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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo fazer uma análise a respeito do processo de emancipação 

política do município de Anguera, que, até 1961 era um distrito pertencente ao município de 

Feira de Santana. O período em que Anguera alcançou a sua emancipação política é marcado 

por uma série de criações municipais ocorridas em quase todo o território nacional. A 

pesquisa foi desenvolvida com base nos periódicos Folha do Norte e Gazeta do Povo, 

vinculados, respectivamente à UDN e ao PSD, nas atas da Câmara Municipal de Feira de 

Santana, nos documentos da Assembleia Legislativa da Bahia e na legislação atinente à 

criação de municípios. Com base nestas fontes foi possível verificar que o debate sobre a 

questão das emancipações serviu, na região de Feira de Santana, à configuração de novas 

forças políticas, tendo do vereador udenista Arthur Vieira, principal defensor da proposta no 

legislativo feirense, como maior beneficiado no processo. 
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RESUMEN 

 

Esta monografía tiene como objetivo hacer un breve análisis sobre la emancipación política de 

la municipalidad de proceso Anguera, que hasta 1961 la ciudad fue referida a un distrito en el 

municipio de Feira de Santana. El período en que Anguera alcanzó su emancipación política 

está marcada por una serie de creaciones municipales que se están produciendo en casi todo el 

territorio nacional. Para analizar este episodio, se utilizaron las siguientes fuentes: el norte de 

la hoja y la Gazeta do Povo revistas obligados simultáneamente la UDN y el PSD, el acta de 

la ciudad de Feira de Santana, documentos de la Asamblea Legislativa de Bahía y de la 

legislación en materia creaciones de municipios. Y en base a estas fuentes fue posible 

verificar que el debate sobre la cuestión de la emancipación sirve en la región de Feira de 

Santana, el establecimiento de nuevas fuerzas políticas, y el concejal Nacional Demócrata 

Arthur Vieira, principal impulsor de la propuesta Feirense legislativa como mayor 

beneficiario en el proceso. 

 

 

Palabras clave: Anguera; distrito; emancipación política; Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde que ingressei na Universidade Estadual de Feira de Santana, o meu desejo 

sempre foi desenvolver uma pesquisa tendo como temática Anguera.  Entendo que esta seria a 

maneira encontrada de retribuir o conhecimento adquirido nesses anos de vida acadêmica aos 

meus concidadãos anguerenses, para conhecemos pouco mais sobre a história de nossa terra. 

Não sabia ao certo o direcionamento sobre a pesquisa, isto é, o que pesquisar sobre 

Anguera. Em 2010, com a então proximidade do cinquentenário de emancipação política 

municipal, que aconteceu em novembro do ano seguinte, resolvi então, trilhar as veredas deste 

episódio.    

Atualmente as discussões que envolvem a criação, o desmembramento e a fusão de 

município tornaram-se presentes no cenário político nacional. No mês de outubro do corrente 

ano, o Senado Federal votou favoravelmente no Projeto de Lei nº 98 de 2002
1
. No entanto, no 

mês seguinte, a presidenta Dilma Rousseff vetou o projeto. Na justificativa para a tomada 

desta decisão, o Palácio do Planalto informou que seria uma medida que permitiria a 

ampliação acentuada de municípios no país, resultando no aumento de despesas com a 

manutenção de sua estrutura administrativa
2
.  

Especulava-se que, se de fato, esse projeto fosse aprovado, o Brasil poderia ganhar 

mais 410 municípios
3
, aumentando para quase 6 mil o número de cidades brasileiras que  

atualmente são 5.570
4
. Caso a referida legislação fosse admitida, iria desencadear a elevação 

para a condição de município várias localidades espalhadas pelo território nacional, o que faz 

recordar um fenômeno semelhante ocorrido nas décadas de 50 e 60 do século XX, quando 

ocorreu uma grande quantidade de emancipações municipais, tantas que o fenômeno chegou a 

ser denominado como “a onda emancipatória”
5
 ou a fase dos “movimentos 

emancipacionistas”
6
. 

                                                 
1
 BRASIL. Projeto de Lei Complementar nº 96 de 23 de abril de 2002. Regulamenta o procedimento para a 

criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e da outras providências. Disponível em: < 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PLS&TXT_NUM=98&TXT_ANO=200

2&Tipo_Cons=6&IND_COMPL=&FlagTot=1>. Acesso em: 26 nov. 2013. 
2
 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2013/11/vetado-pl-com-novas-regras-para-municipios>. 

Acesso: em 26 nov. 2013.  
3
 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/senado-aprova-projeto-que-da-aos-estados-poder-de-criar-

novos-municipios-10393789>. Acesso em: 26 nov. 2013. 
4
IBGE. Anuário Estatístico do Brasil (2012). Disponível em: 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/d_detalhes.php?id=720> Acesso em: 10 dez. 2013. 
5
 SANTOS, Jackson Novaes. Emancipação de Almadina: um estudo das relações de poder. IN: IV ENCONTRO 

ESTADUAL DE HISTÓRIA, 4., 2008, Vitória da Conquista. Anais Eletrônicos ...Vitória da Conquista: UESB, 

2008. Disponível em: <http://www.uesb.br/anpuhba/anais_eletronicos/Jackson%20Novaes%20Santos.pdf>. 

Acesso em: 09 jul. 2013. 
6
 FAVERO, Edison. Desmembramento territorial: o processo de criação de municípios avaliação a partir de 

indicadoras econômicas e sociais. Tese (Doutorado em Engenharia Urbana) - Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2004.  
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Este trabalho se propõe a estudar o processo de emancipação política ocorrido em 

Anguera, em 1961, no contexto do acentuado aumento do número de municípios no Brasil, 

assim como na Bahia. Na região de Feira de Santana outros distritos também empreenderam 

campanha para a sua emancipação o primeiro deles a alcançar êxito foi Tanquinho no ano de 

1958
7
, no mesmo ano da emancipação política de Anguera, o distrito de Pacatu foi elevado à 

categoria de município com a denominação de Santa Bárbara
8
. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizados como fonte os jornais Folha 

do Norte e Gazeta do Povo. Estes periódicos tinham um discurso político na tentativa de se 

apoderar do poder
9
. Favoráveis respectivamente à União Democrática Nacional (UDN) e ao 

Partido Social Democrático (PSD). Foram analisados também os debates presentes no 

legislativo feirense, através das atas da câmara municipal. 

No primeiro capítulo, procura-se destacar como a Constituição de 1946 possibilitou o 

aumento da descentralização política através de uma legislação, que dava mais autonomia ao 

município e de uma política de redistribuição de recursos, que beneficiava esta esfera 

administrativa. Esta medida aparece como um importante fator para a expansão municipal 

ocorrida no país a partir da década de cinquenta. 

O segundo capítulo, se inicia com um breve histórico sobre o processo de 

povoamento da região onde hoje é o município de Anguera. Posteriormente, é apresentado o 

contexto político feirense na década de 1950, tendo a UDN e o PSD como as duas 

agremiações responsáveis pelo embate político no município. Procura-se também destacar 

como o distrito de Anguera se mostrava um reduto eleitoral dos udenistas no jogo de forças 

locais. 

No terceiro capítulo, é tratada a temática das emancipações no cenário político 

feirense, as divergências sobre o tema entre o PSD e UDN, bem como, intrapartidárias. E por 

fim, é discutida a concretização da emancipação política do distrito de Anguera, tendo a 

figura do vereador Arthur Vieira de Oliveira como defensor no legislativo feirense desse 

projeto.  

 

 

                                                 
7
 BAHIA. Lei nº 1.019 de 14 de agosto de 1958. Restabelece o município de Tanquinho e da outras providências. 

Vale ressaltar, pela Lei Estadual n° 506 de 28 de novembro de 1952, Tanquinho foi elevado à categoria de 

município. No entanto, em 13 de setembro de 1954 o Supremo Tribunal Federal através da representação nº 214 

extingue o município, voltando a pertencer ao município de Feira de Santana. Disponível em: 

<http://www.legislabahia.ba.gov.br/>. Acesso em: 04 dez. 2013. 
8
 BAHIA. Lei nº 1.575 de 14 de dezembro de 1961. Cria o município de Santa Bárbara desmembrado do de Feira 

de Santana. Disponível em: < http://www.legislabahia.ba.gov.br/>. Acesso em: 04 dez. 2013. 
9
 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 02 de 

dezembro de 1970. 15. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2007. p. 10. 
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1. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL APÓS O FIM DA ERA VARGAS E A  

“ONDA EMANCIPATÓRIA”  

 

Em 18 de setembro de 1946, o Brasil instaurava uma nova Constituição, que mudava 

a configuração política do Brasil, passando de um regime autoritário para os anos 

democráticos que só seriam interrompidos no ano de 1964. Nesta fase democrática, um 

fenômeno peculiar pode ser constatado, trata-se da grande quantidade de municípios 

emancipados. 

A realidade municipal e o contexto de cada município vem ganhando cada vez mais 

atenção para no contexto das pesquisas acadêmicas. A quantidade de trabalhos que envolvem 

a temática mostra-se cada vez maior, tendo em vista uma sociedade cada vez mais complexa e 

os municípios apresentando cada vez mais problemas sociais. 

A relevância nos estudos relacionados a este tema mostra-se pela possibilidade de 

um maior conhecimento sobre a realidade municipal estudada, subsidiando a implementação 

de políticas públicas focadas numa esfera cada vez mais local, uma vez que, os municípios 

aparecem como a primeira instância a solucionar ou amenizar os problemas da localidade para 

tentar melhorar as condições de vida de seus munícipes. 

Neste primeiro momento, esta pesquisa busca analisar como a Constituição de 1946 

contribuiu para o aumento do número de municípios emancipados no território nacional, 

dando início a uma época que ficou conhecida posteriormente como as “ondas 

emancipatórias”, em alusão justamente ao número acentuado de novos municípios criados 

nesse período. Entende-se também, que é importante sobre refletir como era visto o município 

nas Constituições de 1937 e 1946, quais os critérios de escolha de seus gestores e qual a sua 

autonomia política. 

Antes, de fato, de adentrar às veredas da Constituição de 1946 e aos motivos pelos 

quais houve a sua elaboração se faz necessário analisar, ainda que de maneira sintética, a 

Constituição anterior a ela, ou seja, a Constituição de 1937, e verificar como os municípios 

estavam inseridos na Constituição do período denominado de Estado Novo. 

Com o golpe de 1937, protagonizado por Getúlio Vargas, o governo elabora uma 

nova Constituição para legitimar a sua autoridade e a centralidade de seu poder político, 

jurídico e econômico. Esta Constituição ficou conhecida como “Polaca” por sua semelhança à 

adotada pela Polônia, em 1926, no regime fascista do general Pilsudski. A Constituição de 

1937 restringiu a autonomia dos municípios brasileiros, anulando a eletividade dos seus 



11 

 

prefeitos, como está evidenciado no artigo 27 ”o prefeito será de livre nomeação do 

Governador do Estado”
10

. 

Percebe-se que o regime fora caracterizado pela extrema intervenção de Getúlio 

Vargas nas unidades federativas e, por consequência, nos municípios. Interventores foram 

nomeados pelo Ditador para os governos estaduais e estes chefes, por sua vez, tinham a 

incumbência de nomear os gestores municipais. A Constituição 1937 trazia um novo órgão do 

governo denominado de “Conselho Administrativo Estadual” que estava acima dos prefeitos e 

tinha o objetivo de restringir e controlar toda atividade municipal. 

Analisando a Constituição, somos levados a crer que, nesse contexto, a criação de 

municípios era muito difícil, tendo em vista as características do governo centralizador. Ainda 

que algum município tivesse os requisitos para obter a sua autonomia e alcançar a 

emancipação, na prática tal possibilidade não condizia com a lógica intervencionista do 

governo. Neste sentido, a emancipação de municípios poderia representar o aumento da 

descentralização, configurando um caminho distinto ao interesse do regime autoritário.  

Ainda que os prefeitos fossem nomeados pelo o governado do estado, isto é, 

indicados como gestores de sua confiança, esta medida não era atraente para o governo 

estadual, pois seria inevitável a diluição do poder. Sendo assim, esta foi uma época em que as 

emancipações de municípios eram pouco atraentes para as autoridades que detinham o poder. 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os “olhos” do governo americano voltaram-se 

para a América Latina, especialmente para o Brasil, que era governado de forma autoritária 

por Vargas. Assim, Vargas passou a ser o “alvo” de inimigos externos e internos, que o 

queriam fora do poder. A deposição de Vargas pelo Exército Brasileiro marca o fim da “Era 

Vargas”, a deposição ocorreu de dentro do aparelho do Estado
11

. 

 Consideradas as forças políticas e sociais atuantes no decorrer do ano de 1945, fica 

evidente que as forças contrárias a Vargas ganharam força
12

 mesmo que de forma limitada. 

Durante o Estado Novo os partidos brasileiros foram excluídos da cena política nacional. O 

poder legislativo nas esferas estadual, municipal e federal foi extirpado do cenário político 

nacional. 

 Com pressões internas e externas sobre o regime do Estado Novo, Vargas conduziu o 

processo de “abertura política” no País.  Com o processo de redemocratização, Vargas 

                                                 
10

BRASIL. Constituição Federal de 10 de novembro de 1937. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso em: 08 de jul. 2013.  
11

 AGGIO, Alberto. Política e sociedade no Brasil (1930-1964). São Paulo: Annablume, 2002.  
12

 FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucila de Almeida Neves. (Org.). O Brasil Republicano: o tempo da 

experiência democrática da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. 3. Ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2010.
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modificava a legislação referente às eleições no país, através da publicação do Decreto Lei 

7.586 de 28 de maio de 1945, conhecido também pela nomenclatura de “Lei Aganemon 

Magalhaes”
13

.  

 

1.1 A Constituição de 1946: expansão municipal  

 

Com o término da ditadura Varguista em 1945, há uma nova reconfiguração na 

sociedade brasileira, dando início ao período democrático (1945/1964) com a elaboração de 

uma nova Constituição, promulgada em 18 de setembro de 1946. Avaliando a mesma, 

percebe-se que a nova Carta Magna tinha o objetivo de promover equidade de poderes, 

repartindo-os entre a União, as unidades de federação e os municípios, isto é, 

descentralizando os poderes e as instituições por responsáveis em governar a sociedade 

brasileira. Sobre esta temática, Jorge Ferreira expõe que:   

 

 
Em dezembro de 1945, o eleitorado brasileiro foi às urnas e, pelo voto 

secreto e sob fiscalização do Poder Judiciário, elegeu o presidente da 

República, deputados federais e senadores [...]. Os parlamentares formaram 

uma Assembleia Nacional Constituinte, livremente eleita e politicamente, 

inaugurando, no Brasil, o regime de democracia representativa. [...] Os 

Constituintes estavam afinados com os ventos liberais-democráticos que 

vinha da Europa e dos Estados Unidos, mas não desconheceram as 

experiências vividas no Brasil no próprio país nos anos 30. O resultado foi 

uma Constituição que sustentou a democracia representativa, implantada, 

pela primeira vez no Brasil.
14

   

  

 

Percebe-se uma resposta direta em relação à Constituição de 1937 com o seu caráter 

centralizador e autoritário. O artigo 23 da Carta de 1946, onde está assinalado que “Os 

Estados não intervirão nos Municípios [...]”
15

, evidencia a tentativa de diluir os poderes e 

ratificar a autonomia das municipalidades que outrora havia se arranhada. 

No entanto, apesar da evolução da nova Constituição, no que diz respeito aos 

aspectos democráticos, a busca de uma descentralização de poder e a iniciativa de ser mais 

                                                 
13

 BRASIL. Decreto Lei nº 7.586 de 28 de maio de 1945 (Lei Aganemon). Regula, em todo país, o alistamento 

eleitoral e as eleições a que se refere o artigo 4º da Lei Constitucional n.9 de 28 de fevereiro de 1945. Disponível 

em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7586-28-maio-1945-417387-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 24 out. 2013. 
14

 FERREIRA, Jorge. 1946-1964: a experiência democrática no Brasil. Texto de apresentação do dossiê 

experiência democrática. Revista Tempo, Rio de Janeiro, vol. 14, n. 28, jun. 2010. Disponível em: http: 

<//www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/v14n28a01.pdf>. Acesso em: 23 out. 2013. 
15

 BRASIL. Constituição Federal de 18 de setembro de 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>.  Acesso em: 08 jul. 2013.  
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flexível em relação à Carta Magna anterior, para alguns municípios que a União entendia 

como importantes inclusive as capitais, percebe-se que a Constituição de 1946 apresenta 

algumas características que ainda limitavam a autonomia dos municípios como, por exemplo, 

a restrição às eleições de prefeitos em algumas cidades como está exposto no art. 28, alínea b, 

§ 1º e 2º: 

 
A autonomia dos Municípios será assegurada: § 1º - Poderão ser nomeados 

pelos Governadores dos Estados ou dos Territórios os Prefeitos das Capitais, 

bem como os dos Municípios onde houver estâncias hidrominerais naturais, 

quando beneficiadas pelo Estado ou pela União. § 2º - Serão nomeados pelos 

Governadores dos Estados ou dos Territórios os Prefeitos dos Municípios 

que a lei federal, mediante parecer do Conselho de Segurança Nacional, 

declarar bases ou portos militares de excepcional importância para a defesa 

externa do País.
16

 

 

 

Fica evidente essa limitação atribuída a alguns municípios, pois não tinham a opção 

de escolher seus representantes de maneira democrática. Nesta situação, nota-se que a 

Constituição de 1946 mostra-se, neste artigo em peculiar, semelhança à Constituição de 1937, 

no qual os gestores municipais eram nomeados pelo governador do Estado. 

Verifica-se também, as emancipações ocorridas no país a partir de 1946 apresentam-

se de maneira desigual, ou seja, há estados que demonstram um relevante número de 

emancipações no período, enquanto em outras unidades da federação o aumento do número 

de municípios é reduzido se comparado aos índices nacionais
17

. 

A maior autonomia garantida aos municípios, com a instauração da Carta Magna de 

1946, proporcionou um novo uso do território com possibilidade de criação de novas divisões 

político-administrativas, em decorrência do aumento desenfreado de novos municípios. Sobre 

esta temática Milton Santos lembra que:  

 
 

[…] a queda de Vargas e a convocação de uma Assembléia Nacional 

Constituinte desembocaram na Carta Magna de 1946, uma lei maior já em 

busca da modernidade, restauradora dos direitos dos Estados e amplificadora 

das prerrogativas municipais, agora amparadas por uma maior generosidade 

fiscal, com a redistribuição eqüitativa entre todos os municípios de uma 

parcela da arrecadação federal do imposto sobre a renda. É a esse estímulo 

                                                 
16

 BRASIL. Constituição Federal de 18 de setembro de 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>.  Acesso em: 10 jul. 2013. 
17

 SIMÕES, André Geraldo de Moraes. População, federalismo e criação de municípios no Brasil: uma análise 

dos casos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. In: XIV ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS 

POPULACIONAIS (APEB), 14., 2004, Caxambu- MG, 2004. Disponível em: 

<http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_abep/PDF/ABEP2004_40.pdf>. Acesso em 10 jul. 2013. 
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que se deve a criação de centenas de novos municípios em todo território 

nacional.
18

 

 

André Simões reforça este entendimento e evidencia que: 
 

O processo de fragmentação municipal no Brasil foi bastante diferenciado ao 

longo do tempo, apresentando diferentes dinâmicas que estão intimamente 

relacionadas aos períodos políticos que o país então passava. Entre 1940 e 

2001 foram instalados 3.986 municípios no país, dos quais 2.377 (60%) 

entre as décadas de 1940 e 1970. Este período foi marcado, pela maior 

fragmentação de municípios no país, relacionada, por sua vez, a uma 

significativa descentralização federativa. Esta dinâmica esteve ancorada na 

Constituição de 1946 que conferiu maior evidência aos municípios 

brasileiros, antes subjugados à competência dos Estados e da União.
19

 

 

A partir do momento em que entra em vigor essa Constituição, o Brasil passa por 

mudanças, dentre as quais podemos destacar o aumento acentuado de municípios 

emancipados. Pois, além das rendas exclusivas do município, esta Constituição deu-lhes a 

participação de alguns tributos arrecadados pelos estados e a União. Para Sadek 

 

 

A carta de 1946, conhecida como “constituição municipalista”[...]; 

aperfeiçoaram-se os mecanismos de captação de recursos; além das rendas 

locais, participação nos tributos estaduais e federais; garantiu-se ainda, 

liberdade na alocação de seus recursos. A autonomia financeira e tributária 

foram os principais instrumentos de reforço da autonomia municipal, durante 

a vigência da Constituição de 1946.
20

 

 

 

A tabela I nos ajuda a ratificar o nosso entendimento sobre as décadas de 1950 e 

1960 a serem consideradas como as décadas das emancipações municipais no Brasil. A nosso 

ver, não é exagero denominar este período como o primeiro momento de uma “onda 

emancipatória” no país. Após a implementação da Constituição de 1988, houve um novo 

aumento na quantidade de municípios emancipados, ao que parece, este aumento se deu em 

virtude da tentativa de descentralização política, uma vez que, o país acabara de sair de um 

regime ditatorial. 

 

 

                                                 
18

SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1996. p. 101. 
19

SIMÕES, 2004, p. 04. 
20

SADECK, Maria Tereza Aina. Concentração industrial e estrutura partidária: o processo eleitoral no ABC 

1966-1982. 1984. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Departamento de Ciência Política, São Paulo, 1984. p. 

58.  
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Tabela I – Evolução do número de municípios no Brasil 

 

 

Fonte: Adaptado de: Favero, 2004, p. 54. Dados consultados parcialmente: IBGE. Sinopse do Censo 

Demográfico (2010). Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/>. Acesso em: 10 dez. 

2013. 

* De modo distinto das décadas anteriores, o censo da década de 1990 foi realizado em 1991. 

 

 Estado/Região 1940 1950 1960 1970 1980 1991* 

Acre 7 7 7 7 12 12 

Amazonas 28 25 44 44 44 62 

Amapá - 4 5 5 5 9 

Pará 53 59 60 83 83 105 

Rondônia - 2 2 2 7 23 

Roraima - 2 2 2 2 8 

Tocantins - - 33 52 50 79 

Norte 88 99 153 195 203 298 

Aumento percentual em  

relação à década anterior  
- 12,5% 54,5% 27,5% 4% 47% 

Alagoas 33 37 69 94 94 97 

Bahia 150 150 194 336 336 415 

Ceará 79 79 142 142 141 178 

Maranhão 65 72 91 130 130 136 

Paraíba 41 41 88 171 171 171 

Pernambuco 85 91 103 165 165 168 

Piauí 47 49 71 114 114 118 

Rio G. do Norte 42 48 83 150 150 152 

Sergipe 42 42 62 74 74 74 

Nordeste 584 609 903 1.376 1.375 1.504 

Aumento percentual em 

 relação à década anterior  
- 4,5% 48,5% 52,5% -0,1% 9,5% 

Espírito Santo 32 33 37 53 53 67 

Minas Gerais 288 386 483 722 722 723 

Rio de Janeiro 51 57 62 64 64 70 

São Paulo 270 369 503 571 571 572 

Sudeste 641 845 1.085 1.410 1.410 1.432 

Aumento percentual em  

relação à década anterior  
- 32% 28,5% 30% 0% 1,5% 

Paraná 49 80 162 288 290 323 

Rio G. do Sul 88 92 150 232 232 333 

Santa Catarina 44 52 102 197 197 217 

Sul 181 224 414 717 719 873 

Aumento percentual em  

relação à década anterior  
- 24% 85% 73% 0,2% 22% 

Distrito Federal - - 1 1 1 1 

Goiás 52 77 146 254 284 211 

Mato Grosso 52 35 64 84 38 95 

Mato Grosso do Sul - - 35 55 72 72 

Centro Oeste 80 112 244 306 317 379 

Aumento percentual em  

relação à década anterior  
- 40% 88,5% 20,5% 12% 33,5% 

Brasil 1.574 1.889 2.766 3.952 3.991 4.491 

Aumento percentual em 

 relação à década anterior  
- 20% 46,5% 43% 1% 12,5% 
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É de fundamental importância lembrar, o censo de 1940 iniciou-se em 1° de 

setembro do referido ano. Dessa forma, no período em que se inicia a coleta de dados, o país 

encontrava-se sob o domínio do regime autoritário varguista, e com isso o Brasil ainda não 

sentia os efeitos da Constituição de 1946. Sendo assim, grande parte das emancipações só 

ocorreu na segunda metade da década de quarenta. 

Ainda em relação ao Censo, se faz necessário advertir que os dados obtidos referem-

se sempre à década anterior. Assim, por exemplo, o censo de 1950, que tem por data de 

referência 1º de julho do mesmo ano, indica as transformações estatísticas dos anos de 1940 à 

1949, e não de 1950 à 1959. 

Como está exposto na tabela I, em 1940 havia no território nacional 1.574 

municípios. Na década de 1950, o Brasil aparece com 1.889, isto é, 315 municipalidades 

brasileiras a mais que na década anterior, em termos percentuais, significa um acréscimo de 

pouco mais de 20% em apenas uma década.  

Se compararmos com a década seguinte, o aumento percentual continua: em 1960 o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
21

 registrava em seus dados 1.192 novos 

municípios, uma ampliação de 76% em relação a década de 1940. Em 1970, o IBGE 

registrava em seus dados o impressionante número de 2.378 novas cidades no território 

nacional em relação à década de 1940, totalizando assim 3.952 cidades no país. Em termos 

percentuais, verifica-se um aumento vertiginoso de nada menos que 251% se comparado a 

quantidade de municípios no Brasil em 1940.  

Edison Favero expõe que no início da década de 1960 o Brasil apresenta-se como o 

período em que as emancipações ganharam ainda mais fôlego, sobre este assunto ele 

evidencia que: 

 
Em 1º de setembro de 1960, na época da realização do censo, existiam 2.766 

municípios. Em 31 de dezembro de 1960 este número já ascendia para 

2.855municípios, ou seja, 89 unidades foram criadas em apenas quatro 

meses. No ano de 1961 foram criados mais 286 municípios, sendo que em 

1962 o número de novos municípios foi de 492 unidades.
22

 

 

O autor acrescenta que no início da mencionada década, o Brasil possuía 2.766 

cidades e em apenas três anos, há um significativo aumento do número de municípios 

saltando para 3.952, uma elevação expressiva de 43% na quantidade de cidades existentes no 

Brasil.  

                                                 
21

Posteriormente toda vez que me referir ao Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística se fará por meio da 

sigla: IBGE.  
22

FAVERO, 2004, p. 49. 
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O Gráfico I demonstra a ascensão de novos municípios no país a partir do censo de 

1950. Observamos também uma estagnação de novas cidades no recenseamento de 1980, 

referente ao estancamento de municípios, posteriormente será discutido com mais detalhes as 

motivações desta mudança. 

 

Gráfico I - Evolução do número de municípios no Brasil 

 

 Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, tomando como base os dados presentes na Tabela I. 

 

Dos estados brasileiros, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina aparecem 

com índices elevados de aumento de municípios no país, fato este exposto na tabela I. Na 

década de 1940, o estado mineiro possuía 288 municípios, em 1970, já havia 722 municípios, 

um aumento de 150%, em termos percentuais, semelhantes aos números em nível nacional. 

No Rio Grande do Sul, na década de 1940, existiam 88 municípios e em 1970 havia 232, um 

aumento de 163%. No estado catarinense, nos anos quarenta, existiam 44 municípios e, em 

setenta, nesta unidade de federação, o censo registrava em seus dados o número  

surpreendente de 197 municípios, um aumento 448% quase três vezes mais que o índice 

nacional que naquele momento era de 151%.   

Na Bahia, na década de 1940, havia 150 municípios. Nos anos 1970, este número 

tem uma ampliação para 186 novas municipalidades, totalizando assim, a quantidade de 336 

municípios nesta unidade de federação, um aumento de 124% que, não obstante, evidenciava 

um crescimento abaixo do índice nacional. 

Em virtude das mudanças ocorridas no Brasil com a instauração da Constituição de 

1946, a Bahia em consonância com o contexto nacional, regulamentava a Lei nº 140 de 22 de 
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dezembro de 1948
23

, a Lei Orgânica dos Municípios baianos. Com esta nova legislação, a 

Bahia ficaria dividida em três sub-regiões, tendo como fundamento para tal divisão as 

manifestações fisiográficas do vasto território estadual, como evidencia o artigo 4 da 

mencionado legislação: 

 

 
[...] fica o Estado [da Bahia] dividido em três Regiões, constituídas pelas 

zonas fisiográficas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Geografia. A 

Primeira Região compreenderá as zonas do Recôncavo, Cacaueira, da Feira 

de Santana e de Jequié: a Segunda Região, as zonas do Litoral-Norte, de 

Conquista, das Matas-do-Orobó e de Jacobina; a Terceira Região, as zonas 

do Extremo-Sul, do Nordeste, do Sertão-do-São-Francisco, da Chapada-

Diamantina, da Serra Geral do Médio-São-Francisco e do Planalto-

Ocidental. 

 

 

A Lei Orgânica dos Municípios também regulamentava as questões que envolvem a 

criação, fusão ou desmembramento de municípios no estado baiano, nela estavam contido os 

critérios mínimos para uma localidade elevar-se a categoria de município. Esta legislação 

também informava que cada uma das três regiões do estado tinha seus próprios requisitos 

mínimos para obter a emancipação. O artigo 5 informa que a Primeira Região, na qual estava 

inserida Feira de Santana, tinha os seguintes critérios: 

 

 

São condições mínimas para a criação de municípios: I - na Primeira Região. 

a) área de quinhentos quilômetros quadrados; b) população de quinze mil 

habitantes; c) densidade demográfica de dez habitantes por quilômetro 

quadrado; d) média de arrecadação municipal, no último triênio, de duzentos 

e cinquenta mil cruzeiros; e) população de dois mil habitantes na sede. 

 

 

Uma década depois desta legislação entrar em vigor, uma nova lei alterava os critérios 

para as criações de municípios. Na nova lei, uma das mudanças mais significativas era a 

extinção das três regiões do Estado. Sendo assim, passou a vigorar uma legislação única, que 

apresentava as condições mínimas para que cada localidade se constitua município
24

.  

Apesar do avanço das municipalidades no Brasil, há estados que fogem a esta regra 

geral. É a situação do Acre, Rondônia e Roraima, cujos os números permanecem estáveis. O 

estado do de Rio de Janeiro passa de 51 municípios, na década de 1940, para 64 na década de 

                                                 
23

BAHIA. Lei Orgânica dos Municípios. Lei nº 140 de 22 de dezembro de 1948. Estabelece a composição, 

competência, organização bem como outras temáticas que envolvem a questão municipal. Disponível em: < 

http://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/85487/lei-140-48>. Acesso em: 23 out. 2013.  
24

 BAHIA. Lei nº 1.003 de 07 de abril de 1958. Altera dispositivos da Lei nº 140 de 22 de dezembro de 1948 e da 

outras providências. Disponível em: < http://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/86221/lei-1003-58>. Acesso 

em: 03 dez. 2013. 
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1970, uma ampliação percentual de apenas 25%. Dessa maneira, percebe-se que estes estados 

aparecem como exceções à “onda emancipatória” presente no território brasileiro. 

Sobre o aumento da quantidade de municípios no país, ao que parece, a Constituição 

de 1946 tem participação decisiva para este fato, sobretudo no que diz respeito à arrecadação 

de impostos, pois a Carta Magna estabelecia um sistema de tributos no qual os impostos eram 

repartidos de maneira igual entre todos os municípios, exceto as capitais. Como assegurado no 

Artigo 15, inciso 4º: 

 
A União entregará aos Municípios, excluídos os das Capitais, dez por cento 

do total que arrecadar do imposto de que trata o nº IV [renda e provento de 

qualquer natureza], feita a distribuição em partes iguais e aplicando-se, pelo 

menos, metade da importância em benefícios de ordem rural.
25

 

 

  

Dessa forma, somos levados a crer que o aumento do número de cidades resulta da 

nova possibilidade de que impostos fossem direcionados diretamente aos municípios. Ao que 

parece, as lideranças políticas estaduais, municipais e distritais puseram em consonância seus 

respectivos interesses, articulando-se para “facilitar” e consolidar as emancipações políticas 

que representariam também mais recursos federais.  

Sendo assim, a emancipação poderia ser uma alternativa viável tanto para o 

município quanto para os distritos. Com isso, a questão da emancipação política dos distritos 

perante as sedes é vista sob o ângulo das forças locais ambiciosas em expandir e tomar o 

poder político, tornando-se independente das imposições e ímpetos oriundos dos distrito-sede 

e por outro lado, na perspectiva da própria sede, de que a concessão das emancipações 

permitiria-lhes concentrar os seus recursos no seu plano desenvolvimentista, em detrimento 

de outras áreas distritais periféricas. 

Edison Favero
26

 apresenta ainda as motivações que levaram as populações desses 

municípios a empreenderem movimentos buscando suas autonomias político-administrativas. 

O autor aponta os aspectos físico-territoriais, como o tamanho dos municípios e a distância 

das sedes em relação aos distritos. Assim, a dimensão territorial de determinadas cidades 

torna-se um entrave, por não haver condições de ‘beneficiar” e atender às necessidades 

básicas de todos os indivíduos que compõe a extensão territorial do município. Neste cenário, 

os distritos que geralmente estão mais afastados da sede sofrem com a falta de estrutura.  

                                                 
25

BRASIL. Constituição Federal de 18 de setembro de 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em: 08 jul. 2013. 
26

FAVERO, 2004, p. 05. 
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A valorização da identidade cultural de uma comunidade é outro fator que Fávero 

chama atenção. Segundo ele, esse fator é merecedor de destaque para um grupo se articular 

com o objetivo de obter sua autonomia e limitar a influências de pessoas de fora da 

comunidade. 

A possibilidade de autogestão aparece como outro aspecto importante, permitindo o 

recebimento de recursos federais sem o intermédio de terceiros. Uma vez que, quase sempre 

as verbas repassadas da União para as cidades, destinadas ao melhoramento da infraestrutura 

e às necessidades básicas de todo o município, majoritariamente, são investidas em suas 

sedes, ficando os distritos em “segundo plano”, comprometendo o desenvolvimento das 

condições de vida na área distrital.  

Desta forma, a emancipação política aparece como uma oportunidade de romper com 

esse intermediário, para que as áreas então distritais fossem beneficiadas, de fato, com os 

recursos repassados pelo governo federal.  

Analisando a Tabela I, percebemos que o censo de 1980 já expõe uma nova 

configuração da sociedade brasileira. Os índices concernentes ao surgimento de novos 

municípios já aparecem bem menores em relação à década anterior. Há uma retração 

significativa em todo o território nacional. 

No censo de 1980, a região Norte tem acréscimo de 12% em relação à década 

anterior, apresentando-se como o maior percentual do Brasil no mencionado período. Se 

compararmos todas as décadas anteriores, a única região que exibe índice inferior a este é o 

Nordeste, entre as décadas de 1940 e 1950, com 4,5%. Assim, se excluirmos a região 

nordestina, o maior aumento relativo da década de 1980 ainda era inferior ao menor número 

percentual em relação a todas as regiões nas décadas analisadas. 

Com a instauração do novo regime político no Brasil em 1964, caracterizado pela 

centralização de poder, o governo federal utilizou-se da tentativa de conter o surgimento de 

novos municípios e, em algumas situações, chegou até a extinguir municípios recém criados 

 
A partir de 1964, sob o regime militar, não apenas começou-se a frear o 

processo de criação, como também chegaram a ser extinto muito novo 

município criado em anos anteriores. O saldo de municípios ao final de 1964 

era de 4.115 unidades. No ano de 1965 este número estava reduzido para 

3.957 municípios Em 1970, quando da realização de um novo 

recenseamento, o número de municípios era de 3.952 unidades.
27

 

 

                                                 
27

 FAVERO, 2004, p. 49. 
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Em relação a este estancamento, notado no censo nos anos de 1980, ao que parece os 

efeitos são decorrentes da Constituição de 1967, que através da Lei complementar n°1 de 9 de 

novembro do mesmo ano, que exibia em seu texto regras mais rígidas referentes à criação de 

municípios. Sobre a citada legislação, o artigo 2º expõe:  

 
 

Nenhum Município será criado sem a verificação da existência, na respectiva 

área territorial, dos seguintes requisitos I - população estimada, superior a 

10.000 (dez mil) habitantes ou não inferior a 5 (cinco) milésimos da 

existente no Estado; II - eleitorado não inferior a 10% (dez por cento) da 

população III - centro urbano já constituído, com número de casas superior a 

200 (duzentas);  IV - arrecadação, no último exercício, de 5 (cinco) 

milésimos da receita estadual de impostos [...].
28

 

 

 

O motivo pelo qual estes efeitos passaram “despercebidos” pelo censo de 1970 está 

vinculado à primeira metade da década de sessenta. Mesmo com a supressão de algumas 

cidades, houve um significativo aumento de novos municípios, uma vez que a legislação em 

vigor no período ainda era a Constituição municipalista de 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

BRASIL. Lei complementar nº 1 de 09 de novembro de 1967. Estabelece os requisitos mínimos de população e 

renda pública e a forma de consulta prévia as populações locais para a criação de novos municípios, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp01.htm>. Acesso em: 19 jul. 

2013.   



22 

 

2. FEIRA DE SANTANA: PARA ALÉM DA SEDE, OS DISTRITOS... 

 

Apesar desta pesquisa estar interessada em investigar como se deu o processo de 

emancipação política do município de Anguera, se faz necessário esboçar um panorama mais 

geral sobre o surgimento do que hoje é a referida cidade. Apesar das críticas concernentes à 

busca por um mito da origem, é importante falar um pouco mais sobre o local que esta 

pesquisa procura investigar, recuperando um pouco do processo inicial de povoamento local. 

São escassas as informações a respeito da origem do município para o 

desenvolvimento de uma pesquisa científica. Encontramos no site do IBGE, na parte 

destinada às informações sobre os municípios brasileiros, informações sobre Anguera: dados, 

população e um histórico que será o ponto de partida para analisar o surgimento do município. 

Segundo o histórico do IBGE, primeiramente a localidade de Almas (atual Anguera) 

fora habitada pelos índios paiaiás, não informando o período exato de tal ocupação. Como 

parte do processo de ocupação das terras, os indígenas acabaram expulsos pelos colonos 

durante o período de interiorização. Sobre esta temática, Freire ratifica o mesmo 

entendimento, expondo que: “O sertão antes povoado pelos índios foi, pouco a pouco, 

invadido pelos colonos que se apossaram de vastas extensões de terra, respaldadas pela 

outorga real, por intermédio de sesmarias, ou sem elas”
29

. 

Ainda tomando como parâmetro o site do IBGE, Anguera está localizada na região 

que outrora integrava a sesmaria do sertanista João Peixoto Viegas
30

. Sobre a temática do 

sertão baiano, já há pesquisas significavas sobre a colonização nas zonas mais afastadas das 

áreas litorâneas
31

.  

O povoamento do município de Anguera acontece com a chegada do capitão José 

Marques de Oliveira Lima em 1855, que passou a morar em definitivo em sua fazenda que 

tinha o nome de Almas. A propriedade estava situada na região que hoje compreende o 

município de Anguera. Foi construída em sua fazenda uma capela para por em prática e 

difundir a religiosidade católica e também uma escola.  Homem de posse, ostentava o título de 

Capitão José Marques, evidenciando a sua influência e o seu poder como mais um 

representante da camada senhorial na região. 

                                                 
29

 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra: agropecuária, escravidão e riqueza em 

Feira de Santana (1850-1888). Feira de Santana: UEFS Editora, 2011. p. 37. 
30

IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=290150&search= 

bahia|anguera#historico>. Acesso em: 30 set. 2013. 
31

 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um estudo de história 

regional e local). Salvador: EDUFBA; Feira de Santana, 1998.  
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 Por estar localizada em um ponto estratégico, nas proximidades de Feira de Santana, 

grande entreposto comercial
32

, a localidade tornou-se um pouso obrigatório de tropeiros que 

levavam o gado para várias regiões do território baiano. Este fator, juntamente com a cultura 

do fumo, presente no local, aparecem como aspectos importantes para o desenvolvimento da 

região. 

As localidades de Almas e São José das Itapororocas (atual distrito de Maria 

Quitéria) aparecem como sendo os primeiros distritos de Feira de Santana, ambos sendo 

criados em 16 de dezembro de 1857, pela Resolução Provincial nº 657
33

. O fato é, se a 

localidade de Almas foi elevada à categoria de distrito feirense, possivelmente já existia ali 

uma contingente populacional significativo. Assim, respectivamente a “fuga” de José 

Marques para sua fazenda e o povoamento da localidade acontecem num período anterior ao 

ano de 1857. 

A tradição oral acrescenta a esse cenário a informação de que José Marques decidiu 

residir em definitivo em sua propriedade rural por causa de uma epidemia (talvez de febre ou 

cólera) que acometera o espaço urbano feirense na época. 

No que diz respeito à história da região de Feira de Santana, existe uma pesquisa 

datada de 1968, escrita pelo brasilianista
34

 Rollie Poppino, que se tornou uma obra importante 

para o estudo da história de Feira de Santana. Ao longo da obra, Poppino evidencia que as 

epidemias eram presentes na Bahia e Feira de Santana não ficava imune às moléstias. Neste 

sentido Poppino expõe: 

 

Desde os primeiros tempos da colônia que as epidemias de varíola, sarampo, 

disenteria e febre amarela, iterminatemente atacavam os seus habitantes. 

Conquanto as moléstias, em geral, começassem pela capital e deminuíssem 

de intensidade a medida que alcansavama zonas menos povoadas do interior 

os moradores de Feira de Santana não ficaram imunes. A febre amarela, e a 

varíola ou bexiga, eram epidemias mais comum e existiam de forma 

endêmica [...]. Severa epidemias de febre amarela ocorreram no município, 

em 1849 e 1857. A varíola em proporções epidêmicas apareceu em Feira de 

Santana, em 1837, em 1844, de novo, 1851.
35

 

 

Desta maneira, possivelmente a fuga da família Marques pode ter ocorrido em 

função do surto de cólera morbus de 1855, ocorrido na região de Feira de Santana. Por outro 
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lado, podem ter contribuído, ou mesmo iniciado tal povoamento, quaisquer dos outros surtos 

epidêmicos do período, como os de varíola de 1837, 1844, 1851 para dar tempo de povoar a 

localidade. Ou quem sabe no surto de febre amarela em 1849, descarto o de 1857, pois não 

iria dar tempo de ter um contingente populacional capaz de elevar o povoado a categoria de 

distrito. 

A falta de saneamento básico nas urbes aparece como um fator determinante para o 

surgimento de enfermidades e a proliferação de miasmas nestes locais. Segundo a medicina 

da época, as cidades, por possuírem estas características, apresentavam um ambiente 

“doentio” e a forma de buscar uma possível imunização era se distanciando destes espaços. 

Isso, ao que parece, pode ter sido uma hipótese para a “fuga” para áreas campestres e 

ocupação mais efetiva das zonas rurais. Pois lá, em virtude do menor contingente 

populacional, havia um ambiente saudável
36

. 

Após a elevação de Almas (Anguera), juntamente com São José das Itapororocas 

(Maria Quitéria), à categoria de distritos de Feira de Santana, posteriormente outros povoados 

tornam-se distritos, a exemplo de: Remédio da Gameleira (Ipuaçu), Santa Bárbara, Bonfim e 

Humildes no ano de 1859; Bom Despacho (Jaguara), em 1877; e Tanquinho, no ano de 

1879
37

. 

Em meados do século XX, mais precisamente no ano de 1943, houve uma mudança 

na denominação do distrito de Almas, para Anguera, pelo Decreto Lei Estadual nº 141 de 31 

de dezembro de 1943
38

.  

Anguera e Maria Quitéria configuram-se como os primeiros distritos de Feira de 

Santana. Atualmente, Maria Quitéria permanece na condição distrito, Anguera ficou pouco 

mais de um século subordinada politicamente a cidade feirense, e, elevou-se à condição de 

município pela lei estadual de nº 1.558 de 20 de novembro de 1961. Veremos em seguida, 

com mais detalhes este episódio. 

 

 

 

 

                                                 
36

 SILVA. Aldo José Morais. Natureza sã, civilidade e comércio em Feira de Santana: elementos para o estudo 

da construção de uma identidade social no interior da Bahia (1833-1937). Dissertação (Mestrado em História) – 

Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000.  
37

 IBGE. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=291080&search 

=bahia|feira-de-santana|infograficos:-historico>. Acesso em: 29 set. 2013. 
38

 IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=290150&search= 

bahia|anguera#historico>. Acesso em: 30 set. 2013. 



25 

 

2.1 Política em Feira de Santana: a zona rural também participa 

 

O Estado Novo foi um período caracterizado pela centralização de poder. Com seu 

término, empreendeu-se a busca pela democracia, e uma das medidas adotadas para a 

instalação desse novo regime político foi a publicação do Decreto Lei 7.586, de 28 de maio de 

1945 (Lei Aganemon Magalhaes)
39

. Esta legislação regulava as eleições, assim como as 

condições para a formação de partidos políticos em todo o território nacional. Sobre a 

importância desta lei, que possibilitava ao eleitor optar por um partido com que mais se 

afinasse ideologicamente, Jorge Ferreira destaca que: 

 
Pela primeira vez na história do país, surgiram e se fortaleceram partidos 

políticos nacionais com programas ideológicos definidos e identificados com 

o eleitorado. Não mais se tratava de partidos da época do Império ou das 

organizações estaduais da Primeira República, em ambos os casos 

instrumentos da elite.
40

  

 

  Este novo contexto político possibilitava o pluripartidarismo, que atribuía aos novos 

partidos a alternativa de compor os seus projetos políticos através de uma ideologia própria. 

Sendo assim, surgiram diversos partidos: Partido Republicano (PR); Partido Trabalhista 

Nacional (PTN); Partido Democrático Cristão (PDC); Partido Social Democrata (PSD) ligado 

aos indivíduos que estavam no poder durante o Estado Novo; a União Democrática Nacional 

(UDN), majoritariamente vinculada ao antigetulismo, apesar do cerne deste partido ser 

caracterizado por uma junção de vários sujeitos e nuances
41

; o Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), ligado aos trabalhadores; e o Partido Comunista Brasileiro (PCB)
42

, com ideias 

vinculadas ao projeto de revolução socialista mundial
43

.  

 Diante do cenário pluripartidarista nacional, o PSD ocupou posição de destaque a 

nível nacional, obtendo êxito nas primeiras eleições neste período. Em sua pesquisa João 

Lázaro, explica que:  
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No Congresso Nacional em 1945 o Partido Social Democrata (PSD) possuía 

52,8 % dos eleitos enquanto a União Democrática Nacional (UDN), segunda 

legenda com maior número de eleitos, vinha com 29%, uma diferença de 

percentagem de 22,8 entre eles.
44

  
 

O motivo pelo qual esta agremiação saíra vencedora nestas primeiras eleições pode 

se dever ao fato de que muitos dos políticos deste partido ocupavam posição de destaque 

durante o período estadonovista, isto é, estes indivíduos passaram muito tempo direcionando 

os caminhos políticos, solidificando a sua influência e, em virtude desta base construída ao 

longo dos anos, estes políticos acabariam saindo vitoriosos nas urnas. Souza ratifica este 

entendimento expondo que: “o PSD se coloca como herdeiro direto desta estrutura, pois 

congrega, em sua origem, predominantemente, aqueles homens que tinham sido governo até 

então” 
45

. 

Com a possibilidade do pluripartidarismo estabelecido pela Lei Agamenon, a 

configuração política em Feira de Santana apresentava o embate político entre o PSD e a 

UDN. A legenda composta pelo PSD governou Feira de Santana do final da década de 

quarenta até meados da década de cinquenta
46

, já a UDN teve seu representante na 

administração municipal a partir da segunda metade da década de cinquenta até o princípio da 

década seguinte
47

. 

Na primeira eleição na cidade de Feira de Santana, no início do período 

democrático
48

, mais precisamente no ano de 1947, para disputar o cargo de prefeito foi 

lançada a candidatura do petebista Aguinaldo Soares Boaventura. Através de articulações com 

o PSD e com aval de Eduardo Froés da Mota, figura influente no meio político feirense na 

época, foi construída esta união sendo denominada de Aliança Feirense.  

Para concorrer com a Aliança Feirense, foi formada a candidatura da Coligação 

Democrática Feirense (UDN-PR-PTN), que tinha na figura de Carlos Bahia o 

seurepresentante. O jornal Folha do Norte colocou-se como um aliado de Bahia, 
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apresentando-o como o detentor das qualidades necessárias para ocupar o cargo de gestor 

municipal
49

. 

 O periódico Folha do Norte ocupava função de destaque no meio político feirense 

nesta época; como demonstra João Lázaro, este jornal servia de “palanque” para por em 

prática um direcionamento ideológico ligado à UDN
50

. Mesmo com todo este aparato a favor 

da figura de Carlos Bahia, quem obteve êxito nas eleições para o executivo municipal, no ano 

de 1947, foi o candidato da Aliança Feirense Aguinaldo Soares Boaventura, que assim 

manteve os pessedistas na continuidade do poder. No entanto, meses depois de assumir a 

prefeitura Aguinaldo Boaventura já entrava em conflito com membros do PSD
51

. 

Ainda sobre este pleito e o discurso político presente nas páginas do periódico, 

Corrêa ratifica este entendimento expondo que:  

 

Desde a primeira eleição para prefeito em Feira de Santana pós Estado 

Varguista, o jornal [a Folha do Norte] apoiava os udenistas, como foi o caso 

de Carlos Bahia (UDN) filho do ex-intendente da cidade Bernadino Bahia 

depois do fim do estado varguista.
52

  

 

 

Com este resultado, o caminho traçado nas eleições a nível nacional, colocando o 

PSD como o grande vencedor das eleições no início do período democrático se configura 

semelhante na cidade de Feira de Santana, ainda que o candidato fosse da aliança e não filiado 

ao partido. Sobre as eleições em Feira de Santana, João Lázaro destaca a vantagem da 

ocupação de cargos pelo PSD, expondo que: 

 
Em Feira de Santana as coisas caminharam mais ou menos no mesmo 

sentido. Em 1948, ano que fora aberta a primeira seção da câmara de 

vereadores no Intervalo, ampla maioria dos eleitos incluindo suplentes, 

foram do PSD com 72,2% contra 22,2% da UDN, segunda legenda mais 

votada na cidade.
53

 

 

 

 O rompimento de relações com o PSD, Aguinaldo Boaventura acabou se aliando 

com a UDN, porém continuou ainda sendo membro do PTB. Com a sua aproximação dos 

udenistas, grupo político que detinha o jornal Folha do Norte, Boaventura conseguiu uma 
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forma de disseminar um discurso que lhe fosse favorável. De fato, a partir dessa união de 

forças, o periódico adotou uma estratégia de expor as ações executadas pelo prefeito para o 

melhoramento de todo o município.  

 Após a efetivação da parceria UDN e Boaventura, o referido periódico começou a 

divulgar uma série de reportagens que o identificavam como um competente gestor. Segundo 

o discurso presente no periódico, o prefeito estava preocupado em fazer uma administração 

voltada para toda a extensão territorial do município, isto é, a zona urbana e a zonal rural 

feirense, que englobava os seus nove distritos
54

, como evidencia a matéria:  

 
[...] A administração do prefeito Aguinaldo Boaventura Soares se tem 

caracterizado pelo acentuado sentido de penetração, para o interior do 

município. E que, fora de qualquer dúvida, os nossos distritos viviam, até 

então, privados dos modestos benefícios. Mantem o atual chefe da comuna 

uma assistência permanente as nossas vilas, em todos os setores. Dois 

mercados serão inaugurados em breve em Tanquinho e Anguera. Um posto 

médico já se encontra instalado também em Anguera, enquanto os demais 

distritos auferem também o mesmo serviço, com a visita semanal da Drª 

Helena Barbosa.
55

   

 

 A reportagem enfatiza o movimento de interiorização protagonizado pela gestão de 

Boaventura, de levar para as áreas rurais do município uma melhor infraestrutura para a 

população local, que até bem pouco tempo, segundo o periódico, carecia de recursos para o 

atendimento de suas necessidades básicas. Em Anguera, por exemplo, foi edificado um 

mercado destinado à comercialização de produtos locais. Outras ações do governo seriam a 

prestação de uma assistência médica semanal na localidade, evitando assim, o deslocamento 

dos moradores para serem medicados na sede do município.   

 Além da inauguração de mercados municipais em Tanquinho e Anguera, a mesma 

reportagem demonstrava outras ações do governo para o melhoramento da infraestrutura das 

demais áreas distritais, como a construção de uma linha telegráfica em Pacatu e Tiquaruçu, 

serviço que posteriormente seria implantado no distrito de Maria Quitéria. Em Jaguara, os 

moradores da localidade seriam contemplados com a edificação de uma ponte.    

 Sendo ano eleitoral, o periódico reforçou a exaltação ao seu mais novo parceiro 

político, o então gestor Boaventura. Com isso, qualquer ato protagonizado pelo executivo, que 

poderia ser entendido como um avanço dos serviços e da infraestrutura municipal, inclusive 

das zonas rurais, era exposto nas páginas do jornal.  
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 Ao divulgar reportagens no Folha do Norte das ações administrativas de seu aliado, 

de certa forma, a UDN acabava sendo beneficiada para o pleito do final do ano, pois estes atos 

possibilitaria o fortalecimento de Boaventura nas áreas distritais e para a consolidação de 

redutos políticos para além da zona urbana de Feira de Santana. O que seria explorado pelos 

udenistas na campanha eleitoral, pois Boaventura aparecia como importante aliado para a 

conquista de votos em benefício da legenda udenista. 

 Boaventura aparecerá como um dos principais divulgadores da candidatura udenista 

de Carlos Bahia para o executivo municipal. No começo de julho de 1950, já estava em 

campanha no distrito de Anguera, se efetivando como um porta-voz desta legenda: 

 

 

[...] o prefeito Aguinaldo Boaventura apresentará os candidatos de sua 

preferência aos diversos cargos eletivos, no próximo pleito, inicia hoje as 

suas atividades de propaganda política, no distrito de Anguera, com a 

realização de comício ao qual estarão presentes: os representantes das 

diversas agremiações políticas que integram a Coligação Democrática 

Feirense. Reiniciam assim os verdadeiros trabalhistas que permaneceram 

assim ao lado do nosso operoso prefeito a nova campanha...[Que] para 

prefeitura local, [indicará] o senhor Carlos Bahia.
56

 

 

 

 Nas eleições de 1950 o cenário político feirense manteve-se semelhante ao de 1947, 

houve novamente a união entre o PSD e o PTB, formando assim a legenda Coligação Baiana, 

apoiando o candidato Almáquio Boaventura. Já a chapa oposicionista, encabeçada pela UDN, 

formou a Aliança Democrática Feirense e lançou, mais uma vez, Carlos Bahia como o seu 

representante.    

 Vale ressaltar, o jornal Folha do Norte divulgava o resultado da eleição, como a 

contagem era manual demorava alguns dias para ser concluída. Dessa maneira, era comum a 

divulgação de números parciais dos votos até então apurados, antes de expor o resultado final 

do pleito.   

Isto acontecera em 1950, em 14 de outubro do mencionado ano o jornal estampava 

em sua página inicial a apuração parcial da votação do município. Naquele momento, com 

metade das urnas conferidas, o candidato Almáquio Boaventura estava vencendo com 3.393 

votos, o que representava 62,5% dos eleitores que optaram por escolher a legenda da 

Coligação Baiana. Carlos Bahia aparecia com 2.042 votos, cerca de 37,5% dos votos até então 

contabilizados. A Aliança Democrática estava sendo derrotada com uma margem 

considerável de 1.351 votos a menos que o candidato do PSD.  
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Nesta mesma reportagem, também é divulgado o resultado parcial para o legislativo, 

informando-se a votação de cada legenda e, ao contrário do que acontecera para prefeito, a 

Aliança Democrática estava totalizando uma quantidade de votos maior que a Coligação 

Baiana, respectivamente 2.807 contra 2.614.  

A matéria em discussão traz mais detalhes, agora sobre a zona rural, demostrando o 

resultado final no distrito de Anguera. Informava que esta localidade possuía duas secções e 

que os udenistas haviam vencido com 55,5% de votos. Carlos Bahia obteve 232 votos e 

Almáquio Boaventura 185, o que corresponde a 44,5% de votos
57

. 

 Foi apresentado também o resultado final para o legislativo feirense no distrito, e 

novamente a Aliança Democrática havia vencido, e com uma diferença ainda maior que para 

prefeito; 61% do eleitorado da localidade optaram pelos vereadores da legenda, o que 

totalizava a quantidade de 250 votos, e estes foram distribuídos da seguinte maneira: PTN, 

129; PR, 95; UDN, 16; PDC, 10. A Coligação Baiana com 39% do eleitorado distrital somou 

mais 159 votos para sua legenda, distribuídos da seguinte forma: PSD, 115 e o PTB, 44.  

Rafael Lins argumenta que a cúpula da UDN era composta por indivíduos que desde 

a “República Velha” já estavam integrados no meio político feirense. Este partido tinha um 

nível de organização relevante desde o final dos anos quarenta já existia um diretório central 

na sede bem como nos distritos, inclusive em Anguera
58

.  

Com uma estrutura definida através de espaços institucionais do partido na zona 

urbana e rural, a UDN procurava se fortalecer em toda a extensão municipal. Estas 

articulações políticas do partido nas áreas distritais possivelmente contribuíram para o êxito 

da legenda nas eleições em Anguera.  

Apesar de um espaço institucional da UDN em Anguera, a proporção dos votos 

especificamente deste partido para o legislativo no distrito foi pequena: dos 250 votos para 

vereador depositados nas urnas, apenas 16 deles foram direcionados para o partido, das seis 

agremiações que formavam as duas legendas, a UDN só teve mais votos que o PDC.  

Com as informações que temos, não sabemos ao certo o motivo deste desempenho 

Talvez como líder da legenda, a UDN estivesse mais interessada que os votos fossem 

direcionados à aliança partidária, com isso, cada candidato teria a responsabilidade de 

conquistar o seu próprio eleitorado. 
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O candidato a vereador da UDN oriundo de Anguera, Arthur Vieira, venceu o pleito 

de 1950. No entanto, os seus votos no distrito foram reduzidos, na melhor das situações 

obteve dezesseis votos, o que corresponde a 6,5% do eleitorado distrital. Arthur Vieira foi 

vereador em Feira por três mandatos consecutivos, se fortaleceu como político em Feira de 

Santana, e principalmente na região de Anguera. Pois, dez anos após se eleger no legislativo 

feirense, e com uma modesta votação no distrito, surgirá como uma voz na busca da 

emancipação política anguerense.  

Foram analisados os resultados tanto parciais e finais inseridos no Folha do Norte, 

além de 1950, dos pleitos de 1947, 1954 e 1958 e percebe-se que foram incomuns os 

resultados minuciosos apresentados sobre os distritos, informando os votos para prefeito. 

Sobre o legislativo além de expor quantos votos cada legenda obteve, a matéria expôs a 

votação de cada partido. 

Com a visualização da matéria, o questionamento que se faz é: por que o Folha do 

Norte, ideologicamente ligada à UDN, mudou o seu modelo padrão de reportagem, passando 

a inserir nos resultados parciais do município a divulgação do resultado final de um distrito? 

Apesar da vitória udenista em Anguera, o resultado parcial no município era outro, 

demonstrava uma larga vantagem de 1.351 votos a favor Almáquio Boaventura. Com isso, 

somos levados a crer que esta riqueza de detalhes na divulgação dos resultados finais em 

Anguera teve por propósito tirar o foco da considerável votação de 62,5% da Coligação 

Baiana que até então os números parciais apontavam.  

Então, depois de uma campanha voltada a exaltar a figura de Carlos Bahia nas 

páginas do jornal, a divulgação destes resultados com uma formatação nova foi a última 

alternativa do periódico para fazer uma campanha a favor de Bahia, com a intenção de 

depositar nos eleitores do mesmo um alento, uma esperança para a vitória udenista no 

processo eleitoral.   

Ao término das eleições, como acontecera no último pleito para o governo municipal 

em 1947, Carlos Bahia foi novamente derrotado. A Coligação Baiana PSD-PTB saiu-se bem-

sucedida, com quase 2.000 votos de diferença em relação ao segundo colocado. Almáquio 

Boaventura tornou-se vencedor, obtendo a quantidade de 6.879 votos contra 4.957 da aliança 

udenista
59

. 
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2.2 Os distritos no cenário político-social feirense 

 

Para a disputa eleitoral do cargo de prefeito em 1954, o cenário político aparece com 

uma nova configuração. Ao contrário das eleições anteriores, em que o PTB e PSD uniram-se 

e formaram legendas: Aliança Feirense e Coligação Baiana, nas eleições de 1947 e 1950, 

respectivamente, estes partidos lançaram candidaturas próprias: o PTB apoiou o comerciante 

Hamilton Cohim, o PSD optou pelo experiente Eduardo Fróes da Mota e a UDN depositou as 

suas esperanças em João Marinho Falcão. 

 Sobre o “racha” entre o PTB e o PSD pela disputa do executivo municipal, e a 

consequente divisão de forças políticas para concorrer com a UDN, Lins argumenta que o 

motivo da candidatura, independente do petebista Cohim, seria uma articulação política feita 

em nível estadual que possibilitou a tomada desta decisão
60

. 

 Com uma campanha voltada para criticar a gestão Almáquio, tanto na sede como nas 

zonas distritais, o resultado final da eleição foi a vitória do candidato udenista João Marinho 

Falcão com 5.477 votos, enquanto o PSD totalizou 3.671 votos e o PTB 3.058. Como 

demonstram os números, a nova reorganização política foi decisiva para a vitória da UDN, 

pois com candidaturas próprias, um fato novo para a política local, os votos foram diluídos 

para cada partido. 

 No dia 16 de outubro de 1954, o Folha do Norte divulgava na matéria de capa o 

resultado final do pleito em Feira de Santana, enfatizando que um espírito de mudança pairava 

no município: 

 
Não somente a cidade reagiu. Reagiu todo o município contra a situação em 

que se deparou a Feira, tolada pelo jogo, pela corrupção e pela dilapidação 

da fortuna pública. Os resultados das eleições vieram, dia a dia revelando um 

grande movimento redentor e regenerador, até ontem, concluído o total das 

votações, começaram a explodir incontidas manifestações de regozijo [...]. O 

senhor João Marinho venceu em mais de 20 secções da cidade e nos distritos 

de Anguera, Bonfim da Feira, Humildes, Jaguara, Pacatu, Tanquinho.
61

 

 

 

A reportagem relata a vitória de João Marinho Falcão, enfatizando que houve um 

movimento que conglomerava toda a extensão territorial do município, o que incluía os 

distritos. Naquela época, além dos citados distritos, Feira de Santana contava com mais outros 

três: Ipuaçu, Maria Quitéria e Tiquaruçu, onde vencera Eduardo Fróes da Mota. 
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Dos nove distritos feirenses, a UDN havia ganhado em seis, uma vitória com ampla 

maioria. Com isto, o discurso ideológico presente na matéria evidencia que a vitória de João 

Marinho tinha um caráter reformador, predominante também na zona rural do município, e de 

forma acentuada. A agitação em prol de uma mudança alcançou estas localidades, fazendo 

com que grande parte dos distritos acompanhasse a legenda udenista. 

Anguera era um dos seis distritos que João Marinho havia vencido. Vale lembrar, 

que no pleito de 1950, o candidato da UDN para o executivo municipal também havia 

ganhado na localidade. Dessa maneira, pela segunda vez seguida, a maioria dos eleitores 

anguerenses optaram pela legenda udenista, o que nos faz indicar como este grupo político era 

forte na localidade, e como o distrito aparece como um reduto eleitoral da UDN. 

 Para o legislativo feirense, a UDN também saiu vitoriosa, seis candidatos do partido 

venceram as eleições, dentre eles, Arthur Vieira, que iria compor a bancada situacionista para 

a próxima legislatura. A composição final da câmara contava ainda com quatro vereadores do 

PSD e três do PTB
62

.  

Para a disputa eleitoral do ano de 1958, semelhante à última eleição, o PSD e o PTB 

lançaram candidatura próprias, respectivamente com: Eduardo Fróes da Mota e  Claudemiro 

Campos Suzarte. A UDN entrou em campanha tendo a responsabilidade de se manter no 

poder, Arnold Silva foi o candidato com apoio do prefeito João Marinho Falcão. 

 Com a apuração dos resultados, Arnold Silva teve 8.025 e Eduardo Fróes da Mota 

7.612
63

, a UDN saiu vitoriosa, ainda que com uma margem reduzida de votos se comparada à 

eleição anterior. Sobre as mudanças ocorridas no cenário político feirense com as vitórias de 

João Marinho e Arnold Silva, Ana Oliveira expõe: 

 

A eleição de João Marinho Falcão em 1954 e de Arnold Silva em 1958 

expressavam a reorganização política local, não sob a tutela dos intendentes, 

prefeitos e interventores, comuns na Primeira República e na Ditadura 

Varguista. O poder político, até então, tinha sua base assentada na autoridade 

dos coronéis, como Agostinho Fróes da Mota e Eduardo Fróes da Mota, que, 

com as peculiaridades do mandonismo local haviam dominado a cena. A 

partir de meados dos anos 50, os herdeiros políticos do coronelismo foram 

compelidos a partilhar com os lideres urbanos de crescente prestigio, 

inclusive econômico, das intrigas do poder.
64
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Em 1959 Arnold Silva assume o executivo municipal, tendo a responsabilidade de dar 

continuidade à gestão anterior. É em seu governo que dois distritos feirenses se emanciparam 

e se elevaram à categoria de municípios: Pacatu e Anguera. 

Na gestão de Arnold Silva, surge um novo jornal no município, trata-se do Gazeta do 

Povo, que estava em consonância com os líderes do PSD. Este periódico foi inaugurado com 

o propósito de concorrer com a Folha do Norte pela disputa da opinião pública no espaço 

feirense. Sobre o surgimento da Gazeta do Povo, Lázaro expõe: 

 
[...] a Gazeta do Povo é fundada em 03 de maio de 1959 nesse contexto de 

derrotas eleitorais do PSD local. O periódico é fundado em função da 

necessidade do partido social democrático de disputar a opinião pública da 

cidade, haja vista que a Folha do Norte se apresentava como um dos 

principais instrumentos ideológicos para o crescimento da UDN na cidade 

após a gestão de Almáquio Boaventura.
65

  

 

 

Ainda sobre o jornal o Gazeta do Povo, Campos nos informa que: 
 

 

As notícias veiculadas pelo periódico abordavam os problemas e as 

deficiências do governo de Arnold; uma delas era o descaso com que o 

governo municipal tratava os distritos feirenses. Para isso, o jornal dedicou 

um trecho no final das notícias, intitulado “A Voz dos Distritos” para que os 

lugarejos que pertenciam ao município de Feira de Santana pudessem 

expressar seus problemas.
66  

 

 

 Dessa maneira, a atuação crítica do Folha do Norte, sobretudo na gestão de 

Almáquio Boaventura, foi replicado pelo Gazeta do Povo, ligado a cúpula do PSD. O 

periódico surgiu com o propósito de desgastar o governo do prefeito udenista Arnold Silva. 

Sobre a “voz dos distritos” presente no jornal Goés argumenta: 

 
A seção “A Voz dos Distritos” serviu como uma verdadeira arma política 

contra a gestão do prefeito Arnold Silva, pois servia de espaço para a 

publicidade dos supostos problemas enfrentados pelas populações distritais. 

Neste sentido, o Gazeta do Povo explorará incansavelmente tal recurso 

jornalístico visando minar a legitimidade do prefeito udenista não só diante 

do eleitorado da zona rural, mas também urbano.
67

 

 

 

                                                 
65

 LÁZARO, 2012, p. 33. 
66

 CAMPOS, Ricardo da Silva. O Putsh na Feira: sujeitos sociais, partidos políticos e política em Feira de 

Santana (1959-1967). Monografia (Graduação em História) – Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, 

Feira de Santana, 2010. p. 27. 
67

 GOÉS, 2013, p. 40. 



35 

 

 A novidade presente no Gazeta do Povo, “ A Voz dos Distritos”, uma secção no 

jornal para que as pessoas da zona rural pudessem ter a oportunidade de expor as suas 

necessidades, bem como os problemas presentes em cada comunidade, o que vai evidenciar 

uma menor atenção do executivo municipal para com estas áreas. Ao final de cada edição, 

geralmente na última página, fazia-se presente o referido espaço, onde, de modo geral, a 

tônica das reportagens arranhava a gestão municipal udenista. 

Se, no começo da década de 1950, o Folha do Norte, favorável a então gestão 

municipal de Aguinaldo Boaventura, divulgava reportagens enfatizando o melhoramento das 

condições de vida na zona rural, com a instalação de um posto de saúde em Anguera, onde um 

médico semanalmente atenderia a população local, no final da década de cinquenta, a Gazeta 

do Povo anunciava em suas páginas uma situação contrária: 

 

Temos um posto médico, bem montado e aparelhado isto não basta, o que 

precisamos é contar com um médico, o que é indispensável para o 

funcionamento do posto. Apelamos para nossos representantes na Câmara 

Municipal Oscar Marques e Artur
68

 Vieira no sentido de que consigam a 

nomeação de um médico para servir Anguera pelo menos aos sábados.
69

 

 

Oriundo de Anguera, Oscar Marques era descendente de José Marques de Oliveira 

proprietário da Fazenda Almas que deu início ao povoamento local. Em Feira de Santana, 

além de político, Oscar Marques era popularmente conhecido também como “Oscar Tabaréu”, 

exercia atividades ligadas ao jogo do bicho e também era proprietário do Cassino Irajá
70

.  

Poucos dias após à veiculação da reportagem no Gazeta do Povo, o vereador 

pessedista se pronunciou sobre a situação da saúde no distrito de Anguera:  

 
[...] O senhor Oscar Marques falou sobre o posto médico existente na vila de 

Anguera e depois de dizer da falta de um médico para funcionar no mesmo, 

concluiu por apresentar um adendo ao presente requerimento no sentido de 

ser designado um médico para atender a população dos distritos em dias 

determinados [...]
71

  

 

 

Meses depois da reportagem no Gazeta do Povo e do pronunciamento do vereador 

oposicionista na Câmara solicitando um profissional de saúde para a localidade, as condições 
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do posto médico no distrito de Anguera estavam novamente inseridas nas páginas do 

periódico: 

 

O posto médico deste Distrito há tantos anos construído, continua fechado, 

sem cumprir a sua principal finalidade. A nossa população necessitada, bem 

que merecia assistência médica pelo menos uma vez por semana. Será que os 

poderes públicos só lembram do povo para a cobrança de impostos? Ou são 

os políticos de Anguera que não sabem reivindicar as reais necessidades do 

Distrito. Lembrando-se apenas das majorações extorsivas como por exemplo 

a taxa de iluminação? Pobre povo!
72

 

 

 

O Gazeta do Povo surgiu ligado aos membros do PSD como uma forma de disputar a 

opinião pública da cidade de Feira de Santana. Logo, as matérias veiculadas em suas páginas 

tinha um discurso político contrário à gestão udenista de Arnold Silva. Porém, analisando 

uma matéria no Folha do Norte, ao que parece, a carência de atendimento médico se faz 

presente na zona rural do município:   

 

Verificando a falta de Assistência médica pela qual vem passando os 

habitantes dos Distritos de Feira de Santana, o Sr. Claudemiro Campos 

Suzart, suplente de Deputado Estadual do PTB, procurando beneficiar os 

moradores de todos os Distritos de Feira de Santana, passou ao Presidente da 

República [Juscelino Kubitschek] o seguinte telegrama, tendo já recebido 

resposta [...] amparando assim vossa excelência os trabalhadores da zona 

rural que se encontram completamente desprovidos de assistência médica 

[...].
73

 

 

 

Dessa forma, percebe-se que, de fato, as áreas rurais necessitavam de uma maior 

atenção por parte das autoridades, sobretudo do executivo municipal. Com isso, esta falta de 

atenção por parte do gestor pode ser uma possível motivação para a tentativa da localidade de 

procurar se emancipar e buscar sua própria autonomia como município.  
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3. ENTRE DIVERGÊNCIAS E CONVERGENCIAS: A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 

DE ANGUERA  

 

Emancipar municípios era algo que dividia opiniões tanto intra quanto extra 

partidárias; era algo movido pelas paixões telúricas de pertencer ao local e pela racionalidade 

de ver nesta ação a viabilidade de mudar as condições sociais do espaço que se buscava tornar 

independente. Não somente isso, a emancipação era arquitetada através de jogo de interesses 

pessoais de políticos ambiciosos em emergir na cena política, saindo da condição de meros 

correligionários podendo ascender a categoria de líder local. Para muitos políticos, obter 

sucesso em seus projetos de emancipação significava sair da condição de coadjuvante para se 

tornarem protagonistas num cenário político da nova unidade municipal. 

Geralmente, a ideia de emancipar um distrito partia, sob certos aspectos, de baixo 

para cima. Muitas vezes, o autor da vislumbrante ideia era um vereador que tinha origem e 

mantinha vínculo num distrito que almejava emancipar-se. Eis aí que este indivíduo tinha que 

enfrentar a plenária e lançar argumentos coerentes que justificassem a sua proposta, 

mostrando que o distrito tinha potencial para configurar-se como município.   

Para que tivesse efeito sua proposta, o determinado vereador acrescia a seu jogo 

político a população local, mostrando para ela que o distrito permanece em atraso; as 

autoridades estão apenas se preocupando com a sede do município; que só há promessas e 

inexistem soluções para as aéreas distritais. Com estes argumentos, o vereador pró-

emancipação corria o iminente risco de colocar em xeque a atuação do próprio partido, caso 

ele pertencesse ao partido da situação ou aliado a este.  

É o caso de vereador Arthur Vieira. Como membro da UDN, partido situacionista, 

Vieira procurou amadurecer a ideia da emancipação de Anguera sem demonstrar que existia 

uma falta de atenção do executivo para com as áreas rurais. Pois, caso fizesse críticas 

contundentes à gestão municipal, poderia criar um desconforto com sua própria agremiação 

política.     

Mas o vereador que queria ver efetivada sua proposta, não iria preocupar-se com as 

inevitáveis contradições advindas. Muitas vezes, a proposta de emancipação atendia mais aos 

interesses pessoais do que partidários; um político que desejasse galgar estratos mais 

superiores em sua vida política percebia que emancipar um distrito e tornar-se o primeiro 

prefeito do município, então emancipado, seria a oportunidade de criar e comandar um grupo 

político. 
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De forma crítica ou influenciada pelo discurso imbuído de interesses do político 

defensor da emancipação, a população era também uma das que mais defendia ou estava 

ansiosa pela emancipação, seja pela expectativa de elevar seu status de provinciano para 

citadino, seja para que os problemas apontados fossem categoricamente solucionados.  

 

3.1 Udenistas e pessedistas dividem opiniões quanto ao tema das emancipações em Feira 

de Santana 

 

Em Feira de Santana, as perspectivas sobre a emancipação política dos distritos 

estavam presentes no cenário político local. Neste contexto de final da década de cinquenta e 

início da década seguinte, algumas localidades rurais procuram elevar-se a condição de 

município. O primeiro distrito de Feira de Santana que elevou-se a unidade municipal foi 

Tanquinho, no ano de 1958, posteriormente, no ano de 1961, o distrito feirense de Pacatu 

chegou a mesma condição. 

Vale ressaltar, que outros distritos procuraram concretizar a sua emancipação 

política, mas não obtiveram êxito, como é o caso de Bomfim de Feira, que empreendeu todo 

um projeto no sentido de emancipar-se, tendo a figura do vereador Theódulo Bastos de 

Carvalho Júnior como seu maior representante no legislativo feirense
74

. 

Emancipar os distritos significava, para a cidade sede, perder territórios, verbas 

estaduais e federais. Era também diminuir o efeito, porém, sem romper em definitivo, das 

ligações político-partidárias. Por outro lado, com a emancipação, a administração pública da 

sede “livrava-se” de uma responsabilidade sobre aquele espaço, diminuindo suas ações e, 

gradativamente, centralizando-a mais na sede. Arnold Ferreira da Silva, prefeito de Feira de 

Santana entre 1959 a 1962, era um dos que tinha uma opinião muito criteriosa sobre as 

emancipações.  

O advogado e jornalista Hugo Navarro Silva e sobrinho do prefeito, que escrevia 

uma coluna opinando sobre os fatos da atualidade no Folha do Norte tratou, entre outros 

casos, na edição de 22 de abril de 1961 - ano em que foi aprovado o projeto de emancipação 

política dos distritos de Anguera e Pacatu - sobre o posicionamento do prefeito, acerca da 

importância da participação popular nas decisões e as ardilosidades partidárias envolvendo as 

políticas emancipatórias: 
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O prefeito Arnold Silva é contrário aos desmembramentos, porque 

representam, além da perda de enorme áreas territoriais, para o município, a 

flagrante de nossa importância política e a queda sensível de nossas 

possibilidades econômicas. Ninguém, na Feira de Santana, salvo as 

populações de Anguera e Pacatu, poderá divergir do pensamento do prefeito, 

sem estar traindo os altos interesses de nossa terra. O PSD, por sua “Gazeta”, 

vem empreendendo uma campanha em favor do desmembramento de 

Anguera e Pacatu por motivos mesquinhos e vergonhosos. Desejam que os 

dois distritos se emancipem porque não lhe oferecem a menor possibilidade 

de uma vitória eleitoral, e tenta sacrificar os sagrados interesses da Feira, por 

meio de golpe e manobra em beneficio próprio.
75

 

 

 

 A coluna de Hugo Silva evidencia um forte discurso partidário ao mostrar o 

posicionamento do prefeito sobre as emancipações dos distritos de Anguera e Pacatu. Nesses 

três argumentos que destacamos, é possível vermos um discurso que prega que a emancipação 

seria causadora de prejuízos econômicos; a argumentação apela também para a população dos 

distritos, conferindo a ela exclusividade para discordar ou concordar com a autoridade política 

e, por fim, mostra que o projeto de emancipação do PSD, partido contrário ao do prefeito, 

nada mais era do que uma manobra para diminuir a força partidária da UDN nas eleições, uma 

vez que Anguera e Pacatu deveriam ter notório eleitorado ligado à UDN. 

Se formos mais profundos e, especialmente, destacarmos o último argumento 

apresentado, veremos, sem muito esforço, que a insatisfação do colunista estava mais em qual 

partido iria empreender esta ação do que  num posicionamento contrário à emancipação destes 

distritos de Feira de Santana. É possível que, se os ímpetos de emancipação proviessem de 

políticos da UDN, partido situacionista e que também possuía integrantes que elaboraram seus 

respectivos projetos de emancipação, Hugo Silva não faria estas críticas. 

Se continuasse a ser contra os desmembramentos, não chegaria a expor publicamente 

suas opiniões, evitando assim, o enfraquecimento da coesão e as provenientes contradições 

ideológicas intrapartidárias. Nota-se que as críticas levantadas estavam mais para atingir a 

oposição, representada pelo PSD, e proteger à unicidade da UDN sem mostrar a famigerada 

isenção e imparcialidade que tanto apregoa a imprensa.  

Mas o Folha do Norte era claramente udenista, enquanto a Gazeta do Povo era 

claramente pessedista. Naturalmente, cada periódico tinha seus editoriais com forte 

delineamento partidário. Antes de preocupar-se com o povo, com a situação social vivida, 

com os direitos negligenciados, estes jornais preocupavam-se também com suas legendas.  

                                                 
75

 Museu Casa do Sertão. Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão. Dr. Espelunca toca em surdina. Folha 

do Norte, 22 abr. 1961. p. 01. 



40 

 

Os problemas enfrentados cotidianamente pela população como saúde, educação e 

segurança, no município que crescia naquela década de 1960, eram alertados nos jornais mais 

para atingir o partido da situação do que para fazer do jornal um instrumento de reivindicação 

popular, como foi demonstrada no segundo capítulo com a seção “a voz dos distritos” 

presente no jornal Gazeta do Povo.  

É óbvio que a característica fundamental da imprensa ligada a partidos políticos é 

garantir a legitimidade da ação partidária, assegurando seu domínio no cenário político. Hugo 

Silva temia que os pessedistas saíssem vitoriosos em seus projetos de emancipação, pois, se 

assim ocorresse, isto ocasionaria a diminuição do eleitorado e, consequentemente, o declínio 

udenista na região.  

Ligado à política, o discurso de Hugo Silva traduzia-se como uma prática discursiva 

que buscava congregar diferentes elementos formadores da estrutura social. Já mencionamos 

que além de evocar seu aliado político e tio, o prefeito Arnold Silva, Hugo Silva valia-se 

também do povo, o qual, segundo ele, teria autoridade de discordar ou não das ações 

emancipatórias implementadas. 

 
O discurso como uma prática política estabelece, matem e transforma as 

relações de poder e as entidades coletivas (classe, blocos, comunidades, 

grupos) entre as quais existem relações de poder. [...]. Além disso, o discurso 

como prática política é não apenas um local de luta de poder, mas também 

um marco delimitador na luta de poder: a prática discursiva recorre a 

convenções que naturalizam relações de poder e ideologias particulares e as 

próprias convenções, e os modos em que se articulam são um foco de luta.
76

 

 

 

Mas, como afirmamos ao iniciarmos este texto, as opiniões divergiam entre os 

partidos, e também era possível encontrarmos opiniões contrárias no interior deles. Waldy 

Pitombo, vereador pela UDN, apresentou também seus argumentos contrários à emancipação. 

No mês de dezembro de 1961, quando se discutia o requerimento para a emancipação do 

distrito de Bonfim, Pitombo declarou sua insatisfação ao próprio companheiro de partido, 

Alberto Oliveira, quando este requereu à Câmara apreciação para a emancipação do referido 

distrito. O udenista Waldy Pitombo declarou ser um absurdo a tentativa de desmembramento 

de Bomfim de Feira sem que fossem apresentados argumentos favoráveis para isto
77

.  

 Pitombo era um dos que considerava a emancipação política dos distritos algo 

negativo para o município. Dizia ele que o distrito de Bomfim reunia uma série de fatores 
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importantes para o município de Feira de Santana, não só economicamente, mas também por 

possuir um coeficiente eleitoral expressivo, densidade demográfica e extensão territorial. O 

vereador Waldy Pimtobo buscava com isso mostrar que a emancipação do distrito de Bomfim 

traria prejuízos na economia, na política e na geografia de Feira de Santana.  

 Entre estas inevitáveis concordâncias e discordâncias e claras contradições entre os 

partidários, percebe-se que existem claras razões na criação dos municípios. Um interessante 

artigo intitulado “Por que nascem os municípios?”, transcrito do jornal A Tarde e publicado 

no Folha do Norte, edição de 02 de fevereiro de 1957, narra com criticidade as causas que 

promovem vontades emancipatórias. Para o autor do editorial, a política das emancipações, ou 

melhor dizendo, o nascimento dos municípios partia menos de uma ação voltada para o 

interesse público - ligada à comunidade local - e mais de interesses e preocupações 

secundárias, estritamente ligados à expressão de determinados indivíduos no cenário político 

do lugar, os quais viviam ávidos para obter representação política e ganhos financeiros.  

O autor anônimo do artigo é categórico em afirmar que “a criação de municípios é 

uma verdadeira pendenga feita as vezes sem as maiores preocupações formalísticas 

jurídica”
78

, prova disto seria que muitos destes atos eram recorrentemente indeferidos pela 

justiça, atingindo até os casos em que a emancipação ocorreu de forma devida. Criando uma 

situação hipotética o articulista descreve: 

 
Se o deputado fulano tem prestigio no distrito A, mas sempre perde as 

eleições no município, promove, incontinenti, a sua emancipação. Nasce 

mais uma comuna, pelo caminho do desrespeito ou da sagacidade eleitoral. 

Pode dar-se a hipótese diferente. É quando o figurão do governo pretende 

liquidar o chefe municipal da oposição, preferindo engoli-lo por baixo: 

promove, então, com o prestimoso auxilio das dóceis maiorias 

parlamentares, a criação de uma nova célula. Nas eleições, influem para 

ajudar os adversários da antiga situação do município mater. Outras vezes o 

motor das emancipações é a simples esperança, a esperança da gratidão 

eleitoral em pleito próximo. Enfim, como se vê, são todos motivos pessoais 

ou quando nada grupais que prevalece nessa importante matéria. Mas há 

ainda outro motivo, que é, ao mesmo tempo, argumento comum a todos os 

demais. É a famosa quota do imposto de renda, cuja distribuição anima os 

pruridos emancipacionistas de distritos sem a maior significação.
79

[grifo 

nosso] 

 

 

Como se vê, vários motivos para a emancipação dos distritos são mencionados no 

texto, chamando atenção para os motivos pessoais e de grupos políticos. Em suma, a ideia e o 
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discurso sobre as emancipações se originam muito mais de uma vontade estrategicamente 

política do que do clamor popular e favorecem mais os primeiros do que beneficiam e trazem 

bem estar aos últimos.  O momento em que foi produzido o artigo propiciou estas críticas, 

pois, entre as décadas de 1950 e 1960, conheceu-se o boom das emancipações no Brasil e, 

notadamente, o estado da Bahia passava por uma reconfiguração territorial, face o 

crescimento do número de municípios que se processava na época. Como foi exposto na 

Tabela I, presente no primeiro capítulo, no censo de 1940 a Bahia tinha 150 municípios, já no 

censo de 1970, este número mais que dobrou, passando para 336 municipalidades em todo o 

estado. 

 

3.2 O vereador Arthur Vieira e o seu papel político para a emancipação de Anguera 

 

 Organizar a infraestrutura e gerir eficazmente um novo município não era para 

amadores, e sim para indivíduos com determinada experiência política. Geralmente, o grupo 

político que passava a dirigir a administração trazia consigo todo o conhecimento político 

praticado na sede.  O vereador Arthur Vieira era um destes homens de experiência política e 

que tinha o “desejo” de ver emancipado o distrito de Anguera.         

 Assumindo três gestões como vereador em Feira de Santana, Vieira, no final da 

década de cinquenta, intensifica ações para o distrito de Anguera, encaminhando projeto ao 

legislativo para o melhoramento da localidade. Durante a primeira sessão ordinária da Câmara 

de Vereadores, ocorrida em 08 de abril de 1959, Vieira comunicou à Casa sobre: “a 

restauração do motor de energia elétrica da Vila de Anguera”
80

. Posteriormente, na sessão de 

04 de maio, apresentou à Câmara um projeto para o distrito “Ordem do dia: em discussão o 

Projeto de Lei nº1/59 de autoria do senhor Arthur Vieira, que cria a Biblioteca Cônego 

Cupertino Lacerda da Vila de Anguera”
81

.  

No mês seguinte do ano de 1959, novamente a temática do distrito de Anguera 

retornaria a ser discutida no plenário da Câmara. O assunto em questão seria o aumento da 

taxa de iluminação distrital. Sobre este fato, o vereador pessedista Oscar Marques enviou 

requerimento expondo o seu posicionamento sobre este acréscimo: “o senhor Oscar Marques, 
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apresentou um requerimento, solicitando ao senhor prefeito providências contra o irregular 

aumento da taxa de iluminação pública da Vila de Anguera” 82
.  

O Gazeta do Povo noticiava tal fato expondo que:  

 

Verdadeiramente um absurdo o aumento da taxa de iluminação em Anguera: 

250%. Quem pagou Cr.$ 44,00 foi aumentado em abril para Cr.$ 144,00 o 

mais grave é que estamos seguramente informados que a Câmara de 

Vereadores a lei que autoriza tal aumento. É o caso de se perguntar: será que 

o administrador de Anguera está cometendo tamanha ilegalidade...? 

Esperamos providências.
83

 

 

 

Sobre este assunto, o vereador Arthur Vieira informou à Câmara que: “a medida fôra 

tomada pelo Administrador Distrital, de comum acordo com os consumidores”
84

. Uma 

semana após justificar os motivos do aumento da taxa de iluminação em Anguera, Vieira 

encaminhou a Câmara o seguinte projeto de lei:  

 

Franqueada a palavra, usou-a, o senhor Arthur Vieira que apresentou um 

Projeto de Lei, isentando da taxa de ligação de energia elétrica na Vila de 

Anguera aqueles que requererem tal benefício a partir desta data até 31 de 

dezembro.
85

 

 

 

No início da década de 1960, Vieira apresentava à Câmara um novo projeto de lei (nº 

21/60) para criação de uma escola no distrito
86

. Com mais esta medida, além do ganho 

político na localidade, o vereador reforçava as suas ações para melhorar a infraestrutura de 

Anguera no momento que antecedia a emancipação.    

Como membro da bancada governista, Vieira procurava manter uma estratégia 

política de atender aos anseios do distrito, em uma posição que ficasse ao lado da população 

anguerense e, ao mesmo tempo, apoiando a gestão de Arnold Silva, sem mencionar que a 

causa emancipatória poderia ser fruto de uma possível falta de apoio do prefeito para com as 

áreas rurais. Assim, neste contexto de conchavos políticos pré-emancipação, o 

posicionamento do vereador udenista seria acrítico ao executivo municipal.  
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Em 10 de julho de 1961, durante a realização da décima nona sessão da Câmara de 

Vereadores, Arthur Vieira apresentou requerimento versando sobre a emancipação política do 

distrito de Anguera. Esta foi a primeira fonte oficial onde encontramos menção a esta temática 

sendo tratada diretamente. Naquela oportunidade, Vieira solicitou apoio da Casa, pedindo aos 

vereadores que se dirigissem à Assembleia Legislativa do Estado para que seu projeto 

ganhasse expressão suficiente para ser aprovado. 

 
O Sr. Presidente, por ordem de inscrição concedeu a palavra ao Vereador 

Artur Vieira que apresentou requerimento versando sobre o assunto da 

Emancipação do Distrito de Anguera e solicitando  que a Câmara se dirija à 

Assembléia Estadual manifestando apoio ao projeto que cria o município.
87

 

 

 

Na sessão em que foi encaminhado o referido requerimento, estavam presentes nove 

dos treze vereadores da Casa. Dentre os ausentes, estava o vereador udenista Waldy Pitombo, 

que meses depois emitia nota no Folha do Norte defendendo a integridade do município de 

Feira de Santana
88

, como foi demonstrado anteriormente. Não sabemos o motivo da ausência 

de Pitombo, pode ter ocorrido um imprevisto que impossibilitou a sua presença na sessão, 

mas também, como um defensor da integridade do município, estrategicamente achou melhor 

faltar e se abster de se pronunciar sobre a emancipação de Anguera e a consequente divisão 

do território feirense, para evitar um possível desconforto com seu companheiro de partido, o 

qual encaminhou o requerimento. 

 A votação do requerimento transcorreu de maneira tranquila, toda a bancada votou 

de acordo à causa emancipatória: “O senhor presidente determinou que a votação foi feita 

normalmente tendo se verificado o pronunciamento unânime da Câmara”, ou seja, a totalidade 

de nove votos a favor do requerimento
89

. 

Vieira buscou representatividade e apoio de aliados e até mesmo dos adversários 

para a criação do município de Anguera, a exemplo de Oscar Marques, vereador pessedista, 

que votou favorável à emancipação, sobre o requerimento, ainda discorreu: “da sua satisfação 

como filho de Anguera por ver a Câmara ao lado de sua terra e saudou os seus conterrâneos 

daquele distrito”
90

.  

Ainda sobre emancipação política de Anguera, Goés argumenta que: 
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Mesmo o então prefeito Arnold Silva e a maioria dos vereadores udenistas 

sendo contrário a tais fragmentações [...] houve um posicionamento flexível 

por parte dos vereadores udenistas pelo fato de o autor do requerimento de 

apoio à causa emancipatória do distrito de Anguera, ser da UDN.
91

 

 

 

Além do fato do requerimento ser encaminhado por um vereador da UDN, como 

observa Góes, agrega-se a isto o fato de que Anguera, desde o início da década de 1950, tinha 

a maioria do eleitorado votando com a UDN. Vale lembrar que no pleito de 1950, apesar da 

derrota udenista para o executivo municipal, em Anguera, a legenda sagrou-se vencedora, 

assim como no pleito seguinte quando João Marinho Falcão venceu as eleições para prefeito 

de Feira de Santana. 

Assim, havia um vínculo entre a UDN e o distrito anguerense ao longo da década de 

cinquenta, tendo à frente a figura de Arthur Vieira, que procurou se fortalecer politicamente. 

Esta situação não deve ser esquecido diante deste contexto de emancipações que Vieira se 

mostrou fiel ao partido e, o seu desejo como vereador de ver a localidade a qual representava 

tornar-se autônoma era flexibilizado pelas autoridades políticas locais, uma vez que o próprio 

prefeito contrário aos desmembramentos, tinha uma opinião diversa acerca deste tema quando 

se tratava de Anguera: “O prefeito Arnold Silva é contrário aos desmembramentos [...]. 

Ninguém, na Feira de Santana, salvo as populações de Anguera e Pacatu, poderá divergir do 

pensamento do prefeito” 
92

. 

Arthur Vieira preparou terreno suficiente para mostrar-se como político forte que 

criaria e levaria o projeto da emancipação adiante. Há muito, o vereador Vieira buscava 

melhorias para o distrito de Anguera e intensificava as suas ações em prol da localidade, 

sobretudo no final da década de cinquenta e início da de sessenta, ou seja, momentos antes da 

emancipação. Com isso, Vieira objetivava aumentar a sua influência política no distrito e 

assim emergir como homem ideal para ser o primeiro prefeito da nova cidade. 

O requerimento foi dirigido à Assembleia Legislativa da Bahia, o que competia 

analisar os projetos que visavam criar novos municípios. A legislação competente era a Lei 

1.003 de 07 de abril de 1958, e a mesma informava: “Art. 3º - Para que um território seja 

constituído em município é indispensável que a maioria do eleitorado, nele domiciliado, se 
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manifeste favoravelmente, mediante plebiscito nos termos desta Lei”
93

. Ou seja, para que a 

criação de um município fosse concretizada, era necessário um plebiscito indicando a 

concordância dos eleitores da localidade. No entanto, neste mesmo artigo terceiro, há 

ressalvas referentes a questão do plebiscito: 

 

Parágrafo único - Não será necessário plebiscito: a) se a criação do 

município for proposta através de representação da maioria dos eleitores b) 

se a criação do município for proposta pela maioria da Câmara Municipal 

do município ou municípios interessados, ou por ela haja sido aprovada; c) 

se se tratar de restabelecimento de municípios.
94

 [grifo nosso].  

 

 

Dessa forma, como na votação do requerimento que versa sobre a emancipação 

política de Anguera, conduzida a Câmara todos os vereadores presentes na sessão estavam de 

comum acordo ao documento, não havia a necessidade de um plebiscito.  

Em 20 de novembro de 1961, a Assembleia Legislativa decretava e o governador do 

estado sancionava a Lei 1.558 que criava o município de Anguera: 

 

Art. 1º - Fica criado o Município Angüera, desmembrado do de Feira de 

Santana, com os seguintes limites:  

COM O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA: Começa no marco do 

Poço da Laje, no rio Jacuípe, descendo por este até confrontar o morro 

Bonito; daí em reta ao ponto mais alto do morro Bonito; daí em reta a ponto 

mais alto da Serra das Araras; daí ainda em reta que passando pelo lajedo da 

Jurema, vai ao ponto culminante do Monte Alto; daí em reta ao marco da 

Passagem da Mata no rio Cavaco; sobe por este até encontrar a reta tirada do 

extremo norte da Serra dos Cágados, para o morro das Almas. 

COM O MUNICÍPIO DE SERRA PRETA: Começa no rio Cavaco, no 

ponto em que a reta tirada da extremidade Norte da serra dos Cágados para o 

morro das Almas, corta o rio dos Cágados, seguida pela referida reta até o 

ponto mais alto do morro das Almas e daí ainda em reta até o marco do Poço 

da Laje no rio Jacuípe.
95

 

 

 

 Abaixo, o mapa territorial e administrativo do município de Anguera. Os limites 

territoriais correspondem a 177 Km² 
96

, na época em que foi emancipado, enquanto a 

dimensão territorial de Feira de Santana era de 1.683 Km². Dessa forma, com a emancipação 
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o território que foi destinado a Anguera era o equivalente a 10,5% do território de Feira de 

Santana. Vale advertir, em 14 de dezembro de 1961, houve a criação do município de Santa 

Bárbara, com o qual Feira de Santana perdeu 345 Km² de sua antiga dimensão territorial
97

. 

Com isso, somados aos atuais 1.338 Km² da dimensão territorial de Feira de Santana
98

 totaliza 

os 1.683 Km². Portanto, foi tomada como base para o cálculo a soma territorial dos 

municípios de Santa Bárbara e Feira de Santana. 

 

Figura 1 - Mapa do município de Anguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BAHIA, Centro de estatísticas e informações. Informações básicas dos municípios 

baianos: região Paraguassu. Salvador, 1994. p. 57. 
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Um dia após a criação do município de Anguera, houve pronunciamento de 

alguns vereadores tanto udenistas quanto pessedistas que discorreram sobre a 

emancipação política do antigo distrito feirense: 

 

 

[...] falou o senhor Alberto Oliveira que se referiu a sansão do Projeto que 

cria o município de Anguera parabenizando os que levavam avante essa 

realidade e particularmente o Vereador Arthur Vieira pelo seu trabalho em 

favor da emancipação. Com a palavra o senhor Antonio Araújo solidarizou-

se em nome do PSD com os anguerenses pela vitória que vinham de 

alcançar. Em seguida o senhor Artur Santos, dizendo falou em nome da 

Bancada do Governo, congratulou-se com o povo anguerense, destacando o 

senhor Arthur Viera como um dos líderes do movimento.
99

[grifo nosso] 

 

 

 A fala de Alberto Oliveira felicita o povo anguerense, em especial a figura do seu 

companheiro de legenda, Arthur Vieira, que desenvolveu todo um projeto político na busca da 

concretização para emancipar o distrito de Anguera. Já o vereador do PSD, Antonio Araújo, 

mencionou as palavras em nome de sua agremiação para parabenizar pelo êxito do projeto o 

povo anguerense, sem mencionar a figura de Vieira. Por fim, as palavras de Artur Santos de 

certa forma tem o mesmo viés político de Oliveira, exaltando o seu companheiro de partido 

Arthur Vieira, e mostrando que o mesmo foi um dos responsáveis pela efetivação do novo 

município. Pois, segundo Ramos, Vieira foi um dos líderes do movimento em favor da causa 

emancipacionista de Anguera.   

 Percebe-se também um forte discurso político, favorável à figura de Viera, difundido 

pelos vereadores udenistas, caracterizando-o como um líder. Dessa forma, Vieira aumenta a 

sua força política e aparecerá como um forte candidato em vindouros processos eleitorais, no 

município de Anguera, em virtude de sua experiência atuando como vereador em Feira de 

Santana por três mandatos consecutivos, mantendo atuação mais contundente em Anguera, 

principalmente em sua última legislatura. 

Ainda referente à lei que criava o município de Anguera, a mesma 

informava sobre as primeiras eleições no município: 

 

Art. 3º - A eleição para Prefeito e Vereadores do Município de ANGÜERA, 

realizar-se-á a 03 de outubro de 1962, sendo que a instalação do município e 

posse dos eleitos terão lugar a 07 de abril de 1963, ficando o seu território, 

até lá, sob a administração do município de Feira de Santana.
100
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No final do ano de 1962, mais precisamente na sessão ordinária de 12 de novembro do 

referido ano, o então distrito Anguera foi citado no legislativo feirense. O tema em discussão: 

a primeira eleição do recém-criado município. Os vereadores fizeram questão de parabenizar 

seu antigo companheiro de Casa, o senhor Arthur Vieira de Oliveira, que venceu o primeiro 

pleito para o executivo municipal, “em discussão a monção de congratulações com o senhor 

Arthur Oliveira pela eleição ao cargo de prefeito de Anguera”
101

. Fechava-se assim o ciclo 

daquele processo, com um novo município e um novo ator no cenário político regional da 

Bahia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procuramos demonstrar que a Constituição de 1946 teve um papel importante para o 

surgimento de vários municípios espalhados pelo território nacional, fato este que chamou a 

nossa atenção. Em consonância ao aumento das municipalidades em grande parte dos estados 

brasileiras, a Bahia também vê um aumento considerável de municípios, principalmente nas 

décadas de 1950 e 1960. 

Em Feira de Santana, percebemos que a UDN local procurou expandir a sua 

influência para zonas rurais do município, o que certamente explica o fato de a legenda sair 

vitoriosa em alguns distritos feirenses, inclusive em Anguera que ao longo da década de 

cinquenta manteve-se um eleitorado fiel a este grupo político.  

Procuramos demonstrar, a partir das eleições de 1950, a legenda da UDN procurou 

fazer uma campanha eleitoral para toda a extensão municipal de Feira de Santana e os 

distritos também começaram a ocupar uma posição no cenário político feirense. Percebemos 

também, conforme outras pesquisas já haviam sinalizado, o discurso político partidário do 

jornal Folha do Norte favorável à legenda udenista. 

Em contrapartida, em virtude de não ter um jornal para disputar o espaço público de 

Feira de Santana, os líderes do PSD inauguram o periódico Gazeta do Povo. A seção “a voz 

dos distritos”, inserida neste periódico, mostrou-se uma importante fonte para analisarmos a 

situação da zona rural de Feira de Santana, sobretudo do distrito de Anguera.  

Visualizamos que o tema das emancipações era presente no contexto nacional e 

estadual, e também estava presente em Feira de Santana. Procuramos destacar as divergências 

sobre o tema, tanto entre os partidos PSD e UDN, como intrapartidárias. Percebemos também 

que os debates sobre o tema eram recorrentes nas atas da câmara municipal de Feira de 

Santana, e nos periódicos locais. Com isso, identificamos que, além de Anguera, outros 

distritos feirenses procuram construir e amadurecer a ideia de tornar-se município. 

Percebemos que o vereador Arthur Vieira de Oliveira, representante da UDN no 

legislativo feirense, ocupou uma função de destaque para a emancipação política do distrito 

de Anguera. Verificamos que, desde o final da década de 1950, existe uma maior atuação de 

Vieira em Anguera, tendo o vereador procurado levar melhorias para o distrito. Esta medida, a 

nosso ver, além de melhorar a infraestrutura distrital, visava também aumentar a sua 

influência política na localidade, fazendo-o e emergir como o político ideal para gerir os 

caminhos do novo município.  
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Percebemos que o fato de Arthur Vieira ser vereador pela UDN, partido do prefeito, 

possibilitou uma maior articulação com os políticos feirenses para a concretização do projeto 

de emancipação política de Anguera. Entendemos, também, que o fato de Arthur Vieira ter 

uma experiência no cenário político feirense, ocupando o cargo de vereador em três 

legislaturas consecutivas, foi um fator a ser destacado para o êxito de seu projeto. 
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ANEXO A 

 

 

Foto atual do Mercado Municipal de Anguera, construído em 1950 na gestão do prefeito de Feira de Santana 

Aguinaldo Soares Boaventura. Na década de oitenta, parte do mercado foi isolado, para a instalação de uma 

Agência Bancária, posteriormente houve o fechamento da mesma. Atualmente no local que era a agência foi 

abrigado a sede da Prefeitura Municipal e no restante da dependência do mercado funciona uma fábrica. 
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ANEXO B 

 

 

Foto atual da Câmara Municipal de Vereadores, na época em que Anguera era distrito funcionava a sub-                

prefeitura da localidade. Com a emancipação política, passou a ser Prefeitura Municipal de Anguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

ANEXO C 

  

Ata da sessão em que foi encaminhado o requerimento a Câmara Municipal de 

Feira de Santana versando o assunto da emancipação do distrito de Anguera. 

 

 Aos dez dias do mês de julho do ano de mil novecentos e sessenta e um, nesta cidade 

de Feira de Santana, Estado da Bahia, no edifício do Paço Municipal e sala das Sessões da 

Câmara de Vereadores, realizou-se, à hora regimental, 19ª sessão ordinária do primeiro 

período do terceiro ano da atual legislatura, que contou com a presença dos seguintes 

vereadores: João Durval, Altamir Lopes, Arthur Vieira, Humberto Mascarenhas, Colbert 

Martins, Alberto Oliveira, Oscar Marques, Antonio Araújo e Artur Santos [...]. Expediente, o 

Sr. Presidente por ordem de inscrição, concedeu a palavra ao Vereador Arthur Vieira que 

apresentou requerimento versando o assunto da Emancipação do Distrito de Anguera e 

solicitando  que a Câmara se dirija à Assembléia Estadual manifestando apoio ao projeto 

que cria o município [...]. Ordem do dia: em discussão o requerimento do senhor Arthur 

Viera, o qual se acha subescrito por toda a Casa pedindo o pronunciamento da Câmara 

sôbre a Emancipação do Distrito de Anguera, usou a palavra o senhor Alberto Oliveira, que 

começou por agradecer os seus companheiros de partido, ao PSD e ao PTB a sua 

recondução de posto de vice presidente [...] terminado por falar que sua volta a Casa era 

uma homenagem que prestava a Anguera, pois voltava para votar pela a sua emancipação. 

Falou Colbert Martins [...] acabou de receber do Dr. Francisco Pinto que ausente da sessão 

por motivos ponderaveis estava de acôrdo com a Emancipação de Anguera e após destacar 

vultas do distrito que batalham por esta reivindicação, cobrou a falta de apoio da Prefeitura 

aos distritos como a causa desses movimentos emancipacionistas. Com palavra o Sr. Oscar 

Marques disse da sua satisfação como filho de Anguera por ver a Câmara ao lado de sua 

terra e saudou os seus conterrâneos daquele distrito. Em seguida usou a palavra o Sr. 

Altamir Lopes que manifestou o apoio do PTB pela causa da emancipação e ao 

requerimento. Falou o Sr. Humberto Mascarenhas que, depois evocar passagem de sua 

infância vivada naquele distrito, considerou o pronunciamento favorável da Casa, ao tempo 

em que se manifesta solidário ao requerimento e parabenizou o povo de Anguera pela vitória 

de seus ideais. O Sr. Presidente determinou que a votação foi feita normalmente tendo se 

verificado o pronunciamento unânime da Câmara, ou seja, a totalidade de 9 votos a favor do 

requerimento [...].   

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Feira de Santana. Arquivo Altamir Alves Lopes. Livro de Atas 

n° 07. Ata da 19ª Sessão Ordinária, 10 jul. 1961. p. 67- 68. 
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ANEXO D 

 

Lei nº 1.558 de 20 de novembro de 1961 

 

Cria o Município de Angüera, desmembrado do de Feira de Santana. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia 

Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criado o Município Angüera, desmembrado do de Feira de Santana, 

com os seguintes limites: 

COM O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA: 

Começa no marco do Poço da Laje, no rio Jacuípe, descendo por este até confrontar 

o morro Bonito; daí em reta ao ponto mais alto do morro Bonito; daí em reta a ponto mais 

alto da Serra das Araras; daí ainda em reta que passando pelo lajedo da Jurema, vai ao 

ponto culminante do Monte Alto; daí em reta ao marco da Passagem da Mata no rio Cavaco; 

sobe por este até encontrar a reta tirada do extremo norte da Serra dos Cágados, para o 

morro das Almas. 

COM O MUNICÍPIO DE SERRA PRETA: 

Começa no rio Cavaco, no ponto em que a reta tirada da extremidade Norte da 

serra dos Cágados para o morro das Almas, corta o rio dos Cágados, seguida pela referida 

reta até o ponto mais alto do morro das Almas e daí ainda em reta até o marco do Poço da 

Laje no rio Jacuípe. 

Art. 2º - O Município de Angüera será constituído de um distrito - ANGÜERA 

(Sede). 

Art. 3º - A eleição para Prefeito e Vereadores do Município de ANGÜERA, realizar-

se-á a 03 de outubro de 1962, sendo que a instalação do município e posse dos eleitos terão 

lugar a 07 de abril de 1963, ficando o seu território, até lá, sob a administração do município 

de Feira de Santana. 

Art. 4º - O município de Feira de Santana, fica obrigado a aplicar no atual distrito 

do Angüera, até sua definitiva emancipação, 70% (setenta por cento) da renda arrecadada 

no referido distrito. 

Art. 5º - O município de Angüera responderá por parte da dívida do município de 

Feira de Santana, contraída até a data da publicação desta lei e a sua avaliação será feita 

em Juízo Arbitral, na forma do Código de Processo Civil, salvo acordo homologado pelas 

respectivas Câmaras Municipais. 

Art. 6º - Até que tenha legislação própria, vigorará no novo Município a legislação 

do de Feira de Santana, salvo a Lei Orçamentária que será decretada dentro de quinze (15) 

dias da instalação do município, por ato do Prefeito, mediante proposta do Departamento 

das Municipalidades. 

Art. 7º - Os funcionários municipais, com mais de dois anos de exercício no 

território de que foi constituído o novo município, terão assegurados os seus direitos. 

Art. 8º - Os próprios municípios situados no território desmembrado, passarão, 

independentemente de indenização, à propriedade do município ora criado. 
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Art. 9º - Os casos omissos nesta Lei, serão regulados pela Lei nº 140 de 1948 (Lei 

Orgânica dos Municípios). 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 20 de novembro de 1961. 

(Ass.) Juracy Magalhães (Governador). 

  

 

Fonte: BAHIA. Lei Nº 1.558 de 20 de novembro de 1961. Cria o município de Anguera 

desmembrado do de Feira de Santana. Disponível em: <http://www.legislabahia.ba.gov.br/>. 

Acesso em: 05 dez. 2013.  
 

 


