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RESUMO 
 

 

O presente trabalho está inserido no campo da História Política e visa discutir as 

práticas políticas de Conceição do Coité no limiar da Primeira República. Identificar 

qual a forma de mando se enquadrou naquele modelo de sociedade é, portanto, nosso 

principal objetivo. Numa perspectiva histórica, buscou-se conhecer as principais 

estratégias políticas adotadas pela família “Amâncio” para permanecerem no poder da 

localidade, em especial, o período entre 1891 e 1897, quando os irmãos José Amâncio 

Carneiro Mota e João Amâncio Carneiro Mota se tornaram intendentes municipais e 

energizaram os conflitos com o padre Marcolino Madureira, maior responsável pelo 

declínio político da família Amâncio frente à administração da vila de Conceição do 

Coité em 1897. 

Palavras Chave: Política; Conceição do Coité; Família Amâncio; Primeira República. 

 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work is inserted in the field of political history and aims to discuss the political 

practices of the Conceição de Coité (Bahia, Brazil) on the threshold of the First 

Republic. Identify which way of command fitted into that model of society is therefore 

our main goal. From a historical perspective, we seek to know the main political 

strategies adopted the "Amâncio" family to stay in power of the locality, in particular 

the period between 1891 and 1897, when the brothers José Carneiro Amâncio Mota and 

João Amâncio Carneiro Mota became rulers municipal and energized conflicts with 

priest Marcolino Madureira, most responsible for the political decline of the Amâncio 

family by the administration of the village of Conceição de Coité in 1897. 

Keywords: Politics; Conceição de Coité; Amâncio Family; First Republic. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho busca analisar e identificar as práticas de mando político em 

Conceição do Coité entre o período de 1891 a 1897, sob a representatividade da família 

“Amâncio”, os fatores determinantes e as especificidades daquele momento político, 

marcado, principalmente, pelos compromissos firmados entre a esfera pública e privada. 

            Propõe-se discutir, sobretudo, as estratégias de mando dos irmãos José Amâncio 

e João Amâncio para a conservação do poder num período marcado especialmente pela 

modificação da Constituição do Estado brasileiro e suas instituições, que implicou de 

forma direta no poder local, onde a maior parte das figuras políticas que passaram a 

liderar esse espaço eram os coronéis da região e pessoas ligadas a eles num momento 

conhecido historicamente por República Velha1.    

            O recorte temporal privilegiado delimita-se pela sua importância para a política 

brasileira, por marcar o início de um novo regime, e principalmente por ascender 

politicamente o médico José Amâncio2 e o coronel João Amâncio3 como chefes 

municipais, os quais galgavam diversos cargos de prestígio social e econômico e que 

ficaram marcados na história e memória do lugar. Assim, a proposta do estudo entre 

1891 a 1897 se dá por inferir que durante esse período as relações de poder da família 

Amâncio estão efetivamente estruturadas e chegava a seu ápice, embora o processo de 

consolidação republicana ainda fosse de grandes instabilidades. 

Tentando sempre alcançar os objetivos planejados e evitar incorrer em graves 

erros teóricos, a exemplo do uso de conceitos específicos, embasamos tais análises em 

estudos passados feitos por clássicos autores, como, Victor Nunes Leal, Maria Isaura 

Pereira de Queiroz, Eul-Soo Pang entre outros, que discutiram as práticas políticas da 

Primeira República e as formas de mando de líderes político do interior. Assim, 

buscamos distinguir o mandonismo do coronelismo e indicar qual forma de mando mais 

se aproximou da realidade de Conceição do Coité entre o período de 1891 e 1897. 

                                                           
1
 SILVA, Kelman Conceição a. Política e reacomodação de poder em Feira de Santana na Era 

Vargas (1930-‘1945). Monografia, UEFS, 2009. 
2 Possuiu bacharelado em Medicina pela Escola de Medicina da Bahia, foi Intendente, Juiz de paz, além 
de ter sido um dos maiores latifundiários de Conceição do Coité nos primeiros anos da República 
brasileira. 
3 Foi coronel de patente comprada na Guarda Nacional e atuou como intendente municipal entre 1895 a 
1896. 
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No entanto, o pertinente problema de acesso as fontes foi à maior dificuldade 

para a realização deste trabalho. As inúmeras visitas aos arquivos, bibliotecas e museus 

públicos não foram satisfatórias para que pudesse levantar um número possível de 

fontes condizentes com período a ser trabalhado. Por essa razão, recorri tanto aos 

memorialistas que, mesmo não seguindo o rigor da pesquisa histórica, foram eficientes 

quando indicaram como se poderia chegar a detalhadas informações. Além de que, pude 

ter acesso a diversos documentos pesquisados por eles anos antes, os quais ofereceram 

condições concretas para a conclusão da pesquisa. 

Optamos por uma divisão simples do texto, composta de dois capítulos. O 

primeiro, subdividido em dois itens, faz uma breve descrição do método e percurso 

histórico da História Política após o seu retorno nos meios acadêmicos a partir do ano 

de 1980. Em seguida, apresentamos Conceição do Coité no início do Regime 

Republicano levando em consideração o processo de sua emancipação política em 

dezembro de 1890 que envolveu estratégias de poder local e regional, bem como as 

representatividades políticas. Necessariamente discutimos às principais atividades 

sociais e econômicas da vila de Coité, bem como fizemos uma breve abordagem da 

proclamação e seus efeitos imediatos para a sociedade coiteense especificamente. Nesse 

sentido, observamos as rupturas, o conservadorismo e até mesmo os novos arranjos da 

política monárquica no Novo Regime.  

O segundo e último capítulo foi dividido em dois itens. Inicialmente 

apresentamos o conceito de família que utilizamos como objeto de estudo, levando em 

consideração as características de funcionamento, extensão e funções dentro do modelo 

proposto para estudo. Em seguida, analisamos o apogeu da família “Amâncio” e sua 

legitimação no poder de mando da vila do Coité, sob a representatividade dos irmãos 

José Amâncio e João Amâncio. Por fim, discutimos os conflitos existentes em 

Conceição do Coité pela disputa de poder local, em que o padre Marcolino Madureira se 

mostrou ser o principal inimigo dos “Amâncios” e o responsável direto pelo declínio 

dessa família da vida política em Conceição do Coité. 

          Essa pesquisa nos revelou que as relações de poder dos “Amâncios” eram 

evidentes antes mesmo de Conceição do Coité se instituir município. O controle do 

comércio escravista e fumageiro, aliados ao prestígio sócio-econômico que mantinham 

sua elite latifundiária se bem relacionar com os políticos da época imperial, são motivos 

relevantes para entender a conservação dos mesmos representantes políticos quando se 
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proclamou a República. A intendência municipal foi, portanto, preservada e concedida à 

família Amâncio na figura do médico José Amâncio Carneiro Mota, filho do Capitão 

Antônio Manuel “Mâncio”, ambos monarquistas, mas que mantinham forte influência e 

consideração com o então governador da Bahia, Dr. José Gonçalves da Silva, membro 

do Partido Republicano4.  

           Diante da exposição das bibliografias e com o trabalho das fontes5, a proposta da 

pesquisa  é  analisar  desde os registros eclesiásticos (batismo e casamento) 

correspondências pessoais, atas de seções eleitorais, código de postura do município, 

livro de tabelionato, inventários, trechos de discurso de políticos, pronunciamentos, 

entrevistas, matéria de jornais e revistas, e registros de terras, que possam permitir 

pensar quais as práticas e estratégias políticas foram utilizadas e se essas se enquadram 

a forma de mando “coronelista” 6.  Tais fontes poderão também revelar os conflitos 

políticos incorporado pelas estruturas do poder bem como as formas eficientes de 

política para disfarçá-los do âmbito de quem governava.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 BARRETO. Orlando Matos. “Conceição do Coité: da colonização à emancipação: 1730-1890. 
Conceição do Coité: Nossa Gráfica, 2007. 
5 Encontradas no Arquivo Público do Estado da Bahia, Fórum Durval da Silva Pinto, em Conceição do 
Coité, CEDOC da UNEB, Campus XIV e arquivos particulares. 
6 Que a partir da perspectiva de Victor Nunes Leal em sua obra “Coronelismo, enxada e voto: o 
Município e o regime representativo no Brasil”. o coronelismo é definido, como um sistema político, 
uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da República, envolvendo 
compromissos recíprocos; apesar de suas conseqüências se projetarem sobre toda a vida política do 
Brasil, a sua atuação se dá nos municípios. 



 

CAPÍTULO 1. Política e Poder: Conceição do 

Coité na Primeira República 

 

 

1.1 A História Política: breve descrição de seu método e percurso 

histórico.  

A segunda metade do século XX marcou o retorno da História Política nos 

meios acadêmicos e o interesse de pesquisadores que passaram a se dedicar aos 

mecanismos do poder para compreensão de aspectos importantes da vida social através 

da investigação histórica.7 

Durante muito tempo a História Política esteve preocupada com a narração de 

fatos gloriosos, dos “grandes homens”, consagrando lutas de emancipação política, 

questões diplomáticas envolvendo negociações entre Estado e o confronto de 

ideologias. Centrada nas concepções positivistas, privilegiava o particular, o nacional, 

privando-se ao mesmo tempo da comparação no espaço e no tempo, limitando-se deste 

modo a análises simplistas, tornando-a meramente narrativa e linear, postura duramente 

criticada por parte da História Econômica e Social, as quais alegavam a superficialidade 

das análises feitas pela História Política.8 

A partir da década de 1920, surge na França a crítica feita pelos Annales9, 

precursores da Nova História, em defesa de uma História Total que oferecesse maior 

ênfase às estruturas duráveis e mais reais, em oposto aos acidentes de conjuntura; que 

analisasse o comportamento coletivo em contraposição às iniciativas individuais e se 

apoiasse na longa duração em detrimento dos movimentos de fraca amplitude. 

Segundo a concepção dos Annales, os comportamentos coletivos poderiam ser 

mais convenientes para o curso da História que as iniciativas individuais. Os fenômenos 

registrados numa longa duração eram mais significativos e mais decisivos que os 

movimentos de menor intensidade. Nesse sentido, as realidades do trabalho, da 

                                                           
7 REMOND, René (orgs). Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. p.13-26. 
8 LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
9 Movimento historiográfico que se constituiu em torno do período acadêmico francês “Annales d` history 
économique et sociale” em 1929, tendo se destacado por incorporar métodos das Ciências Sociais à 
História. (LE GOFF, 2001) 
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produção, das trocas, o estado das técnicas, as mudanças de tecnologia e as relações 

sociais daí resultantes tinham mais conseqüências, e, portanto, deviam reter maior 

atenção dos observadores que os regimes políticos ou as mudanças na identidade dos 

detentores do poder.10 

O que se pode observar é que, a partir dessas críticas, desloca-se o foco da 

História Política, baseada em narrativas factuais, para uma História preocupada com as 

atividades humanas relativo ao cotidiano, as lutas de grupos marginalizados, entre 

outros fatores. Após a incursão por caminhos que se tornaram questionados, e seu 

acentuado desprestígio, o campo de estudo da História Política ressurge na década de 

1970, reintroduzindo sua dimensão nos fatos coletivos. As intensas crises do século XX, 

as relações internacionais e as Guerras Mundiais exigiam análises que não fossem 

apenas econômicas e sociais. A partir dessa necessidade de interpretação renasce a 

História Política evidenciando seu exercício com função total na vida das sociedades.11 

Porém, Réne Rémond12 defende que o declínio da História Política não se deveu 

somente às críticas do “Annales”, houve fatores de ordem histórica, institucional e 

teórico-metodológica para esse processo. Rémond justifica o retorno da História Política 

a partir dos anos 60 e 70, demonstrando que “a História, cujo objetivo precípuo é 

observar as mudanças que afetam a sociedade, e que tem por missão propor explicações 

para elas, não escapa ela a própria mudança” 13
 

Essas considerações, segundo Rémond, demonstram a importância da História 

Política e a aprovação do seu retorno como um campo legítimo do conhecimento 

historiográfico, que, após o diálogo com outras ciências, fez com que ela se apropriasse 

de análises mais gerais da sociedade numa perspectiva de longa duração, reveladoras 

das experiências do homem no tempo. Nesse sentido, René Remond explica que a 

História Política 

 é modalidade da prática social, desta maneira, o econômico, o cultural, o 

cotidiano, o social e o político se influenciam mutuamente e desigualmente 

de acordo com as conjunturas e estruturas que  permeiam, guardando ao 

mesmo tempo cada um a sua vida autônoma e seus dinamismos próprios.14 

                                                           
10 RÉMOND, 2003 p. 16 
11 Ver RÉMOND, 2003. 
12  Idem 
13 Ver RÉMOND 1996, p.13 
14  RÉMOND op. Cit. p. 35 
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Assim sendo, a relação dos fatores políticos, sociais, culturais e econômicos 

podem comprovar o dinamismo das sociedades que estão num constante devir. Nesse 

sentido, Remond chama atenção de que “não é criterioso para qualquer historiador 

separar determinados fatores no estudo da realidade social, pois assim estaria negando a 

dinâmica social, comprometendo as diversas análises históricas, tornando o estudo 

claramente inconsistente”.  

Ainda que a política possua características próprias, ela também tem relações 

com outros aspectos da vida coletiva. Sendo assim, ela não constitui um setor separado, 

ela é uma modalidade da prática social que se relaciona ao todo. Desse modo, diversos 

segmentos da sociedade transpuseram para os domínios da História Política e segundo 

Remond, os cidadãos passaram a se sentirem mais membros do corpo político, fator que 

evidencia que a política está em toda a parte, está em tudo. 

Foi, portanto o caráter pluridisciplinar um dos fatores responsáveis pela 

renovação da História Política. Com a colaboração de outras disciplinas ela pode 

oferecer ao historiador a diversidade de instrumentos teóricos, logo, melhores 

possibilidades de análise para os fenômenos políticos circundante numa História Total. 

Rémond, assim, demonstra que seria impossível para a História Política praticar o 

isolamento, pois ela é uma “ciência-encruzilhada, a pluridisciplinaridade é para ela 

como o ar de que ela precisa para respirar.” 15 

A partir do método multidisciplinar, e outras contribuições da nova História 

Política, que possibilitou diversos instrumentos teóricos e serviu de base em estudos que 

acompanham essa renovação, é que pretendemos, então, demonstrar a realidade política 

de Conceição do Coité nos primeiros anos da República Brasileira levando em 

consideração seus aspectos econômicos e sociais, que permitem investigar as práticas 

políticas e algumas relações de poder constituídas entre 1891 a 1897.  

Para tanto, tomaremos o poder referindo-o como parte da própria idéia de 

História Política, enquanto uma História do Estado, o qual se confunde com as práticas 

políticas e mantém disputas por sua conquista e preservação. Consideraremos que poder 

e política são, portanto, atividades que se relacionam e exercem influência direta no 

destino dos povos e nas existências individuais. São, segundo Rémond, as expressões 

                                                           
15 RÉMOND, 2003, p.29 
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mais autêntica de um povo, o lugar da gestão e por isso dirigem todos os níveis da 

sociedade.  

[...] a política é a atividade que se relaciona com a conquista, o exercício, a 

prática do poder [...] Mas não qualquer poder! Só é política a relação de 

poder na sociedade global: aquela que constitui a totalidade dos indivíduos 

que habitam um espaço delimitado por fronteiras que chamamos 

precisamente de políticas. [...] Entretanto, se o político é aquilo que tem 

relação direta com o Estado e a sociedade global, ele não se reduz a isso: ele 

se estende também às coletividades territoriais e a outros setores por esse 

movimento que ora dilata e ora encolhe o campo do político.16 

É justamente nesse aspecto que o poder do Estado se apresenta como elemento 

central nas relações sociais vivenciadas em Conceição do Coité no início do regime 

republicano. O Estado se consolida de fato e de direito, transformando-se ainda mais 

num agente sócio, político e econômico. Esse Estado, como entende Rémond, é 

controlado pela burguesia liberal, a qual reserva para si todo poder político, negando a 

ascensão das classes populares. Ele, portanto, controla o acesso a todos os cargos 

públicos e administrativos, tendendo a ampliar as desigualdades sociais.17 

Tais análises compreendem o poder existente no todo da sociedade, sendo o 

Estado o detentor desse poder, capaz de condenar e oprimir. Assim, o poder de mando 

local e as disputas políticas em Conceição do Coité entre os anos de 1891e 1893, levam 

em conta o papel predominante nas decisões e organizações do Estado frente à 

sociedade, visto que, a partir desse período foram instituídas e legalizadas práticas 

políticas que lançaram e conservaram chefes municipais que aceitaram o jogo da 

política estatal. 

Ponderando essas análises, bem como a ampliação do papel do Estado na 

sociedade passaremos a observar os efeitos dos primeiros anos do regime republicano 

em Conceição do Coité, no que diz respeito às suas relações de poder, as práticas 

políticas e a representatividade da administração local. Para tanto, levaremos em conta o 

processo de sua emancipação política em dezembro de 1890, que envolveu estratégias 

de poder local e regional, bem como o que ficou e se extinguiu do período monárquico, 

a reciprocidade política com o governo do Estado e a visibilidade administrativa da 

família “Amâncio”, principal detentora do poder do período. 

                                                           
16 RÉMOND, op. Cit. p.444 
17 RÉMOND, 1996, P 20-21. 
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1.2 – Desenvolvimento político e econômico em Conceição do Coité 

1.2.1 De freguesia a categoria de Villa: Coité nos Sertões dos Tocós  

Antes de apresentar Conceição do Coité da época republicana, período 

privilegiado desse trabalho, é necessário situar a região a qual pertence o município e 

conhecer o processo de desenvolvimento histórico que culminou na sua emancipação 

política. 

A primeira caracterização dos limites da região dos Tocós,18 encontra-se 

registrada na revistas do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia na transcrição da 

declaração das terras do Mestre de campo Antônio Guedes de Brito, em 167619. Essa 

declaração menciona as terras dos Tocós (remota sesmaria) enquanto parte do seu 

território, que compreendiam a área entre as nascentes do rio Itapicuru, hoje no 

município de Jaguarari, no Norte do Estado, com divisa com Juazeiro, percorrendo a 

região central do Estado, até o alto sertão baiano, território onde surgiu o arraial do 

Coité.20 

A região do Tocós surgiu a partir da necessidade de criação de estradas que 

ligavam a capital até as minas de ouro de Jacobina e sua denominação foi atributo dos 

bandeirantes, que passaram a chamar a região pelo mesmo nome dos seus autóctones, os 

índios Tocós. Essa suposta comunidade indígena também serviu de inspiração na 

denominação do rio Tocós, de grande importante na formação de canais de água nas 

fazendas Pinda, Tucano, Aracy (Raso), Coité, Serrinha, Richão do Jacuipe.21 

 

                                                           
18 Roteiro de estradas de gado que ia de Salvador a Juazeiro, segundo escritos de 1731 do mestre de 
Campo Joaquim Quaresma Delgado. Ver Iara Nancy Araújo Rios. Nossa Senhora da Conceição do 
Coité: poder e política no século XIX. Mestrado em História. Departamento de Ciências Humanas e 
Filosofia. UFBA. Salvador 2003, p.21. 
19Outras informações ver: Pedro Calmon. Introdução e Notas ao Catálogo Genealógico das Principais 
Famílias, de Frei Jaboatão. Salvador: EGBA, 1985, p. 207, 208-235. 
20 Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Ano XXIII. Vol. XI. N° 42. Imprensa Oficial do 
Estado da Bahia, 1916. P 69-74. 
21  BARRETO, Orlando Matos. “Conceição do Coité: da colonização à emancipação: 1730-1890”. 
Conceição do Coité: Nossa Gráfica, 2007. 
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Fonte: Evolução territorial e administrativa do Estado da Bahia. Salvador: SEI 2001, p. 47. (adaptação 
aproximada feita por Luiz Cleber Moraes Freire) 

 

A partir do fluxo constante de viajantes e comerciantes, surgiu nessa região a 

partir da segunda metade do século XVIII, o arraial do Coité, cujo nome foi inspirado 

de uma cuitizeira22 que ficava a beira de um tanque, e que servia de ponto de descanso 

para os viajantes e pasto para os gados que seguiam em direção à região mineradora de 

Jacobina.  

A criação do arraial fez surgir de imediato a capela Nossa Senhora da Conceição 

do Coité, em 1756, que passaria a ser a padroeira do lugar, filiada à freguesia de Água 

                                                           
22 Planta da família das Bignoniáceas, que produz um fruto oco - a cuia- e é muito usado enquanto 
recipiente de água. 
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Fria. Atividades comerciais com produtos provenientes da região e também de fora 

começaram a serem desenvolvidas, a exemplo da aquisição do comércio de gado e 

escravos que movimentava o arraial e adjacências, principalmente nas sextas-feiras, 

tornando-se o dia oficial da feira livre local.23 

Em 1855, através do Ato Estadual de 09 de Maio, o arraial passou a categoria de 

freguesia, estando vinculada a cidade de Feira de Sant’ana e eclesiasticamente ligada à 

freguesia de Nossa Senhora do Riachão do Jacuipe. Através do segundo Artigo do 

mesmo Ato, a delimitação da recente freguesia assim se definiria: 

A nova freguesia se limitará de maneira seguinte:  
Pelo Sul, começará a limitar com a freguesia de Riachão do Jacuípe pelo rio 
Tocós, seguindo por esse abaixo à Fazenda Poços destas ao rio Jacuípe, 
passando pelas Fazendas Poço de Cima, Getiranas, Almas e Lage de Dentro. 
Pelo norte e noroeste, se extremará coma freguesia de Queimadas pelo rio 
Jacuípe, seguindo por este acima até cachoeirinha, à margem do mesmo rio; 
D’alí em linha recta até a Fazenda Baixa da Madeira na estrada do Piauhi; 
desta a Fazenda Morro dos Lopes e Serra Branca; e desta a Fazenda 
Trindade; e desta pela estrada direita à Fazenda Pedra Alta. Pelo leste, se 
limitará com Tucano pela Fazenda Capim, até o rio Poço Grande e por este 
acima até a fazenda do mesmo nome. Pelo sudeste, extremará com a 
Freguesia da Serrinha pela fazenda Serra Vermelha e Salgada na estrada na 
estrada da Serrinha e d’ahi a se encontrar com o Riacho Pau-a-Pique e por 
este até o ponto divisório do rio Tocós.24 
 
 

Segundo a historiadora Virlene Cardoso Moreira25, a freguesia correspondia a 

uma das formas de organização provincial do império brasileiro. No interior essa 

organização permitia a constituição de funções políticas, tendo Juiz de Paz e os 

“nomeados” eleitores como representantes da administração e do poder local. Com a 

instituição da República as freguesias se tornariam Vilas mudando consigo suas 

estruturas de organização política. Foi, portanto, através da necessidade de organização 

do regime republicano aliado ao destacado desenvolvimento econômico que a freguesia 

de Nossa Senhora da Conceição do Coité passou a categoria de Vila, através de sua 

emancipação política.  

 Deste modo, e pelo Ato Estadual de 18 de dezembro de 1890, a Vila de 

Conceição do Coité é criada e desmembrada do município de Riachão do Jacuipe, 

continuando vinculada eclesiasticamente, e sendo instalada em 30 de dezembro do 

mesmo ano.  

                                                           
23  RIOS, Iara Nancy Araújo. Nossa Senhora da Conceição do Coité: poder e política no século XIX. 
Mestrado em História. Departamento de Ciências Humanas e Filosofia. UFBA. Salvador. 2003, p 22. 
24 APEB. Livro de Tombo da Freguesia de Conceição do Coité, p. 03 
25 MORERIA, Virlene Cardoso. A Freguesia de São Felix: transporte e dinâmica comercial. (1857-
1889) Dissertação de Mestrado. UFBA, 2002. 
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O Governador do Estado da Bahia pelo presente acto resolve eleger à 
categoria de Villa a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Coité, 
desmembrada do município de Riachão do Jacuípe, coma denominação de 
Villa de Conceição do Coité, continuando a fazer parte da comarca de 
Serrinha. Palácio do Governo do Estado da Bahia, 17 de dezembro de 1890. 
Doutor José Gonçalves da Silva (Arquivo Público do Estado da Bahia, seção 
Jurídica. Criação de Municípios) 26 
 

No ano de 1890, Conceição do Coité na categoria de Vila e com seus 6.95227 

habitantes, constituía-se politicamente de um Conselho Municipal, cujo presidente 

exercia, às vezes, o papel de executivo, e os membros ou conselheiros exerciam o poder 

legislativo e tinha, às vezes, atribuições do poder judiciário nos cartórios e Juizados de 

Paz. Os gastos eram controlados pelo governador do Estado, José Gonçalves da Silva.28 

No momento inicial o Paço Municipal de Conceição do Coité funcionou em um 

sobrado isolado de propriedade do intendente Dr. José Amâncio Carneiro Mota e estava 

organizado da seguinte maneira:29 

• Juiz de Paz e intendente municipal: Dr. José Amâncio Carneiro Mota 

• Primeira Câmara de Vereadores (denominada na época de Conselho Municipal): 

1. Antônio Manuel Mâncio (conselheiro) 

2. Jerônimo Carneiro da Mota  

3. João Lopes da Silva, substituído pelo professor Florentino Pinto da Silva 

4. João Martins Ramos 

5. Antônio Calixto da Cunha, substituído pelo coronel Antônio Felix de 

Araújo. 

Foi a partir dessa configuração política que a recente Vila de Conceição do Coité 

inaugurava o novo regime, sendo governada através de chefes político locais, oriundos 

de famílias abastadas, os quais utilizariam de práticas políticas que se aplicassem às 

exigências do Estado republicano, porém fazendo permanecer estratégias de mando do 

período monárquico, a exemplo do apadrinhamento e do assistencialismo, para se 

conservarem no poder. 

 

 
                                                           
26 Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Jurídica. Criação de Municípios. 
27 Censo de 1890. Disponível em: 
 <http://orlandomatos1.blogspot.com.br/2012/09/conceicao-do-coite-populacao-no-ano-de.html> 
28 OLIVEIRA, Vanilson Lopes de. “Conceição do Coité e os Sertões dos Tocós”. Conceição do Coité, 
BA: Clip, 2002. 
29Arquivo Público do Estado da Bahia. DOC N° 3444/63. 
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1.2.2 Permanências e rupturas: os novos arranjos políticos 

É significativo dizer que todas as considerações específicas para Conceição do 

Coité no pós Império não devem ser analisadas isoladamente, visto que de maneira 

abrangente todo território nacional passava por importantes transformações sociais e 

políticas. 

Nesse sentido, e procurando compreender a interação do regional com o local, 

Erivaldo Fagundes Neves demonstra que: 

A história do Brasil não deve ser “o somatório das histórias regionais”, 
entretanto, os estudos históricos locais e regionais “indicam as variáveis” 
mais “relevantes para a compreensão” do processo de formação e 
desenvolvimento do Estado nacional, enquanto, “Sistema Global de 
Relações”.30 

Assim, nenhum fato pode ser explicado por si mesmo, visto que ele só pode ser 

compreendido no conjunto de relações com outros acontecimentos. Como afirma a 

historiadora Iara Nancy Araújo Rios:  

O local não pode ser apresentado enquanto a negação da existência de 
estruturas nas análises históricas, mas encontra-se num diálogo 
complementar entre o “micro” e o “macro”, convivendo e constituído-se 
numa totalidade.31 

A partir dessas análises teóricas, considera-se que as permanências e rupturas 

políticas ocorridas em Conceição do Coité no fim do Império estavam inseridas no 

próprio momento histórico do país, que acabara de instituir o regime republicano. Nesse 

período, marcado pelo fim das formas de trabalho escravo, laicização do Estado e outras 

mudanças calcadas num desejo premente de alcançar a modernidade, inspirada em 

modelos civilizatórios europeus, as remodelações no campo político não limitou a 

estrita hierarquia social do Império, muito menos trouxe justiça e equidade para seu 

povo, que continuaria a viver sob as estratégias de mando, agora com novas 

significações. 

Além da permanência dos grandes símbolos monárquicos, como o desenho e as 

cores da bandeira nacional, o federalismo da política brasileira seria comandado por 

uma elite burocrática, praticamente a mesma do período imperial, que se articulava para 

manter o poder das instituições e o controle de seu povo. Para José Murilo de Carvalho 

                                                           
30 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma Comunidade Sertaneja. Da sesmaria ao minifúndio (um estudo 
da história regional e local. Salvador. EDUFBA, 1988 p. 15 
31 Ver Iara Nancy Araújo Rios. Op. cit. p. 27 
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a Republica Brasileira ficou inconclusa e o peso das tradições escravistas coloniais 

aleijava o povo, não existindo, portanto, condições para a cidadania e participação 

política. Nesse sentido, entende-se que o povo não se enquadrou naquele modelo de 

República; e tomado como “bestializado”, ficaria de fora das decisões políticas e cada 

vem mais submisso às práticas de mando da “República Velha”, período em que o 

Estado mantinha sua bases de poder no patronato das oligarquias agrárias e, portanto, no 

mandonismo reformado dos tempos imperiais.32  

No campo geopolítico, era necessário reformar instituições democráticas que 

fossem capazes de assegurar o controle do país através dos velhos chefes municipais de 

outrora. Substituiu-se, portanto, as Províncias pelos Estados, que assegurados 

posteriormente pela Constituição Federal de 1891, ganhava considerado grau de 

intervenção frente aos seus respectivos municípios. O governador dispunha de um chefe 

político municipal, um “coronel” 33 da situação que delegasse poderes que seriam 

fundamentais para a manutenção do relevo doutrinário e prático da Primeira República.  

Victor Nunes Leal34 chama atenção para essa autonomia do Estado, que 

automaticamente consistia em carta branca aos municípios e seus correligionários 

locais. Marcado pelo cumprimento de suas prestações no compromisso típico da 

“política de reciprocidade”, consolidada no governo de Campo Sales (1898 e 1902) na 

chamada Política dos Governadores, o Estado esperava sempre o controle do largo 

eleitorado rural, que basicamente dependia das terras do chefe local, em troca “davam o 

seu concurso ou fecham os olhos a quase todos os atos do chefe local governista” 35. 

Essa realidade formou as bases da relação do poder público com o privado, tornando-os 

dependentes e funcionando ao mesmo tempo como determinantes e determinados. 

Reforçando essas análises, podemos observar as demonstrações feitas por Victor 

Nunes Leal: 

(...) são boas as relações entre poder público e privado dentro do sistema de 
reciprocidade: de um lado os chefes municipais e os “coronéis”, que 
conduzem magotes de eleitores como quem toca tropa de burros; do outro 
lado, a situação política dominante no Estado, que dispõe do erário, dos 

                                                           
32 CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio Janeiro e a República que não foi. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987. 
33 Conceito a ser trabalhado no item 2.3 desse mesmo capítulo 
34 LEAL, Victor Nunes. “Coronelismo, enxada e voto – o município e o regime representativo no 
Brasil”. 5°. Ed. São Paulo: Alfa Omega, 1976. 
35  LEAL, 1976, p. 51 
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empregos, dos favores e da força policial, que possui, em suma, o cofre das 
graças e o poder da desgraça.36 

O controle dos governadores sobre as urnas era de certa forma possibilitada pelo 

apoio advindo dos lideres locais, detentores de um fortíssimo produto de troca, o voto, 

ou seja, era o famoso "toma lá, dá cá". O governo estadual precisava, para manutenção 

desta "política de reciprocidade", que o chefe local além de ter influência dentro do seu 

"curral eleitoral", ou seja, a influência direta, ele possuísse também uma ampla 

influência indireta, que Maria Isaura de Queiroz37 define como sendo uma ampla rede 

de parentela, mas não a parentela de cunho antropológico, e sim aquela que vai além 

dos laços familiares, como ela afirma: 

O grupo familiar ultrapassa a família nuclear, pois reúne numa rede de 
reciprocidade, de deveres e de direitos tios, sobrinhos, primos, além de avôs e 
netos estendendo-se, portanto não só o montante quanta à jusante da grande 
corrente das gerações, e espraiando-se também horizontalmente para as duas 
margens de modo indistinto.38 

Portanto, modificar os administradores municipais (conservadores e liberais) que 

já mantinham um considerável vínculo com o poder do Estado através da máquina 

eleitoral, e que podiam usar o prestígio no poder administrativo e judiciário, não era 

vantajoso para a organização e segurança do controle político do país no início da 

República. Isso só era viável se os chefes locais de determinadas oligarquias não 

aceitassem por completo seguir as ordenações do novo regime, mantendo-se fiel ao 

grupo perdedor e lutassem contra as imposições. Caso raro e específico!39 

Considerando que a manutenção do poder de mando era a solução para limitar a 

autonomia dos grandes chefes políticos municipais, que, entre outros danos, tiveram 

suas economias latifundiárias abaladas com o fim da escravidão e a queda da 

monarquia, era conveniente para esses chefes atuarem de acordo com as novas regras do 

jogo republicano e assim defender seus privilégios. A manutenção desses chefes 

políticos locais em seus territórios marcaria um aspecto importante na política da 

Primeira República: o jogo político oligárquico entre Estado e Municípios. Dessa forma, 

os governadores de Estados se aliaram aos antigos chefes municipais para, entre outros 

fins, manter o controle geopolítico do país.  
                                                           
36 Ver Victor Nunes Leal, op. Cit. p. 43 
37 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O mandonismo local na vida política brasileira e outros 
ensaios. São Paulo: Alfa-Omega, 1976. 
38 QUEIROZ, op. Cit. p. 165 
39 Como foi identificado na cidade Lençóis, região da chapada diamantina na Bahia, com o coronel 
Horácio de Matos. 
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Foi nesse contexto que o então governador da Bahia, José Gonçalves da Silva40, 

pertencente ao Partido Republicano, baseado no artigo 68 da Constituição Federal de 

1891, nomeou para intendência do município de Conceição do Coité, o médico José 

Amâncio Carneiro Mota41, filiado ao Partido Monarquista. Confiando na relação que 

mantinha com os “Amâncio” desde o período imperial, quando ainda pertencia ao grupo 

conservador, e devido o poder político e econômico da família, não confiou entregar a 

intendência municipal à outra pessoa se não ao médico Amâncio. Outras razões dessa 

nomeação se deram pelo fato de que desde 1872 os “Amâncio”, detinham o centro da 

liderança na política local, bem como parte do monopólio do comércio fumageiro, 

atividades que, dentre outras, lhes rendia um natural coroamento de sua privilegiada 

posição econômica e social na localidade.     

 Assim como o “doutor” José Amâncio, muitos dos chefes políticos baianos que 

assumiram o poder local no início da República eram monarquistas, no entanto, esse 

não foi um motivo que pesou na decisão de nomeá-lo intendente municipal. Além da 

estratégia de acalmar os ânimos incontestes dos imperialistas, fiéis ao imperador até o 

término do regime, o que prevaleceu também foi o vínculo amigável que o então 

governador mantinha com o ex-capitão do Império, Antônio Manuel Mâncio, pai do 

médico Amâncio, o qual foi, segundo alguns membros da família, “vizinho de porteira” 

de um lote de terras pertencente a José Gonçalves. 

Há também indícios que reforçam o laço de amizade dos “Amâncios” com o 

governador José Gonçalves. Embora não dispomos de documentos oficiais, crer-se que 

José Gonçalves tenha sido professor de José Amâncio na Faculdade de Medicina da 

Bahia em 1881, já que o mesmo lecionava na Faculdade nesse período. Certamente que 

o propósito em unir e manter aliados para preservação da ordem republicana em 

Conceição do Coité estava assegurado com essa aliança.42  

Nesse contexto, a historiadora Hebe Maria Mattos chama a atenção e demonstra 

que, nos recém formados Estados, os potentados locais e sua clientela não pretendiam 

nem podiam ser desconsiderado do jogo político, e muitas vezes nesse jogo entraram 

                                                           
40 Médico e político baiano, sendo o 6° governador do Estado da Bahia entre o período de 1890 a 1891. 
(disponível em:  
<http://medicosilustresdabahia.blogspot.com.br/2011/02/179-jose-goncalves-da-silva.html> 
41 Médico e político baiano. Foi o primeiro intendente municipal da Villa de Conceição do Coité. 
(BARRETO, 2007 p. 110) 
42  Outras informações, ver BARRETO, 2007. 
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apoiados em verdadeiros exércitos particulares. Muitos desses potentados locais agiam 

politicamente e influenciavam decisivamente no devir da república em formação.43 

Foi a partir desse contexto que os “Amâncios” conservaram-se no cenário 

político de Conceição do Coité no limiar da República, primeiro com o médico José 

Amâncio Carneiro Mota e depois com seu irmão, o coronel João Amâncio Carneiro 

Mota. O período que vai de 1891 a 1897 ficaria marcado na história e memória do lugar 

como sendo os anos de mando da família “Amâncio”. Durante esse período as relações 

de poder dessa família estiveram efetivamente estruturadas e chegaram a seu ápice. 

 

1.2.3 Conceição do Coité sob o poder de mando local 

O estudo sobre poder local e sua relação com o Estado nacional deve respeitar o 

momento particular de mando político em cada fase histórica. Ao invés de fazer 

confusões ou imprecisões conceituais, é necessário esclarecer conceitos e teorias que 

possam melhor embasar determinada pesquisa. A partir desse ponto de vista, 

discutiremos formas de mando local que mais se assemelha aquela observada em 

Conceição do Coité, levando em consideração suas práticas políticas e as relações de 

poder nos primeiros anos republicanos. 

Nesse sentido, destacaremos dois fenômenos clássicos de poder político que se 

fez presente, ou ainda se faz, no cenário nacional. São eles: Mandonismo e 

Coronelismo. Embora haja semelhança entre ambos, notaremos as especificidades de 

cada um e de que maneira podem ser correlacionados e até mesmo caracterizados a 

realidade política circundante em Conceição do Coité. O conhecimento e diferenciação 

desses conceitos são, portanto, as chaves para a análise do jogo das relações sociais e o 

entendimento dos conflitos que tiveram curso nas formas tradicionais de exercício do 

poder local da vila de Conceição do Coité. 

O “Mandonismo” teve uma de suas elaborações conceituais feita por Maria 

Isaura Pereira de Queiroz no seu clássico estudo intitulado “Mandonismo local na vida 

política do Brasil: da colônia à Primeira República”. Nesse estudo, a autora observa 

que o fenômeno do “mandonismo” local, ao longo do período que abarca a Colônia e o 

                                                           
43 MATTOS, Hebe Maria. A Vida Política na Primeira República. In: Lilia Moritz Schwarcz (coord). A 
abertura para o mundo: 1889-1930. Vol. 3. Rio de Janeiro. Ed. Objetiva, 2012. 



 

 

27 

Império, deveu-se “à permanência de uma estrutura social baseada no latifúndio e no 

que se poderia chamar de “família grande”.44 

Coma a divisão das Capitanias Hereditárias, os senhores latifundiários, os quais 

a historiadora Maria de Lourdes Janotti apresenta como “homens bons”, se tornariam os 

chefes políticos locais, os colonos de fortuna, senhores detentor do poder que 

integrariam as oligarquias regionais. A eles eram concedidas as patentes e os demais 

postos da hierarquia social, definida pelos seus bens e/ou renda. Foi nesse sentido que se 

formou a classe senhorial dominante na colônia sob a forma do “Mando”, característica 

da política tradicional da época. Assim sendo, as famílias dos grandes latifundiários, 

proprietários de engenho e ricos comerciantes, descendentes de nobres portugueses, 

nunca deixaram de estar no poder ou explorar o Estado através da influência econômica 

ou política.45
 

Seguindo tais análises e contribuindo para reflexão desse fenômeno político, 

José Murilo de Carvalho demonstra que o “mandonismo” refere-se à existência local de 

estruturas oligárquicas e personalizadas de poder em que 

 O mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, é 
aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a 
posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que 
a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política.46 

Para esse autor, o “mandonismo” seria um tipo de poder político próprio dos 

chefes locais que existiu desde o período colonial, perpassou o Império e sobrevive 

ainda hoje em regiões isoladas. No período anterior ao federalismo republicano, os 

chefes locais gozavam de ampla autonomia, de prestígio sócio-econômico e destacado 

poder privado, visto que sua região de controle não dependia dos encargos nacionais. As 

alianças entre poder privado e público, se haviam , eram indefinidas, e os compromissos 

existentes não passavam de ordens formais.  

Nesse sentido, Gabriel Valente demonstra que  

[...] o Estado não possuía aparato administrativo e financeiro para se fazer 
presente em todas as regiões, principalmente as mais remotas. Para tanto, 

                                                           
44 QUEIROZ, 1956. p.253 
45 JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. O coronelismo: uma política de compromissos. São Paulo: 
Brasiliense, 1981. 
46 CARVALHO, José Murilo. (1999) Mandonismo, coronelismo, clientelismo; Uma discussão 
conceitual. Dados, Rio de Janeiro v. 40,  n. 2,   1997. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52581997000200003&script=sci_arttext> 
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delegava aos chefes locais as funções governamentais. Na prática, os chefes 
governavam da maneira que lhes era mais adequada, aplicando suas próprias 
leis. [...] governavam a terra, o trabalho, a política e a justiça.47 

Desse modo, Maria Isaura Pereira de Queiroz considera que, paralelamente ao 

mandonismo, veio se desenvolvendo também um poder central, “constituindo uma força 

independente com a qual é preciso contar; chega mesmo a um equilíbrio de forças, e 

governo central e mandões políticos tratam-se de potência a potência” 48 

Para Maria Isaura Pereira de Queiroz, “local” e “central” é paradoxo. O 

fortalecimento do poder local e o progressivo processo de centralização do Estado são 

incompatíveis, uma vez que a formação do Estado e, principalmente, a crescente 

centralização política e administrativa permaneceram afastadas.49 

Portanto, no Império, o centralismo da política nacional permitia aos “mandões” 

serem livres de qualquer rede de compromissos com as províncias e seus representantes. 

[...] o presidente de Província, era um homem de confiança do Ministério, 
não tinha poder próprio, podia a qualquer momento ser removido, não tinha 
condições de construir suas bases de poder na Província à qual era, muitas 
vezes, alheio. No máximo, podia preparar sua própria eleição para deputado 
ou para senado. Não existiam, portanto diálogo entre as forças dos 
proprietários rurais e o “administrador” da Província”.50 

O “mandonismo”, portanto não faz parte de uma rede compromissos, não forma 

um complexo político e por essa razão não pode ser considerado como um sistema.  

Outro poder de mando teria sua atuação incrementada, sobretudo pela 

manutenção do sistema eleitoral pautado no voto aberto, onde passaria valer o 

firmamento do compromisso entre o poder público e o poder privado. Esse instrumento 

suplementar de mando reformado seria o “Coronelismo” 51, no qual as relações de poder 

se desenvolviam a partir do “governismo”, ou seja, aliança entre o mandão local e o 

governador, uma garantia a mais para assegurar os interesses privados. 

                                                           
47 VALENTE, Gabriel. O Coronelismo no Brasil. Disponível em: 
<http://retalhosdahistoria.blogspot.com.br/2009_08_01_archive.html>  
48 QUEIROZ, 1956. P. 33 
49 QUEIROZ, 1956. p. 253 
50CARVALHO, José Murilo. (1999) Mandonismo, coronelismo, clientelismo; Uma discussão 
conceitual. Dados, Rio de Janeiro v. 40,  n. 2,   1997. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52581997000200003&script=sci_arttext> 
51 Que a partir da perspectiva de Victor Nunes Leal em sua obra “Coronelismo, enxada e voto: o 
Município e o regime representativo no Brasil”. O coronelismo é definido, como um sistema político, 
uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da República, envolvendo 
compromissos recíprocos; apesar de suas conseqüências se projetarem sobre toda a vida política do 
Brasil, a sua atuação se dá nos municípios. 
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Victor Nunes Leal, autor do hercúleo estudo sobre o tema, “Coronelismo, 

enxada e voto” considera-o como uma manifestação particular do poder privado 

convivendo com o sistema político representativo da República. O “coronelismo” seria 

assim um compromisso, uma troca de favores entre poder público que se firmava e a 

influência social decadente dos grandes proprietários de terras e outros chefes locais. O 

coronelismo, ainda segundo Victor Nunes Leal, é datado historicamente, restringi-se à 

Primeira República, surgindo dessa confluência entre um fato político (o federalismo 

implantado pela República) e uma conjuntura econômica específica.52 

No entanto, como alerta o próprio Victor Nunes Leal, o coronelismo trás em si 

um paradoxo em sua reflexão. Sendo uma conseqüência do aumento do papel político-

eleitoral da grande propriedade, esse aumento, no entanto, não se deveria ao reforço do 

poder do latifundiário, mas, ao contrário à sua decadência. E seria ao mesmo tempo a 

conseqüência do reforço do poder público ante o poder privado, e não de seu 

enfraquecimento.  Para Raymundo Faoro53, o coronelismo não representa mais do que 

uma forma particular de delegação do poder público. A influência do coronel seria 

reflexa e seu poder, submetido ao reconhecimento tácito do governo, com o qual havia 

firmado um pacto.  

O sistema coronelista configura-se desse modo numa via de mão dupla.  

“[...] Em alguns momentos, os chefes locais, controlados pelo governo 
federal, são submetidos e condicionados aos interesses políticos regionais, 
em outros momentos, é o governo federal que se submete ao poder local, 
sendo obrigado a apoiar os chefes locais no sentido mesmo de garantir sua 
autoridade diante da força armada dos mandões locais [...]”.54  

Nessa concepção, o coronelismo é, pois um sistema político, uma complexa rede 

de relações que vai desde o coronel até o presidente da República, envolvendo 

compromissos recíprocos.  

Embora o sistema coronelista seja uma especificidade da Primeira República, o 

coronel já existia desde o período imperial, onde eles recebiam a patente ou mesmo as 

                                                           
52 LEAL, p.20. 
53 FAORO, Raymundo. “Os Donos do Poder – formação do patronato político brasileiro” - 12 ed. – 
São Paulo: Globo, 1997. Vol. 2. 
54 IVO, Isnara Pereira (UESB). Mandonismo e Contextos Históricos. Disponível em: 
<http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.313.pdf>   
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compravam assumindo assim o posto de oficial da Guarda Nacional55 e a representação 

local das autoridades do Império, gozando de privilégios e cargos de confiança. Com a 

instauração da República, e a extinção da Guarda Nacional, o título de coronel 

permaneceu para aqueles que detinham consideráveis parcelas de poder político e 

econômico. Após essa resignificação, o coronel, em sintonia com o Estado, passou a 

controlar o eleitorado local em seus domínios fundiários, havendo, portanto, grande 

valorização dos grandes potentados, bem como o fortalecimento do "voto de cabresto". 

Segundo Victor Nunes Leal:  

Qualquer que seja, entretanto, o chefe municipal, o elemento primário desse 
tipo de liderança é o "coronel", que comanda discricionariamente um lote 
considerável de votos de cabresto. A força eleitoral empresta-lhe prestigio 
político, natural coroamento de sua privilegiada situação econômica e social 
de dono de terra.56 

O coronel era visto como uma pessoa que detinha várias funções sociais, 

desempenhadas a partir da forte influência que tinha sobre seus dependentes, bem como 

os aliados, empregados e capangas. Como demonstra Victor Nunes Leal,  

Dentro da esfera própria de influência, o "coronel" como que resume em sua 
pessoa, sem substituí-las, importantes instituições sociais. Exerce, por 
exemplo, uma ampla jurisdição sobre seus dependentes, compondo rixas e 
desavenças e proferindo, às vezes, verdadeiros arbitramentos, que os 
interessados respeitam. Também se enfeixam em suas mãos, com ou sem 
caráter oficial, extensas funções policiais. 57 

Esse coronel era, portanto, um grande líder municipal que ocupava um lugar de 

extremo privilégio em seus domínios de influência. Nesse sentido, tornava-se um aliado 

importante para as elites agrárias que pretendiam se reerguer após terem suas posses de 

fazendas abaladas, principalmente pela extinção da mão-de-obra escrava. 

De tal modo, somente os indivíduos possuidores de relativa propriedade de 

terras, hereditária ou adquirida, eram capazes de trocar favores ou de obter uma 

clientela. No entanto, existem divergências para esse aspecto, quando alguns autores 

afirmam que existiam outros meios de se tornar um “coronel”, até mesmo sem patente, e 

indo além da vida no campo. 

                                                           
55 Corporação paramilitar criada em 1831 para substituir as guardas municipais. Subordinada ao 
Judiciário e Ministério da Justiça representava a única força de segunda linha do Exército e da Armada. 
(NEVES, 2008, P235) 
56 LEAL, 1976, p. 23 
57 LEAL, 1976, p. 23 
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Raymundo Faoro demonstra que o poder do coronel não se assenta apenas sobre 

a questão do latifúndio, para ele o poder de mando do coronel vai além do domínio das 

posses, manda também porque reside sobre ele o prestígio e a tradicionalidade. 

Portanto, para Raymundo Faoro, pode existir coronel sem latifúndio: 

O coronel, economicamente autônomo, formara o primeiro degrau da 
estrutura política, projetada de baixo para cima. Se a riqueza é substancial à 
construção da pirâmide, não é fator necessário, o que significa que pode 
haver coronéis remediados, não senhores de terra. 58 

Eul-Soo Pang, em “Coronelismo e Oligarquias”, também demonstra que, após a 

Primeira República, outras “classes auxiliares” emanaram na arena política: advogados, 

médicos, comerciantes urbanos, oficiais militares e padres, passando também a receber 

o título de coronéis e manter o coronelismo vivo mesmo após a revolução de 1930, sob 

novas bases políticas.59 

Ana Maria Lugão afirma que nem sempre os sujeitos subalternados estavam 

submetidos ao mando dos coronéis. Para ela, Victor Nunes Leal não considerou as 

complexidades das “massas rurais” nem seu papel como sujeito histórico. De fato, 

Maria Lugão critica a visão de um Brasil homogêneo, e nesse contraponto, considera o 

rural e o camponês mais diverso, mais qualificado, mais individualizado. 60 

Ainda que existam divergências enquanto “ser coronel”, nota que há entre os 

autores convergências de idéias sobre as características do coronelismo e o papel 

fundamental do coronel na manutenção desse sistema político, cuja base era a 

reciprocidade do poder público com o poder privado. O que se pode afirmar é que o 

“coronelismo” enquanto sistema foi uma adaptação do “mandonismo” do pré-

republicano, embora não mereça ser estudado enquanto sinônimo. 

De maneira geral, podemos observar nessas discussões que a organização social 

e política do Estado que se estruturou permitiu que o poder privado fosse apropriado 

pelo poder público e que se utilizaram dele para efetuar as mais variadas formas de 

estratégias para o controle da ordem republicana. Por um lado, os mandões locais 

                                                           
58 FAORO, 2001, p. 700 
59 PANG, Eul-Soo. “Coronelismo e Oligarquias. 1889-1934.” A Bahia na Primeira República 
Brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira; 1979. 
60 RIOS, Ana Lugão. “Campesinato negro no período pós-abolição: repensando coronelismo, enxada 
e voto” Cadernos IUH Ideias, 76° edição, 2002. 
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recebiam considerável respaldo político, por outro, permaneceriam subordinados social 

e politicamente à ordem estadual e federal. 

Conceição do Coité entra categoricamente como parte dessa discussão por 

constatar que, entre o período de 1891 e 1897, seus líderes locais estavam envolvidos 

diretamente com o governo do Estado na consolidação do poder da Vila. Ainda mais 

por entender que as relações política de compromissos e as trocas assimétricas que se 

estabeleceram na Primeira República, marcado pelas extensas bases representativas, 

nessa localidade se fizeram presentes.  

Portanto, confiamos que a “política de reciprocidade”, percebida também em 

Conceição do Coité nos primeiros anos republicanos, esteja vinculada ao sistema 

coronelista. No entanto, para que possamos reforçar a especificidade do fato, será 

necessário observar e discutir com maior ênfase as relações de poder e atuação política 

da família “Amâncio”, na representatividade dos intendentes José Amâncio e João 

Amâncio, disputando o poder de mando local com o Padre Marcolino Francisco de 

Souza Madureira. Exercício que propomos para o próximo capítulo. 

 
 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2. A Família e o Poder  

 

2.1 – Formação de uma identidade familial  

 

Existem diversos conceitos específicos de família considerados pela 

historiografia, segundo regiões e níveis sociais em que aparece. No entanto, ela não foge 

de uma noção geral, um modelo generalizado à situação, época e lugar. Por essa razão, 

qualquer estudo sobre a família deve levar em consideração as características de 

funcionamento, extensão e funções dentro de cada modelo proposto. 

Nesse sentido, o modelo de família que mais se identifica ao objeto do presente 

estudo é o da família patriarcal. Através desse modelo familiar, Gilberto Freyre, na 

década de 1930, esboçou o perfil da sociedade patriarcal brasileira, cujo sentido está 

ligado à colonização portuguesa sob as influências negra e indígena. Foi, portanto, a 

partir desse modelo familiar que se estruturou o tripé fundamental da sociedade 

brasileira, cuja base era o latifúndio, a escravidão e a economia agro-exportadora. A 

família senhorial seria, portanto, o resultado desse tripé e seu patriarca (comumente o 

senhor de engenho) constituía-se, além de um chefe econômico, um chefe de poder.61   

De acordo com Freyre, a família patriarcal é um modelo de família numerosa, 

que além da composição conjugal e seus filhos, inclui considerável número de 

agregados, entre eles, parentes, criados, aderentes e escravos. Este modelo de família 

configurou-se como unidade política, social e econômica, a qual teria um papel 

fundamental na definição do perfil da sociedade brasileira. 

Vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, a família colonial 
reuniu, sobre a base econômica da riqueza agrícola e do trabalho escravo, 
uma variedade de funções sociais e econômicas. Inclusive, como já 
insinuamos, a do mando político: ou oligarquismo ou nepotismo, que aqui 
madrugou, chocando-se ainda em meados do século XVI com o clericalismo 
dos padres da Companhia. (...) Pela presença de um tão forte elemento 
ponderador como a família rural ou, antes, latifundiária, é que a colonização 
portuguesa do Brasil tomou desde cedo rumo e aspectos sociais tão diversos 
da teocrática, idealizada pelos jesuítas - e mais tarde por eles realizada no 
Paraguai - da espanhola e da francesa.62  
 
 

                                                           
61 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal.  29 ed. Rio de Janeiro: Record, 1994 [1933].  
 
62  FREYRE, 1994. p 22-23. 
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Nesse sentido, Gilberto Freyre parte do pressuposto de uma família patriarcal 

rural e ampla existente desde o período colonial até o final do século XIX, e que se 

transforma em nuclear, ao inserir-se no ambiente urbano e moderno do século XX. Foi 

esse modelo de família patriarcal, transportada de Portugal para o Brasil, que se instalou 

com mais ênfase no Nordeste do país, adaptando-se às circunstâncias do meio e 

assumindo formas diferentes de acordo com o lugar.63  

Após a instauração da República, e com os novos arranjos políticos, interesses 

particulares e ligações de amizade e de sangue se tornaram fatores preponderantes para 

que proprietários de terras e /ou chefes políticos locais do interior se inserissem na 

política. Dessa relação constituía-se a parentela brasileira, outra modalidade sui generis 

de família, que tem considerável significação com nosso objeto de estudo nesse ponto: a 

família “Amâncio” de Conceição do Coité.64 

Em sua obra O Coronelismo numa interpretação sociológica, Maria Isaura 

Pereira de Queiróz estabelece uma primorosa definição do fenômeno “parentela 

familiar”, ao conceituá-lo como um “grupo de parentesco de sangue formado por várias 

famílias nucleares e algumas famílias grandes”, isto é, que vai além do conjunto 

formado pelo pai, mãe e filhos, vivendo cada qual em sua morada.65   

Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz, dessas relações de amizade e 

parentesco surgia uma espécie de solidariedade tribal que ligava entre si largas 

repetições de “grupinhos” pelo interior brasileiro.66 Tal ligação, como afirma André 

Heráclio do Rêgo, deveu-se a dois momentos essenciais no quadro da vida familiar: o 

batismo e o casamento.67  

O apadrinhamento, o casamento e outras relações de amizade eram elementos 

primordiais na constituição de grupos de parentela por todo o país, no Império e na 

Primeira República. Esses ritos católicos eram considerados sagrados e consolidavam 

                                                           
63 Idem. Ibidem. 
64 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O Mandonismo Local na Vida Política Brasileira e Outros 
Ensaios. São Paulo: Alfa-Omega, 1976. 
65 Idem. Ibidem. 
66 Idem. Ibidem. 
67 RÊGO, André Heráclito do. Família e Coronelismo no Brasil: uma história de poder. São Paulo: A 
Girafa Editora, 2008. 
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laços sociais, unindo, na maioria das vezes, chefes políticos e seus dependentes, 

servindo enquanto instrumento de poder e autoridade.68  

Portanto, é verdade que os chefes políticos locais, através de sua rede de 

parentes e afilhados, mantinham outros políticos, e também amigos e jagunços69 ao seu 

redor em grandes números. Desse modo, grande parte dos moradores de uma 

determinada localidade se articulava em torno de sua família que dispunha de vantajosa 

condição financeira e tradição política em sua região.   

Esses foram, portanto, artifícios complexos utilizados como mecanismos de 

dominação, ou estrutura de composição de grupos políticos. Em Conceição do Coité, na 

segunda metade do século XIX, temos exemplos substanciais dessas práticas. A 

historiadora, Iara Nancy Araújo Rios observou que além de participarem de transações 

comerciais com terras e escravos, estas famílias também se relacionavam no contexto 

sagrado do matrimônio. 

O Capitão Antonio Manuel Mancio, proprietário de terras e escravos e 
também Juiz de Paz da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Coité – 
antes de eleito, exercia a função por indicação do Presidente da Província da 
Bahia -, casou sua filha Alexandrina Maria de Jesus, com o Alferes Antonio 
Apolinário da Mota e um filho, o Tenente Antonio Manuel Mâncio Júnior, 
era casado com Izabel Maria de Jesus, a irmã do Alferes Antonio. Sua outra 
filha, Izabel Maria de Jesus casou com Antonio João da Cunha, filho de um 
proprietário renomado na freguesia, José Antonio da Cunha.70 
 
 

Foi, portanto, através dos registros eclesiásticos de batismo e casamento, 

pesquisados por Iara Nancy Araújo Rios, que evidenciamos estes laços de cordialidade. 

Assim, essas famílias ampliavam seus domínios econômicos e políticos, mantendo, 

quase sempre, o poder e o status. 

 

2.2 - A família Amâncio: os donos do poder em Conceição do Coité 

A família “Mâncio” (também chamada Manso ou Amâncio) é uma das mais 

antigas de Conceição do Coité, teria origem portuguesa (desconhecemos a região) e 

segundo membros da própria família, teria chegado ao Sertão dos Tocós no final do 

                                                           
68 RIOS, Iara Nancy Araújo. Nossa Senhora da Conceição do Coité: poder e política no século XIX. 
Mestrado em História. Departamento de Ciências Humanas e Filosofia. UFBA. Salvador 2003. 
69 Espécie de capanga. Indivíduo que prestava-se ao trabalho paramilitar de proteção e segurança às 
lideranças políticas locais. 
70 RIOS, Iara Nancy Araújo. História, Terra e Poder. ANPUH/UEBS, 2002. Disponível em: 
<http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_I/iara_nancy.pdf> 
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século XVIII, desprovida de bens e fortunas.  Seu patriarca, o peão Manoel Mâncio da 

Cunha, morava como agregado dos Guedes de Brito71, na fazenda Berimbau, próximo à 

fazenda Coité, e tornou-se visível naquele meio por desempenhar com total dedicação 

seu laborioso ofício. Embora na condição de “peão”, não disfarçava o anseio de tornar-

se um afamado fazendeiro e senhor de muitos escravos.72  

Assim, Manoel “Mâncio”, depois de alguns anos de trabalho, juntou alguns 

contos de réis e investiu na compra de alguns escravos que pudesse lhe ajudar na lida da 

fazenda Berimbau, grande e produtiva. Conforme o censo de 1786, Manoel Mâncio, 

com então 31 anos de idade e casado com D. Bernarda Maria, de 22, já possuía nove 

escravos: cinco mulheres e quatro homens; posse que lhes rendeu reconhecimento, 

respeito e prestígio na região. Alcançar o poste de grande fazendeiro era uma questão de 

tempo.73
 

A partir da compra da fazenda Coité, em 1808, Manuel Mâncio passou a ter 

influência direta no cotidiano do lugar, ao passo que a localidade ia crescendo em 

número de casas e gente. Com a obtenção de considerável autonomia, Manuel Mâncio 

resolveu deixar a Fazenda Berimbau e trazer sua família para residir e cuidar de suas 

próprias terras, além de que, segundo membros da própria família, a fazenda Berimbau 

ficava distante da capela e Manoel não costumava ausentar-se dos eventos da Igreja.74 

O tempo passou e o já afortunado Manoel Mâncio, agora na companhia de 

filhos, netos e genros, viu sua geração espalhar-se por outras fazendas circunvizinhas: 

Boa Vista, Cajazeiras, Mocambo, Santa Rosa, Pinda, Salgada, e muitas outras, até 

tornar-se conhecida nas redondezas dos Tocós. Os filhos que permaneceram no arraial 

de Coité, participando ativamente de todas as fases de sua transformação, aumentaram 

gradualmente suas influências política e econômica no lugar, e aos poucos ganharam o 

status de “os novos donos” de Coité.75 

No início do século XIX, a Família “Amâncio” já possuía grande influência na 

vida administrativa do arraial Coité, inclusive tendo alguns membros como 

representantes oficiais do lugar, fortalecidos pelo poder privado de suas terras. Foi o 
                                                           
71 Proprietários de terras no sertão Oeste e Sudoeste baianos à margem direita do rio São Francisco, entre 
este e as nascentes do Itapicuru e Jacuípe, subindo o São Francisco até a nascente do rio Paraguaçu.  
72 OLIVEIRA, Vanilson Lopes de. Conceição do Coité e os Sertões dos Tocós. Conceição do Coité, 
BA: Clip, 2002. 
73 Lista dos moradores da Freguesia e Vila de São João de Água Fria. Cad.6ª. OLIVEIRA, Vanilson 
Lopes de. Conceição do Coité e os Sertões dos Tocós. Conceição do Coité, BA: Clip, 2002.p 25. 
74 Ver Vanilson Lopes. 2003. p 12. 
75

 Termo utilizado até os dias atuais pela população coiteense ao se referir à família “Amâncio”. 
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caso do capitão Antônio Manoel Manso, que após a morte do seu pai Manoel Mâncio da 

Cunha, passou a administrar partes dos seus bens, elevando as posses e o nome da 

família. 

Proprietário de terras e escravos, o capitão Antônio Manoel Manso viria a ser, 

também Juiz de Paz da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Coité, a partir de 

185576. Porém, mesmo antes de ser eleito, já exercia a função por indicação do 

Presidente da Província da Bahia.77 Teve seis filhos78, dos quais aquele que mais 

prosperou econômico e politicamente foi Antônio Manoel Amâncio Junior, conhecido 

popularmente por Antônio Zuzinha.79  

Podemos até aqui concordar com Iara Nancy Araújo Rios80, quando afirma que 

“ser proprietário de terras e escravos era um indicativo de poder, riqueza e domínio”. 

Concomitantemente, Vitor Nunes Leal explica que  

Ser senhor de terras era também ser senhor de pessoas, seja dos trabalhadores 
escravos e, em alguns casos, de trabalhadores pobres livres. A produção de 
dependentes aumentava com os valores paternalistas de pai e marido, 
alargada com a atuação na vida pública, subordinando por outros mecanismos 
de poder outras tantas pessoas e ainda estabelecendo relações de fidelidade e 
obediência81   
 

Associando essas análises a família Amâncio, nota-se que esse era um grupo 

sócio econômico específico, legitimado no poder que também se reproduzia em 

atividades/funções sociais que extrapolavam a esfera estatal e permeavam decisões na 

esfera privada no arraial de Coité.  

No entanto, devemos levar em consideração que além de suas terras, escravos e 

bens diversos, a família Amâncio gozou de outros meios que lhes rendiam regalias, 

imunidades e prestígio social. Foi o caso do recrutamento de milícias paramilitares, 

                                                           
76 Morreu no dia 20.04.1856. Na certidão de óbito consta como causa da morte “moléstia de peito ou 
febres”, mas há um indicativo de “envenenamento como afirma sua filha Alexandrina” – Secretaria do 
Bispado de Feira de Santana. Livro de Óbitos Nº 01 da cidade de Conceição do Coité. Ver Iara Nancy 
Araújo Rios, 2003. 
77 Não sabemos com exatidão quem. 
78 Além destes filhos, o Capitão Antonio Manuel Mancio, teve mais três filhos legítimos com Theresa 
Maria de Jesus, a saber: Felipa Maria de Jesus, Joana Cirila de Araújo e João Manoel Amâncio. Ver 
Vanilson Lopes de Oliveira, 2002, p 25. 
79 Lista dos moradores da Freguesia e Vila de São João de Água Fria. Capitão Apolinário da Silva. Cad.6. 
Ver Vanilson Lopes, 2002. p 25. 
80 RIOS, Iara Nancy Araújo. Nossa Senhora da Conceição do Coité: poder e política no século XIX. 
Mestrado em História. Departamento de Ciências Humanas e Filosofia. UFBA. Salvador 2003. 
81 LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Omega, 1975. 
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incorporada ao Regime das Ordenanças desde 1758, que transformava as províncias em 

distritos militares, tendo cada localidade um ou mais capitães.82 

Erivaldo Fagundes Neves mostra em seu livro Uma comunidade sertaneja: da 

sesmaria ao minifúndio que 

As milícias não remuneram seus efetivos, que se fardavam, armavam-se por 
conta própria e pagavam tributos pelas patentes. Gozavam, em contrapartida, 
de privilégio, prestígio social e imunidade. Os comandantes superiores 
distribuíam os principais cargos da administração pública entre seus homens 
de confiança [e com eles]  controlavam as instituições sociais das suas 
respectivas área de domínio socioeconômico e político-administrativo.83 
 

As milícias, expressão de poder local, providas quase sempre da propriedade 

fundiária, instrumentalizavam o domínio dos chefes locais em suas áreas de atuação, 

acrescentando-lhes um poder político muitas vezes incontestável. Foi assim que o 

Capitão Antônio Zuzinha, um dos responsáveis pelo regimento das milícias nos sertões 

dos Tocós conseguiu sua patente e a condição de maior liderança política de Coité na 

segunda metade do século XIX. 84 

Antônio Zuzinha também fora agraciado por ver seus cincos filhos prosperar na 

política e nos estudos. Foram os casos de João Amâncio Carneiro da Mota (João da 

Pedreira) e José Amâncio Carneiro da Mota, duas figuras que, como o pai, atuou 

fortemente no cenário político de Coité, e consideravelmente contribuíram para o 

desenvolvimento do lugar, aumentando assim, o predomínio de membros de um mesmo 

núcleo familiar.85 

 

2.2.1 Os irmãos “Amâncio” e a sequência do mando político 

Referente a José Amâncio Carneiro Mota, nenhum documento oficial e 

específico que registrasse a data do seu nascimento e casamento foi encontrado. Porém, 

descobrimos, através do cruzamento de fontes, que foi na década de 1860 que o mesmo 

foi morar em Salvador para cursar medicina na antiga Escola de Medicina da Bahia. 

Notadamente, escolhia um rumo diferente de seus irmãos, que desde que o arraial se 

tornara Freguesia em 1855, desempenhavam funções políticas, sempre aumentando o 

poder de mando local da família Amâncio. 
                                                           
82 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma Comunidade Sertaneja. Da sesmaria ao minifúndio: um estudo 
da história regional e local. Salvador. EDUFBA, 1988. p 229. 
83 Idem. Ibidem. p.230. 
84  Idem. Ibidem p. 231. 
85 Ver Vanilson Lopes, 2003. p. 13. 
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O envolvimento e ascensão de José Amâncio Carneiro Mota na vida pública, 

ligado ao mundo político partidário do município de Conceição do Coité estão 

vinculados a três aspectos: o primeiro por ser filho do Coronel Antônio Zuzinha, líder 

local e chefe dos Amâncio no final do Império; o segundo por obter o prestígio da 

palavra, afinal ser doutor naquela época não era comum; e o terceiro por manter 

considerável conhecimento com os políticos da época, seja da base aliada do seu pai ou 

não.  

No entanto, vale destacar que José Amâncio não tivera tempo para participar 

ativamente da vida pública da freguesia do Coité, nos tempos de estudante. O ofício da 

faculdade parecia lhes consumir muito tempo e dedicação. Vir a Coité e voltar em 

menos de dois dias se tornava cansativo, isso se a viaje fosse feita de trem. O vínculo 

político restringia-o quase sempre aos acontecimentos de Salvador. Por tudo isso, sua 

presença no cotidiano de Coité não fora tão percebida, mesmo assim, o fato de ser filho 

do mandatário local já o tornava uma figura pública.  

Terminado o curso de medicina, em 18 de dezembro de 1886, tendo escrito seu 

trabalho final sobre a lepra, José Amâncio não demorou muito tempo em Salvador e 

logo voltou pra sua terra de origem, para iniciar seus trabalhos ligados a medicina. Ali 

trabalhou cerca de quatro anos e teve sua primeira responsabilidade como pessoa 

representativa do lugar: fora nomeado Juiz de Paz no término do período Imperial. 

Nesse período se casou com Lúcia Pinto de Farias Motta, natural de Alagoinhas, com 

quem teve os seguintes filhos: Jose Amâncio de Farias Mota (Zuza), Luiz Amâncio de 

Farias Mota, Alaci de Farias Mota e Reginaldo de Farias Mota. 86 

Após atuar como médico e Juiz de Paz, José Amâncio foi convocado por seu pai 

para assumir a intendência do recém fundado município de Conceição do Coité. Nessa 

circunstância, acreditamos que um dos o motivos que reforçou sua nomeação fora o fato 

de seu pai, Antônio Zuzinha, admitindo forçadamente que a República fosse de fato o 

então regime a ser exercido, escolheu seu filho, vindo da capital com muito saber e 

formalidade inaugurar aquele regime que dizia ser novo. E foi assim que no dia 30 de 

                                                           
86 BARRETO, Orlando Matos. Conceição do Coité: da colonização à emancipação: 1730-1890. 
Conceição do Coité: Nossa Gráfica, 2007. OLIVEIRA, Vanilson Lopes de. Conceição do Coité e os 
Sertões dos Tocós. Conceição do Coité, BA: Clip, 2002. 
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dezembro de 1890 deu início à sua administração sempre acatando as ordenanças de seu 

pai, ainda tido como o grande líder político no município.87 

É de grande importância ressaltar que existia uma diferença entre ser o líder 

político em um dado lugar e ser apenas o intendente. Gedean Gomes Leite nos chama 

bem atenção ao dizer que 

(...) ser intendente significava apenas ocupar um posto, um cargo criado de 
acordo com a Constituição da Bahia de 02 de julho de 1891. É lógico que 
esse posto representava também um lugar de poder, de respeito e de 
influência, mas em alguns casos, não era de interesse de um chefe político ou 
pelo menos não lhe era conveniente, o pleito ou a ocupação da Intendência. 
Às vezes, era mais interessante, e menos desgastante, para o verdadeiro chefe 
que a intendência fosse ocupada por alguém de sua confiança.88 

 
 Logo que inaugurou a intendência de Coité em 1890, o médico José Amâncio 

instituiu a primeira constituição municipal, o código de postura do município, que das 

57 posturas89 apenas duas não estavam ligadas as questões de saúde coletiva. Fator que 

desagradou alguns cidadãos naquele lugar, a exemplo do padre Marcolino Francisco de 

Souza Madureira, que através do envio de correspondências pessoais ao próprio José 

Amâncio, advertia que a vila de Coité carecia de outras exigências, a exemplo da 

obrigatoriedade do pagamento de impostos, construção esteticamente correta da vila e 

do racionamento de água, já que desde 1890 não chovia regularmente na região.90 

José Amâncio esteve na gerência da intendência municipal da vila de Coité até 

1893, quando seu mandado acabou e foi sucedido por Antônio Félix de Araújo, também 

ligado ao seu grupo político. No entanto, não deixou de participar, indiretamente, das 

decisões cabíveis quando se tratava de assuntos públicos. Pouco tempo depois, no ano 

de 1895, seu irmão, o coronel João Amâncio, assumiu a intendência municipal 

solidificando o poder da vila à família “Amâncio”. 

O coronel João Amâncio (João da Pedreira), nasceu no dia 22 de outubro de 

1865, na Fazenda Berimbau, distante duas léguas de Coité e foi intendente durante o 

período de 1895 a 1896.91 De acordo com algumas informações contidas nos livros de 

compra e venda de escravos, mostrava jeito rústico, bravo e destemido, às vezes abusivo 

em defender suas fazendas e sua família. 
                                                           
87  Arquivo Público do Estado da Bahia. Doc n° 3444/63. 
88  LEITE, Jedean Gomes. “Terra do frio”, coronéis de “sangue quente”? Política, poder e alianças 
no Morro do Chapéu (1919-1926). Dissertação de mestrado: UEFS, 2009. p. 61.  
89 Arquivo Público do Estado da Bahia. Doc n° 3444/63. 
90 Arquivo Público do Estado da Bahia. Série Correspondências dos Vigários de Conceição do Coité. 
91 OLIVEIRA, Vanilson Lopes de. Conceição do Coité e os Sertões dos Tocós. Conceição do Coité, 
BA: Clip, 2002. 
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Num caso curioso, Tasso Franco relata que, João da Pedreira, seu irmão 

Benedito Amâncio, também coronel, e seu pai teriam impedido que os trilhos da 

ferrovia92 passassem numa de suas fazendas, sob alegação de que o trem poderia matar 

o gado e imaginando que suas filhas pudessem “fugir” com algum forasteiro. Contando 

com o prestígio que tinha com os políticos da época, conseguiu desviar a ferrovia para 

Salgadália, distante três léguas e meias de sua propriedade.93 

Associarmos esse fato às afirmações de Erivaldo Fagundes Neves de que possuir 

uma patente da Guarda Nacional significava ser detentor de um poder privado, 

transposto para a esfera pública, garantindo a manutenção da ordem e a reprodução das 

estruturas locais de poder, principalmente quando fazia parte do grupo da situação. 

Desse modo, os grupos dominantes mantiveram-se vigorosamente no controle das 

estruturas de mando regionais e principalmente locais.94  

Porém, foi no período de seu mando político como intendente municipal da vila 

de Coité, que João Amâncio viu a disputa pelo poder local torna-se acirrada. Um 

período marcado por intensas intrigas políticas e que entrou pra história do lugar. 

Apontaremos sob quais situações se deram as principais oposições sofridas pelo 

intendente João Amâncio, indicando seu maior opositor. 

 

2.2.2 O padre Madureira e o declínio político dos “Amâncios” 

Em 1891, a vila de Conceição do Coité já era virtuosamente conhecida nos 

Sertões dos Tocós por seu afamado crescimento econômico e também pelo privilégio de 

sua localização, já que continuava servindo como ponto de apoio para os viajantes que 

iam do Recôncavo baiano até as minas de ouro de Jacobina, ou inversamente. Esse 

período ganha destaque ainda pelas disputas de poder local, que envolvia duas figuras 

de respeito e carisma: o intendente José Amâncio Carneiro Mota e o Padre Marcolino 

Francisco de Souza Madureira, principal responsável pelo declínio político dos 

“Amâncios” na vila do Coité. 

                                                           
92 Decreto 1.299 de 19 de dezembro de 1853 que concedia a construção de ferrovias por quase todo o 
Império. FRANCO, Tasso. Serrinha: a colonização portuguesa numa cidade do sertão da Bahia. 
Salvador: EGBA, 1996, p.73. 
93 FRANCO, Tasso. Serrinha- A colonização Portuguesa Numa Cidade do Sertão da Bahia. Salvador: 
EGBA, 1996, p. 74. 
94 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma Comunidade Sertaneja: Da Sesmaria ao Minifúndio, História 
Regional e Local. Salvador-BA: Edufba, 1998. p. 238-239. 
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Oriundo da antiga vila de Jequiriçá, sua terra natal, na Bahia, chegando a Coité 

no ano de 1869, o padre Madureira atuou como vigário encomendado da paróquia local 

e foi o pioneiro na construção do cemitério e da atual capela, hoje modernizada.  Com 

grande apreço e amizades na vila e nos Sertões dos Tocós, não media esforços para 

servir nas localidades que sentiam a falta de padres, e desde cedo demonstrava sua 

aptidão pela política e sua oposição à forma de mando aristocrata do médico José 

Amâncio frente à administração da vila do Coité.95  Aos poucos foi se tornando notório 

pelo seu perfil religioso e político.  

 

Foto extraída do livro “Conceição do Coité e os Sertões dos Tocós”, de Vanilson Lopes de Oliveira 
Conceição do Coité, BA: Clip, 2002. 

O padre Madureira mostrava-se um político por excelência, admirador do novo 

regime, estava sempre envolvido nos assuntos públicos e reconhecidamente contribuiu 

para o crescimento do município, chegando a fazer parte do Conselho Municipal e ser 

intendente em 1897.96   

No entanto, as participações públicas do padre Madureira geravam demasiada 

contestação por parte dos “Amâncio”, que desde o final do império incomodavam-se 

com tal postura do padre. Sempre que algo se relacionava aos “Amâncios”, era certo o 

padre se opor. Lembramos o caso do trem, quando o padre Madureira questionava as 

medidas “anti-modernas” do Capitão Antônio Zuzinha em impedir que a linha férrea 

passasse pelas terras do Coité, ou mesmo o monopólio do poder nas questões 

administrativas. Bastava à tomada de decisões públicas pelos “Amâncios”, lá estava o 

padre Marcolino Madureira para dá seu “pitaque”. Uma dúvida, portanto, soava entre os 
                                                           
95 Ver Vanilson Lopes. 2002. p 33. 
96 Idem. 
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“Amâncios” e até mesmo entre os moradores da vila: “padre pode se meter em 

política?” 97 

Historicamente, sabemos que a politização do clero brasileiro, a partir da metade 

do século XVIII, transformou esta classe em uma potencial ameaça à estabilidade do 

Estado.  Embora o governo imperial tenha implementado uma política de despolitização 

do clero, foi na República, em 15 de maio de 1891 que um documento encíclico da 

Igreja, conhecido por ‘Rerum Novari’98, sugeria promover mudanças nas relações entre 

patrões e empregados, e a necessidade da participação ativa dos cristãos católicos no 

âmbito da política social. Essas idéias seriam reforçadas e re-elaboradas em diversos 

documentos posteriores, cujo conjunto forma a Doutrina Social da Igreja99.  

Acreditamos que, a partir dessa conjuntura, o Rerum Novare serviu como mais 

uma justificativa para que o Padre Madureira, conhecedor de seus direitos, se “metesse” 

na política coiteense tão afundo. Não encontramos nenhum registro escrito que 

comprove, mas segundo relatos orais confirmados por membros da família “Amâncio”, 

com base em seus antepassados, o então padre utilizava o altar, num processo de 

conscientização à luz da verdadeira leitura do evangelho para desqualificar a cultura 

política do lugar e indicar os erros do intendente José Amâncio frente à administração 

local. Não julgamos essas informações como verídicas, mas elas sustentam presunções 

que, durante sua permanência na vila, o padre Marcolino Madureria passou a ser 

encarado com afronta pelos políticos da situação. 

Na tentativa de subjugar os acometimentos com o padre Madureira, o intendente 

José Amâncio construiu estratégias para se defender ante a ameaça do pároco, tentando 

expugnar todos os insultos, e, principalmente, fazer com que seu prestígio com o 

governador do Estado não fosse abalado. Logo, pensou nos benefícios possíveis para a 

vila e seus habitantes.100   

Segundo nossas principais fontes, correspondências pessoais, José Amâncio, no 

ano de 1891, enviou várias solicitações de cisternas e poços artesianos ao governador 

                                                           
97  SILVA, Marinélia Souza da. Memórias em Conflito ou Padre não deve se meter em política. São 
Paulo: Nelpa, 2010. 
98 Carta Encíclica de sua Santidade O Papa Leão XIII sobre a condição dos trabalhadores (1891). 
99 Proposta oficial universalista composta de princípios e ensinamentos norteadores da ação social dos 
cristãos, com destaque para a preocupação com os pobres (questão premente do mundo contemporâneo). 
SILVA, Marinélia Souza da. Memórias em Conflito ou Padre não deve se meter em política. São Paulo: 
Nelpa, 2010. 
100 Conclusões obtidas após análises das inúmeras solicitações de serviços públicos para a Vila de Coité 
no período entre 1891 e 1893. 
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José Gonçalves da Silva. Era evidente, segundo o jogo político da época, que o então 

governo do Estado aderisse aos pedidos dos chefes locais do mesmo grupo político. E 

assim, as verbas necessárias para a construção de poços e cisternas chegavam à 

intendência do município de Coité. As solicitações partiam também para remédios, 

verbas para ajudar os flagelados da seca e muitas outras, a exemplo dessa solicitação de 

recursos financeiros: 

Paço do Conselho Municipal da Vila de Conceição do Coité, em 25 de Abril 
de 1891. 
Exs. Senhor 
A Intendência Municipal desta Villa tendo em consideração a grande seção 
que está acometendo a população desvalida deste município e que para esta 
Villa tem afluído crescido o número de pessoas em procura de meios de 
subsistências e trabalho para poderem se manter, sem encontrá-las aqui, e não 
dispondo esta Municipalidade de meios capazes de aproveitar as pessoas 
válidas  em obras púbicas por ainda faltar–lhe recursos e nem tal população 
encontra-se trabalho  em obras particulares, e desta arte atenuar-lhe  ao 
penúria da fome, reunido hoje  em sessão extraordinário resolve a solicitar-
vos uma quantia em benefício de tais famintos aproveitando os seus serviços 
em obras púbicas. Este sentido recorre aos vossos sentimentos governosos e 
espera que tenhas sua devida atenção a que a vos imploro. 
Nos servimos da oportunidade para restaura-vos a segurança de nossa mui 
elevado estima, consideração e admiração ao vosso tino administrativo e 
sábio governo. 
Saúde e fraternidade 
Dr. José Amâncio Cunha da Motta. Intendente101 
 
 

Não encontramos resposta escrita do governador José Gonçalves frente a essa 

solicitação do intendente José Amâncio. Porém, dar-se a entender, que muitas outras 

solicitações foram atendidas, a exemplos das construções de poços artesianos e 

cisternas, pois ainda hoje existem evidências concretas de tais construções com as 

marcas do período. 

No montante das correspondências que encontramos, pudemos observar que na 

maioria delas havia pedidos de carros pipas, cisternas e outros meios que amenizassem 

os castigos da estiagem que assolava a região entre 1891 e 1893102. 

Conselho Municipal da Villa de Conceição do Coité, em 14 de Novembro de 
1891. 
O Conselho Municipal desta Villa, reunindo em sessão extraordinária hoje, 
interpretando a dolorosa aflição e a miséria de que tem sido vítimas os seus 
municípios vem com o devido respeito (...) o estado crítico e de miséria deste 
município flagelado pela seca, porque essa assolando todo o sertão do nosso 
entristecido Estado. 

                                                           
101 Arquivo Público do Estado da Bahia, Fundo: Interior e Justiça. Grupo Gabinete, caixa: 34-38 Maço-
01. 
102 Depois de outubro de 1891, quando o governador José Gonçalves da Silva foi deposto, assumia o 
cargo interinamente Tude Soaras Neiva. No mesmo ano, em 23 de dezembro, Leal Ferreira tomava frente 
do governo do Estado, até 28 de maio de 1892. A partir daí Rodrigo Lima assumia até 1896. 
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O município está totalmente despovoado, toda população tem emigrado (...) 
pela sede e fome o arraial de Valente e todas as fazendas vizinhas estão 
completamente abandonadas, acrescido número de famílias abandonarem 
suas moradias e a (...) procurarão esta Villa com o fim de obter alguma (...) 
trabalho e a gerar, e deste mesmo grande número a migrarem a falta de meios 
e até (...) que nesta Villa já não há (...) 
Renovo a segurança de verdadeira estima e consideração a V.ex ª 
Saúde e fraternidade 
Ilustríssimo Dr. Governador do Estado da Bahia 
O intendente: Dr. José Amâncio Carneiro da Mota103 
 

No entanto, por trás dessas solicitações havia um recurso utilizado para criar boa 

imagem na mente dos padecidos pela seca frente ao chefe político e intendente do lugar. 

Daí, reconhecemos que a própria seca era um problema social que se tornava um 

instrumento estratégico da política, que tanto José Amâncio quanto outros políticos da 

época utilizaram como políticas públicas institucionais para garantir a dependência de 

seus “eleitores”. 

Não chega a ser curioso que a maioria desses pedidos fossem aceitos pelo 

governador José Gonçalves. Vitor Nunes Leal chama atenção para isso ao dizer que o 

excessivo poder dos chefes locais resultaria na “proteção desmesurada” dos 

governadores do Estado. O governo estadual daria ‘carta-branca’ ao poder local dos 

“coronéis”, que promoveriam melhorias nos serviços e utilidades públicas. Como afirma 

Leal, ser situacionista significava ter tudo, ao passo que fazer oposição representava 

estar condenado à derrota perpétua.104 

Se aqui podemos apostar num fato que fez com que o padre Marcolino 

Madureira não conseguisse ‘ser ouvido’ pelo governador José Gonçalves, apostaríamos 

ser a sua contestação feita ao grupo político da situação na esfera municipal e estadual. 

Nesse sentido Vitor Nunes Leal assegura: 

(...) O maior mal que pode acontecer a um chefe político municipal [ou 
alguém que deseja ser] é ter o governo do estado como adversário, sendo, 
portanto, compreensível que os chefes locais lutassem, na verdade, para 
disputar, entre sim, o privilégio de apoiar o governo e nele se amparar.105 
 

Assim confiamos que, prevendo não ter o apoio do governador, muito menos ter 

suas solicitações atendidas por ser oposição ao governo local e estadual, o padre 

Madureira preferiu disputar dentro do próprio município de Coité a intendência do 

lugar, utilizando a Igreja e os fiéis como principal suporte. Porém, mesmo desgastando a 

figura do intendente José Amâncio, o padre Madureira ainda não conseguia realizar seu 
                                                           
103 Arquivo Público do Estado da Bahia, Fundo Interior e Justiça. Grupo Gabinete, caixa: 34-38 Maço-01 
104  Ver Leal, 1978. p 51. 
105  Idem. Ibidem p.51. 
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maior desejo: assumir a intendência da vila de Coité desbancando o então médico José 

Amâncio e seu grupo político.  

O período entre 1891 e 1895 não apresentou nenhuma surpresa na administração 

política da Vila de Coité. Os “Amâncios” e seu grupo político continuavam sendo “os 

donos de Coité”, tanto na representatividade do intendente José Amâncio Carneiro da 

Mota, quanto do seu sucessor, o coronel Antônio Félix de Araújo, que assumiu a 

intendência do município entre 1893 a 1895. Entretanto os acontecimentos nos anos 

seguintes mudariam o cenário político e o então padre Madureira mostrava sua força 

frente ao recinto da política coiteense, ganhado espaço no corpo administrativo da vila, 

na condição de conselheiro, participando de decisões públicas e cada vez mais se 

mostrando próximo de assumir a administração do município. 

O ano de 1896 reservava o período de maior conflito político na vila de 

Conceição do Conceição e culminou com a saída dos “Amâncios” frente ao poder de 

mando da localidade. O intendente, coronel João Amâncio Carneiro Mota (João da 

Pedreira) irmão do médico José Amâncio, era o principal alvo nas denúncias do padre 

Marcolino Madureira, que utilizava de todas as provas cabíveis para criminar os irmãos 

“Amâncios” e suas alianças partidárias.  

A audácia com que affirmam os depuradores das eleições de 22 de março 
(...). Se acontecimentos mais deploráveis não se têm dado no Coité, é porque 
o Sr. Coronel Amâncio e seus parentes, têm se mantido calmos, evitando 
sempre os desafios dos contrários. (...) o documento de Alto Yalor probatório 
e jurídico, para o qual chama o Dr. Amâncio a atenção dos exms. Drs. 
Governador (...) é mais uma prova da teimosia da calculada incomprehensão, 
da prepotência com querem os srs. Amancios se impor no município, 
escalando o poder. (...) Depurando no dia 16 de abril, a maioria dos 
candidatos a eleição municipal, negando diploma aos mais votados para dar 
aos menos voltados. (...) ora si, se para serem considerados suplentes como 
argumenta s.s. é, necessário que o Conselho os proclame, isso é, esteja 
completo o quadro dos efetivos, como é que consideram suplentes os [menos 
votados].106 
 

Nessa carta resposta ao jornal Diário de Notícias de 1896, o padre Marcolino 

Madureira denunciou a fraude nas eleições para a suplência do Conselho Municipal e 

demonstrou a “prepotência” dos “Amâncios” na defesa do poder local, burlando leis 

para se fortalecem politicamente. Mais um registro dos maiores embates entre posição e 

oposição na política coiteense.  

                                                           
106 Jornal Diário de Notícia, Julho de 1896. Arquivo Público de Estado da Bahia. 
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Em contra-respostas, o intendente João Amâncio enviou ao padre Marcolino 

Madureira outra correspondência, dizendo, ironicamente, que estaria surpreso com a 

atitude do padre e pede pra que ele reconheça o seu poder de intendente. Negando 

anular a eleição, afirmou que a mesma ocorreu com justiça, e descreve que a postura do 

padre Madureira provoca desarmonia no município.107  

No entanto, os acontecimentos desfavoráveis ao grupo político da situação iam 

se amontoando, já não tinham poder de respostas diante das manifestações de 

irregularidade. Mostrando-se cada vez mais frágil, o intendente João Amâncio foi 

afastado108 do cargo no ano de 1896 pelo então governador Luis Viana, e em dezembro 

do mesmo ano assumiu o cargo interinamente o padre Marcolino Madureira. No ano de 

1897, um golpe político é encabeçado por um conselheiro da oposição e fez o padre 

Marcolino Madureira de interino, assumir a intendência geral da vila.109 

Vale lembrar que os envios de correspondências continuavam sendo uma das 

principais armas entre os políticos da vila de Coité. Com elas pudemos observar os 

complôs, denúncias e acordos para beneficiar determinados grupos, o grande desejo 

pela satisfação dos próprios interesses e a dependência do município frente o governo 

do Estado. Eram verdadeiros ataques e contra-ataques no teor das correspondências. De 

um lado, “os Amâncio” expondo justificativas para as denúncias, do outro, o padre 

Marcolino Madureira buscando esclarecer ao governo do Estado às truculências que se 

passavam no município. 

Conferimos abaixo uma correspondência enviada pelo padre Marcolino 

Madureira, no ano de 1896, ao governador do Estado, Luiz Viana Filho, integrante do 

Partido Republicano Federalista da Bahia, denunciando as desordens da Vila de Coité, 

referente ao não pagamento de impostos e a “anarquia” de alguns cidadãos perante as 

leis estabelecidas. 

Intendência Interina da Vila de Conceição do Coité. 05 de Outubro de 1897. 
IM. Ex governador 
A 11 de Setembro oficial V. Ex (...) a dificuldade com que lutara a falta de 
força pública para obrigar os contribuintes do município a satisfazer suas 
obrigações e reconhecer a autoridade municipal. Cada vez mais se acentua o 
espírito da rebelião e desrespeito assolando o (...) presidente do Conselho a 
população a não pagar as contribuições municipais. No arbitro de suas 
atribuições não poderá essa intendência legalmente fazer-se respeitar sem o 
auxílio da força pública. Empregar outro elemento é proporcionar aos 

                                                           
107 Jornal Diário de Notícia, Julho de 1896. Arquivo Público de Estado da Bahia. 
108  Acredita-se por fraudes eleitorais e descaso na administração pública. 
109 Jornal Diário de Notícia, Março de 1897. Arquivo Público do Estado da Bahia. 
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perturbadores da ordem e desejo de apresentar a autoridade municipal como a 
provocadora de conflitos e criminar o governo de V. Ex.de “convincentes 
com “respostas” arbitrários”. 
Assim, o único recurso que resta é apelar para providenciar que partindo do 
Governo do Estado terão o cunho da retidão. Não pode este município 
continuar do modo porque o “Im” Intendente eleito e seus amigos de “apoio” 
e toda idéia de ordem e cumprimento de diversos sob pena de nenhuma 
arrecadação poder-se fazer “persuadir” de necessidades do município e de ser 
plantados o desrespeito e a anarquia. 
Saúde e fraternidade. 
IMmo= Dr. Luiz Viana.   M.D governador do Estado Federado da Bahia 

Pe. Marcolino Madureira. Intendente interino.110 

De tal modo, pudemos encontrar outras correspondências pessoais do padre 

Marcolino Madureira, denunciando, solicitando e expondo os “negócios” de Conceição 

do Coité frente ao governado do Estado. Era de fato seu melhor momento político, pois 

cada vez mais recebia apoio estatal e com isso maior poder de mando.  

Essa situação evidenciava, ao menos para seu grupo político, que o padre 

Marcolino Madureira agora era de fato a maior liderança política de Coité. Embora 

continuassem as disputas pelo poder, doravante era ele quem dava as ordens, fazia valer 

seu poder de mando, atuava a favor de seus correligionários e conservando-se no poder 

até 1900. Durante esse período, a participação dos “Amâncios” no domínio público da 

vila do Coité tornava-se cada vez mais discreta. 

 Não sabemos com exatidão o ano, mas após ver a fraqueza de seu grupo 

político, o médico José Amâncio foi morar em Alagoinhas, onde passou a viver do seu 

ofício profissional, enquanto seu irmão, o coronel João Amâncio, se dedicou em cuidar 

de seus bens e negócios.111 

No ano de 1899, José Amâncio figurou como um dos possíveis candidatos ao 

governo do Estado, pelo Partido Constitucional. Porém sua candidatura não 

despontou.112 Em 1905, era coronel-comandante da 98° Brigada de Infantaria, da 

comarca de Alagoinhas113 e pouco tempo depois regressou para Coité, residindo na 

fazenda Pinda, de sua propriedade. 

                                                           
110 Arquivo Público do Estado da Bahia. Série Correspondências dos Vigários de Conceição do Coité. 
111 Relatos de D. Izete, antiga moradora de Conceição do Coité e esposa do falecido Oldack Amâncio de 
Araújo. 
112  Idem. 
113  Diário oficial da União de 03/09/1905. p. 8 seção 1 Disponível em: 
 < http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1671539/dou-secao-1-03-09-1905-pg-8> 
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Alguns anos mais tarde e sentido o desgaste da idade, os irmãos Amâncio 

lançaram Wercelêncio Calixto da Mota, comerciante da vila e ativo participante dos 

negócios públicos, para disputar a administração local, tornando-o, seu principal 

herdeiro político do período. Marcos Vinícius Vilaça e Roberto Cavalcanti de 

Albuquerque demonstram de que modo acontecia esta transição política. 

O declínio político do coronel quase sempre provoca esfacelamento de poder, 
atritos e lutas políticas mais acirradas. Com o tempo, aquela forma de 
supremacia sócio-política se substitui por outra, mais sutil, menos ostensiva, 
na pessoa de um líder mais moço.114 

 
Assim, no ano de 1926, Wercelêncio Calixto da Mota se torna intendente 

municipal, concretizando-se no poder executivo toda sua influência política que já 

exercia em tempos anteriores. Contudo, não pôde lograr desse feito com seus principais 

padrinhos políticos, os irmãos José Amâncio e João Amâncio, falecidos nos anos de 

1915 e 1925115. Cumprindo o curso natural da história dos chefes locais, a influência 

direta dos “Amâncios”, que marcou as últimas décadas do século XIX, em Conceição 

do Coité, havia sido substituída por outras e a sua supremacia social e política chegada 

ao fim. 

 

 

                                                           
114 VILAÇA, Marcos Vinicius e ALBUQUERQUE, Roberto C. de.  Coronel, Coronéis. Rio de Janeiro, 
Tempo Brasileiro, 1965. 
115  Livro de Óbito da Vila de Conceição do Coité, 1913/1921. Arquivo da Cúria de Diocesana de Feira de 
Santana.  



 
 

CONCLUSÃO 
 

A análise da trajetória e das estratégias políticas utilizadas pela família Amâncio 

para permanecer sob o poder administrativo de Conceição do Coité, no limiar da 

Primeira República, foram fatores preponderantes para identificar a forma de mando 

característico naquela localidade, tornando-se o principal objetivo desse trabalho. 

Subsidiado pelos métodos da Nova História Política pôde ampliar tanto as 

questões relacionadas ao desempenho de atividades institucionalizadas como, também, 

melhor compreender os processos de organização do poder individual e coletivo nas 

circunstâncias da história regional e local. Analisando Conceição do Coité enquanto 

uma unidade político-administrativa, inseridas na própria dinâmica do Brasil, com suas 

pluralidades geográficas, assumiu-se a responsabilidade de propor explicações para as 

permanências e rupturas políticas que afetaram a sociedade coiteense do início da 

Primeira República.  

Através do cruzamento das diversas fontes, foi possível identificar em 

Conceição do Coité a preeminência no poder local, proferidas pela família “Amâncio” 

desde a segunda metade do século XIX, bem como disputas pelo poder e as estratégias 

de casamento entre membros da própria família para a ampliação das propriedades 

agrícolas e a expansão do poder.  

Para isso, buscamos analisar a formação do arraial do Coité no século XVIII, 

associando a chegada da família “Amâncio” e sua ascensão de poder na localidade, os 

fatores de sua elevação à categoria de vila até embarcamos no período privilegiado para 

nosso estudo: o limiar da Primeira República. Nesse sentido, observamos como se 

deram as práticas políticas em Conceição do Coité do Novo Regime e como as 

estratégias de poder foram utilizadas para promover a forma de mando eficaz para 

aquele período.  

Adiante, incutimos sobre o poder de mando da família “Amâncio”, na 

representatividade administrativa do médico José Amâncio Carneiro Mota e seu irmão, 

João Amâncio Carneiro da Mota. A diversidade de fontes pesquisadas evidenciou os 

conflitos existentes pela disputa do poder local e revelou ser o padre Marcolino 

Francisco de Souza Madureira o principal opositor dos “Amâncios” e o maior 
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responsável pelo declínio político da família frente à administração da vila de Coité em 

1897. 

De tal modo, constatamos que a realidade política de Coité entre 1891 e 1897 foi 

um momento intermediário entre as forma de mando tradicional do Império e o sistema 

coronelista, gestado na Primeira República. Caracterizou-se pelas semelhanças de outras 

regiões do Brasil, no que diz respeito a questão do voto e a pose de terras, com maior 

ênfase ao “assistencialismo” geridos pela política de reciprocidade (Estado – 

Município).  

Tomando como uma tendência típica da superposição do privado frente ao poder 

público, o coronelismo existente em Coité, se deu, assim como em muitas regiões do 

país, através de trocas de favores engajando uma verdadeira rede de clientelismo/ 

assistencialismo, que foi gerido por uma autoridade local, o “coronel”. Esse por sua vez, 

manteve o seu poder político estabelecido através da relação pessoal com seus eleitores 

e da negociação eleitoral com o Estado em busca do provimento de cargos públicos e 

melhorias para o município. Não asseguramos com isso, que os chefes da administração 

local e Estadual estavam todos em condições de completa igualdade, mas que de algum 

modo recorriam uns aos outros.  

No entanto, o conceito clássico de “coronel” não se enquadra à realidade do 

presente trabalho. Embora os “coronéis” tivessem um papel fundamental no sistema 

“coronelista”, em Conceição do Coité eles fogem da caracterização proposta por Victor 

Nunes Leal, quando segundo o autor, somente grandes latifundiários poderiam angariar 

este poste. Considera-se difícil encontrar no coronel alguma significação fundamental 

que os insira nesse conjunto único. Seu conceito é mais amplo, vai além de ser 

possuidor de terras ou ser dono de determinada patente, visto que, tanto o médico José 

Amâncio Carneiro Mota, quanto o padre Marcolino Madureira não a possuíam, mas era 

assim representado. 

Todavia, não damos esse trabalho por completo. Muito ainda há para se 

investigar, problematizar e debater, pois os meandros da política de Conceição do Coité 

no limiar da Primeira República são tão amplos quanto o poder que o governava.  

 

 

 



 

 

52 

FONTES 
 

 
 

1. FONTES MANUSCRITAS 
 
 
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA-SALVADOR 
 

Livro de Tombo da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Coité: 1855. 

 

Seção Jurídica. Criação de Municípios: 1890. 

 

Série Correspondências dos Vigários de Conceição do Coité. 1887 – 1898. 

 

Fundo: Interior e Justiça. Grupo Gabinete, caixa: 34-55 Maço-122. Datas limites – 1891 

-1944. 

 

Fundo: Interior e Justiça. Grupo Gabinete, caixa: 34-38 Maço-01: 1893. 

 

Jornal Diário de Notícia, Julho de 1896. Arquivo Público de Estado da Bahia. 
 
 
Jornal Diário de Notícia, Março de 1897. Arquivo Público do Estado da Bahia. 
 

 
 
ARQUIVO DA CÚRIA DIOCESSANA DE FEIRA DE SANTANA 
 
 
Livro de Óbito da Vila de Conceição do Coité. 1913/1921. 

 
 

2. FONTES IMPRESSAS 
 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DA BAHIA (BIBLIO 

TECA – SALVADOR) 

 



 

 

53 

Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. A Capitania da Bahia e os 
Sertões dos Tocós. Ano XXIII. Vol. XI. N° 42. Imprensa Oficial do Estado da Bahia, 
1916. p. 69 A 74. 
 
 
 
DOCUMENTO ELETRÔNICO 
 
 
Diário Oficial da União. Página 8, seção 1 de 08 de Setembro de 1905. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1671539/dou-secao-1-03-09-1905-pg-8> acessado 
em 29/03/2012. 
 
Blog História Viva. Território do Sisal. Disponível em: 
 < http://orlandomatos1.blogspot.com.br/2012/09/conceicao-do-coite-populacao-no-
ano-de.html > acessado em 08/08/2011. 
  
Médicos Ilustres da Bahia e Sergipe. José Gonçalves da Silva. Disponível em: 
<http://medicosilustresdabahia.blogspot.com.br/2011/02/179-jose-goncalves-da-
silva.html> acessado em 25/04/2011. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

54 

REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS 
 
 
 

BARRETO. Orlando Matos. “Conceição do Coité: da colonização à emancipação: 

1730-1890. Conceição do Coité: Nossa Gráfica, 2007. 

 
CALMON, Pedro. Introdução e Notas ao Catálogo Genealógico das Principais 
Famílias, de Frei Jaboatão. Salvador: EGBA, 1985. 
 

CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio Janeiro e a República que não 

foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

 

FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder – formação do patronato político 

brasileiro - 12 ed. – São Paulo: Globo, 1997. Vol. 2. 

 
FRANCO, Tasso. Serrinha: a colonização portuguesa numa cidade do sertão da 
Bahia. Salvador: EGBA, 1996. 
 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o 

regime da economia patriarcal.  29 ed. Rio de Janeiro: Record, 1994 [1933].  

 
IVO, Isnara Pereira. Mandonismo e Contextos Históricos. Disponível em: 
 < http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.313.pdf > acessado 
em 23/05/2012. 
 

JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. O coronelismo: uma política de 

compromissos. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

 

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto – o município e o regime 

representativo no Brasil. 5°. Ed. São Paulo: Alfa Omega, 1976. 

 

LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 
LEITE, Jedean Gomes. “Terra do frio”, coronéis de “sangue quente”? Política, 

poder e alianças no Morro do Chapéu (1919-1926). Dissertação de mestrado: UEFS, 

2009. 



 

 

55 

MATTOS, Hebe Maria. A Vida Política na Primeira República. In: Lilia Moritz 

Schwarcz (coord). A abertura para o mundo: 1889-1930. Vol. 3. Rio de Janeiro. Ed. 

Objetiva, 2012. 

 
MORERIA, Virlene Cardoso. A Freguesia de São Felix: transporte e dinâmica 
comercial. (1857-1889) Dissertação de Mestrado. UFBA, 2002. 
 

NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma Comunidade Sertaneja. Da sesmaria ao 

minifúndio (um estudo da história regional e local. Salvador. EDUFBA, 1988. 

 

OLIVEIRA, Vanilson Lopes de. Conceição do Coité e os Sertões dos Tocós. 

Conceição do Coité, BA: Clip, 2002. 

 

PANG, Eul-Soo. “Coronelismo e Oligarquias. 1889-1934.” A Bahia na Primeira 

República Brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira; 1979. 

 

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O mandonismo local na vida política brasileira e 

outros ensaios. São Paulo: Alfa-Omega, 1976. 

 

RÊGO, André Heráclito do. Família e Coronelismo no Brasil: uma história de 

poder. São Paulo: A Girafa Editora, 2008. 

 

REMOND, René (orgs). Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 

 

RIOS, Ana Lugão. “Campesinato negro no período pós –abolição: repensando 

coronelismo, enxada e voto” Cadernos IUH Ideias, 76° edição, 2002. 

 
RIOS, Iara Nancy Araújo. Nossa Senhora da Conceição do Coité: poder e política no 

século XIX. Mestrado em História. Departamento de Ciências Humanas e Filosofia. 

UFBA. Salvador. 2003. 

 

RIOS, Iara Nancy Araújo. História Terra e Poder. Disponível em: 
<http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_I/iara_nancy.pdf> acessado em 
01/08/2010. 
 



 

 

56 

SILVA, Kelman Conceição da. Política e reacomodação de poder em Feira de 

Santana na Era Vargas (1930-‘1945). Monografia, UEFS, 2009. 

SILVA, Marinélia Souza da. Memórias em Conflito ou Padre não deve se meter em 

política. São Paulo: Nelpa, 2010. 

 

VALENTE, Gabriel. O Coronelismo no Brasil. Disponível em: 
 < http://retalhosdahistoria.blogspot.com.br/2009_08_01_archive.html > acessado em 
19/01/2012. 
 

VILAÇA, Marcos Vinicius e ALBUQUERQUE, Roberto C. de.  Coronel, Coronéis. 

Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1965. 

 

 

 



 

 

57

ANEXO 
 
 

Anexo A. Conceição do Coité – Censo de 1890. 
 
 

 
HOMENS 

 
Brancos......................... 1.096 

Pretos.............................. 462 

Caboclos........................... 71 

Mestiços...................... 1.819 

Total de Homens.........3.448 
 

 

 

MULHERES 
 

Brancas........................1.074 

Pretas............................. 473 

Caboclas........................... 65 

 
Mestiças...................... 1.892 

Total de mulheres...... 3.504 
 
 
 

 
 

PERCENTUAIS 
Brancos........................ 2.170  – 31% 

Pretos............................. 935  -  13% 

Caboclo (Índios)............ 136  -    2% 

Mestiços...................... 3.711 -  54% 
 
 
 
 
 

TOTAL GERAL....... .6.952- 100% 
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Anexo B. Coronel Antônio Félix de Araújo 
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Anexo C. Árvore genealógica da família Amâncio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


