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CAPÍTULO III

POLÍTICAS LOCAIS E RELIGIOSIDADE AFRO-BAIANA:
REPRESSÃO AOS CANDOMBLÉS E ESTRATÉGIAS DE
RESISTÊNCIA

Vai, não vai
vai tudo preso

vai tudo preso Seu Bessém230

vai tudo preso(!?).231

As práticas culturais e religiosas afro-baianas serviram como muni-
ção para os grupos dominantes locais em suas disputas políticas. A proxi-
midade que por ventura um grupo mantivesse com tais expressões era ex-
plorada por seus adversários no sentido de mostrar os desserviços à socie-
dade oferecidos pelos protetores dos sambas, batuques e candomblés. Na
campanha do jornal A Ordem contra as “heranças do africanismo” entrela-
çavam-se valores burgueses e cristãos, o apoio à classe médica, a concor-
rência entre jornais locais e o desejo de derrotar adversários políticos. As-
sim, os supostos protetores eram representados como responsáveis pela
africanização da cidade, agindo dessa maneira contra os princípios e valo-
res morais da civilização.

A organização política nos primeiros anos da República na Bahia foi
caracterizada pelo marcante personalismo dos chefes políticos regionais,
herdeiros das antigas oligarquias escravistas. Estudiosos da história políti-
ca do período conceituam a atuação desses chefes de “coronelismo”, devi-
do ao fato de muitos deles obterem o título de “coronel”232. Os partidos

230 Divindade da nação jeje em Cachoeira. Este vodum é representado pela cobra. Nas nações de candomblé
ketu e nagô é sincretizado com o orixá Oxumaré; já nos candomblés de nação angola, com o inquice Angorô.
231 Segundo Gaiaku Luiza, essa música era cantada pelos filhos-de-santo da nação jeje quando ocorriam as
batidas policiais nos terreiros. Informação fornecida por Gaiaku Luiza (1909-2005). 23 nov. 2003.
232 Segundo Eul-Soo Pang (1979, p. 19-20): “O termo ‘coronel’ significa literalmente coronel, uma patente
militar originada nas milícias coloniais do fim do século XVIII, apesar de muitos acharem que o título provém da
Guarda Nacional. O ‘coronel’, de modo geral, era o comandante militar de uma brigada da Guarda Nacional ou
de um regimento num município. Era frequentemente dono de terras (senhor de engenho ou fazendeiro de
gado), o componente dominante da classe dirigente do Brasil agrário; porém, membros de outras classes sociais,
tais como comerciantes, advogados, médicos, burocratas, professores, industriais e até mesmo padres, tinham o
posto de coronel da guarda.”
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políticos surgidos a essa época refletiam os interesses e tensões entre os
coronéis, o que explicaria o caráter efêmero da maioria deles. Na tentativa
de fazer valer seus interesses, essa política partidária fez surgir e desapare-
cer inúmeros órgãos de imprensa que funcionavam na dependência dos
partidos233. O jornal A Ordem soube bem transitar entre os setores mais
conservadores da elite cachoeirana e da circunvizinhança. Antes da pro-
clamação da República, funcionava como “órgão do partido conservador”,
mudando após 1889 para “folha popular”. Contudo, a mentalidade da fo-
lha não mudou com o decreto234.

A municipalidade era o suporte político de um coronel. Na cidade,
sede do município ou comarca, o coronel disputava com seus rivais o se-
nhorio dos mecanismos político-administrativos e legislativos locais. Des-
sa maneira, podia garantir sua qualidade de chefe político, algumas vezes
podendo alcançar, ele próprio ou algum protegido, um cargo de deputado,
senador ou governador de Estado. Nos primeiros anos da República, a Bahia
podia ser dividida em quatro regiões geo-econômicas, geralmente submeti-
das aos interesses dos coronéis de cada uma delas. O Recôncavo continua-
va a ser controlado pelas tradicionais famílias do açúcar, por empresas co-
merciais e financeiras e por criadores de gado. A família Prisco Paraíso
detinha um reconhecido domínio político sobre o município de Cachoeira,
enquanto a família Tosta controlava politicamente o município vizinho de
São Félix.

O chefe da família Tosta, Joaquim Inácio Tosta, protagonizou um dos
episódios que desembocaria na quase morte política do Partido Republica-
no da Bahia (PRB). Refiro-me ao boicote à sua candidatura ao governo do
Estado quando era apoiado pelo senador Severino Vieira. A articulação de
diversos políticos estaduais (inclusive Ubaldino de Assis235, por Cachoeira)
provocou a derrota do chefe dos Tosta no legislativo estadual, o que signi-
ficou a primeira derrota política de Severino Vieira. Capitaneados pelo então
governador José Marcelino, a maioria dos coronéis apoiou Araújo Pinho,
de Santo Amaro. Ao lado do governador, Ubaldino de Assis então correli-
gionário de Seabra, também apoiou o seu vizinho santo-amarense. É possí-
vel que para garantir a vitória do seu candidato no município de Cachoei-

233 SAMPAIO, Consuelo Novais. Os partidos políticos na Bahia na primeira república: uma política de acomoda-
ção. Salvador: EDUFBA, 1998.
234 A ligação do jornal A Ordem com setores conservadores da política local explicaria, em parte, seu longo
período de vida (1870-1935), ao contrário de todos os outros jornais surgidos na cidade. Segundo Pedro Celestino,
o periódico A Ordem circulava às quartas-feiras e aos sábados, e era o jornal de maior circulação do interior do
Estado. Ver: Pedro Celestino da Silva (1943, p. 325-398).
235 Ver nos anexos, fotografia de Manoel Ubaldino do Nascimento de Assis.
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ra ele tenha utilizado o expediente então em voga nas disputas eleitorais, a
capangagem.236

As eleições municipais ocorreram em janeiro de 1908, mas desde os
últimos meses de 1907 o jornal A Ordem, ao lado de Prisco Paraíso e Inácio
Tosta, já denunciava as articulações de Ubaldino de Assis nos distritos de
Cachoeira. Este ocupava então o senado estadual. O senador era acusado
por seus opositores locais de nomear suplentes analfabetos e desordeiros,
além de enviar praças numa verdadeira “ostentação de força policial”, a
fim de organizar mesas favoráveis à candidatura de Araújo Pinho. O pleito
municipal de 1908 foi tão conturbado quanto o estadual, contudo, Ubaldino
de Assis garantiu o controle da administração local com a vitória de seu
candidato à Intendência, Virgílio Reis.237

Nessa época, marcada pelo cisma no PRB238, o jornal A Ordem, cla-
ro defensor da candidatura de Joaquim Inácio Tosta, permaneceu ao lado
do senador federal e líder do PRB, Severino Vieira. Ubaldino de Assis
esteve, desde então, sempre próximo do poder, tentando estar ao lado de
Seabra, sem com isso desagradar por completo a ala do partido liderada
pelo ex-governador José Marcelino. Na qualidade de chefe político regi-
onal, Ubaldino de Assis conseguia arregimentar lideranças de diversos
municípios do segundo distrito. Numa reunião política realizada em sua
casa no ano de 1909, concorreram representantes dos municípios e dis-
tritos de São Félix, Maragogipe, Cruz das Almas e Curralinho. Na cam-
panha presidencial daquele ano, Ubaldino de Assis se manteve ao lado
de J.J. Seabra e ofereceu apoio a candidatura Hermes–Wenceslau, diver-
gindo do governador Araújo Pinho e do então senador e ex-governador
José Marcelino. No entanto, Ubaldino de Assis dizia manter o apoio ao
governador e ao senador no nível estadual, exceto em questões referen-
tes à disputa eleitoral.239

O apoio à candidatura Hermes-Wenceslau foi fundamental para a che-
gada de Seabra ao governo baiano e Ubaldino de Assis se manteve seabrista

236 Segundo Eul-Soo Pang (1979, p. 96), o processo eleitoral iniciado em 1907 foi arduamente disputado. Assim
ele descreveu as cenas no município de Castro Alves, próximo a Cachoeira: “[...] um coronel marcelinista
armou quatrocentos homens para garantir a organização de uma mesa eleitoral favorável ao governo.”
237 A ORDEM. 21 set. 1907. p. 1, 29 jan. 1908. p. 1.
238 O cisma no Partido Republicano da Bahia pode ser caracterizado pela existência de duas facções: o grupo do
governador José Marcelino e o grupo do senador Severino Vieira. Ainda havia uma ala de oposição liderada por
José Joaquim Seabra. Ver: Eul-Soo Pang (1979). Especialmente o capítulo 3, A oligarquia coronelista no sertão e
a queda do PRB (1904-1912), p. 89-111; ver também: Consuelo Novais Sampaio (1998). Especialmente o
capítulo 3, Tensão política e ascensão de J. J. Seabra, p. 93-123.
239 O PARAGUAÇU. 21 ago. 1909. p. 1.
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por todo tempo, sendo bem recompensado por isso240. Para analistas do perí-
odo, o ano de 1915 marcou o domínio inconteste do poder seabrista na Bahia.
Neste ano, Ubaldino de Assis foi nomeado intendente da cidade de Cacho-
eira. A partir desse momento, seu grupo político foi diversas vezes acusado
de ser protetor dos candomblés. Um dos seus “capangas”, Miguel Rodrigues
da Rocha, era Pejigan de um importante candomblé jeje da cidade, o Sejahundè,
ou como é mais conhecido, a Roça de Ventura241.

OS PAPÉIS POLÍTICOS DO OGAN

O período de maior vigor do Sejahundè nas primeiras décadas do sé-
culo XX ocorreu entre os anos de 1914 e 1923. Nesse intervalo, sob a lide-
rança da Gaiaku Maria Ogorensì, foram recolhidos dois “barcos” para no-
vos iniciados. Antes do recolhimento dos barcos foram confirmados cinco
ogans, entre eles, o senhor Miguel, homem de confiança do deputado
Ubaldino de Assis. Ocorre que este período também marca um momento
de intensificação da campanha do jornal A Ordem contra os candomblés.
Sendo a redação do periódico inimiga declarada do intendente municipal,
que à época vivia um dos seus melhores momentos políticos, é estranho
como os jornalistas desta folha não aproveitaram a ligação entre o ogan e
o intendente nas suas colunas.

É possível que não soubessem da ligação do capanga Miguel com o
Sejahundè, mas, existem outras possibilidades. As palavras dos filhos do
senhor Miguel, destacando o papel político do ogan na cidade, refere-se a
ele como “um Getúlio Vargas”242. Em que pese o orgulho filial, sabe-se um
pouco das estratégias do senhor Miguel para proteção de sua família e,
possivelmente, do candomblé do qual era membro. Além de fazer parte da
Irmandade dos Martírios243, o que provavelmente lhe proporcionava trân-
sito social e prestígio244, uma das estratégias do ogan Miguel foi o estabele-
cimento de laços de compadrio com importantes famílias da cidade. O

240 Com o apoio do ex-governador José Marcelino, do governador Araújo Pinho e do ministro do interior Joa-
quim Seabra, Ubaldino de Assis foi eleito deputado federal pelo segundo distrito.
241 Ver nos anexos, fotografia do Pejigan Miguel Rodrigues da Rocha.
242 Informação fornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005), 23 nov. 2003, Eugênio Rodrigues
da Rocha (1906-2006). 1 out. 2005.
243 A confraria existia desde o século XVIII sob a denominação “Irmandade de Nosso Senhor Bom Jesus dos
Martírios dos Homens Pretos de Nação Jeje”. Ver: Luis Nicolau Parés (2006, p. 112).
244 Sobre uma irmandade negra como agência de prestígio, ver: Júlio Braga (1987).
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renomado escritor e político Alberto Rabelo era padrinho de Eugênio
Rodrigues da Rocha (Seu Geninho), filho do ogan Miguel. Sua outra filha,
Joana (iniciada para Azansú no Sejahundè), era afilhada de Arlindo Estre-
la, prestigiado comerciante e proprietário de terras da região. O próprio
filho do deputado Ubaldino, o advogado e promotor da comarca de Ca-
choeira, Benigno de Assis, era “compadre” do ogan Miguel, e o comercian-
te Arlindo Pereira era padrinho de sua filha Luiza245.

O senhor Miguel certamente usava de seus relacionamentos para pro-
teger sua casa e seu terreiro que, aliás, por algum tempo, era o mesmo
lugar. As lembranças que Seu Geninho tinha das festas no Sejahundè suge-
rem que era difícil tornar invisível tamanho acontecimento:

Moramos no Ventura por muito tempo. [...] Nossa casa
ficava defronte ao Peji de cima. Era uma casa de dois quar-
tos, de telhado de palha, e foi meu pai quem construiu.
[...] Aprendi a tocar atabaque aos oito anos de idade e
quem me ensinou foi o falecido Ogan Caboclo. [...] Lá,
criança não aprendia a tocar no atabaque. [...] O candom-
blé lá na Roça de Ventura amanhecia o dia. Vinham aque-
las vendedoras de Cachoeira vender aquelas bobagenzinhas
delas, a noite toda com o fifó aceso. Vendiam amendoim
cozido, cocada, pé-de-moleque... Dentro da roça, em épo-
ca de festa, havia uma birosca que vendia charutos, bola-
chas... A Roça de Ventura, em Cachoeira, não existia ou-
tra igual. Quando era o Gbòitá, nem queira saber!!! Ca-
choeira em peso subia, aqueles negociantes todos: sr.
Ricardo Pereira, sr. Luis Réis e aquelas famílias todas vi-
nham apreciar o Gbòitá. Só se viam os cavalos amarrados,
porque naquele tempo ninguém possuía automóvel em
Cachoeira. O povo alugava cavalo ou jegue com o sr.
Agêmiro, no bairro do Caquende. Era o candomblé que
abalava Cachoeira. Vinham muitas autoridades, como
Sinhá Porfíria da Terra Vermelha, Aleijadinha da Lagoa
Encantada, Zé-do-Vapor da Terra Vermelha... Sinhá Abali
sempre estava presente, ela nunca abandonou Maria
Ogorensì, assim como Kpòsúsì Romaninha. Esta só falava
em jeje, não falava em português não!246

245 Iniciada para Oyá, Luiza Franquelina da Rocha (Gaiaku Luiza) viria a se tornar uma renomada sacerdotisa
jeje mahi. Informação fornecida por Eugênio Rodrigues da Rocha (1906-2006). 1 out. 2005.
246 Depoimento de Eugênio Rodrigues da Rocha, Seu Geninho (1906-2006), à Marcos Carvalho. Ver: Marcos
Carvalho (2006, p. 40-41).
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Tal acontecimento seria um prato cheio para a redação do jornal A
Ordem. Tudo que o periódico temia parecia acontecer na roça de Ventura,
sobretudo a participação das “honestas famílias” da cidade no candomblé.
Todavia, o Sejahundè jamais apareceu nas colunas da folha, que não pou-
pava, como veremos, Mãe Aleijadinha, Pai Zé-do-Vapor, Mãe Judith, Mãe
Paulina e tantos outros. Nas notícias do periódico, o nome do deputado
Ubaldino de Assis apareceu explicitamente relacionado aos candomblés
somente na década de 1920, quando peças foram movidas no jogo político
do Estado e do município de Cachoeira, levando o chefe local a uma queda
de prestígio. O período inaugurou uma forte ofensiva da polícia contra os
terreiros, no entanto, a roça de Ventura esteve fechada durante quase toda
a década de 20, devido à morte de sua líder Maria Ogorensì.

Entretanto, a música lembrada por Gaiaku Luiza, mencionada na
abertura deste capítulo, revela que a relação entre os candomblés jeje da
cidade e a polícia, se não era de guerra também não era nada harmoniosa.
A cantiga sugere uma ambiguidade no tratamento da polícia, talvez passí-
vel de negociação com os praças e chefes ou, quem sabe, com os voduns. A
letra diz o seguinte: Vai, não vai / Vai tudo preso / Vai tudo preso Seu Bessém
/ Vai tudo preso (!?). O primeiro verso, bem como a entonação de toda a
canção, ocasiona uma dúvida sobre o que de fato podia acontecer. Quem
decidiria sobre ir preso ou não? A autoridade policial ou o vodum Bessém,
ligeiramente consultado na hora da aflição, com a batida no terreiro?

Talvez fossem papéis como aquele desempenhado pelo ogan Miguel
que levassem a redação do jornal A Ordem a escrever as séries de reporta-
gens com o título Nos domínios de ogan. Em que pese os equívocos presen-
tes nas notícias acerca das funções dos ogans, eles se destacam nas colunas
como figuras proeminentes nos candomblés. Algumas vezes, o ogan apare-
ce nas notícias como um deus que é adorado por seus seguidores, outras
vezes, embora no mesmo sentido, como uma espécie de origem das “farras
negras”, confundidos com os pais-de-santo ou corrompendo mulheres. Nesse
ponto, é interessante notar que essas reportagens trazem nomes de figuras
importantes na sociedade local, responsáveis inclusive por fornecerem li-
cenças para se tocar candomblés, ou indivíduos classificados como “embai-
xadores” dos terreiros nas relações com as autoridades policiais.247

Quando se referem ao ogan como um “deus dos feiticeiros”, não po-
demos excluir a hipótese de que os jornalistas possam ter confundido em
suas páginas o cargo iniciático de ogan com a divindade chefe da guerra,

247 A ORDEM. 12 maio 1915. p. 1, 15 maio 1915. p. 1.
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dono do ferro, o orixá guerreiro Ogum. Laura de Mello e Souza já havia
observado, no Brasil colonial, uma suposta escolha dos negros pelas divin-
dades guerreiras frente às adversidades da escravidão248. No entanto, ao
considerarmos verdadeira a confusão mencionada entre as palavras “ogan”
e “ogum”, supomos que jornalistas em lugares diferentes (pelo menos Sal-
vador e Cachoeira)249 caíram no mesmo engano, atribuindo ao ogan o status
da divindade Ogum.

Se de fato isso aconteceu, nada mais indica a suposta confusão que a
proximidade morfológica das palavras. Talvez, uma ínfima aproximação
semântica pode ser notada se partirmos para a palavra fon gan que significa
chefe. É provável que uma orientação católica fosse a responsável pela
confusão do jornalista de A Ordem. Segundo o jornal O Norte, São Cipriano,
“o grande feiticeiro”, referia-se a ogan como um “santo poderoso, senhor
dos mundos”250. Especulações à parte, ao mesmo tempo em que os jornalis-
tas atribuem a ogan qualidades divinas, fala-se dele naquilo que nós reco-
nhecemos como suas funções públicas, ou seja, agenciando negociações
possíveis e resolvendo problemas externos dos terreiros.

É possível que naquele momento o ogan estivesse em evidência, aliás,
como acontece ainda hoje, por assumir a responsabilidade na resolução de
problemas que reverberavam para além da comunidade religiosa. Devido a
essa exposição dos ogans – por estarem à frente de problemas públicos dos
candomblés –, tornou-se lugar comum a percepção de sua função como o
exercício de um cargo de natureza honorífica, do qual mães e pais-de-san-
to se valeram, escolhendo brancos ou pessoas de maior poder aquisitivo
para lhes ajudar e proteger. Em que pese esta constatação, deixa-se de lado
as inúmeras atribuições rituais dos ogans, como membros atuantes dos can-
domblés, a quem cabe privilégios e direitos, bem como obrigações definidas
no interior das comunidades de terreiro.251

Nina Rodrigues, no livro O animismo fetichista dos negros baianos
(1896), decerto inaugurou essa interpretação do cargo de ogan como um
título honorífico. Para este autor, os ogans eram “responsáveis e protetores
do candomblé”. Ele afirma que devido à perseguição de que eram alvo os
candomblés e “a má fama” em que eram tidos os “feiticeiros”, era uma
“necessidade a procura de protetores fortes e poderosos que garantissem a

248 SOUZA, L. de M. e. O diabo na Terra de Santa Cruz, 1986. p. 267-268; Ver também: Roger Bastide (1971).
249 BRAGA, J. A cadeira de ogan e outros ensaios, 1999. p. 35-110.
250 O NORTE. 30 nov. 1917. p. 1.
251 BRAGA, op. cit., p. 35-110.
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tolerância da polícia”. Assim, Nina Rodrigues asseverava que “o título e as
honras de ogan” são oferecidos pelos candomblés em “recompensa” aos
seus protetores que, iniciados ou não, “acreditam na feitiçaria”.252

Em todo caso, não obstante os limites da interpretação, Nina Rodrigues
oferece pistas acerca das funções públicas dos ogans nos primeiros anos da
República brasileira. O autor qualifica a proteção que os ogans dispensa-
vam aos candomblés de “real e efetiva”. Segundo ele “as proibições polici-
ais mais terminantes e rigorosas desfaziam-se por encanto diante de recur-
sos e empenhos que os ogans põem em ação”. Nina Rodrigues tentou ex-
plicar os interesses que estavam em jogo:

A mola é sempre o interesse eleitoral, que neste país faz de
tudo catavento e nas grandes influências políticas vão eles
buscar os seus melhores protetores. Sei de um senador e
chefe político local que se tem constituído protetor-chefe
dos ogans e pais de terreiro. E acrescente-se aos interesses
materiais e diretos, a crença supersticiosa nas práticas feti-
chistas por parte de pessoas influentes, e poder-se-á fazer
uma idéia do grau de proteção indireta de que hoje podem
dispor os feiticeiros.253

Se levarmos em conta as denúncias do jornal A Ordem contra a prote-
ção oferecida aos candomblés pelo chefe local, senador e deputado federal
Ubaldino de Assis, ficamos tentados a imaginar quem era o senador e chefe
local que Nina Rodrigues conhecia. Contudo, ele certamente não foi o úni-
co chefe político a se relacionar com os candomblés baianos254. É evidente
que Ubaldino de Assis não foi o primeiro e nem seria o último político influ-
ente acusado de manter ligações com ogans, mães e pais-de-santo.

OS JOGOS POLÍTICOS DA IMPRENSA

Nas disputas locais, a imprensa mal disfarçava seus interesses pelo
controle da Intendência Municipal. No apoio a determinado grupo políti-

252 RODRIGUES, N. O animismo fetichista dos negros baianos (1896), 2005. p. 49.
253 Ibid., p. 49-50.
254 SOUZA, Antônio Loureiro de. Notícia histórica da Cachoeira. Salvador: UFBA, 1972. p. 64-65. (Estudos
Baianos, n. 5).
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co também estava em jogo a publicação dos atos oficiais (deliberações do
conselho, atos judiciais e eleitorais, posturas municipais) e demais traba-
lhos gráficos requeridos pela administração do município. A concorrência
para a publicação de tais atos sempre era vencida pelo jornal do grupo
político que estava no poder, fazendo com que os editais parecessem peças
de ficção e gerando no jornal do grupo de oposição várias denúncias das
orquestrações ilícitas dos poderes públicos com setores da imprensa.255

Ao examinar as séries do jornal A Ordem, nota-se um adensamento
das denúncias contrárias às práticas culturais e religiosas de matriz africa-
na entre os anos de 1914 e 1923. Nesses anos, chega-se a contar 30 notíci-
as, sendo 27 denúncias contra os candomblés, 2 contrárias aos batuques e
uma contra o samba. Seguiremos ao longo do capítulo, apresentando algu-
mas linhas argumentativas que objetivam demonstrar a complexidade en-
volvida nos discursos, representações e práticas repressoras de setores da
elite local. Por outro lado, discutiremos também como os setores populares
articularam estratégias de resistência, negociadas ou não, para dar segui-
mento à preservação e recriação de suas heranças ancestrais.

O crescimento da religiosidade de matriz africana em Cachoeira e
adjacências foi notado pelo jornal A Ordem desde os primeiros anos do
século XX. Contudo, a progressiva inquietação de setores da elite letrada
da cidade com os candomblés e a proximidade tanto das informações quanto
dos locais de realização das festas, pode indicar que esse crescimento sofreu
uma aceleração a partir, mais ou menos, do ano de 1912. Em 18 de dezem-
bro do mesmo ano, no jornal A Ordem, uma descrição do candomblé emer-
ge como peça literária do professor e literato Leonídio Joaquim da Ro-
cha256. Maria Ogorensì recolheu dois barcos de iaô na roça de Ventura,
durante a década de 1910, o primeiro, com 8 filhos-de-santo, teria sido
feito em 1914257. Mãe Judith, por sua vez, comprou o sítio onde estabele-
ceu seu terreiro na Terra Vermelha em 1913. Essa expansão se constituiu
numa das principais preocupações dos que se consideravam baluartes da
civilização.

A partir do ano de 1914, alguns nomes de indivíduos destacados na
sociedade cachoeirana figuraram nas páginas do jornal A Ordem como pro-
tetores dos candomblés. Geralmente esses nomes encontravam guarida na
redação do jornal O Norte. O Sr. Alfredo César da Paixão, ou simplesmen-

255 Uma TRAMÓIA indecente. A Ordem, 25 jan. 1905. p. 1.
256 A ORDEM. 18 dez. 1912. p. 1.
257 PARÉS, L. N. A formação do candomblé, 2006. p. 214.



120 /  Edmar Ferreira Santos

te o major Paixão, foi um desses nomes, senão o principal deles, entre os
anos de 1914 e 1923. Em 1914, o major Paixão era colaborador do jornal O
Norte e superintendente da polícia local. Começou a se notabilizar nas pá-
ginas do jornal A Ordem por causa de uma suposta prática de conceder
licenças para a realização dos candomblés em vários pontos da cidade. To-
davia, não poderíamos descartar a hipótese de que a relação entre os can-
domblés e o major Paixão tenha sido uma construção do jornal A Ordem,
com a intenção de depreciar o diretor da folha concorrente.

Nesse sentido, seria apenas a concorrência comercial que levaria o
diretor do jornal A Ordem, o jornalista Durval Chagas, a escolher o major
Paixão como seu alvo, ou haveria outros importantes motivos para tal
empresa? Já nos referimos às disputas pela hegemonia política local ali-
mentando a campanha contra as práticas culturais e religiosas de matriz
africana: agora, procuraremos demonstrar como, principalmente os can-
domblés, foram utilizados como munição nas disputas políticas entre gru-
pos rivais na cidade de Cachoeira, entre os anos de 1914 e 1923, fase de
maior incidência de notícias sobre candomblé nas duas folhas menciona-
das. O povo-de-santo, por sua vez, também soube utilizar os acontecimen-
tos em seu proveito.

Em 1915, uma lei estadual promulgada no governo Seabra reformulou
os meios de acesso a cargos nos municípios, ou seja, os intendentes passa-
ram a ser nomeados pelo governador e podiam permanecer no cargo por
dois anos. A participação de Ubaldino de Assis nas articulações que leva-
ram Seabra ao poder em 1912 e, também, sua aliança com o governador
nas eleições legislativas e municipais de 1914, levaram o chefe do executi-
vo estadual a nomeá-lo intendente da cidade de Cachoeira em 1915258.
Ademais, o deputado já gozava de hegemonia política local desde 1909,
controlando cargos públicos e instituições como a Santa Casa de Miseri-
córdia, da qual foi provedor entre os anos de 1912 e 1918259.

O major Paixão chegou ao posto de superintendente da polícia local
sob os auspícios de Ubaldino de Assis. Fiel correligionário do deputado,
alcançou também o cargo de Coletor Estadual no município. Apesar de
uma aliança momentânea em torno do nome de Antônio Muniz para a

258 O NORTE. 29 out. 1915. p. 1. Sobre a reforma municipal de Seabra em 1915, ver: Eul-Soo Pang (1979, p.
123-126). Segundo Pang, a reforma municipal permitiu ao Partido Republicano Democrata (PRD) assegurar a
eleição para governador do candidato seabrista Antônio Muniz, através da expansão da distribuição de favores:
“[...] coletores de impostos estaduais e federais, funcionários dos correios e professores, todos esses lugares foram
dados a protegidos do coronel dominante”.
259 SILVA, P. C. da. Datas e tradições cachoeiranas, 1943. p. 346.
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sucessão de Seabra260, os partidários locais de Prisco Paraíso261 e do coronel
Albino José Milhazes262, acastelados na redação do jornal A Ordem, passa-
ram a demonstrar todo o seu descontentamento em torno das indicações
do governador eleito para a cidade de Cachoeira. A partir desse momento,
o jornal intensificou o uso das práticas culturais e religiosas de matriz afri-
cana como munição contra o grupo localmente controlado pelo deputado
e, naquele momento, intendente Ubaldino de Assis.

Nas páginas do jornal A Ordem, o major Paixão era considerado “um
doutrinador” das colunas de O Norte e era censurado por um suposto pou-
co zelo na superintendência da polícia local. Também era acusado de per-
mitir “diversos abusos” e, o pior dentre eles, os candomblés. Como já nos
referimos, a construção da imagem do candomblé na imprensa, desde me-
ados do século XIX, identificava-o com o que havia de mais atrasado nas
terras da Bahia. Deste modo, qualquer indivíduo a ele relacionado recebe-
ria duas prováveis alcunhas: ou estaria abusando da “credulidade pública”,
mediante interesses escusos, ou seria um ignorante explorado por acreditar
em feitiços inspirados em deuses pagãos. Esses foram, respectivamente, os
principais componentes do que chamei aqui de “a retórica do fetiche” e do
“estereótipo da feitiçaria”.

Nas colunas do jornal A Ordem, a suposta proteção do major Paixão
a uma festa de candomblé no dia 25 de dezembro de 1914, salvou o natal
da rua do Sabão263:

Perdoe-nos o Sr. major Alfredo Paixão, se, em prol dos
nossos bons costumes, que estamos de vez em quando im-
portunando, chamando sua atenção para os abusos que se
notam passo a passo na cidade, à cuja polícia s.s.
superintende com um desamor já de sobejo reconhecido e
censurado.

260 A ORDEM traz sua adesão ao candidato do nosso partido. O Norte, 3 set. 1915. p. 1.
261 Em 1915, Francisco Prisco de Souza Paraíso era proprietário de terras na freguesia do Iguape, professor da
Faculdade de Direito e chefe político local. Ele era o filho mais velho do político imperial de mesmo nome.
Durante o império, seu pai havia sido deputado provincial, ministro da justiça e conselheiro de estado. Na
república, foi constituinte e depois senador. Faleceu em 8 de novembro de 1895. Seu primogênito assumiu os
negócios da família. Ver: DR. PRISCO Paraíso. A Ordem, 3 mar. 1915. p. 1.
262 O coronel Albino José Milhazes, de origem portuguesa mas naturalizado brasileiro, era proprietário de muitas
terras, negociante abastado, exportador e industrial do fumo. Ver: Luis Nicolau Parés (2006, p. 195).
263 Segundo Seu Geninho, filho de Miguel Rodrigues da Rocha (antigo Pejigan da Roça do Ventura), duas
mulheres lideravam o candomblé na rua do Sabão no início do século XX. Eram elas: Tia Sofia e Vovó Agda,
respectivamente, mãe e filha. Seu Geninho, que nasceu em 13 nov. 1906, acredita que Tia Sofia era africana.
Informação fornecida em 1 out. 2005.
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Um deles é a praga dos candomblés, herança suja que nos
deixou o africanismo dos tempos ominosos da escravidão e
que os adoradores de Ogan realizam até em pleno coração
da cidade, ali à rua do Sabão, em épocas festivas e mesmo
em dias nos quais os descendentes dos ovampos não têm a
alma alvoroçada por uma qualquer ditosa recordação.
Ainda pelo Natal, se nos não é ingrata a memória no próprio
dia em que se comemora o nascimento do Menino Deus, o
batuque e as danças infernais que acompanham a celebração
grotesca da missa negra estavam no seu auge, numa das casas
nessa rua situada. Entraram dois policiais com a intenção de
pôr termo ao abusivo divertimento africano, segundo somos
informados. Às primeiras palavras de intimação, recuam de
seu propósito, porque [...] ‘O CANDOMBLÉ SE FAZIA
COM A LICENÇA DO MAJOR DELEGADO’.264

Ao lado da já conhecida representação dos candomblés como acon-
tecimentos execráveis, sujos e diabólicos, herdados da África, destaca-se a
referência direta ao responsável pelo policiamento da cidade, neste caso, o
major Paixão. Os apelos da redação do jornal A Ordem feitos à polícia
contra as celebrações negras, até então, jamais se referiram a uma autori-
dade específica, mas, sim, a toda corporação. A chegada do major Paixão à
superintendência da polícia local parece ter adicionado mais ingredientes
na aborrecida oposição feita pelos colaboradores do jornal A Ordem aos
partidários do deputado Ubaldino de Assis.

Nos tempos do major Alfredo Paixão, os ventos pareciam estar mais
favoráveis à difusão dos candomblés. No episódio do natal na rua do Sa-
bão, caso o major não tenha de fato permitido a celebração, certo é que
seu nome não estaria à toa na boca do povo-de-santo. Assim, ele foi bem
utilizado num momento crucial de repressão e garantiu a continuidade da
festa. Por sua vez, os articulistas do jornal A Ordem vislumbravam inten-
ções escusas nas atitudes do major:

Certo, tudo isso se pratica com a prévia anuência do Sr.
major Alfredo Paixão.
E porque os candomblés, na marcha disseminadora em que
vão, dentro em pouco tomarão conta até das principais
vias públicas da cidade, já houve quem dissesse, com a
malícia esfuziante com que pontua as suas frases de efeito,

264 A ORDEM. 13 jan. 1915. p. 1.
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que o atual delegado tem aspirações, em se tratando da
macabra dança, nada edificantes.
Não esposamos tal pensar. Também não compreendemos
como e por que o senhor major superintendente da polí-
cia, aliás um espírito inteligente, diretor da opinião públi-
ca como figura primacial de um órgão de imprensa, con-
sente em plena cidade, nessa marcha evolutiva que em-
preendemos para a perfectibilidade social, a encenação de
costumes torpes e envergonhantes, transplantados para o
Brasil-menino pelas récuas de infelizes tão maravilhosa-
mente decantados, nas angústias de seu martírio, pelas es-
trofes de fogo do poeta do Navio Negreiro.265

Nesses termos, o articulista levantava suspeita quanto à participação
do major Paixão nas festas de candomblé. No entanto, o jornalista tentava
contemporizar, afinal, mostrava-se inquieto com a crescente organização dos
terreiros e, certamente, ele acreditava que apenas a polícia podia vibrar um
golpe de morte no que chamava de “a instituição negra”. O major Paixão
figurou em quase todas as notícias sobre os candomblés entre os anos de
1914 e 1923. A suposta condescendência do major é acentuada a cada novo
relato. Durante as comemorações negras da abolição em 1915, a nossa já
conhecida Mãe Paulina, sacerdotisa de um terreiro no Alto do Cucuí, feste-
jou o dia 13 de maio com um sonoro candomblé e, quando importunada,
utilizou do mesmo expediente dos religiosos do natal na rua do Sabão:

Certo, em comemoração à data da áurea lei que quebrou
os grilhões do cativeiro, trabalhou no dia 13, à noite, va-
rando a madrugada de ontem com o seu imoralíssimo ba-
tuque, o pigy de mãe Paulina, com prévia licença, segundo
ela própria o diz, do Sr. major Alfredo Paixão, delegado de
polícia em exercício e jornalista doutrinador das primeiras
colunas d’ O Norte.
O despacho de anteontem do antro lúgubre em que, cer-
cada de cabeças de bode e outras risíveis bugigangas de
torpes e nojentas feitiçarias, pontificam mãe Paulina e sua
côrte, numa deslavada reincidência, nada mais foi do que
um acanalhamento às prerrogativas da polícia, da qual
pouco caso fazem os farristas do Alto do Cucuí.266

265 A ORDEM, 13 jan. 1915. p. 1.
266 Id., 15 maio 1915. p. 1.
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Referimo-nos anteriormente à descrição do terreiro e dos religiosos,
sugerindo um aspecto sinistro ou mesmo fúnebre. Dessa maneira, o articu-
lista relacionava uma vez mais a religiosidade de matriz africana com a
criminalidade. A corte de Mãe Paulina, nas suas palavras, estabelecida em
meio a “torpes e nojentas feitiçarias”, é caracterizada como uma “cena
burlesca”, “risível”, afirmando, assim, a representação de ignorância e mesmo
imbecilidade das pessoas que se dedicavam a essas festas, consideradas por
eles licenciosas e, como vimos, muitas vezes chamadas de “orgias”.

A ironia que corre impregnando a notícia inverte a posição que Mãe
Paulina certamente dispunha entre os populares. Iniciada para o orixá
Omolu267, além das festas do seu “pontificado”, oferecia cura àqueles que a
procuravam, como sugerem as notíciais que a relacionam com outras
curandeiras da região, todas chamadas de feiticeiras pelos jornalistas do A
Ordem. Já o major Paixão, ao que tudo indica, não era um simples colabo-
rador do jornal O Norte e, sim, “figura primacial” que escrevia nas “primei-
ras colunas” da referida folha. Mas que tipo de interesse subreptício a folha
concorrente reputava ao major?

Certo é que o jornal O Norte, no qual o major era figura das mais
importantes, também fazia coro ao progresso e a civilização da “heróica”
cidade da Cachoeira. Assim, seu escritório criticava as “crendices popula-
res”, bem como não deixava de contra-atacar o jornal A Ordem com insi-
nuações a respeito das relações de seus colaboradores com feiticeiros, como
veremos adiante. Em edição de 17 de dezembro de 1915, numa nota sobre
os presentes à “mãe d’água”, acompanhados de “preces” e deixados no rio
Paraguaçu, o jornal classificou o ato como uma “cena ridícula” que de-
monstrava a “crença popular pelas feitiçarias e outras baboseiras”. Segun-
do o articulista, as preces e “bugigangas” rogavam para que “as águas do
rio baixassem” e levaram pessoas de diferentes classes ao encontro das águas,
até “duas senhoras da nossa elite social”.268

Entretanto, no ano de 1917, o jornal O Norte desmentiu dois casos de
supostos assassinatos vinculados aos candomblés e publicados no jornal A
Ordem. Foi assim com a menina Roxinha, do povoado do Calado, no distri-
to de Belém, que na reportagem do jornal A Ordem teria sido assassinada
por um adepto do candomblé por desferir injúrias contra Baluaê. O acon-
tecimento foi desmentido pelo jornal O Norte que afirmou a investigação

267 Gaiaku Luiza se referia a esta mãe-de-santo chamando-a “Paulina de Azansú”. Segundo Gaiaku Luiza, ela
era “nagô”. Os jejes, caso de Gaiaku Luiza, sincretizam o vodum Azansú com o orixá Omolú, pelas suas carac-
terísticas em comum. Informação fornecida por Gaiaku Luiza (1909-2005). 23 nov. 2003.
268 O NORTE. 17 dez. 1915. p. 1.
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policial e fez questão de publicar a certidão de óbito da menina na íntegra,
bem como na morte de José Joaquim dos Santos que, segundo o jornal A
Ordem, teria sido assassinado a cacetadas “para lhe ser tirado o diabo do
corpo”. Utilizando de contumaz ironia, a redação do jornal O Norte corri-
giu dados, desqualificou as reportagens da folha concorrente e sugeriu que
seus colaboradores tinham “conhecimento”, apesar de “desprevenidos”, de
feitiços e feiticeiros:

Os nossos confrades d’A Ordem estão na maré das altas
reportagens e, de guerra declarada a Ogan, “santo podero-
so, senhor dos mundos”, na frase de São Cipriano, o gran-
de feiticeiro. E, desprevenidos, de corpo aberto, como se diz,
sem ao menos tomarem umas benzeduras com vassourinha
branca embebida em azeite da Costa, vão, de pena em ris-
te, entrando portas adentro de tudo quanto é pigy e aganjú
de Deus, sem temer o castigo que é infalível em casos tais.
Se é? [...] Vejamos: Na quarta-feira última, os dignos
confrades da velha folha local, depois de um raid profanatório
pelos pigys e aganjús269 de seu VASTO conhecimento, en-
tenderam de alarmar os nervos da pacata população desta
terra com a sensacional notícia da morte de um homem
chamado José Joaquim dos Santos, cuja causa disseram ter
sido o espancamento a cacete, ‘para lhe ser tirado o diabo
do corpo’. Ogan castigou o noticiarista d’A Ordem, pois
nada disto aconteceu; nem o homem chamava-se José Jo-
aquim dos Santos, e sim Umbelino de tal, e nem foi morto
por espancamento, conforme apurou a polícia no inquéri-
to a que procedeu, cujo resultado tornaremos público no
próximo número.
E tá aí!... Não sabemos porque os nossos confrades d’A
Ordem são infelizes quando mexem em bozó [...]
Cruz! [...]270

Não podemos descartar a possibilidade de a linguagem ter sido utili-
zada em proximidade com o falar do povo-de-santo apenas para intimidar
a redação do jornal A Ordem. As últimas palavras então parecem afirmar

269 Após a publicação no jornal A Ordem de um convite de Mãe Judith para uma festa em sua casa de Aganju de
Deus, esta folha, e também o jornal O Norte, passaram a utilizar o termo “aganjú” para se referir às casas de
candomblé de uma maneira geral, tal qual foi utilizado o termo “pigy”. No capítulo 4, analisamos as notícias
sobre Mãe Judith.
270 O NORTE. 30 nov. 1917. p. 1.
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justamente o contrário do que dizem, quando ironizam “não sabemos por
que os nossos confrades d’A Ordem são infelizes quando mexem em bozó”.
De qualquer modo, o escritório do jornal O Norte revelou conhecer essa
linguagem melhor do que seu concorrente. E tudo indica que não apenas o
vocabulário era mais conhecido nas bandas do jornal O Norte. Na chama-
da da notícia aparece em destaque o subtítulo O castigo de ogan. Seria isto
uma referência sarcástica ao posto ocupado pelo major Paixão no candom-
blé e desconhecido pelos “rapazes” do jornal A Ordem? A referência ao
conceito de São Cipriano sugere a intenção de ludibriar o outro e, através
do medo, tentar potencializar suas forças. Porém, especulações a parte, o
fato é que a notícia deixa claro que o castigo de Ogan é “infalível”.

Na luta contra a perseguição da qual foi vítima, o povo-de-santo se
valeu de uma ampla rede de alianças com indivíduos de diferentes classes
sociais. Para o enfrentamento dos arranjos daqueles que se colocavam nas
trincheiras opostas aos candomblés, mães e pais-de-santo buscaram cola-
boradores que pudessem negociar e até mesmo obstar a ação de jornalistas
e da polícia. Essa rede de relacionamentos incluía adeptos efetivos dos can-
domblés, pessoas que compartilhavam valores religiosos afro-baianos e tam-
bém pessoas distantes desses valores que, por diferentes razões, dispensa-
ram algum tipo de colaboração contra a agressividade de setores da im-
prensa ou negociaram com autoridades públicas, quando elas mesmas não
eram tais autoridades. O major Paixão bem podia estar incluído nessa ex-
tensa rede de solidariedade.

A redação do jornal O Norte, dirigida pelo major, não deixa de defen-
der os candomblés, afinal, classifica as atitudes da redação adversária como
um “raid profanatório pelos pigys e aganjús”. Deste modo, a campanha
contra os candomblés foi representada como um ataque aviltante contra a
integridade e a honra de espaços sagrados, visando macular lugares, indiví-
duos, práticas, valores e divindades. A linguagem da notícia, como assina-
lamos, insinua uma proximidade com o povo-de-santo. A intenção parece
ter sido de intimidar os concorrentes ao indicar que os “rapazes” do jornal
A Ordem podiam até conhecer os candomblés, localização, pais e mães-de-
santo, contudo, não sabiam dos perigos de entrar neles de “corpo aberto”,
profanando-os e mexendo “desprevenidos” com “bozó”271. Assim, alimen-
tavam o espírito dos opositores com o medo do feitiço.

O episódio no qual foi vítima o pai-de-santo José do Vapor e seus
filhos sugere, senão uma aliança, relações próximas entre alguns terreiros

271 No capítulo 4, analisamos o termo “bozó” e sua relação com a feitiçaria.
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da cidade e setores dirigentes da administração local, personificados na
figura do major Paixão. No dia 6 de janeiro de 1918, o terreiro de José do
Vapor, no caminho da Terra Vermelha, foi tomado de assalto por policiais e
“vários populares”, sob o comando do major Salustiano Villas-Boas que,
naquele momento, exercia interinamente o cargo de delegado de polícia.
A operação aconteceu em meio a uma festa no terreiro, resultando na pri-
são do pai-de-santo, da maioria dos filhos e espectadores. No entanto, a
investida dos setores contrários às práticas religiosas de matriz africana não
saiu vitoriosa:

Dessa visita resultou a prisão da maioria desses vagabun-
dos, que, como seus protetores, vivem à soldada dos in-
cautos que lhes caem nas unhas desamparadas.
Chegados na cidade, foram, por ordem ostensiva do Sr.
major Alfredo César da Paixão, coletor estadual, delegado
de polícia efetivo, e redator-chefe d’ O Norte, postos em
liberdade os feiticeiros, ficando o Sr. major Salustiano
Villas-Boas, como dizia zé-povo, se o visse no momento de
ser alvo da desconsideração do seu amigo, com ‘cara de
cachorro quando quebra prato’.
À tarde, os feiticeiros do pigy de pai José, foram, incorpora-
dos, à roça do Sr. major Alfredo César da Paixão, também
no caminho da Terra Vermelha e próxima a esse pigy e ao
aganjú de mãe Judith, agradecer ao redator-chefe d’ O
Norte, coletor estadual e delegado de polícia efetivo ter
neutralizado, por obra e graça de Ogan, a elogiável, embo-
ra serôdia, ação do Sr. major Salustiano Villas-Boas, pon-
do-os em liberdade, antes mesmo de transporem as grades
da enxovia.272 (grifos meus)

A relação do major Paixão com o povo-de-santo não diminuiu a sua
influência na cidade. Ao contrário, apesar da campanha feita contra ele
pelo jornal A Ordem, como se pode notar, sua carreira deslanchou. De major-
delegado e colunista do jornal O Norte em 1914, partiu em direção à
Coletoria Estadual e à posição de redator-chefe e diretor do referido jornal
em 1918. Levando-se em conta o nobre agradecimento feito ao major, em
sua própria roça, podemos considerar que o seu prestígio estava mesmo em
alta, tanto entre os populares quanto entre os orixás, que “incorporados”

272 A ORDEM. 9 jan. 1918. p. 1, grifo meu.
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foram mostrar sua gratidão. O articulista do jornal A Ordem não deixou de
frisar a vizinhança entre as roças do major Paixão e os terreiros de Zé do
Vapor (como era conhecido) e Mãe Judith. A intenção óbvia era demons-
trar que essa proximidade não era apenas geográfica.

No entanto, o major-delegado, coletor estadual, redator-chefe e
diretor do jornal O Norte, não parecia dar ouvidos aos autores dos tex-
tos da folha concorrente. Ao contrário, entre os anos de 1914 e 1923 o
jornal O Norte foi acusado, inclusive, de abrigar as opiniões dos “feiti-
ceiros e feiticeiras”. Nesse período, nomes de várias mães e pais-de-
santo foram estampados nas colunas do A Ordem e, pela primeira vez, a
campanha de repressão atingiu o seu ponto máximo. Uma personagem
assumirá posição de destaque nas cenas que se desenvolveram nesse
período, bem como nos dramas do segundo momento de elevação do
termômetro da perseguição da imprensa e da repressão policial aos can-
domblés, entre os anos de 1921 e 1923. Refiro-me à Ialorixá Judith, que
estabeleceu o seu terreiro na Terra Vermelha, próximo à roça do major
Alfredo César da Paixão.

OS ANOS 20: MUDANÇAS POLÍTICAS E REPRESSÃO POLICIAL

Peças foram movidas no tabuleiro político da cidade no ano de 1921.
Coincidentemente, este ano marcou o início do período de intensa repres-
são policial aos candomblés de Cachoeira. Em fevereiro de 1921, após 12
anos de supremacia política local, Ubaldino de Assis não obteve êxito na
disputa eleitoral para deputado federal e perdeu o apoio de Seabra, sendo
obrigado a presenciar antigos opositores lentamente ocuparem posições
oficiais no município. Juízes, suplentes de juízes, promotorias, adjuntos da
promotoria, oficiais de polícia, praças, coletores de impostos e professores
foram substituídos273. As eleições municipais de outubro levaram antigos
opositores e naquele momento “novos aliados” do governador Seabra a
conquistar importantes municípios do Recôncavo, entre eles, Santo Amaro,
Cachoeira, São Félix e Muritiba.

O governo de Antônio Muniz foi desgastado por carestia, greves de
trabalhadores e pela firme oposição dos coronéis baianos, notadamente os
coronéis do sertão. O desastroso governo culminou com uma intervenção

273 A ORDEM. 15 jun. 1921. p. 1, 6 mar. 1921. p. 1.
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federal que, se por um lado, sufocou momentaneamente a oposição, por
outro lado, decretou a falência do governo. Analistas da história política
baiana do período em questão consideram que os coronéis foram os gran-
des vencedores. Eles foram fortalecidos pelo governo federal, pois, após
1920, estabeleceram comunicação direta com o presidente da República,
muitas vezes através dos seus deputados, mas, quase sempre, sobrepondo-
se à autoridade do governo estadual. Isso enfraqueceu bastante a tradicio-
nal política dos governadores274.

Em 1920, com a reforma administrativa no governo estadual, o cargo
de intendente municipal voltou a ser submetido a eleições. O médico
Inocêncio de Almeida Boaventura275, fiel anunciante do jornal A Ordem e
apoiado pela nova direção do Partido Republicano Democrata local, foi
eleito para a intendência da cidade de Cachoeira. A chefia do PRD local
passou às mãos do coronel Albino José Milhazes. Ubaldino de Assis, seabrista
desde antes da chegada do governador ao poder em 1912, gozou de forte
influência política durante o apogeu de Seabra, mas, com as mudanças que
tiveram lugar no cenário político estadual, mostrou-se enfraquecido como
o restante do grupo do governador.

O resultado das eleições municipais do dia 13 de novembro de 1921
não seria surpreendente se não fossem seus números. O candidato do coro-
nel Albino José Milhazes ganhou “numa eleição libérrima” com a espanto-
sa diferença de 1.240 votos contra 1, do candidato ubaldinista Silvano
Maiffre. O jornal A Ordem atribuiu o resultado a uma fuga em massa dos
eleitores do ex-deputado Ubaldino de Assis276. Todavia, outras explicações
parecem mais plausíveis. O fenômeno das substituições de funcionários
governamentais às vésperas de eleições era bem conhecido na época e ti-
nha até batismo, chamava-se desmonta e remonta eleitoral. Era um fenôme-
no que tinha raízes imperiais e que vigorava com maestria na república
oligárquica. Juízes, coletores e delegados de polícia eram fundamentais no
exercício da força coercitiva que garantiria a vitória. À importância coer-
citiva se somava a organização das mesas eleitorais, pois seus integrantes
eram os escrutinadores e assinavam as atas do pleito277.

274 Durante o governo de Antônio Muniz, a oposição se reorganizou e, apesar da derrota para Seabra nas elei-
ções de 1920, forçou o governador a rever a lei de reforma municipal de 1915, levando o cargo de intendente
para as disputas eleitorais novamente em 1921. Ver:Consuelo Novais Sampaio (1998). Especialmente o capítu-
lo 5, Queda de Seabra e ascensão da oposição, p. 159-194; ver também Eul-Soo Pang (1979) em especial o
capítulo 6, A queda da oligarquia de Seabra e o apogeu do coronelismo baiano, p. 151-174.
275 Ver nos anexos, fotografia de Inocêncio Boaventura.
276 A ORDEM. 16 nov. 1921. p. 1.
277 SAMPAIO, C. N. Os partidos políticos na Bahia na primeira república, 1998. p. 83.
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As mudanças nos cargos públicos estaduais em Cachoeira vinham
acontecendo desde 1920, sendo afastados aqueles funcionários vinculados
ao ex-deputado Ubaldino de Assis e colocados àqueles da confiança do
coronel Albino Milhazes. O diretor e principal redator do jornal A Ordem,
o jornalista Durval Chagas, foi nomeado segundo suplente do juiz de direi-
to da comarca. Apesar de o cargo parecer pouco expressivo, ele foi desig-
nado pelo governo do Estado, a pedido do coronel Milhazes, para presidir a
organização das mesas eleitorais em Cachoeira278. Portanto, com todo o
aparelho do Estado a seu favor, o médico Inocêncio Boaventura chegou à
chefia da intendência e o coronel Milhazes foi eleito conselheiro munici-
pal. Os laços do médico Inocêncio Boaventura com o coronelismo local,
por sua vez, não se restringia à relação com Albino José Milhazes. O novo
intendente também era genro do Barão do Iguape, o grande proprietário
de terras Inácio Rodrigues Pereira d’Utra279.

Como se pode notar, a discussão aqui se faz em torno das disputas
políticas de duas facções que concorriam pelo controle do poder local. As
reivindicações higienistas do jornal A Ordem assumiram forma de campa-
nha desde os primeiros anos do século XX. Todavia, a partir de 1914, o
jornal utilizou fortemente os candomblés contra o grupo liderado por
Ubaldino de Assis. Quando em 1921 o grupo apoiado pelo referido jornal
foi levado ao poder, por meio das mudanças que tiveram lugar no plano
estadual, a campanha mudou de estilo. O que antes visava a alardear a
opinião pública se transformou numa campanha de demonstração dos fei-
tos da nova administração. Então, sobravam notícias sobre a construção
da cadeia pública e escolas, inauguração de monumentos, limpeza das ruas,
cumprimento das posturas municipais, lisura com as contas e extermínio
dos maus costumes, notadamente, o “fetichismo africano”.

Foi na efervescência das modificações dos cargos públicos estaduais
que o jornal A Ordem recebeu com regozijo o novo delegado do termo, o
segundo tenente da brigada policial do Estado, José Laudelino de Paiva. O
tenente Paiva havia ocupado o mesmo cargo nas cidades de São Gonçalo
dos Campos e Castro Alves,  onde deixou a fama de “correto e
disciplinador”280. Parecia que a redação do jornal A Ordem enfim encon-

278 A ORDEM. 2 nov. 1921. p. 2.
279 Ao lado do coronel Albino José Milhazes também estavam outros grandes proprietários de terras e industriais
locais, como Alfredo Mascarenhas, Candido Cunegundes Barreto, Virgílio Reis (ex-aliado de Ubaldino de As-
sis) e Candido Eupídio Vaccarezza. A ORDEM. 12 nov. 1921. p. 1. Sobre a biografia de Inocêncio Boaventura,
ver: Antônio Loureiro de Souza (1972, p. 68-69).
280 A ORDEM. 22 jun. 1921. p. 2.
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trara o que estava procurando. Na edição de 2 de julho de 1921, o articu-
lista dirigiu um apelo ao recém-chegado delegado do termo, no qual cons-
tatava que pela cidade já tinham passado muitos encarregados pelo polici-
amento e nada havia sido feito para implantar em Cachoeira “o regime da
moralidade, dos bons costumes e das normas de povo civilizado”. Assim, o
órgão de imprensa sugeria que os antigos encarregados de polícia
compactuavam “com todos os jogos de azar e todas as crendices e todas as
misérias sociais” que infestavam a cidade. O jornalista se referia “aos cubí-
culos onde se praticam bruxarias, alto e baixo fetichismo, crendices vene-
nosas que adulteram e prejudicam manifestamente a moral pública”.

Desse modo, o tenente Paiva não poderia se abster de pôr fim aos
“antros” onde, para o redator do A Ordem, reinavam malandros, vadios e
capadócios:

[...] nós apelamos para o sr. tenente Laudelino de Paiva,
delegado de polícia, no sentido de s.s. pôr termo à
corrupção que se desenvolve, se dissemina, se alastra
medonhamente nessa pobre terra abandonada. S.s. tem os
meios necessários e próprios para quebrar os candomblés,
fechar as baiúcas, onde se jogam o monte, a ronda, as três
cartinhas, escancaradamente, frear a infância abandona-
da, proibir o pé-bola que a molecagem insólita e atrevida
pratica nos passeios largos das vias públicas, estancar o flu-
xo dos abusos imorais e manter a Cachoeira à altura do
nome de cidade culta e civilizada.
Esse o mais importante serviço que s.s., o sr. delegado Paiva,
prestará a esta terra.281

No início da campanha contra os candomblés, o discurso civilizatório
do jornal A Ordem dissimulava o racismo que alimentava suas críticas e per-
plexidades. Sobretudo nos anos que se seguiram a 1920, a preocupação do
jornalista com a mistura social, biológica, moral e dos costumes não mais
apareceu mal disfarçada, como em outro trecho da mesma notícia anterior-
mente mencionada, referindo-se aos candomblés, tabernas e casas de jogos:
“A umas e outras, dezenas de crianças acorrem, inexperientes, mesclando-se
com a indignidade, abastardando, conseqüentemente, os costumes, o que
concorre demasiado para a degeneração da família, da sociedade e da raça”282.

281 A ORDEM. 2 jul. 1921. p. 1.
282 Ibid.



132 /  Edmar Ferreira Santos

O tenente Paiva, por sua vez, parecia contente com a publicidade
oferecida aos seus atos pela redação do jornal A Ordem. A pretexto de
melhorias no policiamento, ele colocou um posto policial na rua Formosa,
a mesma onde estavam localizadas as oficinas gráficas do jornal A Ordem.
A ação do delegado provocou renovados elogios na folha que passou a se
referir ao tenente como o responsável por ressuscitar o policiamento da
cidade. Segundo o jornal, o patrulhamento antes entregue a capadócios
passou a ser feito regularmente, impedindo que “os jogos de azar, os sam-
bas, os candomblés, os gatunos e os malandros” se constituíssem na “razão
sine qua non do progresso da Cachoeira”.283

O jornal O Norte, por outro lado, classificava os “rapazes” do jornal A
Ordem de “intrigantes inveterados a serviço do grupete de oposicionistas
intransigentes”, acusando-os de não quererem outra coisa a não ser as
“fugidias posições oficiais”. Com a justificativa de se defender de acusações
levianas, os colunistas do O Norte igualavam os participantes do grupo
defendido pelo A Ordem às “rameiras”, fazendo “mexericos enciumados
pelas tavernas, nas esquinas, nas cumbucas de jogo ou pelas colunas da
própria A Ordem”.284 Assim, solicitavam parcimônia ao tenente Paiva di-
ante dos reclames da redação do jornal A Ordem:

O sr. tenente Paiva é que, por ser novo entre nós, não sabe
ainda que o órgão da casa 13 (Cruz! Até parece coisa mis-
teriosa!) quando embatuca com alguma coisa ou forma
batuque em torno de alguma coisa, chamando a atenção
da polícia, tem interesse próprio e quer bancar prestígio as
custas desta, que, acreditamos, está em mãos de um mili-
tar bastante digno e criterioso para não se deixar levar de
sopa.285

Nas relações entre as duas folhas concorrentes podemos destacar al-
guns sinais importantes para a compreensão do período. Já dissemos das dis-
putas políticas que animavam os periódicos. Também já nos referimos à con-
corrência pelas publicações dos atos da intendência e à disputa por cargos
oficiais que estimulava as respectivas redações. Entretanto, nas disputas en-
tre o jornal A Ordem e o jornal O Norte, também se verifica um indelével
componente racial incitando seus dirigentes. O diretor e redator do jornal O

283 A ORDEM. 20 jul. 1921. p. 1.
284 O NORTE. 15 mar. 1921. p. 1.
285 Id., 26 ago. 1921. p. 1.
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Norte entre os anos de 1914 e 1923, o major Alfredo Paixão, homem negro e
correligionário do deputado Ubaldino de Assis286, inúmeras vezes foi associ-
ado aos candomblés nas colunas de A Ordem nesse período.

ASPECTOS DAS RELAÇÕES RACIAIS NA IMPRENSA LOCAL

Evidentemente não escapava ao redator de A Ordem, em suas reno-
vadas críticas ao jornal O Norte, o fato de o diretor e redator desta folha
ser um negro: o major Paixão. Este, por sua vez, ironizava o “yôyô” Durval
Chagas287 e denunciava suas pretensões de ocupar o cargo de coletor es-
tadual, cargo este ocupado pelo próprio major Paixão. Quanto à veraci-
dade das pretensões atribuídas ao jornalista Durval Chagas pelo major
Paixão não podemos afirmar nada. Contudo, ocorre que no dia 24 de
dezembro de 1921, com as mudanças que se operavam no funcionalismo
do Estado na cidade, o jornalista foi nomeado o novo Coletor Estadu-
al288. Teria o major Paixão consultado o jogo de búzios? Não sei se pode-
mos classificar o jornal O Norte como um órgão de imprensa negra, no
entanto, como já assinalamos, o major Paixão era diretor e principal re-
dator desta folha. Este jornal também adotava a prática destacada e não
usual na cidade de fechar a oficina gráfica no dia 13 de maio, dispensan-
do seus operários a cada ano nesse dia “por motivo da passagem da glori-
osa data”289.

O major Paixão apenas ingressava na lista dos negros que sofreram
discriminação racial na ocupação de cargos públicos ou redações de jor-
nais. No século XIX, Antônio Pereira Rebouças também foi vítima de di-
versos ataques com motivação racial, durante sua carreira como autorida-
de pública. Último dos nove filhos do casamento de um português com
uma escrava alforriada, nasceu em Maragogipe em 1798 e utilizou a educa-
ção como trampolim para sua elevação social. Depois de uma trajetória de
disciplina e intenso esforço pessoal como autodidata, conseguiu reconhe-
cimento formal como advogado. Segundo Leo Spitzer, aliado à perseveran-
ça e ao trabalho árduo, Antônio Rebouças “tinha um incrível talento para

286 Ver fotos em anexo.
287 O NORTE. 23 set. 1921. p. 1, 2 out. 1921. p. 1.
288 A ORDEM. 31 dez. 1921. p. 1.
289 O NORTE. 15 maio 1918. p. 1.
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estar no lugar certo, na hora certa, e para apoiar a facção que acabava
triunfando nas situações de conflito político e social”.290

Em 1824, Antônio Rebouças assumiu interinamente o comando da
administração da província de Sergipe, ocasião em que ocupava o cargo de
secretário de governo. Descontentes com o novo governo, diversos propri-
etários brancos ligados às plantações locais de cana-de-açúcar, acusaram-
no publicamente de perseguir os cidadãos “de sangue puro” e de estar ar-
quitetando secretamente um plano para uma revolta dos escravos. Em
momentos de medo e instabilidade, decorrentes das inúmeras revoltas es-
cravas que eclodiam na região, as denúncias colocaram Antônio Rebouças
em situação de considerável perigo pessoal. Submetido a um longo interro-
gatório público, ele foi inocentado, contudo, seria impossível mensurar o
que o episódio representou para ele, identificado com a massa de negros
escravizados dos quais ele queria se afastar, mediante seu esforço de refina-
mento, sua formação, posição e estilo de vida conservadora.291

O editor do jornal O Alabama da cidade de Salvador, o “afro-baiano”
Aristides Ricardo de Santana, condenava em sua folha o tratamento seve-
ro dispensado aos escravos, a discriminação racial e os valores conservado-
res da sociedade baiana. Isso lhe rendeu incompatibilidades individuais e
também com a administração da província, sendo mesmo agredido fisica-
mente e chamado de “orangotango”. Nas palavras do médico Eloi Martins
de Souza, pai do agressor, Aristides era um “negro que escrevia contra os
brancos”. No entanto, descrições de candomblés publicadas no último quar-
tel do século XIX, no jornal O Alabama, denunciavam o que sua redação
considerava “muita superstição” entre os negros e algumas “pessoas refina-
das” da sociedade baiana.292

Aristides descrevia o candomblé em termos negativos, contrariando
o progresso e relacionando-o à África que a Bahia desejava se distanciar.
Nas páginas do jornal O Alabama, líderes e adeptos do candomblé eram
representados como contrários aos interesses da sociedade baiana, princi-
palmente no que dizia respeito à formação de um movimento abolicionista
viável. Para a redação desse periódico, o candomblé ameaçava a domina-
ção patriarcal, a tranquilidade social e os valores e tradições católicas, cons-

290 SPITZER, Leo. Vidas de entremeio: assimilação e marginalização na Áustria, no Brasil e na África Ocidental
(1780-1945). Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2001. p. 119-133.
291 Ibid.,  p. 139.
292 GRADEN, Dale. So much superstition among these people! – candomblé and the dilemmas of afro-bahian
intellectuals, 1864-1871. In: KRAAY, Hendrik. Afro-brazilian culture and politics: Bahia, 1790s to 1990s. New
York: M. E. Sharp, 1998. p. 57-73.
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tituindo-se em um símbolo de tudo aquilo que a sociedade baiana precisa-
va esquecer para construir um futuro melhor.293

André Rebouças, filho de Antônio Pereira Rebouças, deixou em no-
tas autobiográficas, diários e cartas, muitos incidentes em que ele próprio,
seu pai ou seu irmão foram vítimas de discriminação racial. Eles tiveram
bolsas de estudos recusadas, apesar de suficientes qualificações, empregos e
nomeações barrados, salários inferiores aos brancos quando ocupavam car-
gos iguais, entre outros. Após a morte do pai, André Rebouças se engajou
no movimento abolicionista e aproximou-se mais da família imperial. Com
a abolição da escravidão em 1888 e aquilo que chamou de “a reação con-
servadora” no ano seguinte294, desiludiu-se com o Brasil, foi para a Europa
e em seguida para a África. Marcado por sua cor, viveu a experiência de
não pertencer a lugar nenhum e em toda parte ser um estranho, culminan-
do com sua morte em 1898, em Funchal, na Ilha de Madeira.295

No discurso de Durval Chagas, a suposta aproximação do major Pai-
xão com as práticas culturais e religiosas de matriz africana era um entrave
ao progresso e à civilização da “heróica cidade”. Para o redator do jornal A
Ordem era inadmissível que um homem com patente militar e posição no
governo estadual, além de abrigar opiniões de mães-de-santo em sua folha,
acobertasse, protegesse e participasse de celebrações de “negros selvagens”,
como não cansava de escrever. Todavia, a atitude de Durval Chagas não
era uma posição isolada em sua época. Na verdade, era uma espécie de
norma silenciosa que obstava a ascensão dos negros às melhores posições
na escala social.

A apresentação sumária dos casos da família Rebouças, bem como do
episódio com o editor do jornal O Alabama, o jornalista Aristides Ricardo
de Santana busca sugerir que a exigência para que os negros europeizassem
seu comportamento, suas idéias e seu corpo, em suas trajetórias de ascen-
são social, tinha raízes coloniais. Nas primeiras décadas do século XX, era
justamente uma mudança de costumes que o jornal A Ordem preconizava
como a marcha da civilização. Estudiosos da ascensão social dos negros no
Brasil denominaram essa política subreptícia de assimilação como “ideolo-
gia do branqueamento”, uma vez que os critérios de ascensão estavam vin-
culados a princípios somáticos e culturais.296

293 GRADEN, D. So much superstition among these people!, 1998. P. 57-73.
294 Referindo-se a proclamação da República.
295 SPITZER, L. Vidas de entremeio, 2001. p. 167-175.
296 SKIDMORE. Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1976.
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A redação do jornal O Norte, por sua vez, não silenciava diante de
tais acusações, desmentia atos criminosos relacionados aos candomblés
publicados no jornal A Ordem e tratava com ironia a arrogância do editor
da folha concorrente, como na ocasião em que, dispondo de um cargo ofi-
cial, Durval Chagas não pareceu tão ordeiro aos olhos do redator do jornal
O Norte. Em edição de 23 de setembro de 1921, o jornal O Norte exclamou
na primeira página “Como está valente o sr. Durval Chagas!”. Era uma
terça-feira. Um boiadeiro tocava uma manada em direção à travessia da
ponte D. Pedro II, quando foi abordado pelo cobrador municipal para que
pagasse o respectivo imposto:

[...] então, o sr. Durval Chagas, que se achava por ali ban-
cando prestígio de 2.º suplente de juiz de direito gritou:
- Não paga!
- Paga!
- Não paga!
E lá fechando-se o tempo, porque dizem, o sr. Durval Cha-
gas apanhou uma pedra e se coçou para tirar do bolso... um
lenço de beirinhas bordadas.
Mas, já se viu como os tempos se mudam?
O sr. Durval Chagas, que era um moço tão pacato, tão
morigerado, tão ordeiro, (Basta dizer que é diretor d’A Or-
dem) o sr. Durval Chagas deu agora para valente!
Por favor, Yôyô, nos conheça.297

O articulista primeiro ironiza o suposto prestígio do “diretor d’A Or-
dem”, com o acanhado cargo de segundo suplente de juiz de direito. Em
seguida, zomba das atitudes do adversário político e concorrente comerci-
al, tentando apresentá-lo como um dos desordeiros que ele tanto ataca em
sua folha. Porém, um desordeiro singular, pois, apesar da pretensa violên-
cia esboçada ao pegar uma pedra, quando “se coçou”, tirou do bolso “um
lenço de beirinhas bordadas”, exibido como símbolo do seu refinamento de
homem civilizado e pusilâmine. A resposta irônica ao comportamento ar-
rogante de Durval Chagas quer lhe fazer lembrar o final da escravidão, tão
eloquentemente louvado em sua folha a cada 13 de maio, no entanto, tão
esquecido nas atitudes cotidianas: “Por favor, Yôyô, nos conheça”.298

297 O NORTE. 23 set. 1921. p. 1.
298 Neste mesmo ano, outra notícia se refere a Durval Chagas como “Yôyô” em oposição a alguém que ele teria
chamada de “meu negro”, com as palavras “negro e yôyô” em itálico. O redator do jornal O Norte, major Alfredo
Paixão, tenta deixar evidente o racismo do seu opositor. Ver: O CARA de bronze. O Norte, 2 out. 1921. p. 1.
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A redação do jornal A Ordem, por seu turno, participou e observou
com satisfação a virada no jogo político e nos cargos locais. A expressão
que melhor sintetiza esse momento da folha é “o Ubaldinismo decaído”. A
expressão se refere, como se pode notar, ao deputado Manuel Ubaldino do
Nascimento Assis que, como demonstramos anteriormente, era um pode-
roso chefe político local. Ele fora deputado federal antes de assumir a in-
tendência municipal de Cachoeira no ano de 1915, exercendo o cargo até
1917. No entanto, a influência política de Ubaldino na região se faz sentir
desde os primeiros anos do século XX e perdurou até o início da década de
1920. Foi apenas com as mudanças que se operaram no cenário político
estadual e local, a partir de 1921, que o jornal fez publicar claramente o
nome do prestigiado político, denunciando sua condescendência com os
candomblés:

A Cachoeira, nos tempos, que vão longe, do nefasto pre-
domínio do Sr. Ubaldino de Assis, era um feudo de feiti-
ceiros, praticava-se a missa negra nas imediações e, mes-
mo, dentro da cidade, as escancaras, desavergonhadamen-
te.
A polícia protegia os feiticeiros. As autoridades, naqueles
ingratos tempos de grossas patifarias e ladravacidades, con-
cedia-nas, fazerem adorações a Ogan e outros de igual e
risível quilate.299

Ubaldino de Assis era o líder político do major Paixão que, como
vimos, protagonizou episódios de declarada proteção aos candomblés lo-
cais. Como já nos referimos, um dos sequazes do chefe local e seu “capan-
ga”, era o Pejigan do Sejahundè, o Sr. Miguel Rodrigues da Rocha. Contudo,
o jornal A Ordem denunciava que nos tempos de predomínio do deputado
Ubaldino, a licença para se tocar candomblé podia custar 10$, 15$ ou 20$
mil réis300. Fica evidente, no jogo das disputas políticas locais, que estamos
diante de estratégias de controle de expressões culturais e religiosas afro-
brasileiras que acompanhavam fórmulas anteriores à República, ou seja,
ainda podíamos constatar a alternância de momentos de moderação com
outros de maior coação e, até mesmo, tirania. Todavia, sobejamente no
período republicano, o interesse político se constituiu na mola mestra das
práticas de controle de tais expressões.

299 A ORDEM. 9 ago. 1922. p. 1.
300 Ibid.
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Na edição de 26 de agosto de 1921, encontramos um posicionamento
mais esclarecedor da redação do jornal O Norte em relação aos candomblés
e a campanha feita contra eles pelo jornal A Ordem. A notícia responde
aos ataques da folha concorrente ao candomblé de Mãe Judith:

Os jovens da ex-intransigente folha da casa 13 estão de
parabéns. O sr. tenente Laudelino Paiva, delegado de polí-
cia do termo, vai acabar com o candomblé de mãe Judith –
noticiaram eles, radiantes na quarta-feira última. Graças a
Deus, agora, os supersticiosos jornalistas, que julgavam-se
enfeitiçados, (e por isso não davam sorte na política) vão
respirar a pulmões largos, pois, como é sabido, um preto
feiticeiro de suas relações íntimas, consultado a propósito
certa vez, dissera-lhes:
- Ah! Yôyô, urucubaca tá em teu costa! Enquanto Aganjú
de Deus tiver trabaiando pras bandas da Terra Vermeia teu
política tá de baixo, qui nem rabo de cavalo magro.301

Para a redação do jornal O Norte, os jovens do jornal A Ordem, to-
mando conta da administração local ou, como chamavam, da “gamela do
governo”, esqueceram a intransigência política, porém mantiveram-se fir-
mes no propósito de aniquilar com os candomblés, ou melhor, com o can-
domblé de Aganju de Deus. Para o redator do O Norte, Durval Chagas e
seus companheiros de “intrigas” no A Ordem acreditavam em feitiços e
tinham seus feiticeiros particulares. Como relata o articulista do jornal O
Norte, foi um preto feiticeiro quem deu o mote para a campanha feita con-
tra Mãe Judith, reputando-a como a feiticeira responsável pela derrota
política do grupo apoiado pelo jornal A Ordem. Assim, segue o articulista:

E, desde esse dia a A Ordem move uma guerra de morte a
mãe Judith... somente a mãe Judith, pois, é público e notó-
rio que os jovens da casa 13 têm os seus aganjús prediletos,
onde têm ido muita gente boa abrir mesa e pedir ao santo
de sua adoração felicidade pessoal e prestígio político.
Mas, os espertos pregadores da moral d’A Ordem são assim
mesmo: até em feitiço eles querem ter a exclusividade.302

301 O NORTE. 26 ago. 1921. p. 1.
302 O NORTE. 26 ago. 1921. p. 1.
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A campanha do jornal A Ordem não tinha apenas Mãe Judith como
alvo, no entanto, a sacerdotisa parecia dispor de trânsito nos escritórios do
jornal O Norte, o que fazia o referido periódico, por vezes, sair em sua
defesa mesmo que astuciosamente. Esta folha também era denunciada pela
redação do A Ordem por abrigar opiniões do “embaixador” de Mãe Judith,
o advogado Américo da Rocha Pires. De qualquer modo, os ventos não
estavam politicamente favoráveis aos partidários de Ubaldino de Assis. Os
anos que seguiram 1921 não foram nada fáceis para os candomblés da ci-
dade.




