sendo contínua, a associação será 

conhecida como uma “Igreja” se o seu quadro administrativo reivindicar o monopólio 

do uso legitimo dessa coerção. 

A dominação quando expressa num sentido amplo pode perder sua 

característica de categoria num sentido expressamente cientifico. Torna impossível 

sua abrangência no geral. Neste sentido, faz-se necessário ter em conta que, além 

da enorme variedade de tipos possíveis, apresentam-se dois tipos radicalmente 

opostos, segundo o nosso autor: 
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Por um lado, a dominação em virtude de uma constelação de 

interesses (especialmente em virtude de uma situação de 

monopólio), e, por outra, a dominação em virtude de autoridade 

(poder de mando e dever de obediência). O tipo mais puro da 

primeira é a dominação monopolizadora no mercado, e, da última, o 

poder do chefe de família, da autoridade administrativa ou do 

príncipe (WEBER, 1999, p 188).  

 

A questão dessa dominação pode ser interpretada também pela ação da  

economia, que impõe sua vontade através do mercado, uma vez que os Estados 

modernos logo se transformariam em agentes dos representantes da alta burguesia 

ascendente com todo o seu estamento burocrático. 

Nos tipos ideais, encontramos a dominação tradicional que pode ser 

apresentado sob vários aspectos. Vai do econômico ao social, cuja legitimação 

também pode ser encontrada no seio de uma dada sociedade política. Todo esse 

processo pode encontrar um eco que torne as relações sociais santificadas. 

Segundo Luiz H. Bahia, o próprio Max Weber indaga sob a clássica questão: “como 

fazem os poderes politicamente dominados para se manterem no domínio?” Aponta 

como resposta o emprego dos meios materiais e uso de pessoal administrativo do 

Estado como fazendo parte: 

O corpo administrativo, que representa externamente para a 

empresa política de domínio tal como a qualquer outra, não se 

encontra obrigado à obediência ao detentor do poder por aquela 

única representação de legitimidade de que falávamos há pouco, 

mas também dois meios que apelam diretamente ao interesse 

pessoal: retribuição material e honra social. Os feudos dos vassalos, 

as rendas dos funcionários patrimoniais e os vencimentos dos 

servidores atuais do Estado – a honra da nobreza, os privilégios de 

classe e a honraria do funcionário – constituem o pagamento, e o 

temor de perdê-lo constitui o fundamento último decisivo de 

solidariedade do corpo administrativo do soberano. Isto se aplica 

também ao caudilhismo carismático, a saber: honraria militar, 

despojos para o bando guerreiro, e os proveitos (vantagens) 

(Espolis), ou seja, a exploração dos súditos pelo monopólio dos 

cargos, benefícios politicamente condicionados e prêmios à vaidade, 

para o séquito demagógico (WEBER, 1964, p.1058 apud BAHIA, 

2003, p.101). 

 

Neste aspecto, o autor (Weber) faz valer do ponto de vista da sociologia que 

o Estado moderno pode ser visto tal e qual uma empresa nesta ou naquela relação 

de poder. O burocrata estatal desempenha cada vez mais uma função vital a sua 
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existência. Assim seria, ele enfatiza: “o desdobramento da política em ‘empresa” [...] 

que impunha uma separação dos funcionários em duas categorias [...] claramente 

distintas: a dos funcionários profissionais e dos funcionários ‘políticos”. 

É evidente a importância que os funcionários, mais tarde, chamados de 

burocratas assumem na responsabilidade da dominação estabelecida pelo poder 

político. A obediência se faz presente a qualquer tipo dessa dominação, seja a 

tradicional, a racional/legal ou carismática. E se torna parte de toda uma rede de 

clientela que sustentam os poderes constituídos. 

Portanto, configura-se uma dupla dimensão que ajuda a sustentar uma elite 

patrimonialista através do clientelismo que fragiliza o processo da tomada de 

decisão pela via de interesses mútuos, expressando uma cultura política que no 

fundo é historicamente excludente. 

 

Capítulo II 

 

DOMINAÇÃO E VOTO: MÁQUINA POLÍTICA E PODER LOCA 

2.1 Dominação e poder local através do voto: Petrolina - PE eleições gerais nos 

períodos de 1986 a 2012.  

 

A família Coelho elegeu os prefeitos da cidade de Petrolina, desde o ano de 

1955 até o ano 2012.  Neste capítulo iniciaremos uma análise sobre o poder de voto 

e da máquina partidária dessa família, a partir do ano de 1988, quando se deu o 

primeiro embate de Coelho contra Coelho, ou seja, depois da separação do grupo 

em quatro facções econômicas: um grupo liderado pelo então deputado federal 

Oswaldo de Souza Coelho (PFL), com apoio do deputado estadual Geraldo de 

Souza Coelho (PFL) e do comerciante Adalberto de Souza Coelho; um segundo com 

o industrial Paulo Coelho e filhos; o terceiro com o suplente de senador (PFL) e 

comerciante José de Souza Coelho e filhos, e o quarto grupo com a viúva do 

senador Nilo de Souza Coelho, Maria Tereza Brennand Coelho e filhas. Esta divisão 

familiar só veio acontecer explicitamente após a morte da matriarca Dona Josepha 

de Souza Coelho, em 1990. Aquela disputa de 1988 teve como consequência a 

divisão política partidária do grupo numa disputa de liderança interna e externa que 

dura até os dias atuais. Um grupo liderado pelo deputado federal Osvaldo Coelho 
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(PFL) e outro pelo seu sobrinho, deputado Estadual Fernando Bezerra Coelho, eleito 

pelo PDS em 1982, que naquela ocasião foi procurar abrigo nas siglas partidárias de 

oposição (já mudou de partido quatro vezes), saiu do PDS e já passou pelo PMDB, 

PSB e PPS, atualmente se encontra no PSB novamente. 

A partir dessa divisião, a “rebeldia” familiar considerada mais expressiva no 

campo político foi sem dúvida a do grupo Paulo Coelho e filhos, liderada pelo jovem 

deputado Fernando Bezerra Coelho, eleito pelo PDS (25 anos). A primeira vez que 

este deu mostra da sua forte personalidade20 foi no mesmo ano das eleiçoes em 

1982, quando em detrimento do seu tio, o engenheiro Geraldo Coelho, se lançou 

candidato a deputado Estadual pelo PDS, recebendo o “aval” de Nilo Coelho, e 

neste caso, ele “atropela” o próprio tio. E nas eleições seguintes já estavam 

rompidos politicamente: troca o PDS pelo PMDB, que na época abrigava o maior 

reduto de oposição à familia Coelho em Petrolina. 

Apesar da cisão e do avanço do tempo a família Coelho não perdia espaço 

político: o então suplente de senador José de Souza Coelho assumiu a vaga 

deixada pelo senador do PFL José Jorge de Vasconcelos, que foi indicado Ministro 

das Minas e Energia. Ciro Viana Coelho e seu tio Geraldo de Souza Coelho são 

deputados estaduais pelo PFL. O primeiro ocupou a Secretaria de Recursos 

Hídricos do Estado. Clementino de Souza Coelho, irmão de Fernando Bezerra 

Coelho, eleito deputado Federal pelo PPS com os votos de seu irmão Fernando 

Bezerra Coelho, que por sua vez é eleito Prefeito de Petrolina, e o seu tio Osvaldo 

de Souza Coelho é reeleito deputado federal pelo PFL. Portanto, são seis membros 

da mesma família no cenário das políticas local, estadual e nacional durante um 

longo período. 

Com os procedimentos desses atores, a política Petrolinense leva cientistas 

políticos, pesquisadores e imprensa em geral a diversas análises e especulações 

sobre o que realmente se encontra por trás desse biombo familiar. O que fazem os 

                                                             
20

 “No decorrer do mandato e das funções assumidas, Fernando passou a agir com menos 

dependência política em relação às referências impostas pelo tio deputado, Oswaldo. Inclusive, 

incitou o pai, Paulo Coelho, a defender suas ideias. Que ideias? Especialmente as relacionadas com 

as ambições políticas. O fato de ter sido ventilado na imprensa da capital como um dos prováveis 

candidatos à sucessão de Roberto Magalhães o deixou “vaidoso”. Apesar das tentativas, o nome de 

Fernando não emplacou na chapa majoritária: Nem na disputa para o governo, nem por uma vaga no 

senado”. (MORAIS, 2001:267) 
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Coelho para permanecerem no poder local desde o ano de 1955 até hoje? Apesar 

da divisão, o poder familiar continua consolidado no município. 

Empiricamente, a primeira ideia que vem à cabeça de qualquer pessoa, por 

mais comum que seja, é de que existe mesmo um pacto, acordo ou coisa 

equivalente entre eles, para a alternância de poder sob o controle estritamente 

famíliar, independente de partido político ou grupo empresarial. O importante é que o 

poder permaneça na família, e assim todos serão direta ou indiretamente 

beneficiados. 

No entanto, sobre a separação política do grupo em que um lado foi para 

oposição, há quem afirme que de fato houve mesmo um acordo pessoal e restrito 

entre os dois líderes políticos, tio e sobrinho, respectivamente, Oswaldo de Souza 

Coelho (PFL), e Fernando Bezerra Coelho (PMDB), para barrar o surgimento a 

qualquer custo de pessoas ou grupos que venham fazer oposição à hegemonia 

familiar, caso haja alguma iniciativa pela esquerda. Compete a Fernando Bezerra 

Coelho, PMDB, desmobilizá-la. É na oposição aos seus tios, onde ele se encontra 

até hoje, o que para muitos analistas políticos é tido como uma migração estratégica 

que rende dividendos politicos e econômicos para toda a família independente da 

posição partidária, conforme veremos mais adiante sobre os votos e canditatos na 

família. 

Ainda como parte desse pretenso acordo, pelos dois grupos, acreditava-se, 

também, que eles não poderiam apresentar dois candidatos “fortes” na mesma 

disputa, ainda que sejam da família, principalmente para concorrer à prefeitura local. 

Isto só veio ocorrer nas últimas eleições para prefeito em 2012, quando Oswaldo 

Coelho (PFL), que não conseguiu sua reeleição para deputado federal, resolve 

enfrentar o jovem deputado federal Fernando Filho (PSB) e sai derrotado. Apesar 

disto, supõe-se, porém, que faz parte do acordo familiar: nas eleições, que vença o 

melhor; o importante é não deixar surgir uma terceira via que os ameacem.  Este 

intento a família tem conseguido ao longo de mais de meio século. Após a derrota 

nas eleições, Oswaldo Coelho (PFL) não ficou de fora do poder. Em seguida foi 

alçado a membro do Conselho de Irrigaçao Nacional (cargo de confiança), pelo seu 

sobrinho, Ministro da Integração Nacional no governo do PT, e pai do seu 

“adversário”. Uma solução doméstica.   
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Certa vez numa entrevista à Revista Fotos do Vale, a jornalista Roseanna 

Albuquerque fez a seguinte pergunta ao então 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? Fernando Bezerra 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 que 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 reconhecem os meandros da política 

local nem os atores da política Petrolinense.(COELHO, 2001, p.05). 

Fernando Bezerra Coelho se refere aos dezeseis anos após a separação 

partidária política familiar, mas não especifica, nem comenta a “coincidência” da 

alternância entre ele e seu primo na Prefeitura com dois mandatos para cada um 

neste período. Uma coisa é a clareza que existe entre a separação econômica e a 

política, uma vez que essa última representa uma hegemonia de poder familiar: 

qualquer deslize para sua explicação pode provocar um prejuízo na manutenção 

desses mais de meio século de dominação política local. Mas visto pelo ângulo da 

separação meramente econômica, ficam muito evidentes e até visíveis as mudanças 

nos controles dos empreendimentos. Esta é uma briga que continuou se arrastando 

através dos tempos. O industrial Paulo de Souza Coelho veio a falecer em 2009, 

assistindo ao que ele mesmo admitia como “o desmonoramento das Indústrias 

Coelho S/A”, irresponsabilidade dos irmãos. 

Ouvimos uma representação considerável de políticos de todos os partidos 

existentes em Petrolina, estudantes, técnicos, intelectuais, donas de casa, 

comerciários e colonos dos projetos de irrigação da CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento para dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), todos aventam 

com a mesma ideia da possibilidade de ter havido mesmo o “acordo em família” a 

partir de 1988, cujos resultados lhes proporcionam bons dividendos.   

A oposição começava a dar sinais de vertiginosidade: abriu o espaço no plano 

estadual, e quando foi procurada pelo industrial Paulo de Souza Coelho e filhos, 
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foram bem recebidos e então se filiaram ao PMDB, independente da concordância 

ou não do diretório local. Alguns membros em sinal de protesto abandonaram a sigla 

e foram para outros partidos.  Segundo o pesquisador norte-americano Ronald 

Chilcote,  

A oposição acreditava, depois dos desafios das eleições de 1976, 

1978 e 1982, que poderia enfrentar a hegemonia dos Coelho nas 

eleições de 1986. Acha-se ainda fortalecida pela possível 

“dissensão” entre os irmãos (Coelho) a respeito da sucessão de seus 

filhos na liderança da comunidade e nos negócios da família. 

(CHILCOTE, 1991, p.313). 

 

A divisão econômica no grupo Coelho não atingiu o poder político que 

consegue manter o revezamento dos seus membros no poder local.  Neste caso 

político, revezamento é diferente de alternância. Esta última pode vir a ser uma 

consequência natural de qualquer processo político e, no caso, intrafamiliar, que às 

vezes se dá em função do embate eleitoral quando às vezes os ânimos se acirram 

entre as partes. No revezamente, ao contrário, tudo é calculado, combinado através 

de um acordo tácito. 

O que se presenciou é que, após o falecimento do grande líder e arquiteto 

da hegemonia Coelho na região, o senador Nilo Coelho, o seu grupo político e 

empresarial junto aos irmãos não conseguiu sustentar mais aquela união, que teve 

sob seu comando durante cerca de 30 anos. Começaram as cobranças de parte a 

parte. Alguns afloramentos de vaidades exigiam maiores espaços políticos e 

econômicos. Já se sentiam prenúncios nas pequenas manisfestações, às vezes 

pontuais: a chegada de a terceira geração participar mais ativamente dos seus 

próprios destinos sem a tutela de nenhum “novo líder” familiar de gerações 

passadas, em substituição a Nilo Coelho. Mas o pensamento dominante e racional 

era que nunca se perdesse a “honra social” e política, conquistadas durante mais de 

meio século pela família, empresarialmente separados, mas politicamente juntos, 

embora em siglas partidárias diferentes; o importante mesmo é a manutenção do 

poder familiar21.  

                                                             
21

 COELHOS SE UNEM A ADVERSÁRIOS POR PETROLINA (Sic): Quando o assunto é verba 

federal, a família Coelho se junta de novo e se alia a todos os adversários. Este ano não foi diferente. 
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Essa importância de se manterem juntos no campo político tem a princípio o 

seguinte intuito: primeiro trânsito livre aos escalões estaduais e nacionais de poder; 

segundo, que isto lhes dê subsídios para reforçar a hegemonia em solo petrolinense 

e parte da região do São Francisco. A estratégia funciona até hoje.  

 É muito provável que isto de fato tenha ocorrido pelo menos em termos 

eleitorais. A dominação do voto para prefeito pela família Coelho na cidade de 

Petrolina é uma realidade, talvez subjacente a resultados calculados, conforme 

demonstramos através dos resultados eleitorais pesquisados juntos ao Tribunal 

Regional Eleitoral de Pernambuco-TRE. Há uma coisa muito patente: existe certo 

equilíbrio na divisão de votos obtidos pelos dois grupos da família Coelho durante 

todo esse longo período de dominação local.  

Há uma “máxima” na política de Petrolina que diz que “não é só o 

petrolinense que vota em Coelho, os forasteiros também!”. Pelos resultados dos 

últimos cinquenta e oito anos de poder local da família, essa “máxima” vem se 

traduzindo em realidade. Apesar do crescimento populacional com migrações 

diversas, o poder de voto continua se mantendo. 

Na tentativa de se tornar o principal líder entre os membros políticos da 

família, Fernando Bezerra Coelho foi o que teve a trajetória mais densa e de certa 

maneira mais tumultuada em termos de posições partidárias e pretensões. Eleito 

deputado estadual pelo PDS em 1982, nos dois anos seguintes foi chamado pelo 

então governador Roberto Magalhães (PDS), para assumir a Secretaria da Casa 

Civil do Estado de Pernambuco, onde logo após almejar uma candidatura a 

deputado federal para a constituinte nas eleições 1986, desentendeu-se com o 

próprio governador, que fica com a opinião do seu tio deputado federal Oswaldo 

Coelho PDS: não haveria espaço na família para abrigar dois deputados federais 

numa mesma legislatura. Em face do acontecido, deixa o PDS e entrega o cargo. 

Foi se abrigar nas hostes da oposição. Era o início de sua opção pelos partidos de 

oposição aos tios. Filia-se ao PMDB de Jarbas Vasconcelos e Miguel Arraes, onde 

consegue se eleger deputado federal. Em 1990 consegue a reeleição para deputado 

federal, numa eleição dificílima em termos de votação e, em 1992, lança-se pela 

primeira vez candidato a prefeito da cidade Petrolina e obtém êxito (ver tabelas 

                                                                                                                                                                                              
O município, sozinho, terá R$ 11 milhões no OGU, que ninguém duvide que vão sair mesmo.(Jornal 

do Commércio, Recife, 30/12/2001). 
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eleições prefeitos). Em 1994, por discordar com a executiva do PMBD, que escolheu 

o Usineiro Cid Sampaio como candidato a governador, deixa a legenda e vai se 

abrigar pela primeira vez, no agora PSB de Miguel Arraes, que teve sua candidatura 

vitoriosa, uma vez de que tinha aberto uma dissidência com Jarbas Vasconcelos no 

PMDB. No ano de 1997, Fernando Bezerra Coelho assume a Secretaria de 

Agricultura do Estado do então governador Miguel Arraes. Já no seguinte, sonhava 

ser candidato ao senado, mas devido aos arranjos políticos, o candidato escolhido 

foi Humberto Costa do PT. Então, ele sai como candidato a vice-governador da 

Frente Popular de Pernambuco, numa tentativa de reeleição do governador Miguel 

Arraes. Este, não obteve êxito, e veio a sofrer a maior derrota da sua trajetória 

política, perdendo para Jarbas Vasconcelos PMDB, com mais de um milhão de 

votos de diferença. 

Em 1999, segundo o próprio Fernando Coelho declarou, não foi cumprido 

um acordo de que seria o presidente estadual do PSB. Em face disto, deixou o 

partido e foi para o PPS, quando no ano 2000 se candidata a prefeito de Petrolina, 

pela segunda vez e é vitorioso. A essa altura já se aliava ao PT, tendo a sindicalista 

da educação, professora Izabel Cristina, como vice. Tentou seu ingresso no PT, 

esperando uma candidatura a governador em 2002, mas não obteve nenhum 

respaldo, já brigado com o PSB e sem vez no PT estadual. Volta-se para apoiar o 

ex-adversário, candidato do PMDB: Jarbas Vasconcelos. 

2004 é o ano da reeleição a prefeito de Petrolina. Vitorioso, teve de enfrentar 

o seu tio deputado Oswaldo Coelho (PFL), num páreo muito difícil, pois se tratava do 

líder da maioria da família Coelho, que pela primeira vez entra numa disputa para o 

executivo local, sendo o outro adversário o deputado Federal Gonzaga Patriota PSB, 

que também sai derrotado. Já no ano seguinte ensaia uma volta ao PSB de Miguel 

Arraes a quem havia abandonado. Fracassado no sonho de disputar em 2006 um 

cargo majoritário, senador ou governador, não consegue novamente. Volta-se para 

apoiar a candidatura de Eduardo Campos (PSB) para governador, cuja vitória o 

beneficiou politicamente quando foi convidado a assumir a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado. Assim o fez, renunciando a dois anos que 

ainda teria a frente da Prefeitura da sua terra, Petrolina. Assumiu o seu vice-prefeito 

Odacy Amorim PSB. 

O então prefeito Odacy Amorim (PSB), que contava com o apoio do agora 

Secretário de Estado Fernando Bezerra Coelho (PSB), esperava ser o candidato 
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“natural” do seu partido a uma espécie de reeleição, dizia-se até com o apoio do 

governador Eduardo Campos (PSB), mas perdeu a vaga para o deputado federal 

Gonzaga Patriota (PSB), que resolveu “bater chapa” na convenção do partido e foi 

quem saiu mais uma vez candidato a Prefeito pelo partido. Embora sendo do mesmo 

partido, o deputado Gonzaga Patriota não obteve o apoio de Fernando Bezerra 

Coelho nem do Prefeito Odacy Amorim - e perde a eleição para prefeito mais uma 

vez. 

Já no ano de 2010, com as eleições para governador, Fernando Bezerra  

Coelho apostou todas as suas fichas para sair candidato ao senado, mas o 

governador Eduardo Campos (PSB) não concordou, e o deixou de fora da disputa. 

Com a vitória da Presidente Dilma Rousseff, o então secretário de Desenvolvimento 

Econômico do estado, Fernando Bezerra Coelho, entra no ministério por indicação 

do PSB para a pasta da Integração Nacional.  

Nas eleições para prefeito no ano de 2012 o ministro da integração nacional 

resolve lançar seu filho, o deputado federal Fernando Filho (PSB), candidato à 

prefeito da cidade Petrolina. Tumultua todo o processo em termos de candidaturas: 

Primeiro, despreza o seu ex-vice-prefeito e agora deputado estadual Odacy Amorim 

(PSB), por quem brigou no próprio partido para assegurar sua candidatura em 2008, 

o que não conseguiu; segundo, alia-se agora com aquele que era considerado o seu 

principal oponente na região, o deputado federal Gonzaga Patriota (PSB). Foi feito 

um acordo entre ambos, onde o deputado indicou o seu filho como candidato a vice-

prefeito com o filho do ministro candidato a prefeito. Esta ação do “filhotismo” não 

deu certo, a população rejeitou e não os elegeram. Ainda provocou um grande racha 

no PSB local com a saída do deputado estadual Odacy Amorim PSB, que, em 

seguida, filiou-se e candidatou-se pelo PT, ficando em terceiro lugar em números de 

votos. Pelas análises dos correligionários, este ato foi tido como grande “causador” 

da derrota do filho do ministro, pois disputaram o mesmo espaço de votos. Se 

fossem somados esses votos, teriam uma vitória “certa”.  

No momento, Fernando Bezerra Coelho trava uma “batalha” com o  

governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), para com seu apoio ser o 

candidato indicado a um cargo majoritário de governador ou senador pelo PSB para 

2014. 
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 Em se tratando do ex-deputado Oswaldo Coelho22, tio de Fernando  

Bezerra Coelho, este primeiro, não abre mão em ser o grande líder da família 

Coelho, com oitenta e três anos de idade continua ativo na política e nos negócios 

da família, embora não tenha sido reeleito deputado federal pelo DEM nas últimas 

eleições.   

Para alguns correligionários um pedido do ex-deputado é uma ordem, 

ninguém ousa desafiá-lo.  Às vezes lhe atribuem o modo como exerce sua 

autoridade aos dos antigos coronéis da primeira república, quase sempre pela 

imposição. Embora também tenha sido beneficiado com algumas benesses do poder 

para toda sua família através do seu sobrinho e ministro da Integração Nacional, 

quando tem oportunidades, não lhe poupa críticas, como quem diz: eu ainda tenho o 

controle político da família. No jogo partidário político além do DEM, detém o 

controle dos diretórios da maioria dos partidos políticos “nanicos” no município de 

Petrolina, nos seus quadros encontramos irmãos, filhos, sobrinhos, primos e uma 

vastíssima clientela formada aos longos anos de poder tais como: seus empregados; 

ex-empregados, funcionários públicos de todos os escalões; bancários; sindicalistas; 

estudantes e donas de casa. 

Desde a sua instalação no ano de 1974, a Diretoria Regional da  Companhia 

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF na 

cidade de Petrolina até esta data, é a família Coelho que mantém o controle da 

autarquia com a indicação dos seus dirigentes e influenciando no seu orçamento, 

que é maior do que o de muitos municípios do Estado de Pernambuco. A 

CODEVASF, entre outras atribuições, é quem coordena os programas de fomentos 

regionais das obras de infraestrutura, saúde e educação além do seu principal 

objetivo: impulsionar a irrigação no vale do São Francisco. 

O filho de Oswaldo Coelho, o ex-prefeito de Petrolina pelo PFL, Guilherme 

Cruz Coelho deixou a sigla partidária tradicional da família e filiou-se ao PSDB onde 

foi o candidato vitorioso a vice-prefeito em 2012 junto com o atual prefeito Júlio 

Lossío PMDB. 

                                                             
22

 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 

2002-2006-DEM 
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Portanto, a cada dia que passa, a disputa intrafamiliar aumenta com a 

chamada terceira geração. Eles foram preparados desde muito jovens, possuem boa 

formação escolar, todos tem nível superior, e são talhados para dar continuidade ao 

poder de mando político da cidade. Como são muitos os irmãos da primeira geração 

(onze), entre pais, tios, filhos, sobrinhos hoje são cinquenta e quatro ao todo, 

segundo um dos jovens da terceira geração, Rafael Coelho. Fora a política esteve 

em todas as atividades imagináveis possíveis da vida econômica no município de 

Petrolina e algumas cidades da região que formam o médio-São Francisco. 

 

 

2.2 Amostragem simples e entrevistas semiestruturadas com os vereadores 

eleitos para o exercício de 2013/2016 na Câmara Municipal de Vereadores de 

Petrolina. 

 

Por se tratar de uma técnica de pesquisa na qual um sistema é 

preestabelecido de amostras, considerado idôneo para representar o universo 

pesquisado em pequenos grupos, apresentamos este simples resultado em que dos 

dezenove vereadores existentes no município, obtivemos uma amostra simples da 

opinião de quinze vereadores desses eleitos para a legislatura 2013 a 2016. Neste 

caso, a amostragem é considerada válida embora nem todos tenham respondido o 

questionário, mas pelo fato da equivalência de 78,95% está representando o total do 

universo abordado. 

Em razão da existência de uma dinâmica própria e particular da política  

sobre os fatos de um poder hegemônico local de longa duração, neste caso 

particular sobre Petrolina-PE, procuramos comparar algumas tabelas dessa 

amostragem ano 2013, com uma pesquisa de amostragem que foi realizada nos 

mesmos moldes no início do novo milênio, ou seja, no ano 2001. Naquela época, o 

município contava com 218.336 habitantes. Atualmente conta com mais de 296.000 

habitantes (IBGE/2010).  
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Gráfico 2.1; População Petrolina- IBGE; 

 

 

 

Tabela 2.1 - PARTIDOS POLÍTICOS COM VEREADORES ELEITOS PARA A 

LEGISLATURA 2013 – 2016 - Amostragem ano 2013 

 

 

Partido dos Vereadores Frequência 

PMDB 5 

PSL 4     

PRTB 3 

PSB 2 

PDT 1 

PP 1 

PT 1 

PHS 1 

DEM 1 

Total 19 

  

 

  



68 

 

Tabela 2.2 - PARTIDOS POLÍTICOS COM VEREADORES ELEITOS PARA A 

LEGISLATURA 2001 – 2004 - Amostragem ano 2000 

 

 

               Partidos Políticos                                                  Frequência 

                            PFL                                                                           6 

                            PL                                                                             2 

                            PPS                                                                          6 

                            PRN                                                                          1 

                            PRTB                                                                        1    

                            PSB                                                                           1 

                            PSL                                                                           3 

                            PT                                                                             1 

                            Total                                                                        21 
 

 

No município de Petrolina, a Câmara de Vereadores atual (tabela 2.1) conta 

com a representação de nove Partidos Políticos, e tem no seu perfil-ideológico23 a 

seguinte distribuição: quatro no âmbito da esquerda24, PT, PDT, PSB, um pelo 

centro (PMDB) e quatro pela direita (DEM, PSL, PRTB e PSL). Este perfil pode não 

apresentar as características próprias dos matizes básicas dos seus conteúdos 

progamáticos, nem sempre alinhados aos princípios dado para o seu surgimento 

como agremiação política. Porque as realidades partidárias brasileiras regionais e 

locais estão assentadas numa legislação de coligações que deforma qualquer 

sistema político, tanto nas formas como no seu conteúdo ideológico. São efetuadas 

por meras conveniências estritamente locais, e muitas vezes têm que se “ajustar”, a 

qualquer custo, a realidade dessas regiões e localidades tão díspares.  

                                                             
23

 Para Bobbio, “ideologia designa o genus, ou species diversamente definida, dos sistemas de 

crenças políticas: um composto de ideias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como 

função orientar os comportamentos políticos coletivos” (BOBBIO, 2000:585). 

 
24

 PARTIDOS DE ESQUERDA: 

PT (Partido dos Trabalhadores), PDT (Partido Democrático Trabalhista), PHS (Partido Humanista da 

Solidariedade) (SIC), PSB (Partido Socialista Brasileiro); 

PARTIDO DE CENTRO: PMDB – (Partido do Movimento Democrático Brasileiro); 

PARTIDO DE DIREITA: DEM (Partido Democratas), PRTB (Partido Renovador Trabalhista 

Brasileiro),PP (Partido Progressista), PSL (Partido Social Liberal). 

S. KAUCHAKJE, Civitas, Porto Alegre,V 12 n. 2, p. 243 
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Na tradição, enfatiza-se a fidelidade como a reciprocidade com o eleitorado 

pelo atendimento aos pleitos dos vereadores para com a sua clientela e parentela: 

acesso a cargos públicos de chefias em todos os níveis, assim como toda uma 

gama de cargos comissionados de que dispõe o município. Sobrevivem de acordo 

com o “sabor” do poder local. No caso de Petrolina, sempre são alinhados com a 

direita que mantém o aspecto conservador do velho liberalismo. Salvo as exceções 

do PSTU e PSOL, que até agora não entraram neste jogo de fazer coligação com a 

direta do poder local, como fez o PT. “Um critério possível para a classificação de 

direta e esquerda é a preocupação com a liberdade e igualdade, respectivamente 

(Apud Kauchakje, Bobbio, 1995; Singer, 2000)”.  

A Câmara Municipal de Vereadores tem como Presidente para o biênio 

2013/2014 o vereador Osório Siqueira, que foi eleito pelo PSL através da coligação 

PSB, denominada Frente Popular de Petrolina, do então candidato a Prefeito 

derrotado Fernando Filho PSB. Atualmente o vereador encontra-se sem partido 

político e passou a apoiar o prefeito eleito Júlio Lóssio da Coligação Pra Frente 

Petrolina Com o Povo - DEM/PSDB/PMDB. Foi Gerente de Esportes da Prefeitura 

Municipal de Petrolina no período do governo de Guilherme Cruz Coelho (PFL), de 

1997 a 2000, e foi também Secretário Municipal das Áreas Irrigadas no período de 

2007 a 2008 no governo do PSB de Fernando Bezerra Coelho. 

Como outros municipios pelo país, para os prefeitos eleitos em Petrolina, 

sendo da família Coelho ou com sua anuência, a maioria na Câmara de Veradores 

nunca foi problema, desde o ano de 1955 até 2012. Sempre mantiveram êxitos 

quanto à base de apoio na representação partidária da Câmara Municipal.  

No caso atual, o prefeito eleito em 2012, Júlio Lóssio PMDB, não foi 

diferente, embora à primeira vista, pós-resultado eleitoral de acordo com os partidos 

politicos que lhe apoiaram, não dispunha de maioria. O processo “natural” de 

negociações fez com que ele conseguisse 66,65% de apoio do total de vereadores 

eleitos. Neste sentido, formando assim sua maioria com pelo menos cinco partidos 

políticos (PMDB, DEM, PRTB, PP e PSL) que, juntos, elegeram quatorze vereadores 

dos dezenove existentes, Independente de facção Política, estão apoiando alguém 

que representa a família Coelho no poder. Cooptações, negociações “toma lá da cá” 

virou uma rotina sem causar nenhum constrangimento sequer por grande parte dos 

próprios vereadores entrevistados. 
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Na frequência da Tabela 2.1, podemos perceber a ausência de 

representante do PSDB, partido que atualmente é filiado o vice-prefeito Guilherme 

Coelho (era do PFL, partido pelo qual foi eleito prefeito anteriormente), assim como 

a presença apenas de um vereador eleito pelo DEM, partido do grande líder da 

direita local, o ex-deputado Oswaldo Coelho DEM. Já a minoria é formada por 

correligionários do atual ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho 

(PSB) e seu filho Fernando Bezerra Filho (PSB), o candidato a prefeito derrotado. 

No entanto, é importante ressaltar que a Justiça Eleitoral por provocação do 

Ministério Público local diminuiu o número de vereadores em dois, ainda no ano 

2002. De um total de vinte e um vereadores passou para dezenove, o que se 

conserva até esta data (2013). Naquela época o município contava com 122.693 

eleitores inscritos, e para eleição de 2012 foram 178.301eleitos inscritos, conforme a 

base de dados do Tribunal Eleitoral do Estado de Pernambuco, um crescimento 

bastante vertiginoso. Sobre este assunto, vereadores entrevistados tinham opiniões 

muito diferentes. Alguns acham que a questão é meramente politica, por causa do 

avanço das oposições, e outros discordam por acharem que está “tudo correto” 

devido à contenção de gastos públicos.  A conclusão é que, aparentemente, isto não 

seja relevante para o poder dominante local, uma vez que dispõem do controle dos 

diretórios da maioria dos partidos políticos no município independente do número de 

eleitos. 

 

 

Tabela 2.3 - ESCOLARIDADE DOS VEREADORES LEGISLATURA 2012/2016  

 

Escolaridade Frequênci

a 

Frequênci

a % 

1 º grau 2    10,52% 

2º grau 11    57,90% 

Superior 6    31,58% 

Total 19 100% 
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Tabela 2.4 - ESCOLARIDADE DOS VEREADORES LEGISLATURA 2000/2004 

 

Escolaridade Frequênc

ia 

Frequênc

ia % 

1 º grau 3 14,30% 

2º grau 9 42,85% 

Superior 9 42,85% 

Total 21 100,00% 

 

 

Entre as duas legislaturas houve um decréscimo no número de 

representantes do povo em relação à escolaridade no quesito curso superior.    Na 

legislatura de 2001/2004 havia mais participantes profissionais liberais, entre os 

quais médicos, dentistas e advogados. Muitos desses se afastaram da política 

partidária definitivamente. 

A cidade tem nos Projetos de Irrigação da CODEVASF a grande 

sustentação econômica em termos de movimentação financeira entre os serviços, 

comércio e indústria, e conta com um grande contingente populacional relacionada à 

área, por isso na legislação atual o número de vereadores (quase 60%) que 

possuem o 2º grau aumentou. São pessoas ligadas direta e indiretamente a essa 

atividade em detrimento de outros profissionais de curso superior. Também 

podemos salientar que existe apenas um vereador que é engenheiro agrônomo, os 

outros ligados à agricultura são médios ou pequenos produtores rurais. 

Pela amostragem e entrevistas pessoais, foi possível identificar que os  

vereadores da legislatura atual com escolaridade de 1° grau são todos (2) eleitos 

com os votos urbanos, igualmente aos de escolaridade superior que tiveram um 

decréscimo no número de eleitos, conforme as tabelas acima. Já para o segundo 

grau, uma parcela significativa é eleita com votos da zona rural.  
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Tabela 2.5 - SEGMENTO SOCIAL QUE FORMA MAIOR PARTE DA BASE 

ELEITORAL DO VEREADOR– AMOSTRAGEM ANO 2013  

 

 

  
PRTB 

 
PMDB 

 

 
PSL 

 

 
PSB 

 

 
DEM 

 

 
PDT 

 

 
PP 

 

 
PT 

 

 
Estudante 

 
1 
 

       

 
Classe 

trabalhadora 

 
1 
 

 
1 
 

      

 
Baixa renda 

  
1 
 

      

 
Classe Media 

  
1 
 

      

 
Agrícultura 

  
1 
 

 
1 
 

 
2 
 

  
1 
 

  
1 
 

 
Educação 

   
1 
 

     

 
Comerciantes 

   
1 
 

     

 
Esporte 

     
1 
 

   

 
Evangélico 

       
1 

 

 

 
Total 

 
2 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
2 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
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Tabela 2.6 - SEGMENTO SOCIAL QUE FORMA MAIOR PARTE DA BASE 

ELEITORAL DO VEREADOR– AMOSTRAGEM ANO 2001. 

  
PFL 

 

 
PPS 

 

 
PSL 

 

 
PSB 

 

 
PRN 

 

 
PRTB 

 

 
PL 

 

 
PT 

Classe 
trabalhadora  

1       1 

 Baixa renda   1      

Classe Media 1 2 1      

Agricultura 3 3       

Educação  1 1 1     

Comerciantes 1    1 1 1  

Esporte         

Evangélico       1  

Total 6 6 3 1 1 1 2 1 

 

Houve uma inversão nos segmentos sociais que formam maior parte das bases 

eleitorais dos vereadores. A Tabela 2.5 (2013) apresenta a maior participação de 

representantes da área agrícola, seja nos projetos de irrigação ou na zona rural 

propriamente dita. Pela importância econômica da agricultura para o município, 

assim como um grande contingente populacional nas agrovilas. Para a amostragem 

2001, a maior incidência é de representantes da zona urbana. Havia uma maior 

concentração de profissionais liberais residentes na zona urbana.  

 

Tabela 2.7 - LIDERANÇAS POLÍTICAS MAIS IMPORTANTES DO MUNICÍPIO 

SEGUNDO OPINIÃO DOS VEREADORES – AMOSTRAGEM ANO 2013 

 

Liderança Politica 

 

Frequência 

 

Frenquencia(%) 

Fernando Bezerra 

Coelho 

13 28,88% 

Júlio Lóssio 12 26,66% 

Fernando Filho 6 13,33% 

Osvaldo Coelho 5 11,11% 

Odacyr Amorin 4 8,88% 

Gonzaga Patriota 2 4,44% 

Osorio Silveira 1 2,22% 

Cristina Costa 1 2,22% 

Geraldo Coelho 1 2,22% 

Total 45 100% 
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Tabela 2.8 - LIDERANÇAS POLÍTICAS MAIS IMPORTANTES DO MUNICÍPIO 

SEGUNDO OPINIÃO DOS VEREADORES – AMOSTRAGEM ANO 2001 

 

 

 

Liderança Politica 

 

Frequência 

 

Frequência (%) 

Fernando Bezerra 

Coelho 

20 46,51% 

Osvaldo Coelho  11 25,58% 

Geraldo Coelho 7 16,27% 

Diniz Cavalcanti 2                     4,65% 

Augusto Coelho 1   2,33% 

Eurico de Sá Cavalcanti 1   2,33% 

Paulo Coelho 1   2,33% 

Total 43                 100,00% 

 

 Fernando Bezerra Coelho (PSB) é considerado o político mais importante 

da região, e vem seguido do atual prefeito Júlio Lóssio, PMDB, que não é da família, 

mas contou com o apoio do líder da família Coelho, tio do ministro, o ex-deputado 

federal Oswaldo Coelho, DEM, derrotando o candidato Fernando Filho (PSB). A 

frequência somada de membros da família Coelho na questão de importância para o 

município, segundo os vereadores Tabela 2.7, alcançam 55,54% e é maior que a 

soma de todas as outras reunidas. O Prefeito atual Júlio Lóssio fica com o segundo 

lugar como o político mais importante do município, segundo opinião dos 

vereadores.   

Dos políticos de oposição citados na questão de importância para o  

município, apenas o deputado estadual Odacy Amorim ex-PSB, recém-filiado ao PT, 

foi citado. Ele foi vice do então Prefeito Fernando Bezerra Coelho. O deputado 

federal Gonzaga Patriota (PSB) não é mais considerado opositor da poderosa 

família. O seu filho Gennedy Patriota foi o candidato a vice-prefeito de Fernando 

Filho PSB. 

Numa amostragem desse tipo, a tendência é apontar o prefeito da 

atualidade como uma pessoa de destaque, mas em todo o caso a posição de 

destaque ainda continua com um membro da família Coelho desde o ano 2001, 

quando Fernando Bezerra Coelho era o Prefeito da cidade eleito pelo PPS. 
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Na opinião dos vereadores, na amostragem 2013, Fernando Bezerra  

Coelho (PSB), é considerado ainda a maior liderança politica no município de 

Petrolina. E a segunda, o Prefeito Júlio Lóssio (PMDB), candidato vitorioso nas 

eleições de 2012. Teve o apoio do tio do Ministro, o ex-deputado Oswaldo Coelho 

DEM. O Lóssio se destaca como um novo líder na região. Oswaldo Coelho (DEM), 

atualmente, mesmo sendo um político sem mandato, ocupa a terceira posição de 

maior liderança local. Foi considerado por alguns entrevistados como o grande 

responsável pela reeleição do Prefeito. 

Levando em considerações as opiniões dos vereadores em relação à família 

Coelho: na amostragem de 2001 são citados cinco membros da família Coelho como 

lideranças de destaque no município, e a soma somente destes representa 93,02% 

da frequência na amostragem. Na amostragem de 2013 há um decréscimo 

vertiginoso quanto ao percentual apontados pelos vereadores atuais, dos 90,02% da 

frequência do ano 2001, hoje (2013) a frequência é de 55%,77. E são citados 

apenas três membros da família contra cinco da amostra anterior. Dessa última, 

amostra ficou fora o industrial e pai de Fernando Bezerra Coelho (PSB), falecido em 

2009. Mas não foi o único. Outro ausente é o seu tio ex-prefeito Augusto Coelho, 

que se dedica hoje apenas ao comércio e indústria de Peles e Couros. 

O deputado estadual Odacy Amorim, que deixou o PSB por não ter sido o 

candidato a prefeito indicado pelo Grupo de Fernando Bezerra Coelho, foi abrigar-se 

no PT, e aparece apenas com 8,88% na amostragem de 2013. Não conseguimos 

confirmar com o deputado a especulação quanto à sua volta ao PSB. 

Individualmente, para os vereadores Petrolinenses, Fernando Bezerra 

Coelho, PSB, é o grande líder local da família Coelho, posto este que disputa 

internamente com o seu tio, o ex-deputado Oswaldo Coelho DEM (83 anos). Na 

oposição não há atualmente ninguém que se destaque ou que possa ameaçar a 

hegemonia Coelho no poder local. 

Segundo Angelina e Limongi, “parlamentares, individualmente, não têm 

influência sobre a produção legislativa; as ameaças individuais não merecem 

credibilidade, pois, se efetivadas, acarretariam apenas custos, decorrentes das 

punições, para os parlamentares”. 

“Consequentemente, a melhor estratégia para cada parlamentar  depende 

da estratégia do conjunto que forma a base de apoio (Angelina e Limongi, p.05. 

1999)”, e no caso da Câmara de Vereadores de Petrolina, a base de apoio é 
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majoritariamente ligada a uma só família que detém o poder local desde 1955 até 

hoje. 

Fernando Bezerra Coelho (PSB), conforme salientamos antes, desde que 

saiu do lado do seu tio Oswaldo Coelho (DEM), tem se abrigado sempre aos 

partidos mais alinhados à esquerda, isto não quer dizer que seja ideológico, mas 

uma maneira de ocupar espaço – cujas dificuldades sua família de direita tem. Neste 

caso, trata-os como adversários e não lhes permite quaisquer alianças em função do 

caráter conservador que mantém na questão partidária local. Apoiaram o golpe 

militar de 1964 desde a primeira hora; passaram por todas as agremiações ligadas 

ao regime - ARENA, PDS, PFL e agora DEM. São coerentes com sua posição 

liberal, são aqueles mesmos que, segundo Max Weber, “vivem da política”.  

Neutralizar os adversários da famíla com mais chances de um dia chegar ao 

poder se faz naturalmente, cooptando e fazendo parte do jogo com as coligações 

eleitorais dos blocos partidários da esquerda. Este foi o caminho escolhido e faz 

parte da racionalidade liberal política moderna, através das quais as oligarquias 

locais se perpetuam no poder. No caso de Petrolina, conseguiram o seu intento, 

polarizam o poder somente entre a própria familia, em que alguns desavisados 

chamam de Coelho de direita e Coelho de esquerda. 

 

2.3 ELEIÇÕES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 1988 A 2012 - PETROLINA 

 

TABELA 2.9 - Resultado da Eleição para prefeito 1988 – Petrolina-PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Candidato Partido/Coligação Situação Votos %  

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 
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Em 1988, com o primeiro embate de Coelho “contra” Coelho, numa eleição 

municipal conforme a tabela 2.9, 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 

representava. Guilherme Coelho eleito com 26.382 votos (48,47% dos votos válidos) 

é filho do então 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). Assim, o clã se mantém no poder local. 

 

 

TABELA 2.10 - Resultado da Eleição para prefeito 1992 – Petrolina-PE 

 

 

Candidato Partido/Coligação Situação Votos       %  

 

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 

Votos brancos: 9.625 (14% de 68.118 votos apurados) 

Votos nulos: 2.417 (3% de 68.118 votos apurados) 

Votos brancos: 7.561 (11% de 64.655 votos apurados) 

Votos nulos: 2.670 (4% de 64.655 votos apurados) 

Votos válidos: 4.424 (84% de 64.655 votos apurados) 
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Votos válidos: 56.076 (82% de 68.118 votos apurados) 

 

Nesta eleição, conforme a Tabela 2,10 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 eles mantêm a façanha da hegemonia do voto: ficando com 98,15% dos 

votos válidos do município.  Houve um crescimento de 2,82% de votos em prol da 

família Coelho, em relação ao pleito anterior. 

 Fernando Bezerra Coelho, que era Deputado Federal, PMDB, é eleito pela 

primeira vez a Prefeito, com uma pequena margem de 227 votos sobre Henrique 

Cruz, sobrinho da esposa do seu tio Oswaldo Coelho, então Deputado Federal do 

PFL.  

Nesta eleição, o deputado federal Oswaldo Coelho, apesar de não eleger 

seu candidato, mostra que mantém uma importante e grandiosa rede de 

correligionários cativo ao seu lado, apoiando um “desconhecido” ou “forasteiro” 

como o denominavam parte dos eleitores da cidade. O que lança também dúvidas 

sobre a separação do clã coelho, pois, embora a disputa se dê entre siglas 

partidárias diferentes, a família é quem sempre sai vitoriosa, não importa os lados. 

 

TABELA 2.11 - Resultado da Eleição para prefeito 1996 – Petrolina-PE 

 

Candidato 

 

Partido/Coligação 

 

Situação 

 

Votos 

 

%  

 

Guilherme 

Coelho 

 

PFL/PPB/PL/PR/PTB 

 

Eleito 

 

39.601 

 

48,45 

 

Diniz Cavalcanti 

 

PMDB/PPS/PSB/PSDB 

 

Não eleito 

 

36.661 

 

44,85 

 

Rosalvo A.Silva 

 

PT/PSTU 

 

Não eleito 

 

1.409 

 

1,72 

                    Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos brancos: 866  (1% de 81.725 votos apurados) 

Votos nulos: 3.188  (3% de 81.725 votos apurados) 

Votos válidos: 77.671 (95% de 81.725 votos apurados) 
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Nesta terceira eleição, disputada entre os dois grupos da mesma família, a 

história se repete: voltam ao cenário para disputar a eleição para prefeito os 

mesmos atores do primeiro embate intrafamiliar de 1988. Guilherme Coelho (PFL) e 

Diniz Cavalcanti (PMDB), representando o Grupo de Fernando Bezerra Coelho, 

correndo “por fora” como oposição “autêntica”, Rosalvo Silva pelo PT. 

Guilherme Coelho (PFL), filho do então 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 do “dissidente da família 

Coelho”, o então deputado Federal, agora filiado ao PMDB, Fernando Bezerra 

Coelho. Logo após a derrota dessas 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, tido até então 

como oposição autêntica, manteve a inexpressiva marca de 1,72% dos votos 

válidos, percentual menor ainda do que a disputa do pleito anterior na qual obteve 

apenas 1,84% dos votos válidos. 

TABELA 2.12 - Resultado da Eleição para prefeito 2000 – Petrolina-PE 

 

 

Candidato 

 

Partido/Coligação 

 

Situação 

 

Votos 

 

%  

 

Fernando B. Coelho 

 

PPS/PT 

 

Eleito 

 

59.123 

 

62,38% 

 

Luís Eduardo 

Coelho 

 

PSDB/PFL 

 

Não eleito 

 

30.493 

 

32,17% 

 

Gonzaga Patriota 

 

PSB/PTB 

 

Não eleito 

 

5.166 

 

5,45% 

                     Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

Votos apurados: 102.740 (83% de 122.693 eleitores) 

Votos brancos: 1.433 (1% de 102.740 votos apurados) 

Votos nulos: 6.525 (6% de 102.740 votos apurados) 

Votos válidos: 94.782 (92% de 102.740 votos apurados) 
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Abstenção: 19.953 (16% de 122.693 eleitores) 

Após uma derrota como candidato a Vice-Governador na chapa  

encabeçada pelo Governador Miguel Arraes do PSB, em 1998, Fernando 

Bezerra Coelho muda de partido novamente, abandona o PSB e se filia ao PPS, na 

esperança de ser indicado candidato a Governador com apoio do PT para as 

eleições seguintes. Para se credenciar ao pleito, precisava de um cargo.  No ano 

2000 volta à Prefeitura de Petrolina e pela primeira vez o PT se alia a um lado da 

oligarquia, tendo como Vice-Prefeita a professora Vereadora Isabel Cristina do PT. 

Fernando Bezerra Coelho teve a eleição mais tranquila da história de 

Petrolina dos últimos anos, obtendo 59.123 votos (62,38% dos votos válidos) contra 

30.493 votos (32,17% dos votos válidos) do seu primo Luís Eduardo Coelho, filho do 

ex-prefeito José de Souza Coelho. O então Deputado Federal Gonzaga Patriota - 

PSB, dizendo-se oposição autentica, ficou com 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. 

O diferencial importante em relação às eleições anteriores é que, neste ano 

de 2000, Fernando Bezerra Coelho conseguiu o apoio do PT Petrolinense, até aqui 

considerado como oposição autêntica aos dois grupos familiares e nunca tinha 

aceitado coligação com os “donos do poder local”, liderados por Osvaldo Coelho do 

PFL ou Fernando Bezerra Coelho agora no PPS respectivamente. 

Enquanto isso, 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.          

TABELA 2.13 - Resultado da eleição para prefeito 2004 – Petrolina-PE 

 

Candidato Partido/Coligação Situação Votos  %  

Fernando Bezerra de Souza 

Coelho vice – Odacy 

Amorim de Souza 

Unidade por  

Petrolina - PPS/PT 

Eleito 41.001 38,38% 

 

Luiz Gonzaga Patriota – 

vice Neuma de Sá Guedes 

Frente popular de  

Petrolina - PSB/PSC 

Não eleito 37.460 35,06% 

Osvaldo de Souza Coelho – 

Vice José Novais Diniz 

Carvalho 

Avança Petrolina  

PFL/PSDB 

Não eleito 28.377 26,56% 

                     Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 
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Votos apurados: 115.373 (84% de 136.844 eleitores) 

Votos brancos: 1.534 (1% de 115.373 votos apurados) 

Votos nulos: 7.001 (6% de 115.373 votos apurados) 

Votos válidos: 106.838 (92% de 115.373 votos apurados) 

Abstenção: 21.471 (15% de 136.844 eleitores) 
 

  

 

Nestas eleições referentes à tabela 2.13, depois de nove legislaturas  

consecutivas como deputado Estadual e Federal, Oswaldo Coelho (PFL) sai pela 

primeira vez candidato a um cargo executivo concorrendo a prefeito de Petrolina, 

enfrentando o sobrinho Fernando Bezerra Coelho (PPS), candidato à sua reeleição 

para a prefeitura. O deputado Federal Gonzaga Patriota (PSB), agora se dizendo ser 

a única oposição autêntica ao Clã Coelho, tenta mais uma vez ser prefeito local. 

Pois, nestas eleições, o PT volta a se coligar com o PPS de Fernando Bezerra 

Coelho, desta vez com o vereador Odacy Amorim (PT), como Vice-Prefeito na chapa 

que vem ser a vitoriosa. 

Nestas eleições também se cogitou que seria o grande “teste” a disputa  de 

liderança intrafamiliar entre os membros da família Coelho, Fernando Bezerra 

Coelho e Oswaldo Coelho, seu tio. Pois ambos precisavam se fortalecer para voos 

maiores, ou seja, para se credenciarem a uma disputa ao governo do Estado pelos 

seus respectivos partidos, mostrando nas urnas as suas capacidades de 

aglutinações partidárias e poder de mando local. 

A vitória do então Prefeito Fernando Bezerra Coelho, na sua reeleição, o  

fortaleceu muito como uma nova liderança regional. Apesar do resultado negativo, 

que se viu ainda foi o fortalecimento também do adversário, o Deputado Gonzaga 

Patriota-PSB, que em números absolutos de votos aumentou o seu capital eleitoral 

para que nos dois anos seguintes possa postular uma candidatura à reeleição a 

deputado federal mais viável e num futuro próximo voltar a uma nova disputa pela 

prefeitura local - pelo menos essa é ideia que deixou transparecer nas entrevistas do 

pós-embate eleitoral. 

O prefeito Fernando Bezerra Coelho agora no PSB. Com a vitória do  

Eduardo Campos para governador, este foi convidado a assumir uma Secretaria de 
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Planejamento do Estado. Assim o fez, renunciando a dois anos que ainda teria a 

frente da Prefeitura. Assumiu o seu vice-prefeito Odacy Amorim PSB. 

 

 

TABELA 2.14 - Resultado da Eleição para prefeito 2008 – Petrolina-PE 

 

Candidato Partido/Coligação Situação Votos %  

 

Júlio Emilio Lóssio de 

Macedo – vice Domingos 

Sávio 

PMDB/DEM/PSDB novo 

Rumo para  

PETROLINA  

 

Eleito 

 

73.252 

 

59,54% 

 

Luiz Gonzaga Patriota – 

vice – Paulo Afonso de 

Souza 

PSB – PTB  

Frente popular de  

Petrolina  

 

Não eleito 

 

46.752 

 

38,00% 

 

Rosalvo Antônio da Silva – 

Vice Ivan Rodrigues de 

Morais 

 

PSOL 

 

Não eleito 

 

3.024 

 

2,46% 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 2.14 das eleições municipais de 2008 apresentamos o  resultado 

em que os candidatos apoiados pelos os dois grupos políticos dominantes e 

partidariamente distintos, da família Coelho mais uma vez polarizam, e  quem saiu  

vitorioso foi o médico Júlio Lóssio - PMDB, que teve como  o Vice o economista 

Domingos Sávio – PSDB,  indicados e apoiados pelo deputado  Federal Oswaldo 

Coelho – DEM. Como a lei não permitia mais candidatos da família Coelho, esta foi 

a forma que o deputado encontrou para solução do “problema”, apresentando os 

candidatos como uma alternativa viável para “gerenciar a” cidade. 

Votos Apurados:  131.945 (85% de 153.949 eleitores aptos) 

Votos Brancos:  1.824 (1% de 131.945 votos apurados) 

Votos Nulos:  7.093 5% de 131.945 votos apurados) 

Votos Válidos:  123.028 (93% de 131.945 votos apurados) 

Abstenção:  22.004 (14% de 153.949 eleitores aptos) 
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O prefeito Odacy Amorim (PSB) esperava ser o candidato natural do PSB à 

reeleição, com o apoio de Fernando Bezerra Coelho e do governador Eduardo 

Campos, mas perdeu a vaga para o seu correligionário deputado federal Gonzaga 

Patriota que “bateu chapa” na convenção do partido e foi o vitorioso como candidato 

mais uma vez a Prefeito. Embora sendo do mesmo partido (PSB), o deputado 

Gonzaga Patriota não obteve o apoio de Fernando Bezerra Coelho nem do Prefeito 

Odacy Amorim e perdeu a eleição para prefeito mais vez. A votação do médico Júlio 

Lóssio foi surpreendente, o que se atribui a um “acordo” entre o deputado Oswaldo 

Coelho e Fernando Bezerra Coelho, sendo que este último não conseguiu vencer o 

deputado Gonzaga Patriota na convenção do PSB para impor a candidatura do seu 

vice-prefeito.  Não apoiou a candidatura Gonzaga Patriota. Embora todas as 

pesquisas lhes fossem favoráveis, perdeu a eleição. Nesta situação fica evidente 

que a família Coelho foi a fiel da balança, mostrando a sua capacidade de se “unir” 

quando achar conveniente, e colocar a serviço do seu poder local toda uma máquina 

política que detém nas últimas seis décadas. 

 

TABELA 2.15 - Resultado da Eleição para prefeito 2012 – Petrolina-PE 

Candidato Partido/Coligação Situação Votos %  

 

Júlio Emilio Lóssio de Macêdo – 

Vice Guilherme Cruz Coelho 

 

UNIDADE PRÁ 

FRENTE PETROLINA  

 

Eleitos 

 

64.929 

 

45,26% 

Fernando Bezerra Coelho Filho,- 

Vice Geneddy Patriota 

PSB UNIDADE POR  

PETROLINA  

Não 

eleitos 

46.635 32,51% 

Odacy Amorim de Souza – vice – 

Wilmar Cappelato 

PT/PETROLINA DE 

TODOS 

Não eleitos 29.506 20,57% 

Rosalvo Antônio da Silva- vice – 

Carlos Antônio de Amorim 

PSOL Não eleitos 2.380 1,66% 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

Eleitores Aptos: 178.301  

Comparecimento: 151.896 (85,19% dos eleitores aptos)  

Votos Brancos: 2.417 (1,59% do comparecimento)  

Votos Nulos: 6.029 (3,97% do comparecimento)  

Votos Válidos: 143.450 (94,44% do comparecimento)  

Abstenção: 26.405 (14,81% dos eleitores aptos)  



84 

 

De opositores ferrenhos, pela primeira vez, Fernando Bezerra Coelho e o 

deputado federal Gonzaga Patriota resolvem se aliar para apresentarem uma 

candidatura de consenso do PSB contra o DEM e aliados do deputado Oswaldo 

Coelho que foi o vitorioso.  

Nestas eleições aconteceu um fato que foi considerado por muitos como um 

grande desastre político: as candidaturas foram mal formuladas pela ação do 

filhotismo que foi imposta ao povo petrolinense. Ficou somente o PSOL como 

oposição, que então bradava que Petrolina revivia a época das capitanias 

hereditárias. O candidato a Prefeito do PSB foi o jovem Deputado Fernando Bezerra 

Filho e Geneddy Patriota, neófito em política, filho do Deputado Gonzaga Patriota 

como vice. Na oposição propriamente dita, restou apenas o candidato do PSOL ex-

petista que conseguiu a irrisória votação dos 2.380 votos equivalente apenas 1,66% 

do eleitorado. Já o candidato Odacy Amorim, atualmente deputado Estadual eleito 

pelo PSB, candidatou-se pelo PT e levou consigo 20% do eleitorado, 29.506 votos. 

Atribui-se a conquista pelo fato de ter assumido a Prefeitura quando era vice-prefeito 

de Fernando Bezerra Coelho, que renunciou ao cargo de prefeito para ser Secretário 

Estadual de Desenvolvimento Econômico do Governador Eduardo Campos, PSB. 

Tudo isto representou uma nova configuração no quadro da disputa pelo  

poder local e hegemônico da mais longeva oligarquia do sertão do estado de 

Pernambuco. A fórmula de dividir para somar, já posta em prática pela oligarquia, a 

partir dos anos 80, já não surte o mesmo efeito, apesar de Júlio Lóssio do PMDB, 

tendo como vice-prefeito um membro da família Coelho,. Neste caso, o ex-deputado 

Oswaldo Coelho, já não se sente tão seguro com o “sucesso” do médico Júlio 

Lóssio, que foi reeleito prefeito da mais importante cidade do sertão pernambucano. 

Isto porque o prefeito se qualifica e se credencia para um voo solo como uma 

grande liderança e, colocando-se até como uma alternativa ao poder local, se for o 

caso, independente de Coelho. Principalmente, para aqueles que não comungam 

mais com as práticas políticas do grupo dominante, que por mais de meio século, 

ditam as regras do jogo do poder local.  

De um simples caroneiro nas eleições anteriores ou coadjuvante na  

obtenção dos votos da poderosa família, consegue agora ele próprio ser avaliado 

pela população que o aprovou proporcionando-lhe uma grande vitória.   

Embora muitos tenham atribuído sua vitória ao reforço do Vice da sua 

chapa, que foi o ex-prefeito Guilherme Cruz Coelho PSDB, filho do ex-deputado 
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Federal Oswaldo Coelho (DEM), o médico e prefeito Júlio Lóssio não transpareceu 

dependência imperiosa ao grupo dominante como aconteceu com prefeitos 

anteriores que não tivessem o sobrenome Coelho. Já é até cotado pelo seu partido 

(PMDB) como candidato a governador do estado de Pernambuco, o que o coloca na 

história da região, em que pela primeira vez um prefeito municipal do sertão 

pernambucano tenha tal cotação. Não obstante para o que apresenta a realidade 

atual, o candidato Fernando Filho, que perdeu a eleição, apresentou denúncia de 

uso da máquina pública por parte de Júlio Lóssio, que se configurou como crime 

eleitoral e de acordo com TRE-PE, o prefeito encontra-se cassado. Fernando Filho 

foi diplomado no dia 20 de novembro de 2013, marcando a posse para dia 27. Agora 

o caso deu uma reviravolta e Júlio Lossío reassumiu novamente no dia 25, e ficará 

no cargo até o julgamento do mérito. Aguarda-se uma decisão final do TSE-DF. 

Nos últimos anos, o que se viu foi o então hegemônico grupo Coelho abater 

ou cortar as asas daqueles que tentavam certa autonomia, ou até mesmo para 

aqueles “pretensiosos” que tentam uma pequena fatia do bolo do poder local, e 

contavam com o seu apoio. Há muitos exemplos, tais como ex-prefeitos, ex-

deputados, ex-vereadores que estão no ostracismo e nunca mais conseguiram se 

reeleger por terem sonhado alto, como uma carreira “solo” independente da máquina 

partidária da família dominante local. 

Com Júlio Lóssio pode ser diferente, porque soube jogar além dos limites 

imposto pela oligarquia. Primeiro, foi ousado e não foi subserviente; segundo; foi lá 

fora buscar apoio do seu partido PMDB nas figuras do senador Jarbas Vasconcelos 

e do vice-presidente da República Michel Themer; terceiro, teve a inteligência e 

personalidade de fazer um governo com a sua cara, ou seja, com sua própria marca 

voltado para o social, não destoando da prioridade federal do governo Dilma 

Rousseff. Tudo isto incomodou e provocou polêmicas sobre as paternidades para 

tais feitos na cidade. 

Portanto, este é o Lóssio, o vencedor que o povo escolheu para mais  quatro 

anos. De qualquer maneira, nasce uma nova liderança, mais independente e que só 

depende de si para continuar a aglutinar forças locais rumo aos novos desafios para 

uma verdadeira melhoria de condições de vida da população sertaneja. 
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GRÁFICO - 2.2 Grupos Políticos – Prefeitos 

 

 

 

Conforme já citamos anteriormente, a família Coelho detém o poder  político 

dominante desde o ano de 1955. Após a separação do grupo familiar em duas 

facções políticas em 1988, são 28 anos ininterruptos de poder familiar alternado 

entre si. Embora tenha vencido três das sete disputas para prefeito, pelos números, 

mostra-se que há um equilíbrio muito próximo entre ambos, apesar do grupo de 

Fernando Bezerra Coelho levar até uma pequena vantagem conquistando 45,18% 

dos todos os votos válidos, compreendido no período entre 1998 e 2010, enquanto o 

grupo do seu tio Oswaldo Coelho conquistou 43,68% dos votos válidos no mesmo 

período, e o Grupo da oposição apenas 10,14% (ver gráfico 2.3, abaixo). Diante dos 

números, pode-se também demonstrar a eficiência da máquina política que 

consegue a manutenção do poder local nas mãos das mesmas pessoas, durante 

todo esse tempo. É de se supor que existe uma arquitetura muito bem desenhando, 

onde não há lugar para estranhos, mesmo depois dessa dicotomia familiar a partir 

de 1988. Eles se mantêm imbatíveis quando se trata de eleições locais. 
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Gráfico 2.3 Média Total votos para Prefeito 
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Quadro 2.1 Grupos Políticos e Votos 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 PODER DE VOTO DOS REPRESENTANTES DAS DUAS FACÇOES COELHO 

PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO 

PERÍODO DE 1986 a 2012.  TRE – PE 

 

 

TABELA 2.16 - CANDIDATOS DEPUTADO ESTADUAL POR GRUPO POLÍTICO 

ELEIÇÕES Ano de 1986 

Grupo Político Ano 

Eleição 

Nº de votos total obtido no 

município 

Situação 

 

Grupo Oswaldo Coelho  

 

 

 

 

 

 

1988 

1992 

1996 

2000 

2004 

2008 

2012 

                                     26.382 

27.408 

39.601 

30.493 

28.377 

73.252 

64.929 

Eleito 

Não eleito 

Eleito 

Não eleito 

Não eleito 

Eleito 

Eleito 

Grupo Fernando Bezerra 

Coelho  

 

 

 

 

 

1988 

1992 

1996 

2000 

2004 

2008 

2012 

25.505 

27.635 

36.661 

59.123 

41.001 

46.752 

46.635 

Não eleito 

Eleito 

Não eleito 

Eleito 

Eleito 

Não eleito 

Não eleito 

Oposição aos dois grupos 

 

 

 

 

 

 

1988 

1992 

1996 

2000 

2004 

2008 

2012 

2.537 

1.033 

1.409 

5.166 

37.460 

33.048 

31.886 

Não eleito 

Não eleito 

Não eleito 

Não eleito 

Não eleito 

Não eleito 

Não eleito 
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Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

TABELA 2.17 - CANDIDATOS DEPUTADO ESTADUAL POR GRUPO POLÍTICO - 

ELEIÇÕES ano 1990 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

TABELA 2.18 - CANDIDATOS DEPUTADO ESTADUAL POR GRUPO POLÍTICO - 

ELEIÇÕES ano 1994 

 

Partido/Coligação Candidato a 

deputado 

Estadual 

Nº de votos  

em Petrolina 

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situação 

Grupo Oswaldo Coelho 

– Coligação PFL. 

 

 

Grupo 

Fernando Bezerra 

Coelho – PMDB. 

Geraldo Coelho 

Cantalício Cabral 

Airson Bezerra 

Locio 

Ranilson Ramos 

Rui Amorim 

Geraldo Teixeira 

13.986 

801 

176 

 

13.504 

3.515 

3.401 

20.987 

13.688 

11.482 

 

23.177 

    5.276 

     4.607 

Eleito 

Não eleito 

Não Eleito 

 

Eleito 

Não eleito 

Não eleito 

Partido/Coligação 

 

Candidato a 

deputado 

Estadual 

Nº de 

votos em 

Petrolina 

Nº de 

votos total 

no Estado. 

 

Situação 

Grupo Oswaldo Coelho – 

Coligação PFL/PRN. 

 

 

Grupo Fernando 

Bezerra Coelho – PMDB. 

Geraldo Coelho 

Antônio Freire 

José M. Ramos 

 

Diniz Cavalcanti 

Ranilson Ramos 

13.827 

2.729 

562 

 

13.727 

3.144 

17.737 

12.249 

12.257 

 

19.046 

8.831 

Não eleito 

Não Eleito 

 

 

Eleito 

Não eleito 
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Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

TABELA 2.19 - CANDIDATOS DEPUTADO ESTADUAL POR GRUPO POLITICO -  

ELEIÇÕES ANO 1998 

 

    Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

TABELA 2.20 - CANDIDATOS DEPUTADO ESTADUAL POR GRUPO POLITICO - 

ELEIÇÕES ano 2002 

 

Partido/Coligação 

 

Candidato a 

deputado 

Estadual 

Nº de 

votos em 

Petrolina 

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situação 

 

 

Grupo Oswaldo Coelho – 

Coligação PFL. 

 

Grupo Fernando 

Bezerra Coelho – PMDB. 

 

Grupo Oposição - PT 

Geraldo Coelho 

 

 

Diniz Cavalcanti 

Ranilson Ramos 

 

Cicero Romão 

20.149 

 

 

11.271 

6.448 

 

1.776 

33.322 

 

 

19.002 

15.621 

 

2.227 

Eleito 

 

 

Eleito 

Eleito 

 

Não eleito 

 

Partido/Coligação 

Candidato a 

deputado 

Estadual 

Nº de votos 

em 

Petrolina 

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situação 

Grupo Oswaldo Coelho – 

Coligação PFL.   

 

 

Grupo Fernando 

Bezerra Coelho – PMDB. 

  

Geraldo Coelho 

Ciro Coelho 

 

 

Diniz Cavalcanti 

Ranilson Ramos 

Jorge Anselmo 

14.532 

10.577 

 

 

14.179 

10.504 

  2.129 

35.984 

26.310 

  

 

25.666 

28.604 

2.917 

Eleito 

Eleito 

 

 

Eleito 

Eleito 

Não eleito 

Grupo Oposição- PT Isabel Cristina 5.404 6.449 Não eleita 
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   Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

TABELA 2.21 - CANDIDATOS DEPUTADO ESTADUAL POR GRUPO POLÍTICO - 

ELEIÇÕES ano 2006 

 

    Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

 

 

 

Partido/Coligação 

 

Candidato a 

deputado 

Estadual 

Nº de 

votos 

Petrolina 

Nº de 

votos total 

no Estado 

 

Situação 

 

 

Grupo Oswaldo Coelho – 

Coligação PFL. 

 

 

 

Grupo Fernando 

Bezerra Coelho – PMDB. 

 

Geraldo Coelho 

Ciro Coelho 

 

 

 

 

Diniz Cavalcanti 

Ranilson Ramos 

Sargento Quirino 

 

13.408 

7.838 

 

 

 

 

10.279 

  9.533 

  5.196 

 

27.022 

38.519 

 

 

 

 

20.510 

15.916 

6.870 

Não Eleito 

Eleito 

 

 

 

 

Não Eleito 

Não eleito 

Não eleito 

 Grupo da Oposição  

PT, PSOL etc. 

Isabel Cristina 

Padre Antônio 

13.012 

  5.216 

16.455 

  9.551 

Não eleita 

Não eleito 

  

 Partido/Coligação 

Candidato a 

deputado 

Estadual 

Nº de votos 

em Petrolina 

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situação 

Grupo Oswaldo Coelho – 

Coligação PFL. 

 

Grupo Fernando 

Bezerra Coelho – PMDB. 

Geraldo Coelho 

Ciro Coelho 

 

Sargento Quirino 

Rui Wanderley 

 

23.956 

13.161 

 

11.477 

  8.838 

41.472 

44.365 

 

15.478 

12.052 

Eleito 

Eleito 

 

Não eleito 

Não eleito 

Grupo da Oposição PT Isabel Cristina 13.406 26.663 Eleita 
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TABELA 2.22 - CANDIDATOS DEPUTADO ESTADUAL POR GRUPO POLÍTICO - 

ELEIÇÕES ano 2010 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 Para Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, a família Coelho, 

como dominante local por quase seis décadas, não conseguiu a mesma 

regularidade que tem com as eleições para prefeito da cidade de Petrolina, 

principalmente quando se trata do número absoluto de votos. Coincidência ou não, à 

medida que a redemocratização do país avançava, novos candidaturas locais que 

não detinha o sobrenome Coelho iam surgindo no cenário local. Somente no ano de 

1994 é que surge uma candidatura do principal partido da oposição local a deputado 

Estadual pelo PT, após a redemocratização de 1986. Então é chegada a hora, por 

imperiosa necessidade, de se mudar o rumo das coisas no cenário político. A 

disputa por mais espaços políticos fora da órbita dos Coelho vão aparecendo, são 

novos atores e novos partidos.  

Diante do fato, a família percebe logo e procura se fortalecer em termos de 

reordenamento político no tocante a partidos e candidaturas a deputados estaduais. 

Desta forma, com a indicação e apoio que não ficasse restrito somente aos seus 

membros familiares. Então lançaram mão de ex-prefeitos, ex-vereadores, ex-

funcionários de suas empresas, funcionários públicos graduados, ex-párocos ou 

Partido/Coligação 

 

Candidato a 

deputado 

Estadual 

Nº de votos 

em Petrolina 

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situação 

Coligação com o Grupo 

Oswaldo Coelho – 

Coligação PFL/PTC 

 

Coligação 

com o Grupo Fernando 

Bezerra Coelho e 

Oposição - PSB/PT 

 

Adalberto Cavalcanti 

Geraldo Coelho 

Ciro Coelho 

 

 

Odacy Amorim 

Vilmar Capelaro 

Sargento Quirino 

Alvorlande Cruz 

Isabel Cristina 

22.609 

8.952 

     7.568 

 

 

29.553 

9.688 

2.592 

1.844 

13.263 

42.751 

16.843 

27.425 

 

 

43.104 

14.596 

4.777 

2.163 

31.643 

Eleito 

Não eleito 

Eleito 

 

 

Eleito 

Não eleito 

Não Eleito 

Não Eleito 

 Eleita 
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nomes que tivessem passado pela prefeitura local, ora por candidatura de apoio aos 

governantes da vez, ora por questões ideológicas.  

Por outra parte, as mudanças de estratégias dos “donos do poder local” 

tinha pela frente também uma nova realidade a enfrentar: a interiorização dos 

partidos de esquerda, principalmente o PT. A estratégia deu resultado, porque com a 

divisão do grupo político entre tio e sobrinho, Oswaldo Coelho e Fernando Bezerra 

Coelho, a representatividade da família veio a aumentar. Além dos familiares como 

candidatos, eles apoiaram outros nomes que foram bem sucedidos nas eleições. 

Não quiseram correr o risco de deixá-los “soltos”. Neste sentido, controlam-se logo 

os diretórios locais dos partidos políticos, indicando gente de “sua confiança” para 

dirigi-los e também contribuindo para o financiamento de campanha através das 

suas fontes diversas. A grande máquina política funciona e dá resultados calculados, 

salvo acidentes de percursos. É isto que mantém a hegemonia local durante esses 

longos anos.  
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Quadro 2.2 - Números de eleitos e votos de candidatos para deputado estadual em 

Petrolina por representantes de grupos políticos no período de 1986 a 2010. 

 

 

 

 

 

2.4.1 PODER DE VOTOS DAS FACÇOES COELHO PARA O 

LEGISLATIVO FEDERAL NO PERÍODO DE 1986 a 2012 - TRE-PE 

 

 

Grupo 

Coelho e a 

oposição 

A

no  

 

Nº 

Candidatos 

apoiados  

Nº de votos 

total no município 

Nº 

de 

Eleitos 

 

 

 

Grupo Oswaldo Coelho  

 

 

1986 

1990 

1994 

1998 

2002 

2006 

2010 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

14.963 

17.118 

20.420 

25.109 

21.246 

37.117 

29.129 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

 

 

Grupo Fernando 

Bezerra Coelho  

 

1986 

1990 

1994 

1998 

2002 

2006 

2010 

                   3   

2 

3 

3 

3 

2 

3 

20.420 

16.871 

19.495 

26.818 

25.008 

20.315 

47.339 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

1 

 

 

 

Oposição  

 

 

1986 

1990 

1994 

1998 

2002 

2006 

2010 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

1.776 

5.404 

18.228 

13.406 

13.263 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 
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Tabela 2.23 - Eleição deputado federal 1986  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

Tabela 2.24 - Eleição deputado federal 1990  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

Tabela 2. 25 - Eleição deputado federal 1994  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

Tabela 2.26 - Eleição deputado federal 1998  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

   Partido/ 

Coligação 

 

Candidatos a 

deputado 

Federal 

Nº de 

votos em 

Petrolina  

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situaçã

o 

 Coligação PMDB 

 

Coligação PFL 

Fernando B. Coelho 

Gonzaga Patriota 

Oswaldo Coelho 

18.871 

5.887 

   16.782 

58.773 

38.106 

61.381 

Eleito 

Eleito 

Eleito 

Partido/Coligação 

 

Candidatos a 

deputado Federal 

Nº de 

votos em 

Petrolina 

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situação 

 Coligação PMDB 

 

Coligação PFL. 

Fernando B. Coelho 

Gonzaga Patriota 

Oswaldo Coelho 

8.824 

1.038 

21.330 

26.746 

10.188 

46.227 

Eleito 

Não eleito 

Eleito 

   Partido/ 

Coligação 

 

Candidatos a 

deputado Federal 

Nº de votos 

em 

Petrolina 

 

 Nº de votos 

 total no Estado. 

 

Situação 

 Coligação PSB 

 

Coligação PFL. 

Eduardo Campos 

Gonzaga Patriota 

Oswaldo Coelho 

  4.776 

4.403 

  28.058 

133.347 

28.257 

61.085 

Eleito 

Eleito 

Eleito 

   Partido/ 

Coligação 

 

Candidatos a 

deputado 

Federal 

Nº de votos 

em 

Petrolina 

Nº de votos total 

no Estado. 

 

Situação 

 Coligação PSB/PPS 

 

Coligação PFL. 

Clementino Coelho 

Gonzaga Patriota 

Oswaldo Coelho 

  

27.978 

4.362 

             29.148 

60.365 

35.972 

                     73.743 

Eleito 

 Eleito 

Eleito 
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Tabela 2.27 - Eleição deputado federal 2002  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

Tabela 2.28 

Eleição deputado federal 2006  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Tabela 2.29 

Eleição deputado federal 2010  

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

 

 

 

 

 

   Partido/ 

Coligação 

 

Candidatos a 

deputado Federal 

Nº de 

votos em 

Petrolina 

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situação 

 Coligação PMDB/PSB 

 

Coligação União por 

Pernambuco PFL. 

Clementino Coelho 

Gonzaga Patriota 

Oswaldo Coelho 

16.572 

17.852 

   27.832 

51.895 

58.892 

70.301 

Não Eleito 

 Eleito 

Eleito 

   Partido/ 

Coligação 

Candidatos a 

deputado Federal 

Nº de 

votos em 

Petrolina 

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situação 

 

 

 Coligação PSB/PT 

 

Coligação PFL. 

Fernando B. Filho 

Gonzaga Patriota 

Oswaldo Coelho 

 29.605 

19.451 

 32.349 

117.320 

92.652 

72.109 

Eleito 

 Eleito 

Não Eleito 

   Partido/ 

Coligação 

Candidatos a 

deputado Federal 

Nº de 

votos em 

Petrolina 

Nº de votos 

total no 

Estado. 

 

Situação 

 Coligação PSB/PT 

 

Coligação DEM 

Fernando B. Filho 

Gonzaga Patriota 

Oswaldo Coelho 

 29.949 

 30.737 

 24.294 

166.493 

118.999 

35.147 

Eleito 

 Eleito 

Não eleito 
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Gráfico 2.4 Eleições para Deputado 1986/2012 

                 

 

 

 

O gráfico 2.4 demonstra que o grupo liderado por Fernando Bezerra Coelho, 

PSB, como um membro da chamada terceira geração da família Coelho, conseguiu 

aos poucos uma pequena vantagem sobre o seu tio Oswaldo Coelho, DEM, até 

então considerado o líder político da família, mentor intelectual das candidaturas do 

seu partido político no plano local. 

Nas tabelas para deputados, pode-se perceber a capacidade da máquina 

política a serviço da família Coelho: mostra o quanto é possível ir além das fronteiras 

do município. Quando as eleições são para deputados estaduais e federais, o 

candidato Fernando Bezerra Filho, PSB, tendo à frente o seu pai, Fernando Bezerra 

Coelho, PSB, que tem sido o mais eficiente em conseguir o maior número de votos 

entre os candidatos por Petrolina, já na sua primeira eleição no ano de 2006, como 

um jovem (24 anos) “desconhecido” mais que carrega o sobrenome e a estigma 

Coelho, levou-o a ter 117.320 votos no Estado, sendo que na sua terra teve 29.605 

votos. Aumentou mais ainda seu desempenho na reeleição em 2010 no Estado: 

ficou com o total de166. 493 votos e em Petrolina, manteve o mesmo patamar com 

29.949 votos. 
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Embora tenham sofrido uma perda em termos de espaço familiar, este 

mesmo espaço não tem sido preenchido na proporção do fracasso de algumas 

candidaturas com o sobrenome Coelho. As oscilações quanto aos números de votos 

absolutos na cidade de Petrolina referente às candidaturas para Assembleia 

Legislativa Estadual e para a Câmara Federal durante o período de 2006 a 2010 não 

interferiu no poder dominante da família.  E também não perderam seu prestígio 

junto aos poderes da República nos últimos anos, desde a redemocratização em 

1986 até a presente data. Isto é, mesmo alinhados a partidos de oposição aos 

governos estadual e federal, as alianças de última hora também fora uma tônica 

dessa poderosa família - até as migrações para outras legendas partidárias. A 

máquina funciona e o importante mesmo é que uma facção da família não fique por 

fora do poder, até porque, como não perdem eleições para a prefeitura há 58 anos, 

nada abalaria seu prestígio junto à população local. O importante era não perder o 

espaço político nas esferas estadual e federal. Neste caso, o papel de destaque 

coube diretamente a Fernando Bezerra Coelho, que já passou pelo PDS, PMDB, 

PSB e PPS e depois retornando ao PSB. Para ser de “esquerda” ou estar num 

partido de esquerda, para ele, é a mesma coisa, caminha com a mesma 

desenvoltura. Às vezes se justifica como se fosse uma tendência natural sua, que 

tem no passado uma história que vem de longos tempos e sempre foi protagonizado 

pelo seu pai, o industrial Paulo Coelho (recém-falecido), considerado por alguns 

como “o rebelde” da família que sempre usou dessa estratégia de apoiar também 

alguns candidatos de oposição. Enquanto o ex-deputado Oswaldo Coelho segue a 

tradição do seu falecido irmão, Nilo Coelho o ex-governador “biônico” de 

Pernambuco, nomeado pela ditadura militar para o período de 1967 a 1971, sempre 

se manteve fiel às suas origens de ARENA ao DEM até hoje. 

É nesta esteira que caminha a divisão política do grupo, e que não tem 

nenhuma ligação direta com a propalada divisão econômica, que foi outra história O 

que houve mesmo foi um fracasso empresarial por várias razões, segundo o próprio 

chefe do conglomerado industrial Paulo Coelho: “uma defasagem do parque 

industrial...” nada mais. 

Não é por acaso que a família Coelho mantém durante longos anos  uma 

máquina política mantida principalmente através de uma rede de clientela que 

assume junto ao estado brasileiro uma face do patrimonialismo que lhes dão o poder 

mantendo a “honra social” (do que trataremos mais adiante). Com tudo isto, a família 
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tem em mente que o voto local é quem lhes dá esse poder e legitimidade. Em face 

disto, ela tem sempre algum membro seu atrelado a quaisquer que seja o governo, 

independente de questão ideológica ou partidária. Esse atrelamento a governistas é 

uma prática aceita pela população local, porque se fosse o contrário, jamais teriam 

elegido todos os prefeitos da cidade durante esses longos anos.  Para deputado 

estadual e federal a família Coelho vai buscar votos em todas as regiões do Estado 

(Metropolitana Recife, Agreste e Sertão do Araripe), isto tem um custo financeiro. É 

a demonstração de capacidade da máquina politica à complementação dos votos 

petrolinense. 

 

Durante o período de 1988 a 2010, os votos obtidos pelas duas facções da 

família Coelho somados, mantêm uma média 88,86% do eleitorado petrolinense, 

enquanto a oposição, apesar do crescimento, fica apenas com 10,14%. Isto 

aconteceu nas disputas para a prefeitura local. O predomínio do poder local continua 

sólido nas mãos do clã.  

Quanto às candidaturas ao legislativo estadual e câmara federal, pelos 

números aqui expostos nas suas respectivas tabelas de eleições, nota-se que o 

domínio Coelho está esvaindo-se aos poucos através dos seus deputados. O 

exemplo do fracasso nas últimas eleições dos irmãos e sobrinho não eleitos 

Oswaldo Coelho (DEM), Geraldo Coelho (PTB) e Ciro Coelho (DEM), 

respectivamente deputado federal e deputados estaduais, deixando o cenário 

político regional e local das representações menos unifamiliar. 

Atualmente como deputados eleitos, e que foram bem votados na sua 

principal base eleitorais na cidade de Petrolina são: Fernando Bezerra Coelho Filho 

e Luiz Gonzaga Patriota, deputados federais pelo mesmo partido, PSB. Um membro 

da família Coelho da 4ª geração e o outro não Coelho. Para deputado estadual foi 

eleito apenas o ex-prefeito Odacy Amorim, que trocou o PSB pelo PT e não também 

não pertence à tradicional família. 

A primeira derrota do atual grande líder político da família, Oswaldo Coelho, 

DEM, veio somente depois de nove mandatos como deputado e aconteceu 

parcialmente em 2006, quando ficou na primeira suplência, e logo em seguida, após 

as eleições municipais, assumiu uma vaga deixada por um deputado que se elegeu 

prefeito. Na eleição de 2010 teve apenas 35.147 votos, numa queda de mais 50% 

das votações anteriores (ver tabelas deputado federal), foi a maior derrota de sua 
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carreira como candidato a deputado depois de tantas legislaturas. Embora o 

governador Eduardo Campos, PSB, tenha lhes prestigiados com algumas 

intervenções no município de Petrolina a pedido dos seus correligionários, por outro 

lado, ele também como um membro da família, tio de Fernando Bezerra Coelho 

PSB, “coincidentemente” assumiu o importante cargo no Conselho Nacional de 

Irrigação, subordinado diretamente ao seu sobrinho então ministro. Portanto, apesar 

dos percalços eleitorais ultimamente, no plano local a família Coelho ainda exerce 

uma grande liderança política e tem poder de influências que vão além do município. 

 

2.4.2 ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR DO ESTADO - VOTOS NO 

MUNICIPIO DE PETROLINA NO PERÍODO DE 1986 a 2012. 

Tabela 2.30 - ELEIÇÕES 1986 GOVERNADOR – 1º TURNO RESULTADO DA 

VOTAÇÃO EM PETROLINA – PE  

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos brancos: 6.347  (10% de 61.886 votos apurados) 

Votos nulos: 1.184(1% de 61.886 votos apurados) 

Votos válidos: 54.355  (87% de 61.886 votos apurados) 

 

Tabela 2.31- ELEIÇÕES 1990 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

GOVERNADOR EM PETROLINA – PE 

Nº Tabela 31CANDIDATO PARTIDO VOTOS SITUAÇÃO 

25 Joaquim Francisco de F. Cavalcanti  PFL 27.784 Eleito 

15 Jarbas de Andrade Vasconcelos  

Vice Paulo Coelho 

PMDB 21.217 Não eleito 

13 Paulo Rubem Santiago Ferreira  PT 1.128 Não eleito 

14 Jose Batista de Souza  PTB 616 Não eleito 

59 Alexandre Jose Ferreira dos Santos  PSL 252 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos brancos: 1.181 ( 1% de 67.725 votos apurados ) 

Votos nulos: 2.293 ( 3% de 67.725 votos apurados ) 

Votos válidos: 64.251 ( 94% de 67.725 votos apurados ). 

Nº CANDIDATO PARTIDO VOTOS SITUAÇÃO 

15 Miguel Arraes de Alencar PMDB 32.916 Eleito 

25 José Mucio Monteiro Filho PFL 21.439 Não eleito 
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Tabela 2.32 - ELEIÇÕES 1994 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

GOVERNADOR EM PETROLINA – PE 

Nº CANDIDATO PARTIDO VOTOS SITUAÇÃO 

40  Miguel Arraes de Alencar  PSB / Frente Popular de 

Pernambuco 

26.393 Eleito  

  Vice: Jorge José Gomes  PSB      

25  Gustavo Krause Goncalves 

sobrinho  

PFL / União Por Pernambuco 21.806 Não eleito  

  Vice: Guilherme Coelho  PFL      

16  Joaquim oliveira Magalhães  PSTU /  1.240 Não eleito  

  Vice: Ana Lins   PSTU      

15  Cid Feijó Sampaio  PMDB / Frente das Oposições 

Muda Pernambuco 

979 Não eleito  

  Vice: Jacilda Urquisa  PMDB      

36  Fernando Antônio Pinto de 

Carvalho  

PRN / Frente da Reconstrução 

de Pernambuco 

643 Não eleito  

  Vice: Amaury Teixeira  PRN      

14  Homero Lacerda  PTB /  610 Não eleito  

  Vice: José Andrade  PTB      

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos apurados: 73.275  (77% de 94.381 eleitores) 

Votos brancos: 14.907  (20% de 73.275 votos apurados) 

Votos nulos: 6.697  (9% de 73.275 votos apurados) 

Votos válidos: 51.671  (70% de 73.275 votos apurados) 

Abstenção: 21.106  (22% de 94.381 eleitores). 

 

Tabela 2.33 - ELEIÇÕES 1998 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

GOVERNADOR EM PETROLINA – PE 

 

Nº CANDIDATO PARTIDO VOTOS SITUAÇÃO 

40 Miguel Arraes  

Miguel Arraes de Alencar  

PSB / Frente Popular de 

Pernambuco 

34.884 Não eleito 

15 Jarbas Vasconcelos  

 

PMDB / União Por 

Pernambuco 

30.449 Eleito 

45 Carlos Wilson  PSDB / Muda Pernambuco 2.602 Não eleito 

16 Joaquim Magalhães   PSTU /  94 Não eleito 

20 Lúcia Albuquerque  PSC / Frente Independente 

de Pernambuco 

84 Não eleito 

31 Fred Brandt  PSN /  74 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 
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Votos apurados: 86.456 ( 76% de 112.723 eleitores ) 

Votos brancos: 3.207 ( 3% de 86.456 votos apurados ) 

Votos nulos: 15.062 ( 17% de 86.456 votos apurados ) 

Votos válidos: 68.187 (78% de 86.456 voto Tabela 2.34s apurados) 

Abstenção: 26.267 ( 23% de 112.723 eleitores ) 

 

Tabela 2.34 - ELEIÇÕES 2002 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

GOVERNADOR EM PETROLINA – PE 

Nº CANDIDATO PARTIDO  VOTOS SITUAÇÃO 

13 

 

Humberto Costa 

Vice Paulo Dantas  

PT /PC do B Frente de 

Esquerda de Pernambuco 

44.514 Não eleito 

15 Jarbas Vasconcelos  

Vice Mendonça Filho 

PMDB / PFL União Por 

Pernambuco 

36.501 Eleito 

40 Dilton da Conti  

Vice Anchieta Patriota  

PSB / Frente Popular das 

Oposições de Pernambuco 

3.020 Não eleito 

12 Ilo  Jorge  

Vice Hamilton Falcão 

PDT / PTBFrente 

Trabalhista 

565 Não eleito 

16 Ana Lins  

Vice Lenilson 

PSTU /  147 Não eleito 

36 Flávio Lapenda  

Vice Carlos Ferraz  

PTC /  64 Não eleito 

26 Coronel Rui  PAN /  58 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

Votos apurados: 103.524 ( 80% de 127.832 eleitores ) 

Votos brancos: 7.200 ( 6% de 103.524 votos apurados ) 

Votos nulos: 11.396 ( 11% de 103.524 votos apurados ) 

Votos válidos: 84.928 ( 82% de 103.524 votos apurados ) 

Abstenção: 24.308 ( 19% de 127.832 eleitores ) 

 

Tabela 2.35 - ELEIÇÕES 2006 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

GOVERNADOR EM PETROLINA – PE 
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Nº CANDIDATO PARTIDO VOTOS SITUAÇÃO 

40 Eduardo Campos 

Vice: João Lyra Neto 

PSB / FRENTE POPULAR 

DE PERNAMBUCO 

41.111 2º turno 

25 José Mendonça Filho  

Vice: Evandro Avelar 

PFL / UNIAO POR 

PERNAMBUCO 

32.371 2º turno 

13 Humberto Costa 

Vice: Augusto César 

PT / MELHOR PRA 

PERNAMBUCO 

27.526 Não eleito 

56 Clovis Correa 

Vice: Toninho 

PRONA 514 Não eleito 

50 Edilson Silva PSOL / FRENTE DE 

ESQUERDA PODER 

POPULAR 

423 Não eleito 

16 Kátia Telles 

Espinhara 

PSTU 105 Não eleito 

 

29 

Oswaldo Alves 

Sara Florêncio 

PCO 33 Não eleito 

27 Luiz Vidal 

Vice: Pastora Raquel 

Fernandes 

PSDC 28 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos Brancos:  8.641 (7% de 120.232 votos apurados) 

Votos Nulos:  9.480 (7% de 120.232 votos apurados) 

Votos Válidos:  102.111 (84% de 120.232 votos apurados) 

Abstenção:  24.162 (16% de 144.394 eleitores). 

Tabela 2.36 - ELEIÇÕES 2006 – 2º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

GOVERNADOR EM PETROLINA – 

Nº CANDIDATO PARTIDO/COLIGAÇÃO VOTOS SITUAÇÃO 

40 Eduardo Campos 

Vice João Lyra Neto 
 

PSB /PDT FRENTE POPULAR 

DE PERNAMBUCO 

 

 

75.718 

Eleito 

25 José Mendonça Filho  

Vice Evandro Avelar 

PFL /PSDB UNIAO POR 

PERNAMBUCO 

22.787 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos Apurados:  17.551 (81% de 144.394 eleitores) 

Votos Brancos:  3.318 (2% de 117.551 votos apurados) 

Votos Nulos:  15.728 (13% de 117.551 votos apurados) 

Votos Válidos:  98.505 (83% de 117.551 votos apurados) 

Abstenção:  26.843 (18% de 144.394 eleitores) 

 



104 

 

Tabela 2.37 - ELEIÇÕES 2010 – 1º TURNO – RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

GOVERNANDOR EM PETROLINA 

Nº CANDIDATO PARTIDO/COLIGAÇÃO VOTOS SITUAÇÃO 

40 Eduardo Campos 

Vice: Joao Soares Lyra Neto 

 

PRB / PP / PDT / PT / PTB / 

PSL / PSC / PR / 

PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP 

/ PC do B / PT do B 

102.257 Eleito 

15 Jarbas Vasconcelos 

Vice: Mirian Lacerda 

PMDB / PPS / DEM / PMN / 

PSDB 

9.611 Não eleito 

43 Sérgio  Xavier 

Vice: Nely Queiroz Lucas 

PV 1.429 Não eleito 

50 Edilson Silva 

Vice: Marcia  Santos 

PSOL  

639 

Não Eleito 

28 Fernando Rodovalho 

Vice: Fabio Jose Silva 

PTN/PRTB 25 Não Eleito 

16 Jair Pedro da Silva 

Vice: Kátia  Telles 

PSTU 49 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

No período compreendido entre 1988 a 2010, passaram vinte e dois  anos, 

somente em duas ocasiões membros da família Coelho participou como candidatos 

a cargos nas eleições majoritárias. O primeiro foi o ex-industrial, já falecido, Paulo 

Coelho (Pai de Fernando Bezerra Coelho), no ano de 1990 como candidato a vice-

governador do candidato Jarbas Vasconcelos, PMDB, não foram eleitos. O segundo 

e último foi o filho do ex - deputado Oswaldo Coelho (DEM), Guilherme Coelho (ex - 

prefeito Petrolina) (PFL), candidato também a vice-governador do candidato Gustavo 

Krause (PFL) em 1994 também não eleitos, o que gerou na imprensa pernambucana 

um estigma que a cidade de Petrolina tinha “uma maldição do vice”. (“quer perder 

uma eleição? Escolha um vice de Petrolina”). Depois destes insucessos da família 

Coelho numa disputa majoritária, nunca mais surgiu outro candidato da terra. 

Nas últimas eleições para governador de Pernambuco, o candidato vitorioso 

Eduardo Campos (PSB), conseguiu reunir a maior coligação em número de partidos 

políticos, nunca vista antes numa eleição em Pernambuco: foram quinze partidos 

coligados. Isso, em parte, facilitou o apoio das oligarquias petrolinense que já 

atuavam da mesma maneira há bastante tempo, quando mantém o controle 

partidário local. A contribuição foi bastante elevada em número absoluto de votos, 

102.257 obtidos no município de Petrolina. O seu adversário, o ex-governador e 
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atual senador Jarbas Vasconcelos (da coligação PMDB/DEM/PSDB) teve apenas 

9.611votos. Apesar dessa derrota, o grupo Deputado Oswaldo Coelho (DEM), 

obteve benefícios também quando da convocação de seu sobrinho Ciro Coelho 

(DEM), que estava na 3ª suplência para deputado Estadual e assumiu, porque o 

governador convocou três deputados eleitos da sua base para o secretariado. Como 

secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado era o seu primo, Fernando 

Bezerra Coelho, PSB, as duas facções da família Coelho mais uma vez foram 

contempladas junto ao governo do Estado. Isto representa uma face do prestígio da 

família Coelho fora do município.  

 

 

2.4.3 ELEIÇÕES PARA SENADOR EM PETROLINA 1990/2010 

 

 

Tabela 2.38 - Eleições 1990 - 1º turno - Resultado da Votação para Senador em 

PETROLINA 

 

  

Nº Candidato Partido Votos Situação 

251 Marco Antônio de Oliveira Maciel  PFL 23.870 Eleito 

151 Jose Queiroz de Lima  PMDB 15.809 Não eleito 

141 Homero Moura Lacerda de Melo  PTB 1.776 Não eleito 

131 Jose Ailton de Lima  PT 1.310 Não eleito 

591 Marcus Martinez Martins  PSL 510 Não eleito 
 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.39 - Eleições 1994 - 1º turno - Resultado da Votação para Senador em 

PETROLINA 

 

 

  



106 

 

  

N Candidato Partido / Coligação Votos Situação 

25  Carlos Wilson Campos  PSDB / União Por Pernambuco 22.015 Eleito  

23  Roberto Freire  PPS / Frente Popular de 

Pernambuco 

19.738 Eleito 

45  Maurilio Ferreira Lima  PSDB / Uniao Por Pernambuco 15.785 Não eleito  

12  Armando Monteiro Filho  PDT / Frente Popular de 

Pernambuco 

13.996            Não eleito  

15  Joao Ramos Coelho  PMDB / Frente das Oposições Muda 

Pernambuco 

3.124            Não eleito  

16  Jose Carlos  Temporal  PSTU /  3.088 Não eleito  

16  Guilherme Fonseca  PSTU /  2.332 Não eleito  

14  Nivaldo Eloi de Almeida  PTB /  1.097 Não eleito  

36  Sinzenando Jose dos 

Santos  

PRN / Frente da Reconstrucao de 

Pernambuco 

1.004 Não eleito  

11   Zito de Sousa Ramos  PPR /  972            Não eleito  

22  Luciano Caldas Bivar  PL / Frente das Oposições Muda PE 950 Não eleito  
 

  

  

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

 

Votos apurados: 146.550 ( 155% de 94.381 eleitores ) 

Votos brancos: 3.105 ( 29% de 146.550 votos apurados) 

Votos nulos: 9.344 ( 13% de 146.550 votos apurados ) 

Votos válidos: 84.101 ( 57% de 146.550 votos apurados ) 

Abstenção: 21.106 ( 22% de 94.381 eleitores ) 

  

     

  

Tabela 2.40. 

Eleições 1998 - 1º turno - Resultado da Votação para Senador em PETROLINA 
  

Nº Candidato Partido / Coligação Votos Situação 

13 Humberto Costa  PT / Frente Popular de Pernambuco 35.110 Não eleito 

25 Jose Jorge  PFL / União Por Pernambuco 31.184 Eleito 

23 Waldemar Borges  PPS / Muda Pernambuco 386 Não eleito 

20 João Olímpio  

 

PSC / Frente Independente de 

Pernambuco 

155 Não eleito 

31 Ana Rodrigues  PSN /  118 Não eleito 

16  Carlos Temporal  PSTU /  78 Não eleito 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 
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Tabela 2.41 - Eleições 2002 - 1º turno - Resultado da Votação para Senador em 

PETROLINA 

 

Nº Candidato Partido/Coligação Votos Situação 

141 Carlos Wilson  PTB / Frente Trabalhista 42.878 Não eleito 

131 Dilson Peixoto  

 

PT / Frente de Esquerda de 

Pernambuco 

38.845 Não eleito 

456 Sérgio Guerra  PSDB / União Por Pernambuco 33.626 Eleito 

256 Marco Maciel  PFL / União Por Pernambuco 30.930 Eleito 

400 João Arraes  PSB / Frente Popular das 

Oposições de Pernambuco 

5.859 Não eleito 

232 Nelson Borges  PPS /  4.335 Não eleito 

161 Kátia Telles  PSTU /  162 Não eleito 

162 Pantaleão  PSTU /  72 Não eleito 

300 Milson  PGT /  52 Não eleito 

262 Professor Marcelino  PAN /  43 Não eleito 

261 Cidinho  PAN /  34 Não eleito 

299 Marytz Mendes  PCO /  25 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos apurados: 207.048 ( 161% de 127.832 eleitores )  

Votos brancos: 20.653 ( 9% de 207.048 votos apurados )  

Votos nulos: 29.534 ( 14% de 207.048 votos apurados )  

Votos válidos: 156.861 ( 75% de 207.048 votos apurados )  

Abstenção: 24.308 ( 19% de 127.832 eleitores ) 

 

Tabela 2.42 - Eleições 2006 - 1º turno - Resultado da Votação para Senador em 

PETROLINA 

Nº Candidato Partido/Coligação Votos Situação 

156 Jarbas Vasconcelos  PMDB / UNIAO POR PERNAMBUCO 39.745 Eleito 

400 Jorge Gomes 

  

PSB / FRENTE POPULAR DE 

PERNAMBUCO 

31.388 Não eleito 

656 Luciano Siqueira 

  

PC do B / MELHOR PRA 

PERNAMBUCO 

19.123 Não eleito 

161 Hélio Cabral PSTU 

 

505 Não eleito 

700  

Severino Jose Belarmino  

PT do B / FRENTE TRABALHISTA 

SOCIAL CRISTÃ 

70 Não eleito 

567 Pedro Gondim PRONA 61 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 
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Votos Apurados:  120.232 (83% de 144.394 eleitores) 

Votos Brancos:  12.997 (10% de 120.232 votos apurados) 

Votos Nulos:  16.270 (13% de 120.232 votos apurados)  

Votos Válidos:  90.965 (75% de 120.232 votos apurados) 

Abstenção:  24.162 (16% de 144.394 eleitores) 

 

Tabela 2.43 - Eleições 2010 - 1º turno - Resultado da Votação para Senador em 

PETROLINA 

 

Nº CANDIDATO PARTIDO/COLIGAÇÃO Votos SITUAÇÃO 

130 Humberto Costa PT Frente Popular de Pernambuco 94.982 Eleito 

140 Armando Monteiro Neto PTB Frente Popular de Pernambuco 93.598 Eleito 

256 Marco Maciel DEM Pernambuco pode mais 20.073 Não eleito 

232 Raul Jungmann PP/Pernambuco pode mais 10.977 Não eleito 

433 Renê Patriota PV 726 Não Eleita 

161 Helio Cabral PSTU 262 Não eleito 

162 Simone Fontana PSTU 102 Não Eleita 

211 Danúbio Aguiar PCB  73 Não Eleito 

281 Lairson Lucena PRTB 33 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 
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2.4.4 ELEIÇÕES 1989/2010 PARA PRESIDENTE EM PETROLINA  

 

Tabela 2.44 - ELEIÇÕES 1989 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE - PETROLINA-PE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

Votos brancos: 1.513 ( 2% de 70.224 votos apurados ) 

Votos nulos: 5.464 ( 7% de 70.224 votos apurados ) 

Votos válidos: 63.247 ( 90% de 70.224 votos apurados ) 

 

 

Tabela 2.45 - ELEIÇÕES 1989 – 2º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE EM PETROLINA – PE 

Nº CANDIDATO PARTIDO VOTO SITUAÇÃO 

20 Fernando Affonso Collor de Mello  PRN 32.000 Eleito 

13 Luiz Inácio Lula da Silva  PT 18.137 Não eleito 

15 Ulysses Guimaraes  PMDB 3.283 Não eleito 

45 Mario Covas Junior  PSDB 3.100 Não eleito 

12 Leonel de Moura Brizola  PDT 1.464 Não eleito 

23 Roberto Joao Pereira Freire  PCB 1.093 Não eleito 

22 Guilherme Afif Domingos  PL 1.023 Não eleito 

11 Paulo Salim Maluf  PDS 658 Não eleito 

25 Antônio Aureliano Chaves de Mendonca  PFL 355 Não eleito 

56 Enéas Ferreira Carneiro  PRONA 285 Não eleito 

55 Eudes de Oliveira Mattar  PLP 270 Não eleito 

31 Zamir Jose Teixeira  PCN 260 Não eleito 

42 Jose Alcides Marronzinho de Oliveira  PSP 253 Não eleito 

27 Lívia Maria Ledo Pio de Abreu  PN 194 Não eleito 

54 Paulo Gontijo  PP 186 Não eleito 

41 Ronaldo Ramos Caiado  PSD 182 Não eleito 

14 Affonso Alves de Camargo Netto  PTB 155 Não eleito 

43 Fernando Paulo Nagle Gabeira  PV 100 Não eleito 

16 Antônio dos Santos Pedreira  PPB 92 Não eleito 

33 Celso Teixeira Brant  PMN 86 Não eleito 

57 Manoel Antônio de Oliveira Horta  PDC DO B 71 Não eleito 

26 Armando Correa da Silva  PMB 0 Não eleito 
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Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos brancos: 1.181 ( 1% de 67.725 votos apurados ) 

Votos nulos: 2.293  (3% de 67.725 votos apurados) 

Votos válidos: 64.251  (94% de 67.725 votos apurados) 

 

Tabela 2.46 - ELEIÇÕES 1994 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE EM PETROLINA – PE  

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 Votos apurados:        73.275 ( 77% de 94.381 eleitores ) 

Votos brancos: 7.121 ( 9% de 73.275 votos apurados ) 

Votos nulos: 8.720 ( 11% de 73.275 votos apurados ) 

Votos válidos: 57.434 ( 78% de 73.275 votos apurados ) 

N CANDIDATO PARTIDO VOTO SITUAÇÃO 

20 Fernando Affonso Collor de Mello  PRN 37.764 Eleito 

13 Luiz Inácio Lula da Silva  PT 26.487 Não eleito 

  Nº CANDIDATO PARTIDO  VOTO SITUAÇÃO 

4

   45  

Fernando Henrique Cardoso     PSDB /         união,         

t trabalho e progresso. 

2

29.575 

       Eleito  

  Marco Antônio de Oliveira Maciel               PFL      

1

   13  

    Luiz Inácio Lula da Silva     PT / Frente Brasil    

popular pela cidadania 

2

21.632 

  Não eleito  

  Aloizio Mercadante oliva                   PT      

   56 Enéas Ferreira carneiro  PRONA    3.622    Não eleito  

  Roberto Gama e silva     PRONA      

  15 Orestes Quércia  PMDB/Desenvolvime

nto do Brasil 

1

1.684 

Não eleito  

  Íris de Araújo Rezende Machado  PMDB      

12   Leonel de Moura Brizola  PDT /     84    Não eleito  

  Darcy Ribeiro  PDT      

11 Esperidião Amin Helou Filho  PPR /     83   Não eleito  

  Maria Gardênia Santos Ribeiro Gonçalves  PPR      

36 Carlos Antônio Gomes  PRN /     10   Não eleito  

  Dilton Carlos Salomoni  PRN      

  20 Hernani Goulart Fortuna  PSC /      44   Não eleito  

  Vitor Jorge Abdala Nosseis  PSC      
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Abstenção: 21.106 ( 22% de 94.381 eleitores ) 

 

Tabela 2.47 - ELEIÇÕES 1998 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE EM PETROLINA – PE 

 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos apurados: 86.456 ( 76% de 112.723 eleitores ) 

Votos brancos: 2.595 ( 3% de 86.456 votos apurados ) 

Votos nulos: 14.710 ( 17% de 86.456 votos apurados ) 

Votos válidos: 69.151 ( 79% de 86.456 votos apurados ) 

Abstenção: 26.267 ( 23% de 112.723 eleitores ) 

N   Nº CANDIDATO PARTIDO VOTO SITUAÇÃO 

1

13 

Lula  

Luiz Inácio Lula da Silva  

PT / União do Povo 

Muda Brasil 

3

33.408 

Não eleito 

4

25 

Fernand Henrique  

Fernando Henrique Cardoso  

PSDB / União 

Trabalho e 

Progresso 

2

28.369 

Eleito 

23 Ciro Gomes  

Ciro Ferreira Gomes 

PPS / Brasil Real e 

Justo 

6

6.327 

Não eleito 

56 Enéas  

Enéas Ferreira Carneiro  

PRONA /  6

631 

Não eleito 

31 Vasco Neto  

Vasco Azevedo Neto  

PSN /  1

122 

Não eleito 

43 Sirkis  

Alfredo Hélio Syrkis  

PV /  7

76 

Não eleito 

70 João de Deus Barbosa  

João de Deus Barbosa de Jesus  

PT do B /  5

59 

Não eleito 

20 Sérgio Bueno  

Sergio Bueno  

PSC /  4

43 

Não eleito 

19 Thereza Ruiz  

Thereza Tinajero Ruiz  

PTN /  4

42 

Não eleito 

16 Zé Maria  

José Maria de Almeida  

PSTU /  3

32 

Não eleito 

27 Eymael  

José Maria Eymael  

PSDC /  2

25 

Não eleito 

33 Brigadeiro Ivan Frota  

Ivan Moacyr da Frota  

PMN /  1

17 

Não eleito 
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Tabela 2.48 - ELEIÇÕES 2002 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE EM PETROLINA – PE 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos apurados: 103.524 ( 80% de 127.832 eleitores ) 

Votos brancos: 3.734 ( 3% de 103.524 votos apurados ) 

Votos nulos: 8.281 ( 7% de 103.524 votos apurados ) 

Votos válidos: 91.509 ( 88% de 103.524 votos apurados ) 

Abstenção: 24.308 ( 19% de 127.832 eleitores ) 

 

Tabela 2.49 - ELEIÇÕES 2002 – 2º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE EM PETROLINA – PE 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

Votos apurados: 99.680 ( 77% de 127.832 eleitores ) 

Nº Candidato Partido / Coligação Votos Situação 

13 Luiz Inácio Lula da Silva  PT / Lula Presidente 55.897 2º turno 

  JOSÉ ALENCAR  PL      

45 José Serra  PSDB / Grande Aliança 12.875 2º turno 

  RITA CAMATA  PMDB      

23 Ciro Ferreira Gomes  PPS / Frente Trabalhista 12.685 Não eleito 

  PAULINHO  PTB      

40 Anthony William Garotinho 

Matheus de Oliveira  

PSB / Frente Brasil 

Esperança 

9.755 Não eleito 

  JOSÉ ANTONIO  PSB      

16 José Maria de Almeida  PSTU /  271 Não eleito 

  DAYSE OLIVEIRA GOMES  PSTU      

29 Rui Costa Pimenta  PCO /  26 Não eleito 

  PEPE  PCO      

Nº CANDIDATO PARTIDO VOTO SITUAÇÃO 

13 Lula  

Luiz Inacio Lula da Silva  

PT / Lula Presidente 70.283 Eleito 

  JOSÉ ALENCAR  PL      

45 José Serra  

José Serra  

PSDB / Grande Aliança 23.406 Não eleito 

  RITA CAMATA  PMDB      
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Votos brancos: 1.839 ( 1% de 99.680 votos apurados ) 

Votos nulos: 4.152 ( 4% de 99.680 votos apurados ) 

Votos válidos: 93.689 ( 93% de 99.680 votos apurados ) 

Abstenção: 28.152 ( 22% de 127.832 eleitores ) 

 

Tabela 2.50 - ELEIÇÕES 2006 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE EM PETROLINA – PE 

Nº 

 

CANDIDATO PARTIDO / COLIGAÇÃO VOTOS SITUAÇÃO 

13 Luiz Inácio Lula da Silva  PT / A FORÇA DO POVO      80.457 2º turno 

  Vice JOSÉ ALENCAR PRB     

45 Geraldo Alckmin PSDB / COLIGAÇÂO POR UM 

BRASIL DECENTE 

22.607 2º turno 

  Vice JOSÉ JORGE PFL     

50 Heloísa Helena  PSOL / FRENTE DE ESQUERDA 3.523 Não eleito 

  Vice CÉSAR BENJAMIN PSOL    

12 Cristovam Buarque  PDT 2.265 Não eleito 

  Vice JEFFERSON PERES PDT     

44 Ana Maria Rangel  PRP 84 Não eleito 

  Vice DELMA GAMA PRP     

17 Luciano Bivar PSL 74 Não eleito 

  Vice AMÉRICO DE SOUZA PSL     

27 José Maria Eymael PSDC 28 Não eleito 

  Vice JOSÉ PAULO NETO PSDC     

29 Rui Costa Pimenta PCO 0 Não eleito 

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos Apurados:  120.232 (83% de 144.394 eleitores) 

Votos Brancos:  3.184 (2% de 120.232 votos apurados) 

Votos Nulos:  8.010 (6% de 120.232 votos apurados) 

Votos Válidos:  109.038 (90% de 120.232 votos apurados) 

Abstenção:  24.162 (16% de 144.394 eleitores)  
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Tabela 2.51 - ELEIÇÕES 2006 – 2º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE PETROLINA – PE.  

Fonte: 

Tribunal Regional Eleitoral – PE 

Votos Apurados:  117.551 (81% de 144.394 eleitores) 

Votos Brancos:  1.674 (1% de 117.551 votos apurados) 

Votos Nulos:  10.075 (8% de 117.551 votos apurados) 

Votos Válidos:  105.802 (90% de 117.551 votos apurados) 

Abstenção:  26.843 (18% de 144.394 eleitores). 

 

Tabela 2.52 - ELEIÇÕES 2010 – 1º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE EM PETROLINA – PE  

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

N

º]ºººº 

 

Candidato 

 

Partido / Coligação 

 

Votos 

 

Situação 

13 Luiz Inacio Lula da 

Silva  

PT / A FORÇA DO POVO 86.264 Eleito 

45 Geraldo Alckmin PSDB / COLIGAÇÂO POR UM 

BRASIL DECENTE 

19.538 Não eleito 

Nº 

 

Candidato Partido / Coligação Votos Situação 

13 Dilma Vana Rousseff PT 9.480 2º turno 

45 José Serra PSDB 5.162 2º turno 

21 Ivan Martins Pinheiro PCB 

 

24 Não eleito 

28 Levy Fidelix da Cruz PRTB 42 Não eleito 

27 José Maria Eymael PSDC 60 Não eleito 

16 José Maria de Almeida PSTU 61 Não eleito 

43 Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima PV 18.578 Não Eleita 

50 Plinio Soares de Arruda Sampaio PSOL 655  

29 Rui Costa Pimenta PCO 2 Não Eleito 
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Tabela 2.53 - ELEIÇÕES 2010 – 2º TURNO - RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA 

PRESIDENTE EM PETROLINA – PE –  

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral – PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato 

 

Partido / Coligação 

 

Votos 

 

Situação 

13 Dilma Vana Rousseff PT 103.427 Eleita 

45 José Serra PSDB 22.184 Não eleito 
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Quadro 2.3 Eleições Presidenciais 1989 - 2010 

Grupo 

Político 

Partido  

Político 

Ano da 

Eleição 

Candidato  

Apoiado - Turno 

Nº de Votos no 

Município 

Situação 

 

Grupo 

Político 

Oswaldo 

Coelho 

PFL 

PDS 

PRN 

PRN 

1989 

1989 

1989 

1989 

1º turno Aureliano Chaves 

1º turno Paulo Maluf 

1º turno Fernando Collor 

2º turno Fernando Collor 

355 

658 

32.000 

37.764 

Não eleito 

Não Eleito 

2º turno 

 Eleito 

PSDB/PFL 1994 1º turno Fernando Henrique 

Cardoso 

29.575 Eleito 

PSDB/PFL 1998 1º turno Fernando Henrique 

Cardoso 

28.369        Eleito 

PSDB/PFL 2002 1º turno José Serra 

2º turno José Serra 

12.875 

23.406 

2º turno 

Não eleito 

PSDB/PFL 2006 1º turno Geraldo Alkimin 

2º turno Geraldo Alkimin 

22.607 

19.538 

Não eleito 

Não eleito 

PSDB/DEM 2010 1º turno José Serra 

2º turno José Serra 

15.164 

22.184 

2º turno 

Não eleito 

Grupo 

Político 

Partido  

Político 

Ano da 

Eleição 

Candidato Apoiado - 

Turno 

Nº de Votos no 

Município 

Situação 

 

Grupo 

Político  

Fernando 

Bezerra 

Coelho e 

Oposição 

PMDB 

PT 

PT 

1989 

1989 

1989 

1º turno Ulisses Guimarães 

 1º turno Luís Inácio 

2º turno Luís Inácio Lula 

3.283 

18.137 

26.487 

Não eleito 

Não Eleito 

Não Eleito 

PT 

PMDB 

1994 1º turno Luís Inácio Lula 

1º Turno Orestes Quércia 

21.632 

1.684 

Não Eleito 

Não Eleito 

PT 

PPS 

1998 

1998 

1º turno Luís Inácio Lula 

1º turno Ciro Gomes 

33.408 

6.327 

Não eleito 

Não Eleito 

PT 

PPS 

PSB 

PT 

2002 

2002 

2002 

2002 

1º turno Luís Inácio Lula 

1º turno Ciro Gomes 

1º turno Garotinho 

2º turno Luís Inácio Lula 

55.897 

12.875 

9.755 

70.283 

2º turno 

Não eleito 

Não eleito  

Eleito 

PT 

PSOL 

PDT 

PT 

2006 1º turno Luís Inácio Lula 

1º turno Heloísa Helena  

1º turno Cristovam Buarque                                  

2º turno Luís Inácio Lula 

80.457 

3.523 

2.523

 86.264 

2º turno 

Não Eleita 

Não eleito 

Eleito 

PT 2010 1º turno Dilma Rousseff 

2º turno Dilma Rousseff 

89.480 

103.427 

2º turno 

Eleita 
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2.5 FATOS CONSEQUENTES SOBRE A IMPORTANCIA DAS ELEIÇÕES 

PRESIDENCIAIS PARA O PODER LOCAL EM PETROLINA NO PERIODO DE 

1989 – 2010. 

 

Na primeira eleição direta para Presidente da República, em 1989, após a 

redemocratização do país, houve a dissidência no PDS (Partido Democrático Social) 

que se chamaram PFL (Partido da Frente Liberal). Em razão disto, a família Coelho 

através do seu líder Oswaldo Coelho, PFL, não definiu de imediato que posição 

seguir e deixou seus correligionários “à vontade” para fazer uma opção entre os 

candidatos a presidente da república no ano de 1989. Nesta eleição não houve uma 

posição clara ou definida quem realmente apoiar. O grupo ficou dividido entre três 

candidatos: Aureliano Chaves do PFL, Paulo Maluf do PDS e Fernando Collor do 

PRN (Partido da Reconstrução Nacional). Este último era o que naquela ocasião 

apresentava grandes chances de ser eleito pelas pesquisas eleitorais divulgadas à 

época, e foi o candidato mais bem votado no município petrolinense no primeiro e 

segundo turnos. 

O grupo do então deputado Fernando Bezerra Coelho do PMDB (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro), também ficou tergiversando entre o candidato 

do seu partido Ulisses Guimarães e o novo fenômeno de votos de um partido de 

trabalhador que surgia no cenário nacional com grandes possibilitados de vencer o 

pleito, Luís Inácio Lula do PT (Partido dos Trabalhadores).  

Nessas eleições de 1989 para a presidência da república foram levadas em 

consideração, pela primeira vez no Brasil, as técnicas mais avançadas do marketing 

político e das pesquisas eleitorais sobre as intenções de votos de determinada 

população como instrumentos auxiliares para uma tomada de decisão.  A grande 

novidade era assimilada por poucos agentes políticos, ora porque não davam 

credibilidade às “novas técnicas”, ora devido ao seu custo financeiro, quando fosse o 

caso do município exclusivo. Já o líder político da oposição na família, o jovem da 3ª 

geração, que decidiu viver exclusivamente da política, se “profissionalizou” e se 

“modernizou“ com o seu tempo, não deixando o tal evento passar despercebido.  

Atitude diferente dos seus tios conservadores que não deram muita importância, 

naquele momento, a tais instrumentos. Dentre outros aspectos, eram fatos raros 

dados à realidade precária dos níveis de informações que detinham os políticos e a 

população muito mais ainda como outras quaisquer do interior do estado de 



118 

 

Pernambuco à época (até a TV aberta era um privilégio de poucos municípios). E as 

Rádios e as poucas transmissoras de TV, geralmente, pertenciam aos “donos do 

poder” locais. 

Capitaneado pelo então deputado Oswaldo Coelho, PFL, a maior parte da 

família Coelho preferia o velho pragmatismo da política de poder com o poder. 

Portanto, não apostavam, tinham a fé e lançavam mão confiando em outros 

procedimentos, tais como a manutenção e a “eficiência” do patrimonialismo do 

Estado brasileiro na manutenção da sua clientela e parentela incrustadas no poder 

local. Este era um modo confiante de fazer política em muitos municípios 

interioranos de Pernambuco. 

Nos anos seguintes, com as eleições vitoriosas de 1994 e 1998, com 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira), com 

as coligações com o PFL - o deputado federal Oswaldo Coelho (PFL) é o líder 

vitorioso e mantém assim o que já vinha fazendo há décadas, ou seja, o controle de 

todos os organismos federais instalados na região, a exemplo da Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF. Como 

demonstrava suas pretensões políticas para um futuro bem próximo, Fernando 

Bezerra Coelho, PMDB, passou a consultar cientistas políticos, sociólogos, 

urbanistas entre outros. Foi buscar conhecimento também junto aos grandes nomes 

da política nacional, independente de matizes ideológicos. Parecia nortear-se pelo 

seguinte pressuposto: quem tem informações tem poder. Já almeja ser um dia 

candidato a governador do seu Estado. Com este propósito procurava se afirmar 

como uma liderança local independente dos seus tios e tinha consciência que o 

caminho seria difícil. Nas reuniões com amigos e correligionários deixa bem clara a 

sua vontade e determinação de trilhar este caminho. Dentre as variáveis de 

dificuldades, que continuam existindo para o intento, uma tem um aspecto 

importante a ser considerado: o eleitor do Recife, capital do Estado, e zona 

metropolitana sempre teve um lado ideológico que se tornou um marco histórico da 

cidade; a maioria do eleitorado sempre teve uma preferência com as candidaturas 

de esquerda e rejeita os outros candidatos que tenham vínculos com  oligarquias 

familiares. Este dado passa a ser de grande importância, afinal nesta zona estão 

concentrados 60% do eleitorado do Estado de Pernambuco. Por outro lado, há outro 

marco importante de que todos os governadores eleitos de meados do século XX 

até hoje, quase que na sua totalidade, tiveram que antes passar pela prefeitura da 
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cidade do Recife: a única exceção aconteceu recentemente com o atual governador 

Eduardo Campos, PSB, que apelou para a imagem “mitológica” do seu falecido avô, 

Miguel Arraes, que governou primeiro a cidade e depois o Estado. 

No entanto, Bezerra Coelho já enfrentou um pequeno teste “ideológico” em 

Petrolina nas eleições presidenciais Collor contra Lula no 2º turno, em razão da 

postura se colocar diante do confronto entre capital e trabalho.  Era o que 

representava aquela época a candidatura do Petista. Com os acirramentos dos 

ânimos eleitorais, não foi fácil para um representante da capital e de uma origem 

familiar conservadora, no sentido politico, justificar sua adesão a essa candidatura. 

Embora no primeiro turno “apoiou” o presidente do seu partido o PMDB, Ulisses 

Guimarães, que teve uma votação decepcionante em todo o Brasil no 1º turno, em 

Petrolina não foi diferente: apenas 3.283 votos contra 18.137 de Luís Inácio Lula, 

PT, votos esses que se atribuem à categoria dos trabalhadores da agricultura do 

município, independente de qualquer apoio de uma das facções da família Coelho. 

Do grupo do então deputado federal Fernando Bezerra Coelho, PMDB, já com um 

pé no PPS, pode-se dizer que foi um “caroneiro” bem sucedido, apoiando Lula do PT 

no 2º. Turno. Isto lhes rende dividendos até os dias de hoje, tido nas hostes do 

poder como aquele que apoiou Lula desde o início. Isto ele próprio faz questão de 

ressaltar, mas se esquece do detalhe: nas três primeiras candidaturas de Lula PT, 

só houve oportunidade de apoiá-lo, pelo menos abertamente, no 2º turno. Primeiro 

em 2002, cujo candidato Ciro Gomes do PPS, mesmo partido do agora prefeito (foi 

eleito 1988 e se reelegeu em 2002), recebeu em Petrolina 12.875 votos no primeiro 

turno, enquanto Lula teve 55.897 e no segundo turno 70.283. 

Como vinha mudando de partido corriqueiramente, Fernando Bezerra 

Coelho (PPS), então prefeito, tinha apoiado Ciro Gomes (PPS) a presidente, desde 

a sua primeira inserção em 1998 e, naquela época, o candidato teve apenas 6.327 

votos no 1º turno no município de Petrolina, enquanto Lula (PT) obteve 33.048 com 

os votos dos partidos de oposição. Mas a família Coelho também colhe dividendos, 

apesar da derrota nacional do PT. O Prefeito diz ter apoiado também o candidato 

derrotado Luiz Inácio Lula (PT). 

Pelo que se tem acompanhado através de vários instrumentos  para 

consultas (TRE-PE, Jornais, Revistas etc.), os apoios dados às candidaturas do PT 

à presidência da República a partir do primeiro turno se dá a partir das eleições de 
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2002, quando o PSB entra na base de apoio do presidente Luís Inácio Lula (PT), 

que nas eleições seguinte, 2006, é reeleito.  

Portanto, sabe-se também que o PT, depois da última derrota de 1998, deixa 

o seu lado mais ideológico de alianças e já em 2002 lança mãos das coligações de 

abrangência mais para centro-direita e consegue assim sua primeira vitória. Foi o 

caso também do apoio dado pela família Coelho em Petrolina, através de Fernando 

Bezerra Coelho, ora PPS ora PSB para as candidaturas vitoriosas do PT nos anos 

2002, 2006 e 2010 - assim ele o diz. Neste caso específico das eleições 

presidenciais, no plano local as oposições ao grupo dominante se desconfiguram e 

os seus seguidores já não são mais nitidamente identificáveis nos aspectos 

ideológicos e eleitorais. Porque no município, desde a sua fundação, o PT era tido 

como o representante mor das oposições.  Atualmente só existem dois partidos 

políticos no município com a possiblidade de se identificar como esquerda 

oposicionista “pura” e não fazer alianças com as oligarquias: PSOL e PSTU, que até 

as últimas eleições de 2010, nunca conseguiram eleger nem um único vereador. Em 

relação a estes fatos é que as nossas análises sobre a máquina política existente 

em Petrolina se direcionam para as duas facções da mesma família que sempre têm 

sido os grandes beneficiados. E na questão dos números dos votos: dão uma 

verdadeira comprovação da eficiência dessa máquina.  

Portanto, diante dos fatos, podemos afirmar que a poderosa família Coelho 

sempre esteve alinhada com todos os presidentes eleitos, independentes de 

partidos, quer seja através de facção liderada pelo atual patriarca da direita local, 

Oswaldo Coelho, DEM, ora pelo seu sobrinho Fernando Bezerra Coelho, PSB, 

representando hipoteticamente o centro-direita e parte da esquerda local na fatia do 

poder. Com isto, os cargos públicos e verbas para o município estão garantidos, 

independente de quem ganhe as eleições. Consequentemente, vão trazer mais 

reforços e benefícios à longevidade desse poder familiar, que tem no Estado seu 

maior aliado.  

 

O que significa esse sistema de despojos, a entrega de cargos 

federais aos partidários do candidato vitorioso, para as formações 

partidárias hoje? Significa que partidos sem princípio opõem-se 

mutuamente; são organizações de caçadores de empregos, 

elaborando suas plataformas que variam segundo as possibilidades 

de conseguir votos, modificando suas cores num grau que, apesar de 
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todas as analogias, não se encontram em nenhuma outra parte. Os 

partidos são simplesmente e absolutamente condicionados à 

campanha eleitoral, que é mais importante para distribuição de 

cargos: a luta pela presidência e pelo governo de vários Estados. 

(Weber, 1982, p. 130). 

 

Se eles, os Coelhos, escolheram a política por vocação e faz desta uma 

razão de sobrevivência, as observações de Max Weber sobre as eleições 

presidenciais americanas ainda no final século XIX, ao nosso juízo, traz uma 

atualidade intrínseca daqueles que ainda hoje, segundo ele, como profissionais da 

política, são os grandes aquinhoados através de prebendas distribuídas. Neste 

sentido Weber demonstra a força que tem o presidencialismo liberal na democracia 

americana, jamais visto em outro lugar. Esta tradição chegou até ao nosso país, 

tardiamente, e se mantém até os nossos dias. Não tratamos aqui se para o bem ou 

para o mal do povo. Afinal, temos várias máquinas políticas funcionando em todos 

os rincões do Brasil: elas existem e resistem. 
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 Capítulo III 

  

EMERGÊNCIA POLÍTICAS NA FAMÍLIA COELHO 

 

3.1 Pequeno escorço sobre a conceituação de máquina politica 

 

Para C. Wrigth Mills, após sua visita à América do Norte Max Weber ficou 

impressionado com a democracia em solo americano. Foi tanto que “percebeu ele 

ser a ‘máquina política` indispensável na “democracia de massas” moderna, ao 

menos que imperassem uma ‘democracia sem líderes` e uma confusão de línguas” 

(MILLS, 1982, p. 31). Mesmo em face do seu espanto, faz ressalvas ao intento 

criativo dos liberais americanos: 

 

A máquina politica, porém, significa a administração da política pelos 

profissionais da politica, pela organização partidária e pela 

propaganda simplista para ser mais eficiente. Tal democracia 

também pode suscitar o aparecimento da tribuna popular cesarista, 

seja no papel do presidente forte ou do administrador urbano. E na 

totalidade do processo tende para uma crescente eficiência racional 

e, com isso, para as máquinas burocráticas: partidárias, municipais e 

federais. WEBER, 1982, p. 31). 

 

Entendemos até aqui - com os pressupostos weberianos - que o 

funcionamento de uma máquina politica, quando visto no sentido do seu objetivo 

principal, seria mesmo uma forma burocrática racional de organização. Estava 

evidente que poderia tomar outros rumos, devido à mobilização do contingente 

eleitoral sem limites e à transcendência na ação dos cabos eleitorais e profissionais 

da própria máquina. 

No entender de Mills, Weber viu a formação de máquinas de um modo  

dialético: a democracia deve opor-se à burocracia como tendência para uma casta 

de mandarins, distanciadas das pessoas comuns pelo treinamento especializado, 

certificados de exames e ocupação de cargos, porque isto suscitava uma ordem de 

limitação de oportunidades, falta de eficiência e cada vez mais antidemocrático. 

Apesar de aparecer já em 1820, nos Estados Unidos, a máquina partidária 

teve seu início mesmo a partir de 1840, com a mobilização de um grande número de 
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partidários do interior que se organizavam de forma partidária, recebiam como 

recompensa os cargos que os congressistas tinham para barganhar seus votos. 

Segundo Max Weber, o chefe político: 

 

é o empresário capitalista politico que, por conta própria e correndo 

riscos, fornece votos. Pode ter estabelecido suas primeiras relações 

como advogado ou dono de bar, como proprietário de 

estabelecimentos semelhantes, ou talvez como credor. Lança, 

partindo daí, seus fios até poder “controlar” certo número de votos.” 

(Weber, 1982, p.131).  

 

O chefe era uma figura importante, porque os magnatas não iam pôr 

dinheiro nas mãos de alguém que não tivesse retorno certo. Porque para esses 

trata-se de uma empresa capitalista como outra qualquer. “O Chefe não tem 

‘princípios firmes’: sua atitude é totalmente carente de princípio, e eles perguntam 

apenas o que conseguirá votos. É, com frequência, homem de pouca ilustração. 

Mas no geral tem uma vida privada inofensiva e correta.” (Ibid., 1982, p.133) 

Para Luiz Bahia, Weber mais uma vez: 

 

emprega uma terminologia econômico-empresarial para expressar as 

relações de poder e de profissionalismo político. Ao admitir a 

existência de funcionários de carreira e concursados, considera-os 

essenciais para o jogo da política ou para o jogo no qual os fins da 

política e os fins das empresas se mesclam;(BAHIA, 2003, p.194) 

 

O desdobramento da polítca em empresa [...] impunha agora a 

separação dos funcionários públicos em duas categorias [...] 

claramente distintas: a dos funcionários profissionais e a dos 

funcionários políticos. Os funcionários políticos [...] se distinguem [...] 

pelo fato de que podem ser transferidos e despedidos, ou pelo 

menos postos à disposição [...] em contraste com a ‘independência’ 

dos funcionários judiciais (Weber, 1964, p.1070. 

 

“Se é um jogo empresarial como está descrito acima, a permuta política se 

aproxima do caráter de troca mais econômica. A permuta política partidária envolve 

cargos a serem trocados por apoios, financeiros ou não” (Bahia, 2003 p. 194). É 

uma forma pragmática e realista de exergar a pouca influência que tem a população 

sobre seus dirigentes. 
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A partir da burocratização, a questão da máquina política partidária, Weber 

classifica os partidos politicos em função das suas finalidades. Enumera Bahia em 

referência a “Eles podem existir”:  

a) direcionados predominantemente e de modo consciente por 

interesses dos estamentos ou classes; b) para fins objetivos 

concretos, ou para fins abstratos; c) para fins exclusivos da conquista 

do poder do chefe e da decorrente ocupação dos postos 

administrativos, em beneficios de seus próprios quadros-partidários 

de patronagem (Weber apud Bahia, 1964, p. 229). 

 

O realismo weberiano acerca das permutas materiais e de interesses de 

financiamentos partidárias é ressaltado ao longo da sua exposição sobre o assunto:  

 

Economicamente, o financiamento do partido é uma questão central 

para determinar a direção material da conduta do partido e como 

reparte sua influência, isto é, se provém de contribuição pequena das 

massas, de um pequeno mecenato ideológico, de compra (direta e 

indireta) interessada ou de imposição sobre as probabilidades 

proporcionadas pelo partido ou sobre os inimigos submetidos – toda 

a problemática em suas particularidades pertence à sociologia do 

Estado (Weber, 1964, p.230).  

 

Ainda em relação à sua análise Bahia acrescenta que Weber fala de 

“compra interessada”, o que revela o caráter das permutas políticas. Vale dizer, não 

há politica sem interesses. Quem financia controla e manda: esta é a ordem natural. 

O fenômeno do financiamento partidário aparece sempre nebuloso, mas 

nem por isso menos importante. 

“Parece pouco provável que em alguns casos ‘compra-se’ o que se chama 

uma máquina...” (Weber, 1964, p. 231). Apesar de suas ressalvas, ele recohece a 

existencia do caráter misto dos partidos. 

 

Regularmente, entretanto [...] se propõem fins políticos objetivos 

transmitidos pela tradição [...] só se vão modificando lentamente, 

porém perseguem demais o patrocínio dos cargos. Em primeiro 

lugar, a ocupação por seus chefes dos cargos de direção, ou seja, os 

de caráter político. A realização deste objetivo permite logo aos 

chefes e interessados na empresa proporcionar a seus protegidos, 

durante o domínio político do partido, colocação em empregos 

estatais garantidos. Isto constitui o regime nos Estados 

parlamentares e daí que, neles, os partidos de ideologia haja 

também seguido o citado caminho (Weber, 1964, p. 1076) 
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A realidade mostra que dentro de um contexto histórico esse tipo de 

organização chamada máquina política foi se adequando com o tempo e para Eli 

Diniz  

o conceito de máquina política foi aprofundado em grande parte pela 

contribuição da sociologia e ciência politica norte-americanas, a partir 

dos inúmeros estudos sobre a política local, nos grandes centros 

urbanos daquele país, entre fins do século XIX e primeiras décadas 

do século XX.(DINIZ, 1982, p. 24). 

 

 A autora ressalta que, inicialmente, o termo poderia expressar até formas 

espúrias de organizações políticas em contrastes com os partidos políticos que 

lançavam mão através de meios legítimos de ação. 

Desta forma, segundo Diniz, “as máquinas encarariam seu lado perverso da 

prática política, procurando conquistar e manter o poder através basicamente dos 

recursos a métodos pouco lícitos, quando não abertamente ilegais” (ibid., 1982, p. 

24). Sua meta principal transformar-se-ia em desejos meramente privados dos seus 

“donos” através de ganhos pessoais em detrimento do interesse coletivo. 

Assim, com a evolução daquilo que era para ser o lado ótimo da política, 

Weber25 percebia também que, na prática cotidiana, se poderia assistir a uma 

degeneração que mostra uma prática de manipulações, subornos, fraudes e 

cooptações. Com o aprofundamento dos estudos, logo se percebeu que as 

máquinas ganharam algo mais como os contornos do clientelismo e do 

patrimonialismo, além da patronagem. 

Num recente passado apareceu em Chicago um pioneiro que procurava 

entender o lado bom, ético e até atenuante de interesses religiosos e étnicos sobre a 

demanda das máquinas políticas. O cientista Harold F. Gosnell, autor de Machine 

Politics, Chicago Model, em 1937, daria visibilidade a determinados aspectos não 

predatórios da máquina. 

Para Diniz, “a literatura especializada aponta alguns traços básicos que  

permitem distinguir as máquinas de outras organizações político-partidárias que 

visam igualmente à conquista do poder através da mobilização de apoio eleitoral” 

(Ibid, 1982, p.27). 

                                                             
25 “Weber, enfatizando o princípio organizacional no qual se baseia o funcionamento das máquinas, 

associa a natureza do empresariado político subjacente à figura do “boss” à emergência do regime 

democrático.” ELI DINIZ, 1982, p. 32. 
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Sobre este aspecto existe uma caracterização que se torna muito  relevante, 

chamada dimensão motivacional - onde são atribuídas as recompensas materiais 

para o seu funcionamento e estruturação. É importante ressaltar a utilização de 

recursos para manter a lealdade do seu conjunto de adeptos, tal qual a sua 

fidelidade. Segundo a autora, James Wilson – Political organizations – New York, 

1973, define máquina política como a organização partidária que se baseia no poder 

de atração das recompensas materiais. Essas recompensas passam pelo acesso ao 

emprego, facilidades nos negócios junto ao Estado tais como concessões públicas, 

licitações, privilégios pessoais e até a manipulação dos quadros partidários. 

Clientelismo, patronagem, patrimonialismo e cooptações políticas fazem essas 

máquinas ascenderem “profissionalmente” e se instalarem cada vez mais bem 

estruturadas. Em certos casos as máquinas contribuem para sobrevivência de 

algumas organizações espúrias que se instalam de formas ilícitas na sociedade, a 

exemplo dos contraventores do jogo-do-bicho e dos traficantes de entorpecentes.  

James Wilson classifica os benefícios distribuídos em duas categorias:  

exclusivos e individuais. Na primeira, as recompensas seriam somente para os 

chefes; na segunda, as individuais - para o pessoal envolvido - que seriam o 

emprego, uma ascensão funcional, salário entre outros. 

Anos depois (1965), Robert Merton procura desvendar as origens históricas 

particulares sobre a sua persistência e estabilidade, quando se trata de favorecer os 

interesses específicos.  

Merton26 dá enfoque ao modelo tradicional da patronagem-clientela 

ressurgindo como máquina. Neste particular, apresenta três tipos de clientes 

clássicos das máquinas políticas: (1) o das “classes necessitadas”, um subgrupo de 

carentes com necessidades insatisfeitas pela estrutura social vigente; (2) o das 

corporações de negócios, para quem o chefe político desempenha a função de 

proporcionar os privilégios políticos que implicam benefícios econômicos imediatos, 

predominando o interesse privado sobre o interesse público; (3) o das pessoas – os 

subgrupos – que ascender socialmente, através de novos canais de mobilidade 

social. Tais grupos constituem subpopulações em que a importância cultural 

atribuída ao êxito pecuniário tem sido assimilada, mas que possuem pouco acesso 

                                                             
26

 Citação de ROBERT MERTON por LUIZ BAHIA ,  na obra  O Poder do Clientelismo, 2003, p. 211 

sobre os tipos de clientes clássicos das  máquinas políticas.  
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aos meios tradicionais e legítimos para alcançarem esse êxito: objetivos culturais a 

serem obtidos por todos os meios possíveis. 

Para a nossa academia, um dos trabalhos de maior envergadura 

(esclarecedor sobre este assunto) veio acontecer em 1982 com a publicação da 

obra de Eli Diniz, Voto e Máquina Politica, depois de uma pesquisa para o IUPERJ, 

onde analisa com riqueza de detalhes e maestria a trajetória do MDB no Estado da 

Guanabara - Rio de Janeiro. 

 

 

3.2 Em Petrolina: Máquina partidária ou empreendedorismo eleitoral? 

 

A máquina política no município de Petrolina funciona tal qual como uma 

empresa capitalista qualquer, obedece a uma racionalidade voltada exclusivamente 

para os lucros. No caso, seriam os ganhos pessoais do grande chefe. Neste caso, é 

dirigida por um profissional da política - desde a estrutura física ao pessoal. Ou seja, 

eles possuem escritórios instalados com um quadro de funcionários permanente. 

São conhecidos na cidade como o Escritório político do Dr. Oswaldo Coelho e o 

outro como Escritório Político de Fernando Bezerra Coelho. São estritamente 

separados dos negócios privados da família e independentes dos diretórios 

partidários. São os locais para receber a clientela e outros afins.  

As máquinas políticas funcionam normalmente o ano todo, independente de 

ser ano eleitoral ou não. Como os chefes residem fora do município, não há 

incômodo nenhum para o pessoal quando do acesso do contingente que se dirige 

diariamente aos seus escritórios. 

Como uma empresa sobrevive dos clientes, neste caso também não é  

diferente. Meta principal: alcançar o poder e mantê-lo, objetivo maior que lhe confere 

as urnas e, em seguida, honrar seus compromissos políticos de toda a monta, 

independente de ideologias ou cores partidárias.  

 

Exercendo a atividade politica em caráter permanente, vivendo 

profissionalmente da política, dirigiriam os partidos como 

empresários, transformando-os em empresas políticas voltadas 

essencialmente para maximização das condições de êxito eleitoral 

(DINIZ, 1982, p. 32) 
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Existem vários fatores fundamentais para os quais são de vital importância à 

existência do “empreendimento” tão quanto sua sobrevivência: primeiro, os 

financiadores; segundo, o poder político para dar suporte e retorno aos negócios dos 

investidores. Apesar da legislação, os tribunais de contas e a aparente transparência 

com a publicação dos gastos públicos na internet, esta prática a cada dia ganha 

mais sofisticação, o que tem tornado os nossos parlamentos, em todas as esferas 

(municipal, estadual e federal) em caríssimos agentes representantes de 

corporações exclusivamente privadas em detrimento da representação popular. Até 

mesmo numa cidade do interior, como é o caso de Petrolina. Pode se obter a 

comprovação do fato, isto é, pode ser visto através das emendas parlamentares e 

demais obra de infraestruturas, que são contratadas pelo poder público ao longo dos 

seus mandatos eletivos, quer seja do executivo ou do parlamento (emendas), 

coincidentemente: são agraciados aqueles mesmos financiadores de campanhas 

eleitorais através de suas empresas. A questão é tanto moral quanto ética a que a 

sociedade assiste no dia a dia. Sabe-se que as instituições acadêmicos superiores 

nas áreas de ciência política, de sociologia e da economia estão abarrotados de 

teses voltadas para esta questão. 

 Diante da visibilidade das máquinas política, atenta-se logo para a 

existência de uma clientela cativa e a parentela, que formam uma base permanente 

de atores e sujeitos, objetivando as atividades fins da rede de “empreendimentos”. 

Atribuímos à palavra rede diante a sua estruturação básica de comunicações entre 

os agentes. Porque, hoje, tudo funciona em grande parte utilizando o sistema das 

redes sociais da internet, onde a cada eleição surge um novo blog, que enviam seus 

recados fazendo as convocações necessárias visando ao “lucro” na ação do 

“empreendedorismo eleitoral”.  

Do ponto de vista político, os ideários partidários são substituídos pela ação 

da máquina política, num processo de deformação que faz, no caso de Petrolina, 

uma transformação na existência dos partidos políticos em meras facções familiares, 

cooptadores contumazes através de manobras particularistas e clientelísticas na 

utilização dos cargos públicos.  
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No entanto, a variação do conceito de máquina política está ligada à própria 

dinâmica dos fatos - houve uma evolução ao longo dos anos. Para Eli Diniz27, “a 

literatura especializada aponta alguns traços básicos que permitem distinguir as 

máquinas de outras organizações político-partidárias que visam igualmente à 

conquista do poder através da mobilização de apoio eleitoral” (Diniz, 1982, p. 27). 

Outro aspecto a ser considerado, com a “institucionalização” da máquina 

política pela família Coelho na região do São Francisco, diz respeito à sua 

diversidade de acordo com a realidade local e, baseado no que diz Robert Merton 

sobre as suas características, elegemos para essa mesma realidade os seguintes 

tipos: primeiro, a clientela tradicional, que diz respeito às famílias mais antigas da 

cidade, com os apadrinhamentos de batizados, casamentos e emprego certo para 

os familiares. Nesta modalidade se cultiva acima de tudo a fidelidade que se 

perpetua através das novas gerações. São favores prestados tanto individualmente 

como coletivos que vão, por exemplo, desde um calçamento de rua a um simples 

padrão de camisas para o time de futebol do bairro. Tudo isto tem um custo para o 

cidadão: o voto. Geralmente essas pequenas operacionalizações são efetuadas 

pelos vereadores locais, que prestam contas aos seus chefes “superiores”. Essa 

clientela cativa o seu voto independe de sigla partidária: funciona à base da 

reciprocidade. A organização é verticalizada, e obedece a uma hierarquia pelo nível 

de cargo eletivo: do vereador para o prefeito e deste para o deputado e assim 

sucessivamente. Em Petrolina, embora a cidade tenha tido um grande crescimento 

populacional (ver tabela IBGE – 2010), esta prática ainda é muito utilizada e de 

grande valia para o poder da tradicional família Coelho, que não só a alimenta como 

tem obtidos resultados positivos através das urnas - afinal de contas, trata-se 

também de uma classe média “formadora de opinião” ou multiplicadora de votos 

como apregoam outros. A segunda modalidade é a “clientela institucionalizada”. Em 

Petrolina é a mais bem organizada, pois envolve pessoas da sociedade civil, quer 

seja de natureza pública ou privada. Os sindicatos petrolinense, dos patronais aos 

                                                             
27

  “A primeira dimensão relevante na caracterização das organizações políticas é chamamda de 

dimensão motivacional. Sob esse aspecto, os autores coincidem na ênfase atribuída aos incentivos e 

recompensas materiais na estrutura e funcionamento das máquinas políticas. Estas organizações 

utilizariam, sobretudo, esse tipo de recurso para conquistar e manter a lealdade dos seus quadros, 

bem como a fidelidade do conjunto mais amplo de seus seguidores e adeptos. Desta forma James 

Wilson define máquina política como a organização partidária que se baseia no poder de atração das 

recompensas materiais”. ELI DINIZ, Voto e Máquina Política, Patronagem e Clientelismo no Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1982.p.27 



130 

 

trabalhadores rurais da cidade, estão atrelados de alguma forma com o poder 

dominante local, ou estão do lado do Ex-deputado Oswaldo Coelho, DEM, ou do 

lado de Fernando Bezerra Coelho, PSB, a única exceção fica por conta do sindicato 

dos Bancários, cujo presidente, foi candidato a prefeito pelo PSTU( ver Tabela de 

eleições para Prefeito). Essa clientela de grupos funciona também com o controle 

das agremiações pelos correligionários (ou cabos eleitorais?). Os dirigentes mantêm 

uma aproximação muito grande com o poder, porque na sua maioria sua eleição foi 

por indicação do prefeito ou do deputado de uma das facções familiar Coelho da 

vez. A eleição para a Cooperativa de Eletrificação Rural de Petrolina tem servido de 

parâmetro até para eleição de prefeito da cidade. Há uma mobilização geral da 

máquina e os deputados federais da terra saem de Brasília-DF para fazerem 

campanhas pelos seus candidatos preferidos. A facção política que consegue 

ganhar o pleito da Cooperativa tem grandes possibilidades de conseguir eleger o 

futuro prefeito. A terceira é a modalidade denominada clientela classe “A”, talvez a 

mais importante para os políticos profissionais. Seria, a princípio, um grupo muito 

seleto, que possui pouca visibilidade no meio da massa, atua de bastidores nos 

salões e, quando os atores entram em cena, eles ficam na ribalta. São discretos, 

ricos e poderosos, são aqueles que de fato contribuem com a maior fatia econômica 

financeira para uma campanha política. Quando suas identidades são reveladas, 

aparecem quase sempre como pessoas jurídicas, embora de alguns se tenha a 

noção de quem se tratam como pessoas físicas; outros aparecem com mais clareza 

quando há licitações para os órgãos públicos locais, aos quais os deputados 

destinaram suas emendas. No entanto, as grandes empreiteiras financiadoras estão 

em toda a parte do país. Neste expediente há uma linearidade entre essa clientela 

de grandes doadores de campanhas e as obras contratadas. Por fim, a quarta 

modalidade onde se encontram os gestores, os chamamos de clientela de gestão 

pública. Diz respeita à indicação dos cargos públicos de direção dos principais 

organismos federais e estaduais com sede no município. São diretores regionais da 

CODEVASF, INCRA, SUS/SAMU e Secretarias de Estado entre tantos. A primeira 

barganha quando eleito é tomar para si a indicação das chefias das instituições 

estaduais, federais e municipais com a indicação pessoal de um gestor de sua 

“inteira confiança”. Necessariamente não são obrigados a terem capacidades 

técnicas comprovadas; o importante é ter habilidades nas questões políticas para 

agradar o chefe.  Além do cargo, em certas ocasiões, a recompensa se estende a 
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uma ascensão social e a melhora do status nos meios sociais. E são eles que no dia 

da eleição se colocam à disposição dos comitês partidários para trabalharem. Em 

alguns casos, servem até de motoristas no transporte de eleitores, o que é proibido 

por lei. Esta é uma realidade presenciada na cidade de Petrolina. 

 

 

3.3 O novo milênio e as emergências da família Coelho 

 

Quadro 3.1 - Herdeiros do coronel Quelê – segunda e terceira gerações na política 

partidária 

 

 

2ª Geração de 

Políticos 

Nº de 

filhos 

Nº de filhos 

na Política 

(3ª geração) 

 Nome  

Oswaldo Coelho, 

(DEM), 82 anos de 

idade. 

06 01 Guilherme Coelho (PSDB) 

Geraldo Coelho 

(PTB), 86 anos de 

idade. 

07 0  

Augusto Coelho 

(DEM), 73 anos de 

idade. 

03 0  

Adalberto Coelho 

(DEM) 75 anos de 

idade 

02 0  

José Coelho - 

 1923 - 2007 

09 02 Ciro Coelho (PTB) e 

Luís Eduardo (PSDB) 

Nilo Coelho - 

1920 - 1983 

06 0  

Paulo Coelho  

1930 - 2004 

09 02 Fernando Bezerra Coelho 

(PSB) Clementino de Souza Coelho 

(PSB) 

Fernando Filho (4ª geração), 

PSB 

TOTAL 42 06  



132 

 

 Dos quatorze filhos do coronel Quelê, sete se dedicaram à politica. 

Atualmente dos quatro que permanecem vivos, somente dois enfrentaram as urnas 

em busca de um cargo eletivo nas últimas eleições (2010): Oswaldo Coelho, (DEM), 

82 anos de idade e Geraldo Coelho (PTB), com 86 anos de idade, respectivamente 

deputado estadual e deputado federal, que tentaram suas reeleições e, apesar do 

domínio político local, não obtiveram êxitos.  São sinais de que novos tempos virão 

na política petrolinense. Eles estão atentos e persistem: já iniciaram campanhas 

para 2014, conforme confirmação do ex-deputado Geraldo Coelho. 

 É essa a segunda geração política da família Coelho que passa pelo 

processo de envelhecimento natural, e tem como questão de honra  lutar pela 

manutenção do poder político familiar. Eles têm consciência de que as suas 

teimosias e conservadorismos podem recair sobre a terceira geração, que tenta 

caminhar com as próprias pernas, e estes sabem que de alguma forma suas 

iniciativas podem ser aplacadas pelos pais e tios. Portanto, há um choque de 

gerações tanto nos interesses dos negócios do empreendedorismo político, como na 

vida privada. Levando-se em consideração os números de votos absolutos nas 

últimas eleições sobre as candidaturas a deputados federais e estaduais de 2006 e 

2010, principalmente nestas últimas, percebe-se que há uma descaída nas votações 

obtidas pela família. Novos candidatos do município de Petrolina estão conseguindo 

furar o bloqueio familiar para uma disputa a deputado, são pessoas que não 

ostentam o sobrenome Coelho, há casos de imigrantes e de ex - correligionários 

insatisfeitos com a falta de espaço nos partidos da base de sustentação da 

oligarquia. 

No ano de 2006, nas eleições (ver tabelas capítulo II) para deputados 

estaduais, a soma dos votos das duas facções Coelho contou com 37.117 votos 

contra 33.721 dos outros candidatos. Anteriormente, logo após a virada do milênio, 

em 2002, essa diferença tinha sido 46.254 votos contra 18.228 votos. O pior veio 

nas últimas eleições, em 2010, sendo a primeira derrota parcial (porque mantém a 

prefeitura), após 55 anos de poder ininterrupto. Os dois candidatos a deputados 

estaduais da família Coelho tiveram apenas 16.520 votos no município de Petrolina, 

contra 52.504 dos outros candidatos locais sem parentesco com o grupo. E para 

deputado federal Oswaldo Coelho (DEM) teve a maior derrota política de sua 

carreira, em Petrolina onde contribuiu para a vitória do atual prefeito, Júlio Lóssio 

(PMDB) e do vice Guilherme Coelho (PSDB), seu filho. Apesar da sua própria 
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derrota, teve apenas 24.294 votos de um colégio eleitoral de mais de 130.000 votos 

válidos. Mas deve considerar a soma dos seus votos com os do seu sobrinho e 

“adversário” Fernando Coelho Filho (PSB), que obteve 29.949 votos, chegando-se a 

54.243 votos contra 30.737votos de Gonzaga Patriota (PSB) que não é da família.  

No final, a família Coelho, apesar das circunstâncias, ainda permanece com a 

maioria dos votos dos petrolinenses. 

A família deposita na terceira geração todas as esperanças para a  

continuidade do poder, e a qualquer custo lançam os seus jovens às mais variadas 

responsabilidades, que às vezes não encontram correspondências na prática 

politica. O exemplo do irmão de Fernando Bezerra Coelho (PSB), que foi deputado 

federal pelo PPS em 1998, apenas por um mandato, apesar da tentativa de 

reeleição, não conseguiu aquilo que na família é tido como muita certeza e 

naturalidade.  

Esses são os liberais brasileiros. Vivem da política e fazem dela a sua  

sobrevivência. Isto é um fato que a família trabalha com muito afinco, mas, às vezes 

esses jovens que são escolhidos para esta “missão tão nobre, que é a politica”, 

demonstram não possuírem a mínima vocação para tal.  Há casos em que alguns 

deles vivem só da renda dos negócios familiares, nunca se envolveram na sua 

administração, ou seja, sem nenhuma experiência profissional, carregam consigo 

apenas o sobrenome como um passaporte para o olimpo. Isto é um fato porque a 

separação do grupo familiar começou com esta discussão do gênero: “meus filhos 

trabalham e os seus só fazem gastar”. 

Onde há poder há problemas com causas e efeitos inesperados, 

principalmente em família.  Problemas estes que só vieram a se tornar públicos três 

anos após a morte do líder familiar Nilo Coelho (1983). Eram os desentendimentos 

acerca dos destinos das indústrias Coelho S/A, que levaram a extinção de quase 

todas elas em curto espaço de tempo, na virada do milênio. A única sobrevivente 

estava fora do município de Petrolina, que é uma indústria de beneficiamento de 

algodão na cidade de Picos, no Estado do Piauí, que ficou sob a direção de Geraldo 

Coelho e filhos. Foram falências e concordatas, fechamentos por má gestão e uma 

série de restrições aos negócios do comércio, a exemplo da Exportadora Coelho 

fundada em 1957. Como havia uma diversificação muito grande nos negócios 

familiares, após a partilha permaneceram todos com o status de homens ricos. Mas 

agora é chegada a vez da terceira geração administrar aquilo que foi e continua a 
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ser o pilar mor de tudo: a dominação política. Em certas ocasiões “a relevância 

política dos grupos oligárquicos tende, em certas circunstâncias, a assumir uma 

relevância política maior que sua importância social e econômica real” (WEFFORT, 

1989, p.119). Como exemplo de outras forças dominantes locais pelo nosso país 

afora, a família Coelho também migrou dos empreendimentos privados para os 

empreendimentos políticos. A terceira geração, quanto aos seus fins, não encontrou 

ainda alternativa e segue a mesma trilha dos seus antepassados. 

 

Em geral, o homem faz as duas coisas, pelo menos em pensamento 

e, certamente, também a ambas na prática. Quem vive “para” a 

política faz dela a sua vida, num sentido interior. Desfruta a posse 

pura e simples do poder que exerce, ou alimenta seu equilíbrio 

interior, seu sentimento íntimo, pela consciência de que sua vida tem 

sentido a serviço de uma “causa”. [...] Quem luta para fazer da 

política uma fonte de renda permanente, vive “da” política como 

vocação [...] (Weber, 1982, p. 105) 

 

Nos dois grupos familiares, apesar de se fazer valer da tradição,  podemos 

atribuí-los ao tipo weberiano racional legal, que se presume que haja o domínio em 

virtude da “legitimidade”, em virtude da fé na validade do estatuto legal e da 

“competência” funcional, baseada em regras racionalmente criadas. 

 A cada eleição surge um fato politico importante para a sobrevivência do 

poder da família. São as acomodações partidárias, candidaturas articuladas e 

calculadas pragmaticamente em relação aos seus fins: a manutenção do poder 

familiar. 

 O grupo político liderado por Oswaldo Coelho, (DEM), atualmente conta 

apenas com um familiar em cargo eletivo, o seu filho Guilherme Coelho, (PSDB), 

vice-prefeito de Petrolina, porque o seu sobrinho deputado estadual Ciro Coelho 

migrou do seu grupo para o PSB a convite do primo Fernando Bezerra Coelho, que 

recentemente deixou o Ministério da Integração Nacional na esperança de ser o 

indicado pelo governador Eduardo Campos (PSB), candidato a governador.  Como 

ex-ministro, ele está percorrendo o Estado de Pernambuco mostrando os seus feitos 

no ministério para conseguir apoio dos prefeitos. Além disto, assumiu recentemente 

a 4ª presidência nacional do Partido Socialista Brasileiro-PSB para coordenar as 

ações de programa do partido rumo às eleições presidenciais. 
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3.4 Família Coelho: A disputa intrafamiliar da liderança política  

 

Quadro 3.2- Representação dos grupos familiares, candidatos e relações de 

parentesco28 Grupo Oswaldo Coelho e as eleições gerais no período de 1986 a 2010 

  

Grupo familiar Ano 

eleição 

Candidatos 

Cargos 

Relações de 

Parentescos 

Oswaldo Coelho 

(DEM) 

1986 Oswaldo Coelho Deputado federal Filho do Cel. Quelê 

 1986 Geraldo Coelho Deputado Estadual Irmão de Oswaldo Coelho 

 1988 Guilherme Coelho Prefeito Filho de Oswaldo Coelho 

 1990 Geraldo Coelho Deputado Estadual Irmão de Oswaldo Coelho 

 1990 Osvaldo Coelho Deputado Federal Filho do Cel. Quelê 

 1994 Geraldo Coelho Deputado Estadual Irmão de Oswaldo Coelho 

 1994 Oswaldo Coelho Deputado Federal Filho do Cel. Quelê 

 1996 Guilherme Coelho Prefeito Filho de Oswaldo Coelho 

 1998 Geraldo Coelho Deputado Estadual Irmão de Oswaldo Coelho 

 1998 Ciro Coelho Deputado Estadual Sobrinho de Oswaldo 

Coelho 

 1998 Oswaldo Coelho Deputado Federal Filho do Cel. Quelê 

 2002 Ciro Coelho 

 

Deputado Estadual Sobrinho de Oswaldo 

Coelho 

 2002 Geraldo Coelho Deputado Estadual 

(Supl) 

Irmão de Oswaldo 

Coelho 

 2006 Geraldo Coelho  Deputado Estadual Irmão de Oswaldo Coelho 

 2006 Ciro Coelho Deputado Estadual Sobrinho de Oswaldo 

Coelho 

 2006 Oswaldo Coelho Deputado Federal 

 

Filho do Cel. Quelê 

 2008 Júlio Lóssio Prefeito Nenhum 

 2010 Geraldo Coelho Deputado Estadual 

(Supl) 

Irmão de Oswaldo 

Coelho 

 2010 Oswaldo Coelho Deputado 

Federal 

(Suplente) 

Filho do Cel. Quelê 

 2012 Júlio Lóssio Prefeito Nenhum 

  

                                                             
28

 OBS. O ex-deputado Oswaldo Coelho, DEM, (83 anos de idade), aparece como referência familiar 
para o grau de parentesco, por ter assumido a liderança familiar após o falecimento do seu irmão ex-
governador e ex-senador Nilo Coelho, PDS, em 1983. 
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Quadro 3.3 - Representação dos grupos familiares, candidatos e relações de 

parentesco Grupo Fernando Bezerra Coelho e as eleições gerais no período de 

1986 a 2010 

 

 

Grupo Familiar Ano 

eleição 

Candidatos Cargos Relações de 

Parentescos 

Fernando Bezerra 

Coelho (PSB) 

 1986 Ranilson Ramos Deputado Estadual Nenhuma 

 1986 Fernando Bezerra 

Coelho 

Deputado federal Sobrinho de 

Oswaldo Coelho 

 1990 Diniz Cavalcanti Deputado Estadual Nenhuma 

 1992 Fernando B.  Coelho Prefeito Sobrinho de 

Oswaldo Coelho 

 1994 Diniz Cavalcanti Deputado Estadual Nenhuma 

 1994 Ranilson Ramos Deputado Estadual Nenhuma 

 1994 Eduardo Campos Deputado Federal Nenhuma 

 1998 Diniz Cavalcanti Deputado Estadual Nenhuma 

 1998 Ranilson Ramos Deputado Estadual Nenhuma 

 1998 Clementino Coelho 

 

Deputado Federal Sobrinho de 

Oswaldo Coelho 

  

2000 

Fernando Bezerra 

Coelho  

Prefeito Sobrinho de 

Oswaldo Coelho 

 2004 Fernando Bezerra 

Coelho 

Prefeito Sobrinho de 

Oswaldo Coelho 

 2006  Isabel Cristina Deputado Estadual Nenhuma 

 2006 Fernando Coelho 

Filho 

Deputado Federal Filho de Fernando 

B. Coelho 

 2010 Odacy Amorim Deputado Estadual Nenhuma 

 2010 Fernando Coelho 

Filho 

Deputado Federal Filho de Fernando 

B. Coelho 

 2010 Ciro Coelho Deputado Estadual  Sobrinho de 

Oswaldo Coelho 

 

 

O domínio político familiar no município de Petrolina através dos cargos de 

prefeito, deputado estadual e deputado Federal é um fato que tem se perpetuado até 

os dias atuais. Não obstante seus métodos, suas discordâncias e até as próprias 
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desavenças internas, de alguma forma, a família como um todo sempre sai como 

vencedora, embora nas últimas eleições tenham sofrido uma descaída nos votos 

para deputados. 

Vale salientar que durante os anos de “separação” (política e econômica), a  

participação dos membros da família Coelho na política estadual aumentou 

vertiginosamente (ver quadros abaixo), pois, durante mais de 30 anos, apenas Nilo e 

Oswaldo Coelho representavam o clã fora dos domínios de Petrolina. 

A migração de Fernando Bezerra Coelho (3ª geração) para os quadros 

partidários, alinhados ideológicamente com a esquerda, provocou muitas 

especulações sobre uma disputa de lideração política familiar com o seu tio Oswaldo 

Coelho que se achava como tal em função dos seus dez mandatos eletivos entre 

deputado estadual e federal, conforme já citamos anteriormente, após a morte do 

senador Nilo Coelho em 1983. Pelo seu lado assumidamente conservador, tentou 

controlar a todos. Qualquer manifestação de candidatura a qualquer cargo eletivo 

tinha que ser com o seu consentimento. Eleito deputado estadual pelo PFL em 1982, 

e se destacando na politica pernambucana como líder do governo na Assembleia 

legislativa e depois na Secretaria da Casa Civil, do então Governador Roberto 

Magalhães (1982-1986), Fernando Bezerra Coelho não obedeceu à “hieraquia 

familiar” e candidatou-se a deputado federal, disputado espaço político e votos com 

o seu tio. Foram eleitos os dois. 

Com o passar dos anos, aquele que foi deputado pela oposição à família 

resolve querer também entrar na disputa pela prefeitura local. Em 1992 acontece a 

inesperada (pelo menos para a família) disputa intrafamiliar com dois sobrenomes 

Coelho, porque nas eleições anteriores Bezerra Coelho já havia “apoiado” um 

candidato não familiar.  

Estava nítida uma disputa de liderança. Neste caso, Oswaldo Coelho 

conseguiu o apoio de toda a familia para continuar dando as ordens. Bezerra Coelho 

não teve o apoio de nenhum membro de sua família, exceto do seu pai. Sem 

alternativa “em casa”, foi à procura dos antigos adversários que se encontravam 

todos, à época, no PMDB local. E segundo Joaquim Florêncio Cavalcanti, membro 

do diretório local, eles só o acolheram porque houve uma imposição do diretório 

estadual. Ou seja, ele entrou “por cima” e em curto espaço de tempo já dominava 

todo diretório local do partido. Pois, os chamados peemedebista históricos se 
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dispersaram, e o restante foi cooptado. Como já havia formado uma grande rede de 

clientela ao seu redor, foi fácil para uma reestruturação da máquina política que 

havia se dividido entre ele e seus familiares. Fernando Bezerra Coelho, logo de 

início da cisão, ficou tão isolado da família, até que o primeiro parente seu viesse a 

ser candidato a um cargo eletivo com seu apoio. Deu-se somente com seu irmão 

Clementino Coelho, eleito deputado federal pelo PPS, em 1998-2002; depois, na 

segunda tentativa, não conseguiu a reeleição. O líder da oposição familiar passa a 

investir nas lideranças locais, tais como ex-prefeitos, ex-vereadores e, assim, 

consolida o seu grupo político. Atualmente o seu filho é o único parente direto eleito 

com força da máquina. 

No início da separação do grupo, havia muitas especulações, surgiam  

boatarias e fuxicos populares, mas entre os dois que estavam na disputa nada se 

ouvia, até então, qualquer coisa que desabonasse a conduta de ambos. O primeiro 

embate público de grande repercussão, entre tio e sobrinho, aconteceu em Brasília-

DF, e chamou atenção em todo o país. Era o ano de 1987. Inicialmente, tratava-se 

da questão das concessões de rádio e TV pelo governo Sarney: o deputado federal 

Oswaldo Coelho (PFL) pleiteou um canal de TV e uma rádio FM, e seu sobrinho, 

deputado federal Fernando Bezerra Coelho (PMDB), também queria a mesma coisa. 

Este último foi à imprensa petrolinense e anunciou que já estava tudo acertado e 

que havia recebido a concessão de uma Rádio FM, e que a TV havia ficado para 

mais adiante. O seu tio não gostou, e disse também na imprensa local que iria 

mostrar quem tinha mais prestígio junto ao governo federal, que todos aguardassem. 

Na semana seguinte, foi ao Presidente Sarney e exigiu a cassasão da concessão 

dada ao seu sobrinho.  

Paralela a essa questão, estava em jogo no Congresso Nacional uma  

Proposta de Emenda Costitucional – PEC, para o aumento do tempo no mandato do 

presidente José Sarney de quatro para cinco anos. Na primeira votação, na Câmara 

dos deputados, Fernando Bezerra Coelho votou contra e, logo em seguida, o 

Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães retirou a concessão da 

Rádio FM que havia lhe dado. Numa tentativa de recuperar o que havia perdido, na 

2ª votação (no dia seguinte), votou a favor pelo mandato de cinco anos do 

presidente da república. Este ato lhe rendeu comentários negativos na impresnsa 

nacional sobre a prática do fisiologismo na política brasileira. E o ministro das 
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Comunicações resolveu de vez favorecer seu correligionário do PFL, deputado 

Oswaldo Coeho, e lhe deu a concessão atendendo os seus dois pleitos: TV e Rádio 

FM. Foi uma disputa de liderança local, uma demonstração de poder, onde ambos 

procuram resolver barganhando dentro dos seus própios estilos e modos de práticas 

políticas. 

Em seguida, viriam as eleições municpais, onde se daria a primeira  disputa 

para prefeitura local (1988) após a divisão do grupo Coelho. As preocupações eram 

quanto aos acirramentos da campanha, pois a cada dia aumentavam na militância 

de ambas as partes, que já haviam protagonizados episódios de brigas corporais, 

destruição de material de campanha, panfletos apócrifos e estavam desembocando 

nos aspectos pessoais da família (“a roupa suja”). 

Evidente que os líderes dos dois grupos Coelho não concordavam com o  

que estava acontecendo, a exposição de assuntos pessoais e particularidades de 

familiares. Então resolveram dar um basta na situação, independente de ser 

verdadeiro ou especulativo o teor “de uma conversa” entre Oswaldo Coelho e do seu 

sobrinho Fernando Bezerra Coelho, não só no que diz respeito às agressões, mas, 

sobretudo, à manutenção do poder familiar como um todo. Estava em jogo a honra 

social e política também. Se os dois continuassem a se agredir, poderiam abrir uma 

chance para o surgimento de uma terceira via, que poderia não ser da familia.  

Portanto, houve racionalmente um “pacto de não agressão familiar”. Não é que as 

difamações, calúnias, ataques sutis e ironias pela imprensa deixassem de existir. 

Continuaram as agressões, estritamente no campo político, o que fez e o que deixou 

de fazer, a incompetência de gestão na prefeitura (esse ainda é o tema predileto, 

pois a disputa principal, para eles, é ser o grande líder da região do São Francisco ). 

A prefeitura de Petrolina é o ponto vital para que isto se torne realidade - afinal de 

contas, trata-se é da maior e mais importante cidade do sertão pernambucano 

atualmente. 

Coincidentemente, neste período de racha ou dissidência familiar  

aconteceram algumas vantagens númericas eleitorais em relação às cadidaturas  

aos cargos eletivos, para ambos (ver quadros abaixo). Diante disso, a verdade é que 

a alternância de poder entre oposição e situação ficou somente na família29. O que 

                                                             
29

 COELHOS SE UNEM A ADVERSÁRIOS POR PETROLINA (Sic): Quando o assunto é verba 
federal, a família Coelho se junta de novo e se alia a todos os adversários. Este ano não foi diferente. 



140 

 

os levou à conseguirem uma maior participação política  -  talvez, a maior no Estado 

de Pernambuco de todos os tempos, onde os membros de uma mesma família 

passaram a ter inúmeros cargos políticos eletivos ao mesmo tempo, conforme 

demostramos no capítulo II.  Vale relembrar que Nilo Coelho foi governador (1967-

1971) do Estado de Pernambuco indicado pela ditadura militar, e a chamada 

oposição autêntica nunca ocupou um espaço considerado no município de Petrolina. 

 

Racha não é igual à ruptura. Não vejo ruptura na medida em 

que os interesses familiares não ficaram ameaçados; antes 

disso entendo que o vazio de oposição deixa a família bastante 

tranquila, 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, p.92). 

 

Daí em diante, a maior questão para o deputado Oswaldo Coelho - DEM 

passa a ser como administrar o avanço do seu “rebelde” sobrinho, que alçou voo 

mais longe no plano estadual que o tio  e sem o seu consentimento. 

Atualmente a disputa para se credenciar como a maior liderança familiar  

aumenta palmo a palmo, pois, como se sabe, ele (o sobrinho) chegou a Ministro da 

Integração Regional da Presidente Dilma Rousseff, e pretenso candidato ao governo 

do Estado de Pernambuco em 2014. Este já se considera uma liderança política 

local e regional no médio São Francisco, enquanto seu tio Oswaldo Coelho (DEM) 

não conseguiu se reeleger deputado federal, obtendo a pior votação de sua história 

política. Com isto, não conseguindo dar continuidade ao mandato parlamentar de 40 

anos consecutivos. Mas, mesmo assim, ainda conseguiu manter a sua influência no 

poder local, ajudando a reeleição do médico Júlio Lóssio (PMDB), seu indicado a 

Prefeito e o seu filho Guilherme Coelho (PSDB), como vice-prefeito de Petrolina no 

ano de 2012 e à presidência do diretório local do PSDB. Foi uma disputa com os 

ânimos muito acirrados entre membros da mesma família, que termina com a derrota 

                                                                                                                                                                                              
O município, sozinho, terá R$ 11 milhões no OGU, que ninguém duvide que vão sair esmo.(Jornal do 
Commércio, Recife, 30/12/2001). 
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do filho do Ministro Fernando Bezerra Coelho, o jovem deputado Federal Fernando 

Filho, seu sobrinho também, candidato a Prefeito pelo PSB.  

Embora o grupo de Osvaldo Coelho não tenha conseguido reeleger seu  

irmão Geraldo Coelho (PTB) e seu sobrinho Ciro Coelho, (DEM) (PSB) a deputados 

estaduais, não se sabe como este último fez um acordo e passou para um partido da 

base de apoio ao govenador  assumindo o mandato, mesmo na terceira suplência. 

Especula-se que foi o primo Fernando Bezerra Coelho que viabilizou essa mudança. 

Eles não negam nem confirmam o fato. 

Apesar das derrotas do seu grupo para o legislativo, Oswaldo Coelho 

consegue manter a honra de nunca ter perdido a influência como o grande líder 

familiar na política local e continua exercitando sua liderança quer seja através da 

prefeitura municipal, onde seu filho é o vice-prefeito, quer seja nos destinos políticos 

dos outros irmãos e sobrinhos. 

Devido à sua exposição na mídia nacional, estadual e local no  desempenho 

das funções de ministro, Fernando Bezerra Coelho (57 anos de idade), ganha mais 

visibilidade política que seu tio e assume postura como se fosse a maior liderança 

familiar. Advento que Oswaldo Coelho rejeita, faz questão de ir à sua rádio e à sua 

TV local para reafirmar sua condição de chefe político e familiar, para ele é uma 

questão de honra - isto fica patente nas suas declarações. 

 Supostamente se atribui o insucesso de Oswaldo Coelho nas últimas 

eleições de 2012 à falta de recursos para manter, operar e modernizar a máquina 

política, pois o sistema de clientela tradicional tem um alto custo, e o retorno 

esperado se dá proporcionalmente através de obras contratadas pelos 

financiadores, que por sua vez só procuram quem está no poder. (ver tabelas de 

votações deputados federais). Não eleito deputado, também não conta mais com as 

conhecidas emendas parlamentares, que são na sua maioria direcionadas para 

manutenção do velho clientelismo junto aos financiadores, prefeitos da região, 

vereadores e cabos eleitorais. Outra questão que se atribui também é o fator idade: 

com 83 anos de idade, já não tem a mesma disposição para os inúmeros 

deslocamentos para assistir diretamente às suas bases eleitorais, como fazia há 

certo tempo. O seu filho Guilherme Coelho (52 anos de idade), apesar de ter sido 

prefeito duas vezes e atualmente vice, vem há muito tempo sendo preparado para 

assumir o comando, mas não tem tido a mesma visibilidade e desenvoltura política 

do pai: deslocou-se para o PSDB (antes era do DEM) e aspira a uma candidatura a 
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deputado federal no próximo pleito para tentar prosseguir com o espólio do pai, que 

parece não querer mais entrar numa disputa de cargo eletivo, mas não abre mão de 

ser o grande líder político e chefe familiar.  

 

 

3.5 Comportamento das forças de oposições à família Coelho  

 

Alguns eleitores petrolinense desavisados indagam: Por que têm sempre 

fracassado as tentativas da oposição 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 à família Coelho, que chegou a disputar a prefeitura local 

foi o coronel João Barracão, que depois dessa eleição (1955) retirou-se da política, 

voltando exclusivamente aos seus negócios comerciais. 

Quatro anos depois, do primeiro embate, outro membro da família Barracão 

voltaria a participar de eleições, 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, e perdeu 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 a 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 foi abatido logo após a primeira eleição.  
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Em 1963 houve uma pequena movimentação em torno da volta de uma 

oposição, mas plenamente sem sucesso, por parte do Sr. Antônio Barracão, que 

isoladamente tomou para si o propósito em sair candidato a prefeito pelo PTB: 

organizou 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 parte de alguns, às represálias da 

família do coronel Quelê, que mantinha vigilante a qualquer movimentação 

oposicionista ao seu mandonismo local. 

Nesta ocasião, o Sr. Antônio Barracão enfrentou o filho do coronel Quelê, o 

ex-prefeito José de Souza Coelho, que se elegeu com mais do dobro da sua 

votação30. 

A esta altura a família Coelho, chefiada por Nilo Coelho, temida, era também 

o que se chama até hoje: “grandes profissionais da política”, lançava mão de tudo 

para manter-se no poder.  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, consequentemente 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) pelas resistências 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. 

                                                             
30

 José de Souza Coelho prefeito eleito: 4.078 votos válidos e Antônio Barracão 1.746 votos válidos 
(Cartório Eleitoral de Petrolina - 2001). 



144 

 

Em 1976 esse grupo de jovens local do MDB resolve apresentar uma 

candidatura própria a prefeito municipal. A escolha recai sobre o advogado 

petrolinense José Walter Lubarino, companheiro de Jarbas Vasconcelos31 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 vinculo 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. Este, humildemente, fazia questão em dizer: “comecei minha vida como 

motorista de caminhão de Joaquim André, o meu pai” (DINIZ, 2001). 

 Este fato demonstrava o conservadorismo da família Coelho. Mas 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, para Ronald Chilcote, “A campanha foi 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 do “anos de chumbos” pós 

64. Lubarino conseguiu a façanha de 5.641 votos válidos (TRE- PE). O que para a 

época era 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 partido único, a ARENA. 

                                                             
31

 Jarbas Vasconcelos foi eleito governador do Estado de Pernambuco pela coligação PMDB/PFL 
para o período 1998-2002. 
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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´agua e de Saneamento; reestruturou o banco do 

Estado de Pernambuco – BANDEPE. 

Então Diniz contava não só com os efeitos locais das grandes obras do ex-

governador, mais também com o Nilo Coelho empresário, que não parava de levar 

as coisas para sua terra natal: Petrolina. 

A luta do MDB tinha um objetivo maior: 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 privilégios de poucos, onde analfabetos votavam, o clientelismo reinava, o 

poder econômico, neste caso de Petrolina, era fator determinante para uma vitória 

eleitoral. 

Para o reporte da revista Veja, José Mário de Andrade,  

 

O país dos Coelho vai além das fronteiras do município com um 

vasto poder além de 13.000Km2, maior que o Líbano – 20.000 (vinte 

mil) depende economicamente dos 4.000 (quatro mil) empregos 

diretos oferecidos pela família do senador Nilo Coelho, dono de cinco 

das nove indústrias em Petrolina (ANDRADE, 1981, p.18). 

 

 Pela ótica do povo carente do sertão, o MDB não tinha nada de concreto 

para mostrar32, 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 

                                                             
32

 “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 ideia que fica é que sem a intervenção do 
grupo, pouca coisa teria sido feita no município. Essa ideia 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” (MORAIS, 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. 

Foi uma eleição, essa 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, 

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 São 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, MDB avançava rumo ao poder em vários estados 

brasileiros. Para barrar esta escalada, os generais golpistas impuseram ao país a 

prorrogação dos mandatos desses 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 Social Democrático) e o MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro) por uma teimosia e resistência aos generais golpistas, 

através do seu Presidente Nacional, deputado federal Ulisses Guimarães, resolveu 

apenas acrescentou a letra “P”: passou a se chamar Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB). 

À medida que o tempo avançava, o poderio político e econômico da família 

Coelho se consolidava mais na região, capitalizados com ajuda das grandes obras 

do “pra frente Brasil”. Surgiram a Barragem de Sobradinho da CHESF, os Projetos 

de Irrigação do Bebedouro e o Massangano (Atualmente Projeto senador Nilo 

Coelho) entre outros. Isso lhes deu grande poder de sustentação na manutenção do 
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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).  

 Teve 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 números de vereadores. 

Segundo ainda Ronald Chilcote,  

 

uma vez terminada a campanha, Joaquim Florêncio sentiu que se 

tornara mais sensível aos problemas e necessidade 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, p.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 Fernando Bezerra Coelho e seu pai, o industrial 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 oposicionista na Assembleia 

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 angariarem 

simpatizantes junto aos profissionais liberais e estudantes da cidade. Isto frutos das 

“batalhas” eleitorais das eleições de 1976, 1978 e 1982. 



148 

 

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 vai para oposição. 

Além da experiência acumulada, houve também o fato da morte do senador Nilo 

Coelho do PDS em 1983, que representava o esteio da família, o político mais 

importante e, caso ele ainda estivesse vivo, provavelmente o grupo não se dividiria. 

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 de 

Fernando Bezerra Coelho e amigos 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, tinha apoiado o golpe militar, era 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 seu espaço no partido, para candidatura 

a deputado federal, de Fernando Bezerra Coelho, em troca de apoio à sua para o 

senado. 

Eleito o Governador Miguel Arraes. Quanto aos atendimentos dos pleitos da 

região, todos ficam controlados pelas mãos do também eleito deputado federal do 

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, 

de que “a família Coelho dividida, enfraqueceria”, não se confirmou. 
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 Nesse ano, o grande vencedor da política local foi ex-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 

até o último pleito em 2012. 

A substituição da chamada 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.  No ano 2000 o PT aceitou a vaga de vice-prefeito na 

chapa de Fernando Bezerra Coelho, (PPS), em troca do tempo de televisão no 

horário eleitoral gratuito e a promessa de eleger mais vereadores. 

Para um filiado do PT (pediu sigilo nas suas declarações, por questões 

internas do partido), nunca concordou com essa aliança, porque 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”. 

A partir do ano 2000, o que era considerada oposição para o grande grupo 

da família liderada por Osvaldo Coelho (PFL), em Petrolina, era o PPS, que manteve 

o governo local em aliança com o PT na vice, liderado pelo Prefeito Fernando 

Bezerra Coelho, que conta ainda com o seu irmão, o deputado federal Clementino 

de Souza Coelho (neto do coronel Quelê), e o deputado estadual Ranilson Ramos e 

uma bancada de vereadores considerável.  

As investidas das chamadas oposições autênticas em Petrolina, até aqui não 

prosperaram. Quando avançavam em números de simpatizantes, eram logo 

cooptadas pelo grupo de Fernando Bezerra Coelho que se arvora como o 

representante destes. Atualmente, desses grupos que se denominam autênticos, 

restam somente aqueles que se abrigaram no PSTU ou no PSOL. São conhecidos 

na cidade como os grupos das oposições radicais, esses mesmos que até hoje 

nunca elegeram nem sequer um vereador. Mesmo lançando candidatos a prefeito a 

várias eleições, mantêm-se fiéis aos seus princípios de nunca se colgarem com 

nenhuma das duas facções da família Coelho. 

Ao longo da história política petrolinense, o que se tem visto até aqui é o 

pragmatismo da direita local de base representativa de poder familiar que se 

estruturou com bastante profissionalismo, e através das suas máquinas políticas, 

ambas as facções, não deixam por menos que setores da esquerda avancem. O 
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controle institucional é o espaço reservado a esse domínio, os sindicatos, 

associações de bairros, conselhos municipais, chefias de órgãos públicos federais, 

estaduais, times de futebol, clubes de serviços, e mais uma infinidade de contratos 

com a iniciativa privada tais com a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) e 

Cooperativas Agrícolas, entre outras. 

Até os diretórios acadêmicos eram também instrumentos de controle da 

família Coelho, porque as instituições de ensino superior mais antigas pertencem ao 

município e ao estado de Pernambuco. Fazendo um recorte dessas questões, o que 

nos apresenta a realidade hoje segue outra direção, após a onda dos movimentos 

sociais que saíram às ruas no primeiro semestre deste ano, espelhando-se no 

comportamento dessas manifestações. Um grupo de estudantes acampou no 

plenário da Câmara de Vereadores em oposição a um projeto sobre ao plano diretor 

local que autorizava construções sem limites em determinadas áreas consideradas 

vitais para a sustentabilidade e preservação do rio São Francisco. Esses são os 

movimentos que afloram em todo o país, embora sem identidade politica partidária, 

mas que são o que o professor da UFPE Michel Zaidan33 aponta como 

contratendências atuais. O aparecimento de tais movimentos em Petrolina não é 

diferente do restante do país: tem um forte componente da força de arregimentação 

que as redes sociais possuem através da internet.  Essa nova forma de oposição 

aos poderes locais em Petrolina está ficando mais frequente, o que pode se atribuir, 

em parte, devido à chegada da Universidade Federal do Vale do São Francisco, com 

professores e alunos de diversas partes do país, que elegeram seus diretórios 

independentes de quaisquer interferências dos poderes dominantes locais. Podemos 

até dizer que é uma nova forma de fazer oposição. Vamos aguardar para ver qual 

será o antídoto que usará a oligarquia local para aplacar os ânimos desta nova 

realidade 

 

3.6 Questão de gênero no poder local. 

 

Apesar de ser a maioria entre os 55 netos e bisnetos do coronel Clementino 

de Souza Coelho (Seu Quelê) e dona Josepha Coelho, as mulheres são em número 

de 33, e até esta data nenhuma delas jamais participou de qualquer atividade 

                                                             
33

  MICHEL ZAIDAN FILHO, A metafísica dos movimentos de rua, Ed. NEEPD/UFPE, Recife, 2013. 
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política partidária da família, concorrendo a qualquer cargo eletivo. Elas apenas 

acompanham de longe os eventos, principalmente nos dias de eleições. Isto vem 

desde a época do coronel Quelê, onde as mulheres também nunca tiveram acesso 

às atividades comerciais da família.  

Devido ao fato dessas duas atividades serem prioritária aos filhos homens, 

os quais eram obrigados a estudar e fazer um curso superior (tinha que ser 

“doutor”); e ainda participar da vida política partidária, cuja meta, era chegar como 

candidato a todos os cargos eletivos possíveis. Esse desejo do pai se concretizou, a 

família Coelho teve pelo estado de Pernambuco governador, senador, deputados 

federais e estaduais, prefeitos e vereadores. 

Segundo um amigo da Família Coelho: “O coronel Quelê dizia que as 

mulheres não deviam estudar, porque não adiantava de nada se formarem e não 

terem pretendentes à altura em Petrolina para se casar, e que política era coisa de 

homem”. (Depoimento anônimo, 2002). Quanto à primeira premissa, tornou-se um 

fato; nenhuma neta do coronel casou-se com alguém residente ou nascido em 

Petrolina. Ou seja, até hoje, ninguém contrariou as ordens do avô. 

 Na família Coelho os homens assumem de alguma forma uma atividade que 

lhe confere uma fatia do poder, quer seja na política ou no gerenciamento dos 

inúmeros negócios, com exceção para as filhas do ex-senador Nilo Coelho, falecido 

em 1983, que assumiram diretamente os negócios somente após a morte do pai. 

Tomaram o comando da Fábrica de Tecidos, porque o mesmo não deixou herdeiros 

homens: dos seis filhos, havia somente um homem que veio falecer ainda criança. 

 Patrícia Coelho, que já passou dos quarenta anos de idade, filha do 

deputado Oswaldo Coelho, DEM, umas das poucas mulheres que assumiu, 

recentemente, um cargo de executivo no grupo Coelho, atualmente é responsável 

pela direção da afiliada da Rede Globo, TV do Grande Rio. Ela, através dessa 

entrevista (abaixo), deixou transparecer que gostaria de num futuro próximo vir a ser 

a primeira mulher da família a disputar um cargo eletivo: 

 

Eu acho que o fato de não ter havido, ainda, nenhuma mulher... 

ter surgido, naturalmente, uma liderança política na família não 

significa que não possa chegar esse momento. Apenas eu 

entendo que não aconteceu, ainda; pode vir acontecer, como, 

aliás, no Brasil inteiro estão despertando vocações em vários 

estados, em várias regiões, tanto como pra governo municipal, 
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como estadual, federal. Eu acho que é uma coisa que acontece 

naturalmente. No caso do sertão de Pernambuco, pode acontecer, 

a qualquer momento. E eu acho que... Todos irão receber de 

braços abertos essa… essa tendência, né? As mulheres, cada vez 

mais, ocuparem postos que, antigamente, ou, até então, eram só 

ocupados por homens34 (COELHO, 2001). 

 

A Senhora Patrícia Coelho até esta data (2013) não conseguiu entrar numa 

disputa eletiva. Quando ela própria nos concedeu esta entrevista no ano 2001, 

percebia-se que estava animada com a ideia de se candidatar à prefeita da cidade, 

mas o seu irmão Guilherme Coelho, que já havia sido prefeito por dois mandatos 

(1988-1992 e 1996-2000),não abriu mão da disputa tomando-lhe a vez, e na eleição 

seguinte do ano 2004, o candidato do grupo foi o seu pai ex-deputado federal 

Oswaldo Coelho, que sofreu  uma grande derrota para o seu sobrinho Fernando 

Bezerra Coelho. Patrícia Coelho não perde a esperança e se acha qualificada para 

enfrentar uma eleição municipal como candidata à prefeita. Foi isto que nos revelou. 

Através de uma obra intitulada "Mulheres na elite política brasileira", de 

Lúcia Avelar, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, ela faz uma 

análise da participação política das mulheres brasileiras desde o início do século XX. 

Para a autora, nem todas as mulheres estão comprometidas com os valores da 

chamada identidade “femininas”. Esse seria o caso de mulheres que estão mais 

ligadas às oligarquias tradicionais do nordeste brasileiro, onde "a ideologia feminista 

é precariamente conhecida e adotada" (AVELAR, 2001, p.67). 

Para explicar a “identidade” feminina, a referida autora divide as questões 

políticas em dois grandes grupos, que em inglês são conhecidos como hard policies 

e soft policies.  

As chamadas soft policies são políticas ligadas à educação, bem-estar  

social e saúde; enquanto as hard policies estão mais preocupadas com as áreas de 

defesa, economia e finanças. Avelar acredita que a predileção das mulheres pelas 

soft policie é o que distingue a atividade política feminina da masculina. No entanto, 

por causa desse enfoque "feminino" do universo político, muitos cientistas sociais - 

do calibre de Campbell, Converse e Lazarsfeld - retrataram as mulheres como 

desinteressadas politicamente em suas pesquisas da década de 60. 

                                                             
34

 Patrícia Coelho, declaração em entrevista informal na cidade de Petrolina-PE em 2001. 
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Em Petrolina, a senhora Josepha Coelho (era tida como uma matriarca), 

esposa do coronel Quelê, para os padrões da época, era uma mulher integrada no 

seu tempo, apesar de passar por boas escolas, que lhe deram uma larga formação 

de caráter humanista e solidário. Essa “identidade feminina” a que se refere Avelar 

(2001) estava implícita em dona Josepha. Ela era ativa, uma participante, ao seu 

modo, à sua época da soft policies. Há inúmeras testemunhas das suas ações 

nesse sentido, no apoio às iniciativas dos filhos. Estava atenta a toda e qualquer 

questão social, ou em casos de calamidades, a exemplo de quando chegou 

alimentar na sua residência 500 pessoas durante vários dias, na ocasião de uma 

grande cheia do Rio São Francisco. 

 Para o seu neto Fernando Bezerra Coelho, apesar de tudo que ela 

conseguiu, não foi possível avançar mais porque, “como a sociedade daquela época 

era muito patriarcal, machista, de certa forma até a morte do coronel Quelê,  ela foi 

uma figura secundária” (LUZ, 1999, p.70). 

Também não se tem elemento concreto de que ela tinha consciência até  

onde ia a policies hard, e o envolvimento dos seus filhos na luta pela manutenção da 

hegemonia familiar no poder local, e o que isso significava nos anos 60.  

A questão era muito mais ampla do que as notícias que vinham ao público 

através da impressa censurada. Apesar de nora de general, mais tarde Marechal de 

Exército, Antônio Alves Filho, ela certamente, como milhões de brasileiros, não sabia 

que os golpistas de 1964 torturam e mataram muitos inocentes pelo país afora. Em 

Petrolina e em Brasília, os militares golpistas, contaram com o apoio do grupo 

Coelho, através da ARENA e do PDS, enquanto durou o período da ditadura militar 

no Brasil.  

 Porque para alguns entrevistados que conviveram ao seu lado, ela, Dona 

Josefa, com sua generosidade e formação, não comungariam com tal apoio, até 

mesmo por formação religiosa, praticante fervorosa do Catolicismo Apostólico 

Romano. “Quem em horas difíceis chegou a alimentar a 500 pessoas desabrigadas, 

na sua residência, jamais poderia comungar com a verdade daquela forma de 

governo”, enfatizou uma entrevistada anônima de 80 anos de idade (2001).  

Em plena ditadura militar, o ex-ministro e ex-senador Marcos Freyre do 

PMDB de Pernambuco, tido por alguns partidários da ARENA como “comunista” 

“cabeleira” etc. foi recebido, ainda candidato ao senado, por Dona Josefa Coelho na 

sua residência, no grande estilo de fidalguia que lhe era peculiar. Visita essa que 
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alguns dos seus filhos, na época, procuraram esconder da população local, por se 

tratar de um candidato de oposição às oligarquias estaduais. 

Dona Josefa, como era conhecida e chamada pela população local, não era 

somente uma Lady no porte físico, era também nas ações, conforme ainda os 

depoimentos de pessoas que com ela conviveram: tratava a todos sem distinção de 

credo religioso ou partido político, rico ou pobre.  

Como existe em todas as cidades do país, a família bem sucedida política e 

economicamente, sempre encomenda um livro para retratar as estórias de seus 

personagens. Pela sua própria concepção, geralmente, essas “obras” de 

encomenda, obviamente, não refletem nenhuma análise política isenta da época, e 

ainda se referem às mulheres como matriarcas.  

Apesar desses livros se fixarem nas estórias com depoimentos de familiares 

e amigos, eles não deixam de ser importantes para o pesquisador. Porque, mesmo 

sutilmente, trazem elementos enriquecedores para uma melhor compreensão do 

comportamento humano daqueles que habitam o poder local. 

A sua personalidade jamais a fez uma matriarca, na acepção do termo, 

como alguns jornais chegaram a afirmar. Segundo Marta Luz, num depoimento da 

ex-vereadora e amiga da família Maria de Lourdes Ataíde, “Como a maioria das 

mulheres do seu tempo, dona Josepha não fugiu à regra. Era machista, (...) achava, 

como todas as suas conterrâneas, que o homem devia ser tratado com toda regalia. 

Ela agia assim, com naturalidade” (LUZ, 1999, p.69). 

Pela realidade que apresenta hoje, os filhos parecem ter seguido e ensinado 

a lição dos pais: “Política não é coisa de mulher”. 

A discussão da questão de gênero no Brasil tem avançado sistematicamente 

em todas as classes sociais e segmentos do universo feminino. Para o DESER 

(Departamento de Estudos Sócios-Econômicos Rurais), uma ONG, que tem apoio 

do Fundo para equidade de Gênero da Agência Canadense para o Desenvolvimento 

Internacional (FG/CIDA), hoje tem sido uma prática constante em seminários, 

encontros e discussões, a exemplo do que afirma João Carlos Torrens, da DESER, 

cujo tema é “O debate de gênero e a panela de pressão”. Procura-se entender a 

sociedade sobre o que as pessoas percebem nas diferenças que se construiu nas 

suas definições do que é “ser mulher” e o que é “ser homem”, além dos papéis que 

cada um desempenha na história recente da humanidade. 
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Existem suas peculiaridades nas culturas existentes no mundo, o que é uma 

atividade especificamente feminina, no oriente, pode ser masculino no ocidente ou 

vice e versa. No entanto, no geral se busca encontrar caminhos que transformem e 

eliminem a exploração geral que se tem sobre a mulher. 

 

Não se trata de julgar quem tem culpa no cartório. O que interessa é: 

a) identificar que existe um problema: subordinação das mulheres 

no seu relacionamento com os homens; b) reconhecer que ele 

resulta fundamentalmente de uma construção social – legitimada e 

reproduzida pelas instituições sociais (família, escola, igreja, meios 

de comunicação) e políticas (leis e Estado), pelos costumes e 

comportamentos tradicionalmente repassados através da cultura de 

uma sociedade”.(TORRENS, 2001, p.02) 

 

Pelas entrevistas e depoimentos de algumas petrolinenses, pode-se deduzir 

que a mulher nunca esteve totalmente ausente dos grandes acontecimentos, mas 

que a sua participação sempre ficou relevada a de coadjuvante, nas prendas 

domésticas - e uma pequena participação em obras sociais ou meramente 

expectadora das decisões políticas partidárias. Sem direito a vez e voto. As 

mulheres que foram vereadoras ou deputadas por Petrolina que tiveram o apoio 

politico das facções Coelho, nenhuma possui o menor laço de parentescos com o 

clã. 

Portanto, além da hierarquização masculina, a família Coelho não dá a 

menor importância para o que hoje já faz parte do cotidiano de milhões de 

brasileiras, nem mesmo com a existência de uma Secretaria Especial da Presidência 

da Republica, com status de Ministério. Tendo também nos seus quadros o então 

Ministro de Estado do governo Dilma Rousseff, Fernando Bezerra Coelho, que se 

diz um político “avançado” no seu tempo, possui cinco irmãs mulheres, todas 

casadas. Até aqui, nunca houve espaço para nenhuma atuar como candidata a 

qualquer cargo eletivo.  

Finalmente, de acordo com a realidade de pensamentos e ações de alguns 

dos seus membros, temos exposta a existência real do lado conservador da família 

Coelho, que aflora quando a questão da participação da mulher na política é 

ventilada. Até aqui não tem havido espaço para tal, fruto da mentalidade dos seus 

ancestrais que só tem se prolongado com o passar dos anos. 
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CONCLUSÃO 

 

 A problematização da tese nesta pesquisa diz respeito à permanência da 

família Coelho com o poder político na cidade de Petrolina, por mais de meio século. 

Pressupondo que a temática possa trazer à tona alguns novos aspectos para a sua 

interpretação, mesmo diante do que este já tenha sido explorado antes. 

Encontramos certas viabilidades para algumas peculiaridades próprias com reais 

perspectivas de se agregar novos valores à questão da dominação, “de tal maneira 

que o tipo de conhecimento adquirido não é o “melhor” do que antes, mais 

qualitativamente mais adequados” (SCHWARTZMAN,1982, p.5 ). 

              Como os poderes politicamente dominantes conseguem manter seu 

domínio. A questão é válida para qualquer tipo de domínio. Portanto, também para o 

domínio político em todas as suas formas, tradicionais, legais e carismáticas, esses 

seriam os tipos ideais weberianos considerados.  

O Estudo levanta a hipótese de que o poder da família Coelho só foi capaz 

de permanecer durante esse longo tempo, devido à existência de uma máquina 

política muito eficiente - no que nos direcionou ao referencial teórico weberiano 

desses citados tipos ideais.  

A princípio, partiu-se da ideia de que todo o aparato de dominação política 

dessa família sertaneja é orquestrado por uma máquina política que envolve o 

Estado brasileiro na sua intermediação, para dar sustentação a uma complexa rede 

de clientela35 onde seus chefes se servem da coisa pública como se fosse 

propriedade privada. Para Weber, as máquinas políticas funcionam como um 

empreendimento qualquer: elas são imprescindíveis para a vida política partidária na 

democracia liberal.  Na prática elas funcionam como um instrumento sem limites 

definidos, ninguém sabe onde começa ou onde termina sua capacidade de 

influenciar, seja para o bem ou para o mal.  

                                                             
35

 “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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As campanhas políticas na cidade de Petrolina têm duas motivações fortes 

na disputa intrafamiliar: primeiro, obter nas urnas locais a legitimação da população 

petrolinense como a “melhor” opção entre os dois grupos familiares. Após a 

separação, o embate entre tio e sobrinho, Oswaldo Coelho (DEM) e Fernando 

Bezerra Coelho (PSB), respectivamente, se deu de forma muito equilibrada quanto 

ao número de votos obtidos. Porque quando está em jogo a disputa pela prefeitura 

local, isto também significa que o escolhido venha representar a família, e como tal 

se arvorar como um líder na política. “Desde o início dos Estados constitucionais e 

mesmo desde o início das democracias, o ´demagogo´ tem sido o chefe político”. 

(Weber, 2003, p.82). 

Outra motivação é a possibilidade imperiosa de marcação territorial que a 

família necessita para se impor como dominante. Um espaço “privado” em que não 

se permite qualquer iniciativa na qual possibilite o surgimento de uma alternativa fora 

dos seus domínios. A oposição local aos dois grupos, até aqui, tem fracassado em 

todas as tentativas: jamais conseguiram abalar os 58 anos de poder ininterruptos da 

família.  A soma dos votos das duas lideranças alcançou uma média de mais de 

80% do eleitorado no período de 1988 a 2008 (ver tabelas e gráficos capítulo II). 

Uma disputa que na verdade, entre eles “vale o pódio”, porque quem ganha leva 

também o reconhecimento sobre qual é o lado da família que lidera a política local.  

Para aqueles que apostaram que a divisão familiar seria o fim da dominação 

política, fizeram o prognóstico errado. Aconteceu o contrário: nesse mesmo período 

houve eleição em que a família dobrou o número de candidatos eleitos com o 

sobrenome Coelho (elegeram dois deputados estaduais, dois federais, um suplente 

de senador e o prefeito local). Nem um acontecimento intrafamiliar abalou a 

eficiência da máquina política. Com isto ainda conseguiram adiar ou mesmo tornar 

inexpressiva a escalada progressiva daqueles que faziam a chamada oposição 

“autêntica”. Num curto espaço de tempo, grande parte foi cooptada, o que não foi 

regra geral. No entanto, com isto os votos locais ficaram livres para a disputa 

excepcionalmente familiar. Por outro lado, seria natural que após a 

redemocratização, o pluripartidarismo, a globalização, internet e outros avanços 

políticos e sociais também repercutissem na política local. O exemplo de outras 

cidades com o avanço do PT no interior vislumbrava um crescimento gradativo 

dessa oposição local, até porque o ex-presidente Lula sempre foi o candidato a 

presidente mais votado no município de Petrolina. Para alguns analistas locais, era 
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esperado que a oposição pudesse se afirmar como alternativa de poder e chegasse 

pelo menos a uma disputa com chances reais de obter algum êxito - nada disso 

aconteceu. Conforme foi demonstrado nas tabelas das eleições entre 1986 e 2012, 

seu maior crescimento só veio acontecer nestas últimas eleições, face às 

dissidências partidárias por questões de espaços para candidaturas a prefeito, 

mesmo assim os dois candidatos de oposição que não se coligaram (PT e PSOL) e 

que não levam o sobrenome Coelho somaram apenas 23,23% dos votos válidos do 

município.  Foi o melhor eleitoral resultado entre 1998 e 2012. 

As principais conclusões referentes à nossa problematização nesse estudo 

foram as seguintes: primeiro, a capacidade de votos mantida pela família dominante 

permaneceu em função de que passaram a trabalhar duas máquinas políticas bem 

estruturadas há mais de meio século, ocupando todos os espaços, e nisto foram 

“competentes”, controlando os serviços públicos, de maneira equitativa. De tal sorte 

que não faltaram recursos para manutenção e ampliação da clientela.  Embora 

separadas, se beneficiaram mutuamente também pela honra social36 que a família 

carrega desde o os meados do século passado. Foram considerados pela população 

local como os pioneiros na industrialização e grandes empreendedores que 

capitalizaram para a política essas possibilidades. Tudo deu dão certo que a maioria 

dos seus membros migrou de vez dos negócios privados para os negócios políticos 

definitivamente.  

Segunda, a máquina politica se modernizou graças à entrada da terceira 

geração familiar Coelho na política partidária. Entre outros, aparece aquele a quem 

os mais velhos consideram como opositor na própria família, Fernando Bezerra 

Coelho (PSB), que soube aproveitar as conveniências e se valeu do seu pai, o 

industrial Paulo Coelho (falecido), que detinha um bom trânsito junto aos seus pares 

                                                             
36

 Com uma tradição marxista que privilegia as funções políticas dos sistemas simbólicos, 

consideramos esse “um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 

gnoseológica: o sentido imediato do mundo e, em particular, do mundo social” (BOURDIEU, 2007, p. 

9). Nessa concepção, os símbolos são instrumentos por excelência de integração social: enquanto 

instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o consensus acerca do 

sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a 

integração lógica é a condição da integração moral (BOURDIEU, 2007, p. 10). BOURDIEU, Pierre. O 

poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz, 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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na Confederação das Indústrias de Pernambuco e Nacional para os financiamentos 

de campanhas políticas. Portanto, a máquina não sofria solução de continuidade. A 

dominação política tem como condição que tais empresários controlem o 

“agrupamento politico denominado Estado” (Weber, 1993, p. 35).  

Terceira, o fisiologismo de Fernando Bezerra Coelho contribuiu para que 

nenhum membro da família Coelho estivesse fora do poder. Logo, a máquina política 

não sofria com a falta de continuidade de prestígio junto ao estado brasileiro para o 

atendimento às demandas da clientela. Quando seu tio Oswaldo Coelho (DEM) 

estava alinhado politicamente com o governo central, coincidentemente, seu 

sobrinho Fernando Bezerra Coelho (PSB) estava com o governo Estadual e vice-

versa - esta tem sido uma ação permanente. Os exemplos da época dos governos 

de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Miguel Arraes (PSB), respectivamente 

presidente da república e governador de Pernambuco. Por outro lado, cada um 

tentava à sua maneira se impor como chefe e líder político local. 

Parece-nos bem calculado o fato de Bezerra Coelho persistir na 

autopromoção de vender uma imagem de líder carismático, o que não é o caso, 

pelas suas atitudes e discursos do tipo messiânicos (“O destino quis que eu fosse 

ministro de Dilma para ajudar o povo sertanejo”), ele tenta, mas está longe disto: na 

realidade joga na lógica do poder, opera com a racionalidade e pragmatismo próprio 

dos liberais de quem retratava Max Weber desde o início do século XX. Suas 

atenções estão sempre voltadas para aquilo que possui e mantém a todo custo. 

Uma grande rede clientelística, assim como as preocupações no favorecimento da 

parentela que lhes dão sustentação no poder local, como o caso que foi acusado de 

nepotismo quando da nomeação do seu tio Oswaldo Coelho (DEM). Mesmo sendo 

ele opositor de Dilma Rousseff, nomeou-o no próprio ministério que ocupava, para o 

Conselho de Irrigação Nacional, além de manter o seu irmão Clementino Coelho, 

que já era seu subordinado como Presidente da CODEVASF (Companhia dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba). Somente após sistemáticas pressões da imprensa 

e da oposição, fizeram com que este último fosse afastado do cargo, depois de mais 

de ano no posto. 

Como alguns membros da família Coelho deixaram seus negócios na vida 

privada para se dedicar exclusivamente à carreira política, presume-se que o 

empreendimento político ainda é o melhor negócio para essas famílias oligarcas. 

Principalmente quando se tem uma história familiar no tradicional liberalismo 
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brasileiro. O sobrenome também conta e favorece a abertura de portas, assim como 

sua a associação com Estado representa o meio mais adequado que eles 

encontram para sustentação econômica. Esses poderes familiares constituídos 

também são envolvidos em supostos atos de corrupções, contratos ilícitos, 

desobediência à legislação eleitoral e outras tantas, que não os diferem de outras 

máquinas existentes no país (Ver anexos referentes ao assunto). 

As práticas ilícitas parecem não os incomodar. Para Weber, o modo de ver 

as ações daqueles que apenas “vivem da política”, que vivem somente para a 

manipulação do poder, sem nenhum princípio fixo, leva unicamente “ao vazio do 

absurdo”.   

por outro lado, aquele que se devota de modo absoluto às exigências 

de uma causa não assume compromissos com a realidade e atribui 

aos outros os desastrosos efeitos das ações políticas. Entretanto, 

essa ética absoluta, ou “ética da convicção”, era irresponsável e 

também potencialmente desastrosa. A autêntica vocação da política 

envolveria dedicação de uma causa, mas alguém modificado por 

uma “ética da responsabilidade” poderia reconhecer, 

pragmaticamente, que às vezes o mal deve ser usado para produzir 

o bem. (Adams, Dyson, 206, p. 143) 

 

A evolução do patrimônio pessoal dessa gente é algo que assusta: basta 

fazer uma comparação entre um primeiro e um segundo mandato - conforme as 

declarações aos tribunais eleitorais.   

Existem casos em que os eleitos para os cargos eletivos nunca sequer  

tiveram uma única experiência de trabalho, nem mesmo nos negócios privados da 

família, e passaram a administrar uma cidade chamada de porte médio como 

Petrolina, onde foram eleitos prefeitos democraticamente. Passaram a viver 

diretamente e só ter experiência nesse campo. 

 

A política pode ser praticada de maneira “ocasional”, mas é 

igualmente possível transformar a política em profissão secundária 

ou em profissão principal, exatamente como ocorre na esfera da 

atividade econômica. (Weber, 2003, p. 66) 

 

A questão da honra social, na família, é maior que qualquer processo de 

disputa. É algo que representa simbolicamente o poder de longos anos.    

Internamente, eles se “entendem” e da porta da rua para fora é a emoção da 

política que comanda. A questão ganha outra dimensão porque a disputa política é 
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no voto. E isto traz a emoção para aqueles que abraçam a causa. O nome da família 

tem um peso muito forte no imaginário da população local, que fica à margem das 

disputas familiares. Se eles estão no poder há tanto tempo é porque existe uma 

empatia com a população. Eles a tratam e chama a todos de “amigos”, algo como se 

fosse uma transferência de status, no que são bem vindos, porque ser amigo de 

Coelho é sinal de prestígio e pode até proporcionar vantagens materiais, cuja moeda 

de troca é o voto. Tudo isto reforça o clientelismo arraigado numa tradição que se 

sustenta num ambiente onde as condições favoráveis no homem da região, sem 

instrução adequada. Trata-se de 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, p.350).  
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ANEXO A 

 

 

Tentativa de fraude eleitoral - 2006 

 

 

 

 

Vote ASSIM: 

Deputado Federal: Oswaldo Coelho - 2530 

Deputado Estadual: Geraldo Coelho – 25230 

Senador: Jarbas Vasconcelos - 156 

Governador: Mendonça Filho - 25 

Presidente: FOTO DE LULA E O NÚMERO DE GERALDO ALCKIMIN 45 
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ANEXO B  

DOAÇÕES DE CAMPANHA 

Correio Brasiliense - Publicação: 11/01/2012 08:00 Atualização: 

Doações de R$ 70 mil e contratos milionários  

 

Duas empresas que repassaram dinheiro para a campanha do deputado 

Fernando Bezerra Filho fecharam negócios de R$ 98 milhões com a Codevasf. A 

estatal é vinculada ao Ministério da Integração Nacional, comandado por Fernando 

Bezerra, pai do parlamentar.  

Vinicius Sassine 

Guilherme Amado 

Publicação: 11/01/2012 08:00 Atualização:  

Duas das principais empresas doadoras de campanha do deputado federal 

Fernando Coelho Filho (PSB-PE) assinaram 14 contratos com a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), no valor de 

R$ 98,6 milhões. Depois de doar R$ 50 mil ao então candidato em 2010, por meio 

de uma transferência eletrônica registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a 

Flamac Incorporação e Construção ganhou um contrato de R$ 28,9 milhões com a 

Codevasf, assinado em julho de 2011. No mesmo ano, três aditivos prorrogaram os 

prazos de um contrato de R$ 12,2 milhões, vigente desde 2009. Doadora de R$ 20 

mil em espécie a Fernando Filho, conforme registro no TSE, a construtora Granville 

& Bazan tem contratos com a Codevasf que somam R$ 57,4 milhões, assinados 

entre 2005 e 2011. No ano passado, sete aditivos contratuais prorrogaram prazos, 

adequaram serviços e ampliaram os valores contratados. 

 

O deputado financiado pelas construtoras é filho de Fernando Bezerra Coelho Filho, 

ministro da Integração Nacional, e sobrinho de Clementino de Souza Coelho, que 

exerceu a presidência da Codevasf até segunda-feira. Um novo presidente para a 

estatal, vinculada ao ministério, só foi nomeado ontem pelo Palácio do Planalto. 

Tanto o pai quanto o tio do deputado passaram a comandar respectivamente o 

mailto:viniciussassine@yahoo.com.br
mailto:sadaf
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Ministério da Integração Nacional e a Codevasf a partir de janeiro de 2011. 

 

Desde então, vêm favorecendo a base eleitoral da família, a região de Petrolina 

(PE), como o Correio mostrou em série de reportagens nos últimos dias. Parte dos 

contratos e aditivos com a Flamac e a Granville & Bazan foi assinada por 

Clementino, inclusive depois da reeleição de Fernando Filho para a Câmara. Antes 

de se tornar presidente interino, Clementino já exercia o cargo de diretor de 

Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf desde 2003. 

 

O valor dos contratos com as duas construtoras é 10 vezes maior do que o capital 

dos empreendimentos. Certidão da Flamac emitida pela Junta Comercial de 

Pernambuco mostra que a empresa tem um capital de R$ 5 milhões, distribuído 

entre quatro sócios. A construtora está sediada em Recife. Já o capital da Granville 

& Bazan, sediada em Petrolina e com escritório na vizinha Juazeiro (BA), é de R$ 4 

milhões, também rateado entre quatro sócios. Os dois contratos com a Flamac, de 

R$ 41,1 milhões, se referem à execução de obras de esgoto sanitário, nas cidades 

de Tabira (PE), na Bacia do Rio São Francisco, e Araripina (PE). A Granville foi 

contratada pela Codevasf por R$ 57,4 milhões para operar e manter os sistemas de 

irrigação de diferentes perímetros irrigados em Pernambuco e Bahia. 

 

Inquérito civil 

Um dos projetos de irrigação, o Salitre, em Juazeiro, passou a ser investigado pelo 

Ministério Público Federal de Petrolina. O procurador da República Fábio Conrado 

Loula instaurou um inquérito civil público e pediu à Junta Comercial de Pernambuco 

que forneça os dados sobre a sociedade e possíveis alterações do quadro societário 

da Granville. “Solicitei a constituição da empresa para dar procedimento à 

investigação”, diz o procurador. 

 

Por meio da modalidade convite, a Codevasf contratou a Granville para construir 

uma adutora, recuperar e manter os canais no perímetro Salitre. O custo foi de R$ 

2,1 milhões. A investigação do MPF começou depois de uma auditoria do Tribunal 

de Contas da União (TCU), concluída em 2009. O TCU encontrou superfaturamento 

na execução dos serviços, obras executadas com licenças vencidas e licitações 

realizadas de forma indevida. 
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Nas eleições de 2010, a Granville só fez doações às campanhas de Fernando Filho 

e mais três candidatos, entre eles um primo do ministro Fernando Bezerra. A Flamac 

fez doação apenas para o filho do ministro. Outra empresa doadora, a Galvão 

Engenharia, fechou um contrato de R$ 77,9 milhões com o Departamento Nacional 

de Obras contra as Secas (Dnocs), subordinado ao Ministério da Integração 

Nacional, para construir a Barragem Figueiredo no Ceará. 

 

Diretor técnico da Flamac, Edgar Revoredo disse ao Correio que a empresa não foi 

beneficiada pela Codevasf. “Trabalhamos e apresentamos a melhor proposta, dentro 

de um processo licitatório.” Edgar não soube dizer a razão da doação à campanha 

de Fernando Filho, mas afirmou se tratar de um “processo legal”. Sobre as obras de 

esgoto, o diretor afirmou que elas dependem de licenças locais e que aditivos “são 

usuais”. Ele disse não conhecer o ministro Fernando Bezerra. “Sei que ele é de 

Petrolina.” 

 

O Correio tentou ouvir os responsáveis pela Granville, mas não houve retorno das 

ligações. O deputado Fernando Filho, procurado por telefone e pela assessoria de 

imprensa, também não se pronunciou até o fechamento desta edição. A assessoria 

do Ministério da Integração Nacional repassou as perguntas para a Codevasf. A 

estatal informou que não tem registro de nenhum impedimento legal para a 

contratação das empresas. “Ambas atendem as exigências editalícias e legais”, 

informa. 

 

Troca efetivada no Diário Oficial 

O Diário Oficial da União publicou ontem a nomeação de Guilherme Almeida 

Gonçalves de Oliveira para a presidência da Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). O ato é assinado pela presidente 

Dilma Rousseff e pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. 

Guilherme substitui o irmão do ministro, Clementino de Souza Coelho, que continua 

diretor de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da estatal. Guilherme era 

diretor interino da Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas da Codevasf. A 

escolha dele para a presidência indica uma retomada de força do PT no Ministério 
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da Integração Nacional. Ele é ligado aos petistas e substitui um nome do PSB, com 

vínculo familiar com o ministro. 

 

Prefeito de Petrolina pede ao Ministério Público que apure o uso da 

Codevasf, com fins políticos, pelo deputado Fernando Filho 

Publicado em: 04-07-2012 | Por: Inaldo Sampaio | Em: Blog, Sertão  

O prefeito de Petrolina, Júlio Lossio (PMDB), esteve na sede do Ministério Público 

nesta quarta-feira para pedir um  acompanhamento das obras executadas pelo Ministério da 

Integração Nacional, através da Codevasf, no município, porque elas supostamente estão 

sendo feitas, com fins políticos, para favorecer a candidatura do seu opositor, o deputado 

federal Fernando Filho (PSB). 

O prefeito pediu uma fiscalização especial na distribuição de cisternas e horas 

máquinas na zona rural do município. 

Segundo ele, tudo isto está sendo feito de forma escancarada, pelo candidato do PSB, 

com cobertura do pai, que é o ministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maisab.com.br/tvasabranca/inaldosampaio/2012/07/04/prefeito-de-petrolina-pede-ao-ministerio-publico-que-apure-o-uso-da-codevasf-com-fins-politicos-pelo-deputado-fernando-filho/
http://maisab.com.br/tvasabranca/inaldosampaio/2012/07/04/prefeito-de-petrolina-pede-ao-ministerio-publico-que-apure-o-uso-da-codevasf-com-fins-politicos-pelo-deputado-fernando-filho/
http://maisab.com.br/tvasabranca/inaldosampaio/category/blog/
http://maisab.com.br/tvasabranca/inaldosampaio/category/sertao/
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ANEXO C  

 

Comparação de Doações de Campanha entre os dois deputados 

Federais de Petrolina – PE.  

 

 

Dep. Fernando Filho - PSB 

  Eleições de que este candidato participou 

Ano Cargo Partido Estado Município Resultado Receitas 
Votos 

(2 turnos) 
Custo do voto 

2

006
 Deputado Federal 

P

SB 

P

E  
Eleito R$ 1.125.244 117.720 R$ 9,56 

2

010
 Deputado Federal 

P

SB 

P

E  
Eleito R$ 1.531.600 166.493 R$ 9,20 

2

012
 Prefeito 

P

SB 

P

E 
Petrolina Não eleito R$ 2.194.654 46.635 R$ 47,06  

 

  

 

  Dep. Gonzaga Patriota - PSB  

Eleições de que este candidato participou 

Ano Cargo Partido Estado Municipio Resultado Receitas 
Votos 

(2 turnos) 

d

o voto 

2

002
 Deputado Federal 

P

SB 

P

E  
Eleito R$ 62.976 58.892 

R

$ 1,07 

2

004
 Prefeito 

P

SB 

P

E 
Petrolina Não eleito R$ 325.192 37.460 

R

$ 8,68 

2

006
 Deputado Federal 

P

SB 

P

E  
Eleito R$ 158.740 92.652 

R

$ 1,71 

2

008
 Prefeito 

P

SB 

P

E 
Petrolina Não eleito R$ 319.600 46.752 

R

$ 6,84 

2

010
 Deputado Federal 

P

SB 

P

E  
Eleito R$ 612.552 118.999 

R

$ 5,15  

 

FONTE: Transparência Brasil 

 

OBS: As diferenças da capacidade de arrecadação das Máquinas Politicas. 

http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=29768&cargo=6&ano=2006
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=29768&cargo=6&ano=2006
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=51577&cargo=6&ano=2010
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=51577&cargo=6&ano=2010
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=2895211&cargo=11&ano=2012
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=2895211&cargo=11&ano=2012
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=9823&cargo=6&ano=2002
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=9823&cargo=6&ano=2002
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=276244&cargo=11&ano=2004
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=276244&cargo=11&ano=2004
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=29837&cargo=6&ano=2006
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=29837&cargo=6&ano=2006
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=668541&cargo=11&ano=2008
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=668541&cargo=11&ano=2008
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=51655&cargo=6&ano=2010
http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=51655&cargo=6&ano=2010


173 

 

 

 

ANEXO D  

OPINIÃO DOS AUTORES SOBRE O CORONELISMO APÓS A 

REVOLUÇÃO DE 1930 

 

 

 

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Ano da 

1ª 

edição 

________ 

Declínio 

1947 

Hipóteses 

Fim 

1947 

__________ 

sobreviveu 

após1964 

 

Victor Nunes Leal 

Coronelismo, enxada e 

voto. 
1949 X   

 

Mª. Isaura Pereira 

de Queiroz 

O mandonismo local na 

vida brasileira 
1975 X   

 

Eul-soo Pang 

Coronelismo e 

oligarquias 

1889 – 1943 

1978   X 

 

Ibarê Dantas 

 

Coronelismo e 

Dominação 

1987   X 

 

Mª Auxiliadora 

Ferraz de Sá 

 

Dos velhos aos novos 

coronéis. 

1974   X 

 

Raymundo Faoro 

 

Os donos do Poder. 
1957 X   

Marcos Vinicius 

Vilaça e 

Roberto Cavalcanti 

 

Coronel, coronéis. 
1976  X  

 

Rui Facó 

 

Cangaceiros e fanáticos. 
1963 X   

 

Ronald  H. Chilcote 

 1991   X 

 

Teresa Serejo 

 

Coronéis sem patente 
1979   X 

 TOTAL 10 4 1 5 
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ANEXO E  

   

ATRAVÉS DE NILO COELHO A FAMILIA COELHO RECEBE EM 

PETROLINAO O PRESIDENTE CASTELO BRANCO APÓS O GOLPE MILITAR 

DE 1964  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto de Nêgo Ate foto Paulista - Arquivo pessoal Ruyter Bezerra 
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ANEXO F 

OS DOIS PRINCIPAIS CORONEIS DE PETROLINA – PE   

FONTE: PADILHA, Antônio de Santana, Petrolina no tempo, no espaço, na 

vez. FIAM/Centro de Estudos de História Municipal, Recife, 1982. 

 - Cel. Rabelo Padilha 

Cel. Clementino S. Coelho 
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ANEXO G  

Evolução patrimonial do deputado Fernando Coelho Filho, PSB. 

Fonte: Documento Público - Transparência Brasil (Declaração 

apresentada ao TSE) 

2012 
Total declarado 

(sem correção) 

R$ 

915.478,00 

Terreno ⇒ Quota Parte Equivalente A 10% da Area de Terra Rural Desmembrada da Fazenda 

Denominada Sobrado, Situada No Municipio de Vera Cruz, Ba, Contendo 450.655,00M2 

R$ 

309.114,00 

Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) ⇒ Aplicacao Em Fundo de Investimento Bb Cp Estilo - 

Cnpj 03.308.718/0001-38 

R$ 

128.332,00 

Sala Ou Conjunto ⇒ Sala Comercial No 0010 e Garagem 146 do Edificio Garden Park Bloco C, Situado 

No Setor de Grandes Areas Norte (Sgan) Quadra (Qd) 911, Conjunto G, Asa Norte, Brasilia, Df 

R$ 

116.653,00 

Sala Ou Conjunto ⇒ Sala Comercial No 0008 e Garagem 144 do Edificio Garden Park Bloco C, Situado 

No Setor de Grandes Areasnorte (Sgan) Quadra (Qd) 911, Conjunto G, Asa Norte, Brasilia, Df 

R$ 

116.648,00 

Apartamento ⇒ Apartamento No 07 do Bloco B do Edificio Monte Castelo Em Construcao No Lote de 

Terreno No 04 da Area 1C do Loteamento Viti Vinicolae Area da Quadra J, Petrolina, Pe 

R$ 

56.669,00 

Apartamento ⇒ Apartamento No 5 do Bloco B do Edifico Monte Castelo, Em Construcao No Lote de 

Terreno No 4, da Area 1C do Loteamento Viti Vinicola e Area da Quadra J, Petrolina, Pe 

R$ 

55.338,00 

Terreno ⇒ Quota Parte Ideal Correspondente A 25% da Propriedade Rural Denominada Fazenda Boa 

Vista do Cafe, Situada No Distrito de Lucaia, Municipio de Planalto, Comarca de Pocoes, Bahia, Area de 99,00 Ha 

R$ 

37.500,00 

Apartamento ⇒ Apartamento 902, Localizado No Edificio Condominio Monte Fuji - Cnpj 12.267.853 

/0001-73 - Localizado Na Rua Dom Ilidio Jose Soares, S/no, Em Petrolina, Pe 

R$ 

36.829,00 

Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) ⇒ Aplicacao No Clube de Investimentos Profins - Cnpj 

05.524.690/0001-00 

R$ 

20.322,00 

Depósito Bancário Em Conta Corrente No País ⇒ Deposito Em Conta Corrente Bancaria No Banco do 

Brasil S.A. 

R$ 

20.072,00 

Terreno ⇒ Parte Ideal Equivalente A 1.000M, Individualizado Como N, 09, Quadra E, da Propriedade 

Rural Denominada Area 1 Encravada No Sitio Pe de Serra, Fazenda Terra Nova, Zona Rural de Petrolina, Pe 

R$ 

7.000,00 

Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) ⇒ Aplicacao No Clube de Investimentos Profins - Cnpj 

05.524.690/0001-20 

R$ 

6.500,00 

Caderneta de Poupança ⇒ Deposito Em Caderneta de Poupanca No Banco do Brasil S.A. - Conta 

258209-0 

R$ 

4.501,00 

2010 
Total declarado 

(sem correção) 

R$ 

482.362,00 

Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) ⇒ Aplicacao Em Fundo de Investimento Bb Ref Di Estilo 

No Banco do Brasil SA 

R$ 

153.814,00 

Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. ⇒ Automovel Toyota Modelo Corola Xei 

Ano de Fabricacao 2006 Modelo 2007 Chassi 9Br53Zec278663988 Codigo Renavam 114808 

R$ 

74.939,00 

Sala Ou Conjunto ⇒ Sala Comercial No 0008 e Garagem 144 do Edificio Garden Park Bloco C Situado 

No Setor de Grandes Areas Norte Quadra Qd 911 Conjunto G Asa Norte Brasilia Df 

R$ 

54.680,00 

Sala Ou Conjunto ⇒ Sala Comercial No 0010 e Garagem 146 do Edificio Garden Park Bloco C Situado 

No Setor de Grandes Areas Norte Sgan Quadra Qd 911 Conjunto G Asa Norte Brasilia Df 

R$ 

54.342,00 
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Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) ⇒ Aplicacao No Clube de Ivestimentos Profins Cnpj 

05524690000100 Posicao Em 31122009 de 613351354170 Quotas e Em 31122009 de 669838068560 

R$ 

38.950,00 

Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. ⇒ Automovel Volkswagen Gol 1000 

Chassi 9Bwcao5010Bf074440 Ano de Fabricacao 2007 Modelo 2008 Codigo Renavan 118344 Adquirido de Petromol 

Petrolina Motores LTDA Cnpj 03554163000190 Em 23112007 

R$ 

34.000,00 

Apartamento ⇒ Apartamento No 07 do Bloco B do Edificio do Monte Castelo Em Construcao No Lote de 

Terreno No 04 da Area 1C do Loteamento Viti Vinicola Area da Quadra J Desmembrada do Loteamento Vila dos 

Ingas 

R$ 

20.932,00 

Apartamento ⇒ Apartamento No 5 do Bloco B do Edificio Monte Castelo Em Construcao No Lote de 

Terreno N 4 da Area 1C do Loteamento Viti Vinicola e Area da Quadra J Desmembrada do Loteamento Vila dos 

Ingas 

R$ 

20.932,00 

Depósito Bancário Em Conta Corrente No País ⇒ Deposito Em Conta Corrente Bancaria No Banco do 

Brasil SA Conta 2582090 

R$ 

17.281,00 

Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) ⇒ Aplicacao No Clube de Investimentos Profins Cnpj 

05524690000120 

R$ 

6.500,00 

Depósito Bancário Em Conta Corrente No País ⇒ Deposito Em Conta Corrente Bancaria No Banco do 

Brasil SA Conta 278209X 

R$ 

5.992,00 
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ANEXO H  

FORMULÁRIO DE PESQUISA COM VEREADORES 

 

Formulário de Pesquisa com vereadores eleitos em 2012 na cidade de Petrolina-PE 

 

1.Partido Político pelo qual foi eleito:_____________________________________ 

1.2.Coligação:_______________________________________________________ 

1.3.Atividade ou Profissão:_____________________________________________ 

1. 4.Escolaridade: 

(   )  1º grau   (    )   2º grau   (    ) Superior incompleto (  ) Superior Completo. 

 

2. Qual o segmento social que forma a maior parte da sua base eleitoral? 

a)_________________________________________________________________ 

 

3. Em sua opinião quem são as maiores lideranças do município atualmente? 

a)_________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________ 

 

4. Em sua opinião quem são as maiores lideranças dos trabalhadores no município? 

a)_________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________ 

5. Em sua opinião quem são as maiores lideranças empresariais do município? 

a)_________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________ 

 

6. Quais são os maiores problemas da cidade\município? 

a)_________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________ 

 

7. Quais as maiores realizações do prefeito atual? 

a)_________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________ 
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8. Qual a principal causa que tem levado à sua atuação na Câmara Municipal? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9.Quais as razões que o levaram a ingressar na política? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Qual assunto gostaria de abordar nesta pesquisa?  

Caso queira acrescentar algo que não foi perguntado, use o verso deste 

formulário para acrescentar o que achar necessário. 

      Muito Obrigado! 
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ANEXO I (IX) 

 

GENTILICO: FORMAÇÃO ADMIONISTRATIVA – PETROLINA 

 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Petrolina, pela lei 

provincial nº 530, de 0706-1862. Sede na povoação de Petrolina.  

Pela lei provincial nº 601, de 13-05-1864, a vila é extinta.   

Elevado novamente à categoria de vila com a mesma denominação. Pela lei 

921, de 18-051870. Instalada em 24-10-1870.  

Pela lei provincial nº 758, de 05-07-1867, é criado o distrito de Cachoeira do 

Roberto e anexado ao município de Petrolina.  

Pela lei nº 2, de 20-04-1893, é criado o distrito de Caeira e anexado ao 

município de Petrolina.  

Elevado à condição de cidade com a denominação de Petrolina, pela lei 

estadual nº 130, de 0307-1895.  

Pela lei nº 48, de 05-03-1900, é criado o distrito de Caboclo e anexado ao 

município de Petrolina.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é 

constituído de 4 distritos: Petrolina, Cachoeira do Roberto, Caeira e Caboclo.  

Pela lei municipal nº 30, de 22-04-1931, o distrito de Santa Fé ex-Caeira  

passou a denominar-se Rajada. Pela mesma lei o distrito de Caboclo passou a 

denominar-se São João Afrânio.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece 

constituído de 5 distritos: Petrolina, Cachoeira do Roberto, Cachoerinha, Rajada e 

São João Afrânio.  
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Em divisões territoriais, datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é  

constituído de 6 distritos: Petrolina, Santa Fé ex-São João Afrânio, Cachoeira do 

Roberto, Caboclo e Poço da Anta.  

Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, o distrito de Cachoeira do 

Roberto foi extinto e seu território anexado aos distritos de Afrânio, Rajada e Poço 

Dantas. Pelo mesmo decreto-lei acima citado o distrito de Itumirim foi extinto, sendo 

seu território anexado ao município de Petrolina.  

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é 

constituído de 3 distritos: Petrolina, Afrânio e Rajada.  

Pela lei municipal nº 19, de 31-10-1958, é criado o distrito de Cristália e 

anexado ao município de Petrolina.  

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 4 

distritos: Petrolina, Afrânio, Cristália e Rajada.  

Pela lei municipal nº 10, de 06-09-1963, é criado o distrito de Curral 

Queimado e anexado ao município de Petrolina.  

Pela lei municipal nº 11, de 06-09-1963, é criado o distrito de Dormentes e 

anexado ao município de Petrolina.  

Pela lei municipal nº 12, de 06-09-1963, de é criado o distrito de Lagoa e 

anexado ao município de Petrolina.  

Pela lei estadual nº 4893, de 20-12-1963, desmembra do município de 

Petrolina o distrito de Afrânio. Elevado à categoria de município.  

Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 6 

distritos: Petrolina, Cristália, Curral Queimado, Dormentes, Lagoa e Rajada.  

Pela lei estadual nº 10625, de 01-10-1991, desmembra do município de 

Petrolina, o distrito de Dormentes e Lagoa. Para formar o novo município de 

Dormentes.  
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Em divisão territorial datada de 17-I-1991, o município é constituído de 4 

distritos: Petrolina, Cristália, Curral Queimado e Rajada.  

Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído de 4 distritos: 

Petrolina, RA Centro, RA Oeste, RA Norte e RA Leste e os distritos de Cristalia, 

Curral Queimado e Rajada.  Assim permanecendo em divisão territorial datada de 

2005 (IBGE, 2013). 

 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. 

 


