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A vida política em Vitória da Conquista tem sido alvo de diferentes estudos, que remontam desde os primórdios 

no antigo Arraial da Vitória, passando pela longa hegemonia dos grandes proprietários rurais, que formavam uma 

verdadeira endogamia, chegando até às disputas mais recentes nas últimas quatro ou três décadas. Mesmo com as 

diversas e relevantes contribuições, seja em forma de dissertações de Mestrado, monografia de conclusão de cursos de 

especialização e ou artigos em revistas, o tipo de Cultura Política desenvolvida no seio da comunidade conquistense tem 

sido uma lacuna, ou tocada apenas de forma diluída. O presente texto busca abordar tal aspecto da vida política, 

procurando esclarecer de forma mais plena o comportamento político do povo desta cidade do Sudoeste Baiano, que em 

plena Ditadura Militar, nos anos de chumbo do governo do general Emílio G. Médici, elegeu um prefeito de oposição, 

Dr. Jadiel Matos (1972), mantendo-se na oposição até o final daquele regime de exceção. Outro episódio que essa 

abordagem busca estudar é o da eleição de um prefeito candidato de uma frente de esquerda liderada pelo Partido dos 

Trabalhadores que conduziu Guilherme Menezes à prefeitura municipal (1996), reelegeu a mesma frente em 2000 e deu 

as votações mais expressivas aos deputados do mesmo PT em 2002, justamente em um período em que o Estado da 

Bahia encontra-se sob a hegemonia do grupo político liderado pelo senador Antônio Carlos Magalhães, publicamente 

reconhecido como um dos expoentes da direita liberal no Brasil das últimas décadas. A reflexão desenvolvida na 

abordagem busca verificar se em termos de Sertão Baiano, Vitória da Conquista desenvolveu uma Cultura Política 

específica, mais participativa e democrática, mesmo em conjunturas adversas. Estudando a Cultura Política, buscamos 

identificar elementos do imaginário social na política da cidade, e até elementos simbólicos, mitológicos e rituais e as 

suas raízes históricas.  

A guinada oposicionista de Vitória da Conquista durante a Ditadura Militar teve uma relação direta com a 

postura assumida pelo Dr. Régis Pacheco, liderança política de maior projeção em Vitória da Conquista ao longo do 

século XX.  

O percurso do Dr. Régis Pacheco começou na cidade no ano de 1922, quando ocorreu uma epidemia de varíola. 

Atendendo às solicitações do Intendente Ascendino dos Santos Melo, o governador Antônio Ferrão Muniz de Aragão, 

nomeou um jovem médico para combater o surto da enfermidade, tratava-se do Dr. Luiz Régis Pacheco Pereira, que se 

fixou inicialmente na casa do Intendente. Em 1º de maio de 1922, Régis Pacheco casou-se com Enerina Fernandes 

Pacheco Pereira, filha do Cel. João Fernandes de Oliveira Santos e dona Sibéria Fernandes Ribeiro. Com o casamento, 

o Dr. Régis passou a integrar o tronco dominante da endogamia conquistense, os Fernandes de Oliveira / Santos. 

Contando com uma formação superior (coisa rara na região naqueles dias) e com a simpatia popular, conseguida por 

meio da prática médica e valorizada pela debelação da epidemia e integrado à endogamia por meio do casamento, o Dr. 

Régis Pacheco passou a dispor de elementos fundamentais para despontar como uma liderança de peso em Conquista, o 

que ficou demonstrado com a demanda sobre o seu nome por parte de políticos locais.  A partir de 1923, o jovem 

médico passou a atuar de forma destacada na política conquistense, sendo candidato a Intendente pela Concentração 

Republicana de Conquista, articulação oposicionista local, criada em contraposição ao situacionismo seabrista, que era 

representado na região pelo então Deputado Estadual Antônio Agripino Borges.  

A primazia da liderança do Dr. Régis Pacheco, produto dos elementos acima relacionados, foi sendo 

demonstrada gradativamente pela ocupação de espaços na sociedade conquistense: fora o candidato da Concentração 

Republicana de Conquista em novembro de 1923; foi eleito Conselheiro Municipal em 1925 e como Presidente do 
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Conselho, completou o mandato de Paulino Santos que havia renunciado em 1927; em 1926, foi eleito Vice-Presidente 

da primeira Associação Comercial de Conquista (havia comprado a Farmácia Oliveira); entre 1927 e 1928 exerceu a 

condição de Provedor da Santa Casa de Misericórdia; no ano de 1930, ocupava mais uma vez a condição de Presidente 

do Conselho Municipal, Vice-Presidente do Diretório Partido Republicano da Bahia, sócio-fundador da Associação dos 

Fazendeiros e Agricultores do Sertão e do Sudoeste Baiano (maio) e Presidente da Diretoria do primeiro Tiro de 

Guerra (julho). Régis Pacheco se tornou, ao longo da década de vinte, a grande liderança política em Conquista, tendo 

com seu grupo o controle da municipalidade e o centro político da endogamia conquista, passando a ser uma referência 

semelhante a que fora o Coronel José Fernandes de Oliveira Gugé, a grande liderança nas duas primeiras décadas do 

século XX, entretanto com uma projeção estadual que o velho coronel não conhecera. Apesar de só exercer o seu 

primeiro mandato legislativo em 1946, o Dr. Régis Pacheco se enquadrava perfeitamente no perfil do político 

emergente no período calmonista, 

Em 1930, o acirramento da disputa eleitoral presidencial abriu espaço para a projeção de um grupo oposicionista. 

Tal grupo era liderado pelo Coronel Deraldo Mendes Ferraz, e foi formalizado no dia 10 de novembro de 1929, com a 

fundação do Diretório do Partido Liberal Conquistense.  A articulação oposicionista em Conquista estava vinculada na 

esfera estadual com grupo de J. J. Seabra, obviamente, na campanha presidencial fazia a defesa da candidatura 

aliancista de Vargas / Pessoa. Em termos da política conquistense, o grupo de Deraldo Mendes se opunha ao grupo 

hegemônico liderado pelo Dr. Régis Pacheco, que naquele momento controlava a municipalidade por meio do 

Intendente Otávio Santos, que havia sido eleito como candidato único em novembro de 1927.  

Os episódios da Revolução de 1930 no Brasil e na Bahia serviram em Conquista como pretextos para a tomada 

de assalto da municipalidade. A oposição, presente no Partido da Aliança Liberal, nada mais era que uma dissidência 

minoritária da endogamia conquistense, não tinha nem diferença de classe ou ideológica em relação à situação 

majoritária. As questões políticas das instâncias superiores do poder de Estado serviram de catalisadores das condições 

para a tomada de assalto do poder municipal. Contudo manteve-se o caráter oligárquico e endogâmica da política 

conquistense. 

Deraldo Mendes e seu grupo assumiram o controle da municipalidade no período entre 1930 e 1937. Tal 

controle, contudo, não fez de Deraldo Mendes uma liderança central da endogamia, não o levou a contar com uma 

verdadeira primazia na política local. O carisma e a liderança efetiva continuaram com Régis Pacheco. O Coronel 

Deraldo mantinha o controle formal da urbes sertaneja graças ao seu vínculo com o Interventor na Bahia, Juracy 

Magalhães. 

O processo de outubro de 1930 afastou Régis Pacheco e seu grupo do exercício direto do poder, contudo ele e 

seus aliados locais não partiram para o exercício de oposição ao Governo de Getúlio Vargas. Ainda assim, o Dr. Régis 

manteve-se distante do Interventor na Bahia - Juracy Magalhães – que entregara o poder da comuna conquistense a 

quem de sua confiança, no caso, o grupo liderado por Deraldo Mendes. 

O advento do movimento constitucionalista paulista de 1932, Régis Pacheco foi acusado de apoiar os rebeldes 

paulistas e foi preso na casa do então Delegado de Polícia – Tenente João Antônio de Souza – por cinco dias. A 

população da cidade, indignada, visitava o preso em grupos de variados tamanhos. A apertada cela foi transformada em 

consultório improvisado, no qual o médico era visitado e consultado por pessoas de diferentes classes sociais. A curta 

detenção foi acima de tudo um episódio de fortalecimento da popularidade de Régis Pacheco. 

A popularidade e a liderança (apesar do afastamento do poder institucional) de Régis Pacheco seriam 

confirmadas em dois momentos. Primeiro nas eleições de 14 de outubro de 1934 (Deputados Estaduais e Federais), 

quando a Chapa da Ação Autonomista, apoiada pelo Dr. Régis Pacheco, galgou em Conquista 1.439 e 1.391 votos, para 

os candidatos ao Congresso Nacional e ao Legislativo Estadual respectivamente. O Partido Social Democrático apoiado 
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por Deraldo Mendes obteve na mesma ordem 1.183 e 1.228.   Outra confirmação da popularidade do Dr. Régis se deu 

nas eleições municipais 1935, quando apesar das manobras situacionistas, denunciada pela crônica da época, o médico 

oposicionista perdeu o pleito por uma diferença de apenas doze votos, num universo de votantes que fora ampliado em 

Conquista pela Constituição de 1934, para um número de cerca de sete mil. O candidato sufragado naquele momento 

foi o Sr. Florentino Mendes de Andrade, pertencente ao grupo de Deraldo Mendes. 

Na eleição presidencial de 1937, três candidatos foram lançados, os senhores: Armando de Sales Oliveira, José 

Américo de Almeida e Plínio Salgado. Em Conquista, também, se deu a campanha em nome dos três candidatos. O 

grupo de Deraldo Mendes, articulado com o Governador Juracy Magalhães, fez campanha para José Américo de 

Almeida. O grupo de Régis Pacheco, opositor a Deraldo e a Juracy e sem ligação com o Integralismo, inclinou-se para o 

apoio à candidatura de Armando Sales. À margem dos dois principais grupos políticos da cidade, o comerciante 

Joaquim Fróis articulou-se com a minoritária campanha do Integralista Plínio Salgado.   

O golpe de Estado do dia 10 de novembro de 1937, - por meio do qual Getúlio Vargas imporia o regime ditatorial 

denominado Estado Novo – traria profundas mudanças para a política baiana e conquistense. O governador Juracy 

Magalhães não apoiou o golpe, renunciando ao poder no Estado da Bahia. A princípio foi nomeado como substituto do 

renunciante, o Coronel Antônio Fernandes Dantas, que exerceria o cargo no período de 11 de novembro de 1937 a 28 

de março de 1938, sendo substituído por Landulfo Alves de Almeida, que governaria até 28 de novembro de 1942. 

O advento do Estado Novo encontraria o poder em Conquista ainda controlado pelo grupo de Deraldo Mendes, 

estando como Prefeito Florentino Mendes. Mais afoito, o líder Integralista local Joaquim Fróis forçou o prefeito a 

renunciar, como fizera Deraldo Mendes com o Intendente Otávio Santos em outubro de 1930. Deraldo e seu grupo, 

agora sem a proteção do líder Juracy no governo do Estado, não tiveram como defender o seu controle sobre a política 

municipal.  

A investida do integralista Fróis teria curta duração. No dia 3 de dezembro, um decreto presidencial extinguiu 

todos os partidos políticos, até a Ação Integralista Brasileira. Ao interventor Landulfo Alves cabia a tarefa de realizar 

substituições no Estado e nos municípios baianos de forma a dar sustentação ao novo regime. Isso significaria retirar 

dos antigos aliados de Juracy Magalhães, e colocar de preferência quem não tivesse se aliado ao antigo governador e 

também não tivesse se oposto explicitamente a Getúlio Vargas. Em Conquista, o Dr. Régis Pacheco tinha o perfil exato. 

A nomeação de Régis Pacheco como prefeito em maio de 1938 e a sua permanência em tal condição até o final do 

Estado Novo, representou a consolidação definitiva de sua liderança em Conquista. 

Com final do Estado Novo, o Dr. Régis Pacheco deixaria de ser prefeito, mas seria eleito Deputado Federal, para 

o mandato no período de 18 de fevereiro de 1946 a 31 de janeiro de 1951. Foi indicado candidato ao governo da Bahia 

pelos partidos varguistas P. S. D. (Partido Social Democrático) e P. T. B. (Partido Trabalhista Brasileiro), substituindo o 

candidato Lauro Farani Pedreira de Freitas (falecido em acidente de avião no dia 11 de setembro), sendo eleito no dia 3 

de outubro de 1950. Governou a Bahia no período de 31 de janeiro de 1951 a 7 de abril de 1955. Seria eleito Deputado 

Federal para mais três legislaturas: 1959 – 1963; 1963 – 1966 e 1967 a 1971. Com a extinção do P. S. D., conservando 

coerência em relação à antiga legenda, foi um dos fundadores do M. D. B. – Movimento Democrático Brasileiro e 

Presidente do Diretório da Bahia. Como maior liderança local, a sua atitude levou os antigos integrantes do P. S. D. e P. 

T. B. locais a migrarem para o permitido partido de oposição de então. Mesmo sendo em sua maioria herdeiros da velha 

tradição endogâmica da cidade, não impediu a afirmação do perfil oposicionista, naquela que seria rotulada pelo 

professor e vereador Everardo P. de Castro de a “Esparta sertaneja, bastião da resistência democrática na Bahia”.    

A escolha feita pelo grupo de Régis Pacheco e José Pedral Sampaio (prefeito deposto quando do Golpe), foi 

somado à ação de intelectuais e militantes de esquerda nas décadas de 60, 70, 80 e 90 bem como, à ação dos setores 

progressistas da Igreja Católica, especialmente por meio das Comunidades Eclesiais de Base. A organização e a 
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militância sindical (oposições e sindicatos), organizações comunitárias nas Associações de Bairro e o desenvolvimento 

do nível de instrução de setores da população, especialmente com o advento da Universidade Estadual do Sudoeste e o 

possibilitaram a formação de uma “massa crítica”. O processo de formação da Cultura Política conquistense se deu por 

meio de uma dinâmica de interação entre agentes que disputaram o controle da municipalidade ao longo da segunda 

metade do século XX. Em tal processo, os indivíduos desenvolveram normas, valores, crenças, símbolos, mitos e ritos, 

que deram um perfil diferenciado às práticas políticas naquela cidade sertaneja, contudo, estudos mais aprofundados 

poderão identificar se realmente se trata de uma cultura política democrática. 

 

 

 


