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4
O golpe de 1964 e as dimensões da

repressão em vitória da conquista

José Alves Dias 1

Em 1962, Lomanto Júnior foi eleito governador da Bahia por uma coa-
lizão que trafegava da União Democrática Nacional (UDN) ao Partido Traba-
lhista Brasileiro (PTB), contudo, apesar do amplo espectro, ela não garantia
nem aqui e nem alhures a força necessária para que ele fizesse um mandato
excepcional. Paralelamente à instabilidade política, desenhou-se, também, um
panorama econômico bastante difícil provocado por períodos de longa estia-
gem que se alternavam com chuvas torrenciais, prejudicando a agricultura, o
principal elemento da economia baiana.

O apoio do governo federal nessa situação seria imprescindível e do mes-
mo modo que no dia 13 de março de 1964 as ideias reformistas do presidente
João Goulart empolgaram a assistência da Central do Brasil, no Rio de Janeiro
acreditava-se no sucesso do comício em Salvador, previsto para o dia 19 de
abril do mesmo ano. O governador Lomanto Júnior e vários prefeitos enxerga-
vam nessa visita a oportunidade para auferir os recursos necessários ao desen-
volvimento em áreas estratégicas na Bahia.

No início de 1964, o golpe, anunciado aos quatro ventos, ainda parecia
inexequível em curto prazo. E a ideia ainda estava, realmente, imatura, quan-

1 Doutor em História Social e Professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB).
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do a conjunção de vários fatores e a precipitação do governador Magalhães
Pinto obrigaram os quartéis a se mobilizarem. Uma vez consumado o fato,
estabeleceu-se uma nova correlação de forças políticas dentro da nova ordem.

Para tanto, é certo que o desconhecimento dos militares quanto à di-
mensão real da oposição ao movimento golpista favoreceu as delações e a eclosão
de antigas intrigas entre adversários políticos na capital e em muitos municípi-
os do interior. Prefeitos como Virgildásio Senna “em Salvador”, Francisco Pin-
to “em Feira de Santana”, Murilo Cavalcante “em Alagoinhas”, José Pedral “em
Vitória da Conquista”, se somam a tantos outros que viveram a experiência da
perseguição, da cassação e do dano aos direitos políticos nesse período tene-
broso. De certo modo, esses aspectos da nossa história recente ainda são desco-
nhecidos.

Contudo, a ampliação dos debates em torno do golpe de 1964, e da
ditadura que se instaurou em seguida, tem permitido que o aspecto local seja
abordado com maior frequência e aprofundamento, descentralizando a histó-
ria política brasileira dos maiores centros urbanos e dos personagens mais co-
nhecidos. Desse modo, o conjunto da historiografia brasileira desse período
vai se enriquecendo com a descoberta dessas experiências de pesquisa e a soci-
edade passa a ter uma ideia de conjunto, como também, alguns parâmetros de
comparação para ajuizar o recente passado da nossa política.

No intuito de colaborar com essa pesquisa, este texto pretende reconstituir
parte do processo de interiorização da ação repressiva ocorrida na Bahia imedi-
atamente após o golpe de março de 1964. Referenciando-se nos depoimentos
do ex-prefeito de Vitória da Conquista, Pedral Sampaio, recuaremos aos pri-
meiros dias do golpe na cidade, recorrendo, por vezes, a outras experiências
semelhantes.2

A polarização de ideias

A disputa pelo poder local entre grupos políticos no município de Vitó-
ria da Conquista e em seu entorno é bastante antiga. Numa linha de tempo
bem distante, encontramos João Gonçalves da Costa, latifundiário e capitão
responsável pela ocupação portuguesa na região, indispondo-se com o governo
provincial e os membros do poder judiciário em virtude de causas jurídicas ou
de caráter administrativo. A historiadora Maria Aparecida Silva de Sousa, ain-
da que buscasse realçar o poderio econômico do sertanista, não deixou de

2 O Depoimento de José Fernandes Pedral Sampaio foi gravado para o autor entre os dias 15 e 20 de julho de 1999.
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notar a importância desse aspecto para o reconhecimento de sua autoridade
política pela Coroa Portuguesa e “ressaltar que a ausência de participação ex-
pressiva de João Gonçalves da Costa na política local e regional não se aplica a
alguns membros de sua família”. A autora dizia respeito, obviamente, aos seus
filhos, netos e aparentados que, nos séculos subsequentes, ocupariam cargos
importantes na Imperial Vila da Vitória e disputariam ascendência sobre po-
voados agregados e potencialmente emancipáveis. (SOUSA, 2001, p. 114, 153,
184-185)

O confronto entre o Santo Lenho e o Anjo da Morte, descrição primoro-
sa de Isnara Pereira Ivo sobre a tragédia do Tamanduá, em 1895, mostra a
interseção entre o público e o privado nas disputas locais:

Na Imperial Vila da Vitória, onde os membros da justiça
eram todos parentes, é fácil compreender como qualquer
questiúncula ou pequena querela do mundo privado po-
deria ser estendida ás instâncias públicas. Era perfeita-
mente possível um assunto de polícia ser tratado como
assunto de família, ou um assunto de família ser encarado
como um problema de cunho policial, ficando difícil per-
ceber onde começava a ação da justiça, do poder público,
e onde terminava uma questão de caráter privado. (IVO,
2004, p. 157)

A convicção de que o domínio econômico, por meio dos latifúndios, foi
estratégia da elite local, em tempos remotos, para garantir a autoridade política
com aquiescência portuguesa, e o controle das demais instâncias de poder
aparece ainda em um artigo de Isnara Ivo, cujo foco de análise é mais amplo e
conclui com a hipótese de que:

As grandes famílias tradicionais, entendidas aqui como as
famílias que controlaram as posições de poder no municí-
pio desde o processo de conquista da região, não conse-
guiram construir um líder forte que fosse capaz de dirigir
a atuação política dos membros do grupo familiar e dos
correligionários em geral. A longa dominação familiar foi
garantida pelo entrelaçamento familiar e pelo número de
membros da família que controlavam determinadas regi-
ões do município. As famílias não conseguiram extrapolar
esses limites e projetar-se em nível estadual, ao contrário
de outras famílias do interior do estado. O mandonismo
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local na Imperial Vila da Vitória e, posteriormente, na
cidade de Conquista esteve imerso nas disputas locais e
nos confrontos familiares que marcaram a história da ci-
dade, cujo ápice foi a tragédia do Tamanduá, em 1895.
(IVO, 1999, p. 85)

Para ilustrar ainda o controle do poder público pela elite local dominante
e acentuar a percepção sobre o impacto dessa situação no conjunto das ações
políticas no âmbito municipal, convém observar a reflexão de Humberto José
Fonseca a esse respeito:

As estruturas políticas e administrativas do Estado Impe-
rial permitiram que, nas localidades, grupos políticos di-
vergentes usassem da violência como meio de apoderar-se
das esferas do poder municipal. Apesar de o Estado ter
desenvolvido mecanismos e canais de centralização polí-
tico-administrativa, essa orientação era de pouca eficácia
sobre a vida do município, em função da capacidade da
elite de gerenciar autonomamente, o poder local. (FON-
SECA, 1999, p. 30-31)

Finalmente, vejamos os desdobramentos desse processo de articulação
ou conflito entre famílias da região no período republicano pela narrativa de
Belarmino de Jesus Souza. De algum modo, essa genealogia do poder conver-
giu para José Pedral Sampaio como descrito a seguir:

No novo contexto republicano, despontaram lideranças
no seio das parentelas conquistenses. As principais lide-
ranças foram os coronéis Francisco José dos Santos Silva
(conhecido com Chico Santos) e José Fernandes de Oli-
veira (conhecido como coronel Gugé). O primeiro, nas-
cido em 1848, era filho dos fundadores da família Santos,
Manoel José dos Santos Silva e Ana Angélica de Lima,
casal que teve seis dos seus nove filhos e filhas casados
com pessoas da família Fernandes de Oliveira. O segun-
do era filho Luiz Fernandes de Oliveira e Tereza de Oli-
veira Freitas (neta do bandeirante João Gonçalves da Costa)
nascido em 1844. A família Fernandes Oliveira formava
o tronco inicial e principal, ao qual, as outras famílias
que formariam a endogamia conquistense, se vincularam.



73

O pai de José Fernandes de Oliveira foi membro da pri-
meira Câmara instalada na cidade, quando da emancipa-
ção em 1840. (SOUZA, 1999, p. 104 -105)

Ainda segundo o autor supra citado, outra importante facção política era
coordenada pelos coronéis Pompílio Nunes e Manoel Moreira. Os dois grupos
receberam denominações curiosas: os peduros, alinhados do coronel Gugé e os
meletes, correligionários dos coronéis Manoel Moreira e Pompílio Nunes.3

Francisco José dos Santos Silva, José Fernandes de Oliveira e os dois
últimos coronéis aqui citados eram filiados ao Partido Republicano Democrá-
tico da Bahia. Essa é uma característica bastante corriqueira quando os grupos
locais dependem das instâncias administrativamente superiores do poder. Nes-
se caso, realça o historiador, tanto uns quanto outros careciam de apoio do
governador José Joaquim Seabra para garantir a viabilidade de sua existência
política no município e, por isso, mantinham-se no partido da situação.

Ocorre que dois fatos distintos contribuíram para mais um conflito
intraelites: a curva decrescente da influência seabrista no Muniz Aragão (1916/
1920) e a morte de José Fernandes Oliveira em 1918. O coronel Gugé atuava
como o fiel da balança na convivência entre opositores dentro do diretório
local do seu partido, relata Belarmino de Jesus Souza, e seu desaparecimento
conjugado com a fraca atuação do governador Aragão na unidade partidária
provoca a exclusão do grupo Pompílio Nunes e Maneca Moreira do partido. A
crise provocada pela cisão do PRDB vai se configurar numa grave crise política
e num confronto violento no centro da cidade, apenas apaziguado dias depois.

Apesar de um acordo selado entre as partes beligerantes e da fragmenta-
ção política de ambos os grupos após o conflito, não se dissolveram os ressen-
timentos que instigaram a guerra entre meletes e peduros. Na década de 1930,
Luiz Régis Pacheco retomou o controle político e tornou-se uma liderança
regional com projeção, também, em nível nacional no Partido Social Demo-
crático (PSD). Na década de 1960, estavam nesse mesmo partido o médico
Régis Pacheco e o engenheiro José Pedral Sampaio disputando com Gerson
Sales a hegemonia política em Vitória da Conquista.

No período imediatamente anterior à mais recente ditadura brasileira, a
polarização ocorre de fato nas eleições municipais de 1962. Como de costume,
não se percebiam diferenças ideológicas substanciais entre Jesus Gomes dos

3 Entre diversas explicações para as alcunhas recebidas pelos grupos, uma delas supõe-se que se fizessem referência à
qualidade do gado peduro (misto) e melete (raça) que compunham a maioria do rebanho de cada um dos proprietários
citados.
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Santos (UDN/PRP) e José Fernandes Pedral Sampaio (PSD/MTR), os princi-
pais candidatos - embora isso seja discutível se, além do aspecto teórico, forem
configuradas a posição dos sujeitos na correlação de forças políticas e sociais.
Isso porque, além das tensões provocadas pela derrota de Pedral, em 1958, que
alimentava as refregas entre os aliados de Gerson Sales e os correligionários de
Régis Pacheco, esses setores se distinguiam por sua posição diante das reformas
sociais impostas pelas pressões populares e canalizadas habilmente para o go-
verno pelos dirigentes populistas da época.4

A proposta reformista entusiasmou Pedral e seu grupo político que, em-
bora oriundos do coronelismo, compreendiam a necessidade de inserção do
município dentro da estrutura política e econômica do país que acompanhava
as atualizações do capitalismo ocidental. Inquirido sobre as obras que viabilizou
durante seu primeiro mandato como prefeito, ele disse:

Fizemos novos métodos de governo, e modernizamos logo
a cidade. Comprei máquinas. Não tinha um carro na pre-
feitura! Eu comprei uma camionete e tratores. Não tínha-
mos água, nem esgotamento, nem telefone. Não tínha-
mos nada, éramos uma vila. Eu sabia da potencialidade
de Conquista por ser um caminho bem situado, clima
bom, passagem do São Francisco para Ilhéus. Então, con-
segui fazer muita coisa. Nesse tempo, era João Goulart,
Brizola, as heranças de Getúlio, a juventude muito entu-
siasmada. Nós, na realidade, embarcamos no projeto de
Goulart para fazer as reformas de base: reforma do siste-
ma bancário, reforma agrária, urbana e da educação.
(SAMPAIO, 2008, p. 12)5

Pedral havia sido derrotado nas eleições de 03 de outubro de 1958 para
Gerson Sales, e percebeu que a grande força eleitoral do grupo adversário era
a zona rural do município. Conseguira um bom êxito urbano, mas, Gerson

4 Nas eleições municipais de 1962 foram candidatos: Jesus Gomes dos Santos, através de uma coligação estabelecida
entre a União Democrática Nacional (UDN) e Partido Republicano Progressista (PRP); José Fernandes Pedral Sampaio,
por meio da aliança entre Partido Social Democrático (PSD) e o Movimento Trabalhista Renovador (MTR); Hugo
de Castro Lima, pelo PTB de Getúlio Vargas; Jorge Stolz Dias, candidato do Partido Social Progressista (PSP) e
Edmundo Santos. O PSD, fundado em 1945, por ex-interventores de Getúlio Vargas,  obteve desempenho considerável
durante o período Juscelino Kubitschek. O MTR foi uma dissidência do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), liderada
pelo deputado Federal Gaúcho Fernando Ferrari, dedicada a combater o governo Vargas e o pacto entre ele as
oligarquias rurais. O PRP foi fundando por Ademar de Barros em 1945 e o PSP surgiu de uma fusão entre parte do
PRP e dois outros partidos em 1946.

5 Entrevista concedida a Thaiane Firmino.
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Sales ampliara sua margem de votos nos distritos e alcançou o número de
1.888 votos a mais na contagem final. A primeira providência foi pressionar o
legislativo, com apoio do vereador Alberto Farias, para emancipação dos mai-
ores distritos e investir na politização dos eleitores através do jornal O
Conquistense e outros meios de divulgação. A estratégia de Gerson Sales foi
cooptar o poeta Jesus Gomes dos Santos e apresentá-lo como candidato para
dividir o grupo adversário. Ruy Medeiros descreve essa situação:

À medida que iam aproximando-se as eleições de 1962, a
situação foi complicando-se para Gerson Sales. Este e seu
grupo optaram por tentar dividir a oposição. Finalmente,
o candidato apresentado pelas forças “gersistas” foi um
vereador que houvera militado na oposição: Jesus Gomes
dos Santos, poeta. Sim, o poeta de “Maria Guabiraba” e
da “Procissão”, poesias que lhe causaram dor de cabeça
durante as eleições, por seu conteúdo social.
(MEDEIROS, 1999, p. 14)

A noção que Pedral possuía sobre a política local naquele momento fez
muito sentido para a estratégia da “campanha da esperança”:

Em 1958 nós disputamos uma eleição aqui em Conquis-
ta que era uma pequena cidade, pouco desenvolvida. Mas
eu estava mais interessado em formar um grupo político,
com uma turma nova que começou a combater o
conservadorismo, aquela inércia que existia na adminis-
tração municipal. Na realidade era um discurso de mo-
dernização e desenvolvimento. Naquele ano de 1958, nos
ganhamos na cidade e perdemos nos distritos. Veio então
a ideia de emancipar os distritos, os candidatos a prefeito,
através do Padre Palmeiras, que era deputado estadual e a
gente conseguiu emancipar Barra do Choça, Caatiba,
Anagé, Belo Campo e Cândido Sales. Nós, então, parti-
mos com muita força para a eleição de 1962. Um grupo
bem organizado, uma turma muito jovem e a cidade que-
rendo ver um sentido, entendendo o discurso de que não
se podia continuar numa política daquela, no município.
Então a Campanha da Esperança foi feita numa base,
segundo a qual, realmente, nos tiraríamos o símbolo con-
servador do poder público. O objetivo era projetar Con-
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quista no cenário do Estado e ganhar a eleição de 1962, a
gente partiu para criar associações de bairros no interior e
na cidade. Ajudamos na organização dos sindicatos. Nós
envolvemos, mesmo, a cidade na ideia nova. Além de aju-
dar na organização dos sindicatos, nós nos aproximamos
bem da população rural, da câmara de vereadores, da si-
tuação do ensino, do clube de diretores lojistas, da Igreja
dos Capuchinhos, da união com os estudantes, dos grê-
mios literários, da Rádio Clube, da Rádio Regional, dos
sindicatos da construção civil, da associação de rádio di-
fusão, do centro de assistência social, da liga de esportes,
do grêmio atlético, do sindicato dos comerciários e de
tudo que existia de organizado ou estávamos organizan-
do em 1962. O discurso de que a cidade precisava ter
água, esgoto, energia, estradas, cuidar do homem do in-
terior, sensibilizou completamente a cidade e nós ganha-
mos com certa facilidade as eleições.6

Foram exatamente o posicionamento favorável de prefeitos do interior
da Bahia às reformas de base do presidente João Goulart e a tentativa de apro-
ximação de alguns deles com os movimentos populares que despertaram a
atenção do comandante Manuel Mendes Pereira – responsável pela coordena-
ção e execução das ações repressivas no interior –, da 6.ª Região Militar, em
Salvador. Portanto, há duas dimensões na interiorização da repressão: a resul-
tante da delação e outra motivada pelo conteúdo político e doutrinário das
gestões administrativas municipais. Embora independentes, essas dimensões
são complementares e por vezes se confundem, mas são bastante visíveis no
comentário do ex-prefeito de Conquista:

O governo de João Goulart foi muito tumultuado [...]
João Goulart veio aqui, nós tínhamos perdido a campa-
nha de 58 e nos aproximamos do vice-presidente. Nós
nos engajamos completamente nas lutas pelas reformas.
Estávamos convencidos de que o país necessitava, e ur-
gentemente, das reformas pregadas, com ênfase para re-
forma do campo. Dávamos uma importância muito gran-
de à reforma agrária, mas sabíamos da necessidade da re-
messa de lucro para o exterior, de todo tipo de reforma
que era pregada, na educação, na condução das coisas

6 José Fernandes Pedral Sampaio. Entrevista ao autor, Vitória da Conquista, dezembro de 1999.
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políticas. E nós então nos aproximamos demais dessa si-
tuação. Fizemos uma grande politização na cidade. Che-
gamos até a dizer mesmo, que a fase de maior politização
na nossa cidade foi exatamente nessa época, na época das
reformas de João Goulart.7

Naquele momento, a cidade confirmava a sua tradição de entroncamen-
to rodoviário com a inauguração da rodovia que ligava Salvador ao Rio de
Janeiro. O evento adquiriu tanta importância que o presidente João Goulart,
pessoalmente, veio prestigiar a solenidade realizada na divisa dos estados da
Bahia e Minas Gerais. Logo depois, a convite das autoridades locais, visitou
Vitória da Conquista e foi a primeira vez que a cidade recebeu um presidente
da República. José Pedral fala com orgulho desse evento festivo:

Por exemplo, participou dessa inauguração o governador
de Minas Gerais, o governador Arraes de Pernambuco, o
governador da Bahia que era Lomanto Júnior, uma por-
ção de autoridades, acompanhou João Goulart aqui nessa
inauguração. Mas nós tínhamos conseguido que depois
da inauguração o João Goulart viesse a Conquista e veio.
Nós fizemos uma reunião, teve na realidade um churras-
co aqui na sede do DNER e ele foi até o parque de expo-
sição de pecuária onde pronunciou o discurso, onde eu
fiz um discurso, mas aí foi feita uma grande mobilização
na cidade. A coisa, talvez, mais importante que já se fez
em Conquista, em termos de mobilização na cidade, foi
nessa vinda de João Goulart, que nós enchemos a rua,
todas as escolas, com as crianças todas com uma placa
dizendo água, água, água e realmente ele se comprome-
teu e fez.8

E a emenda, destinando para o município um terço da verba de sanea-
mento disponível, foi feita imediatamente pelo senador Aloísio de Carvalho
naquele ano de 1963. O prefeito, então, coordenou as obras para o abasteci-
mento de água encanada nas casas, até então, servidas por poços artesianos e
fossas. Empolgado pelo resultado, Pedral procurou o ministro de Minas e Ener-
gia e conseguiu um motor elétrico para aumentar a vazão de água na tubula-

7 José Pedral Sampaio, 1999. Depoimento ao autor.

8 José Pedral Sampaio, 1999. Depoimento ao autor.
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ção. A instalação da vara da Justiça do Trabalho, também, é reivindicada pelo
prefeito como esforço de sua administração. Essa medida, segundo ele, trouxe
preocupação aos proprietários rurais e grandes comerciantes locais.

Nesse ponto, Pedral é enfático ao dizer que o reformismo estimulava a
politização dos trabalhadores no interior. Parece razoável acreditar nessa assertiva
em virtude do desempenho quantitativo e qualitativo das manifestações popu-
lares em todo país no entorno de 1964. Entretanto, a politização foi,
prioritariamente, resultado das demandas populares reprimidas durante déca-
das e da organização desses setores em função das brechas abertas pelo
populismo. Conforma-se, então, a percepção da difusão do projeto de desen-
volvimento liberal nacionalista e a ampliação dos espaços políticos na adminis-
tração do prefeito de Conquista em consonância com as ideias do governo
João Goulart.

Como visto anteriormente, a deposição do prefeito conquistense, associ-
ado aos conflitos locais seculares, se configurou como uma punição à sua asso-
ciação às propostas reformistas em curso naquele momento.

Os efeitos políticos da crise

Nas eleições de 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente da República e
João Goulart vice-presidente, embora fossem de coligações opostas, uma vez
que a legislação eleitoral da época permitia eleições separadas para os dois
cargos. Jango era um grande latifundiário, proprietário de uma extensa faixa
de terras no Rio Grande do Sul, e proveniente da oligarquia agrária gaúcha.
Portanto, não restam dúvidas quanto a sua origem social e os interesses que
defenderia prioritariamente. Entretanto, nos cargos públicos que ocupou, sem-
pre protegeu a liberdade individual, a participação política universal e o funci-
onamento regular das instituições democráticas.

Essas foram características dessa elite que possuía um projeto político
reformador e uma estratégia econômica com fortes traços liberais, contudo,
paradoxalmente nacionalista e resguardada por um Estado regulador e
assistencialista. Seus principais adversários eram políticos, empresários e mili-
tares conservadores no campo político e economicamente atrelados ao libera-
lismo globalizante e desenvolvimentista. As reformas políticas em curso na-
quele momento possibilitavam uma ampliação da participação popular nas
decisões políticas, embora, monitoradas e controladas pelo governo e pela eli-
te. Por outro lado, estavam no encalço do desenvolvimento urbanizado e in-
dustrializado, porém resguardando as prerrogativas do empresariado nacional.
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Ao contrário, os opositores de João Goulart e Leonel Brizola pretendiam esta-
belecer um projeto desenvolvimentista com a abertura do país ao mercado
internacional, o controle da inflação e endividamento externo para financiar o
progresso pretendido.9

Estavam, portanto, em conflito no Brasil pelo menos dois grandes proje-
tos de desenvolvimento econômico e participação política. Do ponto de vista
econômico não estavam muito distantes, pois ambos ambicionavam um país
industrializado, urbanizado e dinâmico. As divergências surgiam a respeito da
política externa – especialmente com Cuba, China, União Soviética e Estados
Unidos –, da participação do capital estrangeiro naquele estágio de desenvolvi-
mento e, no plano interno, da forma e da intensidade com que os setores
populares eram estimulados a intervir nas decisões da macro política nacional.

Essa disputa entre as duas perspectivas permeou o governo, o legislativo
e todos os demais setores da sociedade brasileira nos anos 60 e subsequentes.
No Congresso Nacional, as agremiações partidárias, ressalvadas suas divergên-
cias internas, se posicionaram de forma inequívoca a respeito. Uma parte do
PSD, que aproximava as oligarquias regionais do Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB) e de Jango, foi progressivamente se distanciando deste último e aderin-
do organicamente ao golpe contra o presidente. Assim, de forma confusa, os
simpatizantes do governo federal em Vitória da Conquista se viram envolvidos
na complexa conjuntura do golpe de 1964.

Consumado o golpe e definidas as primeiras medidas de “saneamento”
da política interna, o capitão Bendochi, udenista e lacerdista convicto, foi de-
signado para coordenar a prisão e a deposição dos adversários em Vitória da
Conquista. As prisões do prefeito e de algumas dezenas de pessoas, entre os
quais vereadores de sua base de apoio, foram providenciadas imediatamente.
Segundo José Pedral, também foram presos com ele ou ouvidos em inquérito:
Franklin Ferraz Neto, advogado que apresentou e conseguiu, em conjunto
com o prefeito, a instalação da vara da Justiça do Trabalho e foi nomeado seu
primeiro juiz. Este morreu antes de seu julgamento na Justiça Militar; Hugo
de Castro Lima, médico oftalmologista, político e candidato pelo PTB nas
eleições de 1962; Ivo Freire de Aguiar, mineiro, funcionário do Ministério da
Agricultura, presidente da Cooperativa Mista e Agropecuária de Conquista,
comerciante de laticínios e proprietário de uma oficina de eletrodomésticos.

9 Leonel de Moura Brizola atuou na política brasileira durante várias décadas. Manteve ligações políticas e pessoais
com Getúlio Vargas e comandou em 1964, no Rio Grande do Sul, a resistência ao golpe contra João Goulart.
Disputou e venceu diversos pleitos políticos em eleições para deputado estadual, deputado federal e governador nos
estados do Rio Grande do Sul, Guanabara e Rio de Janeiro, como também foi duas vezes candidato derrotado em
eleições presidenciais.
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Entre eles, também estavam o professor Everardo Públio de Castro, um
comunista convicto; Camilo de Jesus Lima, poeta, escritor, oficial do registro
de imóveis em Macarani e secretário da prefeitura no mandato de Régis Pacheco;
Emetério Alves Pereira, também comunista e comerciante de livros; João
Idelfonso, uma espécie de publicitário e eletrotécnico; Érico Aguiar, comerci-
ante e marceneiro; Raimundo Pinto, comerciante de material elétrico e produ-
tos eletrônicos; Reginaldo Santos, diretor do jornal O Combate e funcionário
do Banco do Brasil; Cláudio Fonseca, estudante e hoje advogado; Vicente
Quadros, comerciante; Gilson Moura, radialista; Galdino Lourenço, taxista;
Juracy Lourenço, filho deste, comerciário; Jackson Fonseca, radiotécnico; Lú-
cio Carlos, também funcionário do Banco do Brasil; Luiz Caires Tunes, estu-
dante; Atenor Lima, também estudante e comerciário; Alberto Farias, médico
e major da polícia militar. Claudelino Araújo, presidente da Frente de Liberta-
ção Nacional na cidade, fugiu para o Rio Grande do Sul antes de ser preso.

A Câmara Municipal foi coagida a votar a cassação do mandato de José
Pedral sob vigilância armada. Os edis, aliados ao prefeito, foram afastados e os
suplentes foram arbitrariamente convocados. Os vereadores presos foram:
Péricles Gusmão Régis, conquistense, comerciário do setor de transportes,
vereador e líder do prefeito; Anfilófio Pedral Sampaio, irmão do prefeito, agrô-
nomo, vereador e professor da Escola Normal; Aníbal Lopes Viana, proprietá-
rio de jornal, escritor e suplente de vereador; Raul Ferraz, conquistense e can-
didato a vereador em 1962.

Os militantes estudantis e sindicais tiveram o mesmo destino: Paulo
Demócrito, estudante e líder estudantil; Flávio Viana de Jesus, artista em ma-
deira, diretor do sindicato da construção civil; Alcides Barbosa, presidente do
sindicato dos comerciários; Altino Pereira, presidente do sindicato dos traba-
lhadores da construção civil; Edvaldo Silva, presidente da associação de
panificadores; José Luiz Santa Isabel, funcionário do Banco do Brasil e mem-
bro do sindicato dos bancários.

Em lugar de Pedral Sampaio assumiu o presidente do Legislativo Orlando
Leite. Além de cassado e ter os direitos políticos suspensos por dez anos, o
prefeito se queixa de outras consequências refletidas na vida pessoal e profissi-
onal:

Basta dizer que, com a suspensão de direitos políticos eu
não podia ser professor, não podia ter emprego público,
não podia entrar em concorrência pública nenhuma, não
podia tomar dinheiro em banco oficial. Isso não era os-
tensivo, mas os próprios gerentes dos bancos oficiais me
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mostraram instruções internas de que não podiam fazer
nenhuma operação bancária com quem tivesse os direitos
políticos cassados e, no caso, era eu o atingido. Então, era
realmente muito difícil sobreviver com uma pressão des-
sas, com o controle, com a vigilância terrível que eles fazi-
am em toda movimentação da qual eu participava.10

Pedral não tem dúvidas que o histórico de conflitos entre grupos políti-
cos antagônicos no município de Conquista, especialmente aqueles que se
configuraram no momento de sua eleição em 1962, foi decisivo para que o
capitão Antônio Bendochi chegasse à cidade com a determinação de prendê-
lo. A dimensão da delação e da intriga é vista pelo depoente da seguinte forma:

Os opositores ficaram amedrontados com a maneira como
eu desenvolvi a cidade. Um pouco antes do golpe, até
uma reunião foi feita aqui, no cinema, que repercutiu
muito. Eles estavam comprando armas em toda região:
Ilhéus, Itapetinga, Brumado, Itambé, Macarani, em toda
essa região o pessoal estava se armando muito contra o
governo João Goulart.11

A narrativa da prisão de José Pedral exterioriza a sua revolta com aquilo
que ele considerou um ritual de intimidação e, ao mesmo tempo, de demons-
tração ostensiva de força e atuação “pedagógica” do autoritarismo:

A minha prisão foi uma traição, como praticamente tudo
que foi feito nesse golpe militar. De manhãzinha, eu tive
notícia de que tinha chegado uma companhia. Vieram
cem homens do exército, muito armados, muitas metra-
lhadoras, pra humilhar mesmo a cidade. Eu soube que
eles estavam aqui e me aprontei pra ir ao quartel. Quan-
do saí, defronte da minha casa, a tropa estava parada ali,
o capitão Bendochi e outros militares. Eu passei, cumpri-
mentei e disse até que ia fazer uma visita lá no quartel.
Ele disse: ah! O senhor vai? Então “vum bora pra lá”. Na
mesma hora entraram dois tenentes no meu carro e a gente
seguiu até lá no quartel, que é, hoje, o Batalhão Militar.

10 José Pedral Sampaio, 1999. Depoimento ao autor.

11 Ibidem.
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Lá, mandaram eu me identificar e, imediatamente, disse-
ram que eu estava preso e me transferiram para uma cela
onde eu fiquei incomunicável. Eles me mantiveram pelo
menos umas trinta e seis ou quarenta e oito horas inco-
municável, sem fornecer, inclusive, alimentação.12

Na prisão não faltaram experiências de medo, constrangimento e violên-
cia psicológica. O estudante e comerciante Vicente Quadros contou a Pedral
que fora submetido a um tipo de tortura que se tornou muito comum nos
anos seguintes: aplicaram-lhe um “soro da verdade”, coagindo-lhe a denunciar
os companheiros. Essa técnica consistia em fragilizar a pessoa e, depois, colocá-
lo na cela para que, com sua experiência, os demais ficassem aterrorizados. Por
causa disso, Péricles Gusmão Régis, vereador e líder do prefeito no legislativo
municipal, foi encontrado com os pulsos cortados em sua cela.

Depois de uma triagem preliminar, os presos foram encaminhados para
Salvador a fim de responderem ao processo na Justiça Militar. Além de Pedral,
foram encaminhados, também, Anfilófio Pedral, o professor Everardo Públio
de Castro e o Dr. Franklin Ferraz. Além desses quatro, vários outros foram
ouvidos em quartéis diferentes da capital baiana. As principais acusações con-
tra o prefeito eram: compor o Grupo dos Onze, núcleos organizados por Brizola;
participar da Frente de Libertação Nacional, que seria liderada por Waldir
Pires; provocar agitação no país e de estar se preparando militarmente para a
guerrilha. A denominação do Fórum João Mangabeira, constituída por meio
de mensagem de Pedral à Câmara de Vereadores, provocou a desconfiança do
capitão. Ele não se convenceu dos motivos apresentados pelo prefeito para
homenagear aquele baiano emprestando seu nome à sede do Poder Judiciário,
tampouco, das negativas quanto à participação de Pedral nas campanhas de
Brizola e Waldir.

Em consequência das denúncias, além do já citado caso do prefeito,
Anfilófio Pedral Sampaio foi absolvido ao fim do processo e reassumiu as fun-
ções da vereança, entretanto foi punido com a imediata demissão do cargo de
professor e, como agrônomo da Secretaria de Agricultura da Bahia, foi transfe-
rido para a cidade de Mucuri, uma região inóspita no extremo sul do Estado,
local em que estava sendo construída uma estrada de ferro. O Franklin Ferraz
faleceu antes do julgamento e, dos quatro, o professor Everardo Públio de
Castro foi o único condenado e cumpriu prisão. Os demais não chegaram a
responder formalmente a processos ou serem condenados na Justiça Militar.

12 José Pedral Sampaio, 1999. Depoimento ao autor.
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O reformismo e as querelas locais

Pelo exposto, fica evidente que a cassação do prefeito de Vitória da Con-
quista em 1964, bem como, a prisão e/ou a condenação dos demais envolvidos
foram resultados de uma conjunção de fatores cujas origens são dispersas. A
disputa entre dois projetos diferentes sustentados pela elite do país e assumidos
pelos segmentos congêneres no município é elemento da macro política que
converge para o golpe, as prisões, as condenações e a cassação de José Pedral. A
política de varejo, neste caso, é oportunista, uma vez que os adversários de
1958 e 1962 se encontram diante de um momento de decisão, oportunizado
pelo golpe de 1964, que os possibilita a alterar a correlação de forças na políti-
ca local sem que para isso fosse necessário um novo pleito eleitoral.

É possível que os desdobramentos da aproximação entre o PSD
conquistense e o PTB de João Goulart tenham sido satisfatoriamente
explicitados, contudo, resta apreciar em que medida o antagonismo da política
local pode ser considerado como um dos fatores determinantes para a cassação
do José Pedral Sampaio.

Como visto, as dissensões políticas em Vitória da Conquista sempre tive-
ram uma motivação particular e, via de regra, originaram-se de conflitos entre
famílias tradicionais ou mesmo dentro de uma mesma família que se
hostilizavam mutuamente e, não raro, terminavam violentamente.

Com o fim das querelas entre peduros e meletes na década de 1920, Luiz
Régis Pacheco Pereira, nascido em Santo Amaro da Purificação e residente em
Salvador, veio para o interior e se uniu à família Santos por casamento. Em sua
atuação como médico, adquiriu prestígio e respeito dos conquistenses, especi-
almente, entre os mais pobres. Após o golpe do Estado Novo em 1937, Régis
Pacheco foi indicado pelo interventor varguista, Pedro Aleixo, prefeito da ci-
dade de Conquista, onde permaneceu até 1945. Na campanha para as eleições
diretas de 1950, nas quais foi eleito governador da Bahia, ele buscou uma
composição de suas bases políticas no interior reunindo famílias conquistenses
tradicionalmente adversárias e incluindo nesse rol o candidato a prefeito Ger-
son Gusmão Sales, vitorioso nas urnas pelo PSD.

Segundo Ruy Medeiros, Régis Pacheco foi o mentor e executor de uma
composição política que absorveu e pacificou durante muito tempo as rixas
políticas de origem familiar existente em Conquista. Assim, diz ele:

O poder ficava mais ou menos equilibrado, porque Régis
Pacheco, que havia sido deputado federal constituinte,
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um homem de importância, e logo a seguir governador
do Estado, era muito influente. Ora isso, significava que
mesmo que outros grupos quisessem tomar as rédeas do
poder local de uma maneira muito exclusivista em Con-
quista, teriam um contrapeso da influência política de
Régis Pacheco e seu poder político.13

Ao deixar o governo do estado em 1955, Régis Pacheco perdeu parte da
influência política e, principalmente, a capacidade de unidade dentro do PSD
baiano. Em Vitória da Conquista, principal reduto do governador, as eleições
municipais se deram num clima tenso e bastante polarizado dentro do partido.
Ao se referir à derrota de Jesus Gomes dos Santos, candidato de Gerson Sales,
Ruy Medeiros ressalta que:

Aquelas eleições culminavam um processo de divergênci-
as acentuadas entre grupos. Já em 1954, não fora fácil ao
grupo de Gerson Sales viabilizar a eleição de Edvaldo de
Oliveira Flores. Contra este insurgiu-se mesmo uma par-
cela do PSD, que resolvera apoiar a candidatura de Nilton
Gonçalves, candidato com discurso populista. Foi a cam-
panha do “tostão contra o milhão” que tanto marcou a
década de 1950 em Vitória da Conquista. O “tostão” era
Nilton Gonçalves e o “milhão” era Edvaldo Oliveira Flo-
res. (MEDEIROS, 1999, p. 14)

O fato concreto a respeito desse momento é que Gerson Sales decidiu
não aguardar a determinação do partido e de seu líder e indicou um parente
para sua sucessão na prefeitura. Foi o que bastou para o rompimento da unida-
de partidária e a desagregação do pacto entre as famílias com potencial para
decidir as eleições municipais.

Na eleição municipal conquistense de 1958, parte das famílias Gusmão,
Sales e Mendes, novamente, acirraram uma disputa exclusivista pelo poder
local. O prestígio de Gerson Sales o credenciou ao cargo mais uma vez naquele
ano. Entretanto, a sua gestão manteve as características conservadores,
exclusivistas e oligarcas que aos poucos começavam a se tornar obsoletas, mes-
mo para a elite. Por outro lado, as propostas arejadas de José Pedral, que fora
derrotado por Gerson Sales em 1958, começaram a despertar a atenção do

13 Ruy Medeiros. Vitória da Conquista, 31 de dezembro de 1997. Depoimento ao autor.
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eleitorado conquistense possibilitando uma nova agregação dentro do PSD e a
sua rearticulação com outros partidos sob a liderança de Régis Pacheco.

Conquanto essa reorganização pessedista em Vitória da Conquista tenha
sido vantajosa para Régis Pacheco e José Pedral em função da vitoriosa campa-
nha de 1962, a extensão dessa aliança teve implicações somente reveladas pelo
o golpe de 1964. Antes, porém, é preciso conferir a composição dessa coliga-
ção, ainda no depoimento de Ruy Medeiros:

Ligado a essas forças que se opunham a Gusmão havia
uma frente que ia desde pessoas da direita, remanescentes
do Integralismo, até o pessoal brizolista e o pessoal ligado
ao partidão. As bases familiares também eram amplas:
parte da família Ferraz, sobretudo os Santos. A Igreja tam-
bém já se abria um pouco mais, sobretudo os capuchinhos,
que eram um pouco mais abertos. Os estudantes organi-
zaram dois grêmios estudantis, na principal escola de toda
essa região que era o Instituto de Educação Euclides
Dantas, com agitação, com debates, participação na
UBES, no congresso da ASES, da União de Estudantes
Secundaristas. Havia uma grande agitação dos estudantes
com manifestos pela candidatura de Pedral, passeatas e
quebra-quebra no Cine Conquista, no Cine Riviera, mas
quebra-quebra mesmo, de destruir cadeira, bomboniere,
vidraças para de obter meia nos cinemas. Então era um
movimento que estava se afirmando naquela época.14

Após as eleições para prefeito e vereadores de Vitória da Conquista em
1962, o PTB, derrotado, se compôs com a UDN na Câmara de Vereadores.
Isso se explica, em primeiro lugar, pela tendência de amplas associações parti-
dárias que se configuraram naquele pleito para garantir o sucesso eleitoral
tendo como exemplo maior a coligação entre Juracy Magalhães (UDN) e
Lomanto Júnior (PTB) para viabilizar a candidatura desse último ao governo
do estado naquele mesmo ano. Embora isso não seja percebido na relação
entre partido e ideologia, as alianças partidárias nesse momento reforçam uma
percepção que extrapola o pragmatismo político e mostra a veracidade da dis-
puta entre dois projetos políticos que se disseminavam por todo o país. Muniz
Ferreira traçou desse modo, o perfil da composição política que elegeu Lomanto
Júnior:

14 Ruy Medeiros. Depoimento ao autor, 1997.
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O governo de Antônio Lomanto Júnior se constituiu como
resultado do triunfo da coalizão UDN-PTB15 sobre o can-
didato do PSD, Waldir Pires, nas eleições estaduais de
1962. Sustentada pelos círculos conservadores da política
e da sociedade civil baiana de então e tendo como “padri-
nho” eleitoral Juracy Magalhães — na época governador,
figura de proa da UDN e adversário declarado do presi-
dente João Goulart —, a candidatura de Lomanto engen-
drava desde o início o paradoxo de incluir em sua chapa o
PTB baiano, partido que, conquanto fosse hegemonizado
na Bahia por sua ala menos “progressista”, era também o
partido do primeiro mandatário da república. Inversamen-
te, o Partido Social Democrático, o qual se notabilizava
nacionalmente pela moderação de suas propostas e por
um posicionamento de centro, trazia impressa na
fisionomia política de seu candidato a marca do compro-
metimento com o reformismo econômico-social e aber-
tura às demandas populares do ex-ministro do trabalho
de Getúlio Vargas. De imediato, pode-se perceber que o
descolamento destas duas formações partidárias em rela-
ção às suas matrizes nacionais augurava a possibilidade
de problemas no relacionamento bifrontal que qualquer
um dos candidatos eleitos haveria de manter, por um lado
com o governo da república, por outro com suas bases
eleitorais. (FERREIRA, 2004)

Em outra perspectiva está a polivalência de atuação da própria UDN nos
termos analisados por Maria Vitória Benevides. Um grande partido nacional
sujeito a fragorosas derrotas eleitorais em busca, de formas pragmáticas, de
alcançar o poder. Com isso se percebe que candidatos e partidos, visando o
poder, formam coligações aparentemente contraditórias, contudo havia uma
conexão ideológica que sugere convergências na plataforma política dos envol-
vidos. Um dos pontos cruciais desse ideário conservador foi o anticomunismo.
Desse modo e por essas razões, a Câmara Municipal possuía esse formato que
possibilitou à UDN e ao PTB se unirem contra o prefeito do PSD e seus
representantes naquela casa e se integrarem à reação contra a política de refor-
mas do governo de João Goulart.

Pedral era um prefeito duplamente estimulado porque, ao mesmo tempo
em que a cidade crescia vertiginosamente e se urbanizava cada vez mais, sus-

15 Integravam esta aliança ainda dois partidos menores: o Partido Republicano (PR) e o Partido Libertador (PL),
ambos surgidos do seio da própria UDN.
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tentada por um comércio dinâmico e impulsionado por sua vocação de
entreposto comercial, surgiam desafios enormes para o gestor municipal, espe-
cialmente, devido à falta de estrutura para absorver esse crescimento e reparar
as sequelas decorrentes da seca e das frequentes enchentes.

Nesse ambiente, a política conservadora, restrita e enclausurada no su-
porte econômico fundiário e clientelista estava ultrapassada por uma popula-
ção experiente cada vez mais ciosa de seus direitos e renovada por uma juven-
tude com determinação para a mudança. O grupo político liderado por José
Pedral Sampaio percebeu que a aproximação com o governo João Goulart
resolveria a necessidade de investimentos no setor público possibilitando à
cidade adequar-se ao seu crescimento demográfico. Desta forma, encontraria
nas reformas de base a fórmula ideal para mudar a política sem abalar as estru-
turas do capitalismo ao qual se integravam boa parte de seus eleitores e
apoiadores.

Conclusão

A experiência da interiorização da repressão após o golpe de 1964 na
cidade de Vitória da Conquista, embora com suas especificidades, não difere
muito do que ocorreu em outros municípios. A cassação do prefeito José
Fernandes Pedral Sampaio e dos vereadores de sua base política foi uma reação
de uma parte da elite conquistense derrotada nas eleições de 1962. Todavia, as
arbitrariedades notadas no contexto de 1964 não são reflexos apenas da políti-
ca miúda. Elas incorporam os temas da grande política como desenvolvimento
e anticomunismo, considerados fundamentais para a deposição do presidente
João Goulart.

As intenções das reformas de base eram modificar o modelo capitalista já
bastante obsoleto que emperrava o desenvolvimento industrial do país e integrá-
lo a uma economia mais flexível sem remover as suas estruturas. Ocorre que
Jango, após o plebiscito, para viabilizar politicamente essas reformas que ga-
rantiriam a sua governabilidade, apoiou-se num arco de alianças muito diver-
sificado e propenso a radicalizações de seu projeto de reformas ou à sua com-
pleta absorção pelo modelo conservador vigente.

Por outro lado, na oposição, estavam vigilantes os precursores de uma
outra proposta que supunham a necessidade de conservação das bases políticas
naquele mesmo estágio, contudo vislumbravam a necessidade de avançar no
desenvolvimento industrializado e na inserção do país no capitalismo interna-
cional. O espectro do comunismo era a grande ameaça a esse projeto de Brasil
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e, em certo momento, pareceu aos interlocutores dessa proposta que João
Goulart perdera o controle sobre as amplas bases políticas que apoiavam.

Assim, anticomunismo e desenvolvimento nacional passaram a ser ele-
mentos do contraditório e avançaram aceleradamente para a ordem do dia em
todos os cantos do Brasil. A associação entre os temas políticos e as querelas
locais foi o mote da interiorização da repressão em Vitória da Conquista e
explica, em parte, o comportamento, por vezes antagônico, das elites locais.

A narrativa dessa experiência é uma tentativa modesta de compor os
demais estudos sobre o golpe de 1964 na Bahia, um panorama geral dessa
situação e descentralizar o foco das atenções sobre tão intenso momento da
política nacional.
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