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RESUMO 
 

“Pra te lembrar do Badauê...”, à inspiração dos versos de Carlinhos Brown, é um estudo que 

emerge enquanto proposta de uma viagem pelos lonãs iyè, caminhos da memória, do Mar Azul, 

forma poética como se tornou conhecido o Afoxé Badauê, surgido em 1978, no Engenho Velho 

de Brotas. Na reconstrução desta memória, foram considerados três caminhos a serem 

percorridos cujas paisagens possibilitam melhor contextualizar o Mensageiro da Alegria, como 

também era chamado o Badauê. Análises do espaço (bairro em que surgiu), do tempo (anos 

1970) e da ancestralidade (afoxés antecessores) permitem traçar a trajetória do Badauê e 

perceber as transformações que inaugurou nos aspectos estéticos, performáticos, sonoros e 

comportamentais, que desencadearam a (re)invenção da tradição dos afoxés – fenômeno que 

contribuiu para que este segmento se reanimasse e sobrevivesse aos dias atuais; fazendo com 

que a imprensa, renomados artistas e personalidades aclamasse aquele afoxé que vinha do 

Engenho Velho pisando macio. Para dar conta das inovações trazidas pelo Badauê, desponta a 

Energia Odara, categoria que, sob a vibração de Exu, compreende os comportamentos, as 

atitudes e outras elaborações identitárias e transgressoras dos jovens dos anos 1970. Ao lado do 

bloco afro Ilê Aiyê e com o afoxé Filhos de Gandhy, o Badauê figurou um momento 

fundamental à notoriedade das expressividades negras no carnaval, bem como contribuiu com 

a eletrificação do ijexá, movimento que desencadeou a criação da Axé Music. Mesmo com 

tantos predicados e tendo seu nome constantemente evocado em canções que o imortalizaram, 

o Badauê não chegou a completar 15 anos de existência, não sobreviveu para contar sua própria 

história. Tendo deixado de existir em meados dos anos 1990, a trajetória deste afoxé, tem sido 

severamente silenciada e esquecida. Neste trabalho uma possibilidade de superação das 

negligências para com Badauê e a sua participação estética e política na elaboração de 

identidades culturais baianas contemporâneas. 

 

Palavras-Chave: Afoxé; Badauê; Carnaval; Memória e Identidade.  



 

 

ABSTRACT 
 

Inspired by the lines of a song by Carlinhos Brown, “Pra te lembrar do Badauê...” is a study 

that emerges from the lonãs iyè, or recesses of memory, of the Mar Azul [Blue Sea], a poetic 

form that came to known as the Afoxé Badauê, which arose in 1978, in the neighborhood of 

Engenho Velho de Brotas. In reconstructing its memory, there were three general areas whose 

landscapes were useful in contextualizing the path of the Mensageiro da Alegria [Messenger 

of Joyfulness], as Badauê was also known. Analyses of space (the neighborhood in which it 

was born), of time (the 1970s) and of cultural heritage (the afoxés that preceded it) allowed me 

to retrace Badauê’s trajectory and to perceive the various transformations that it wrought – in 

aesthetics, in sound, in aspects of performance and behavior – which unleashed a (re)invention 

of the afoxés, rejuvenating them and thus contributing to their survival to this day. The 

innovative style of the afoxé from Engenho Velho that crept into the musical scene gained 

praise from the press, from renowned musicians and celebrities. In the effort to absorb Badauê’s 

contributions, Energia Odara [Odara Energy] was born, a category that, with influence from 

Exu, includes the attitudes, activities and other transgressive elaborations of identity by the 

youth of the 1970s. Alongside the bloco afro Ilê Aiyê and the afoxé Filhos de Gandhy, Badauê 

was an important player in a key moment for the public awareness of black cultural  expressions 

in Carnaval, also contributing to the absorption of the ijexá rhythm into popular music, which 

paved the way for the creation of Axé Music. Despite its undeniable contributions, and the 

immortalization of its name, in the lyrics to songs by many other artists, Badauê lasted for less 

than fifteen years, disappearing in the mid-1990s without having told its own story. In the 

intervening years, its history has been silenced and forgotten. This study seeks to overcome the 

lapses of memory with regard to Badauê by documenting its aesthetic and political participation 

in the elaboration of contemporary Bahian cultural identities.  

 

Keywords: Badauê; Afoxé; Carnival; Memory and Identity. 
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1. INTRODUÇÃO – OS APRESTOS DA VIAGEM 

 

Isso é... 

Pra te lembrar do Badauê 

Pra te lembrar de lá 1 

  

Mocoiú! Colunfé! Motumbá! Agô!2 Para abrir-ajira, dar início a este trabalho, a esta roda 

em que nos propomos a embarcar numa viagem que percorrerá aquilo que batizamos de lonãs 

iyè, os caminhos da memória do Afoxé Badauê, primeiramente, pedimos a benção, aos mais 

velhos, aos mais novos, pedimos licença, e que nossos ancestrais inspirem e iluminem os longos 

caminhos que teremos pela frente. Ainda de início, evoquemos o Senhor dos Caminhos, 

catedrático nos assuntos da comunicação entre os planos espiritual e material, entre orum e o 

aiyê, o céu e a terra, entre as divindades e os humanos. Legbara, Olonam, Bará, Odara e tantos 

outros Exus nos guiem nesta empreitada promovendo uma harmoniosa interface entre as 

lembranças do Badauê, esse fruto das expressividades da juventude negra soteropolitana dos 

anos 1970, que aqui pretendemos enveredar, e a produção de uma contribuição acadêmica 

plausível acerca dos percursos deste e de outros afoxés.    

Ao singrarmos as águas caudalosas das lembranças ainda remanescentes acerca do afoxé 

que ficou conhecido como Mar Azul3, corroboramos com turbilhonamento das recordações 

sobre aquela agremiação carnavalesca, que “vem (vinha) do Engenho Velho (de Brotas) 

pisando macio só para você”, como era anunciado pela canção Segure o Cachimbo4, de 

Guiguio. Surgido nos idos de 1978, mesmo tendo deixado de existir em meados dos anos 1990, 

muitos ainda continuam evocando o nome do Badauê, seja nas reverberações de inúmeras 

canções compostas desde aquela época e que ainda são entoadas constantemente, seja em 

composições surgidas mais recentemente. No entanto, dentre os mais jovens, poucos sabem de 

fato que a palavra Badauê alude a um afoxé, poucos sabem o que ele representou para a 

                                                 

1 Canção Muito Obrigado Axé. Vide Anexo B. 

2Ao longo deste trabalho, serão utilizadas diversas expressões oriundas do vocabulário afro-baiano. Para 

facilitar a leitura, tais expressões sempre serão acompanhadas de seus respectivos significados. Aos que 

desejarem definições mais elaboradas, recomendamos uma visita a obras como os Falares africanos na 

Bahia: um vocabulário afro-brasileiro, Castro (2001). 
3 Forma poética como ficou conhecido o Badauê, a partir da inspiração tida por Moraes Moreira e 

Antônio Risério, nos versos da canção Eu Sou o Carnaval, que voltaremos a mencionar mais adiante. 
4 No Anexo A disponibilizamos as letras de cerca de 30 composições que fazem parte do cancioneiro 

do Badauê, identificadas ao longo da pesquisa. A quantidade de canções compostas para o Badauê, que 

integraram os festivais realizados pelo afoxé ou que eram cantaroladas por seus integrantes, certamente 

ultrapassa a casa da centena. Necessitando de uma pesquisa ainda mais aprofundada, já que não há 

registros fonográficos sobre essas canções. 
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trajetória dos afoxés, para a ressignificação do carnaval e da musicalidade baiana. Tão logo 

surgiu, rapidamente o Badauê passou a figurar ao lado das agremiações carnavalescas mais 

representativas e emblemáticas da negritude de Salvador, como o afoxé Filhos de Gandhy e o 

bloco afro Ilê Aiyê.  

 

Quem não já ouviu falar do Badauê, a explosão afro que sacodiu o carnaval 

baiano em 1978? Pela voz de Caetano Veloso, com certeza todos ouviram 

cantar: “Misteriosamente, o Badauê surgiu”. E com Moraes Moreira: “toda 

cidade vai navegar no mar azul Badauê”. Um surgimento com pinta de sucesso 

que se confirmou prontamente. (Jornal da Bahia, 1982) 

 

Conforme apregoado pelo Jornal da Bahia, em nota publicada na coluna Alegria Alegria, 

datada de janeiro de 1982, canções gravadas por nomes como Caetano Veloso ou Moraes 

Moreira, o nome do Badauê já era bastante difundido não apenas nos quatro cantos da cidade, 

como também fora dela. Àquela altura, outros diversos artistas, muitos já consagrados no 

cenário local e nacional, emprestavam suas vozes a canções que contribuíam para imortalizar e 

difundir o nome daquele jovem afoxé. Nomes como Gilberto Gil, Clara Nunes, Jorge Ben Jor, 

Baby Consuelo, Jorge Alfredo, dentre outros, já haviam gravado hits que destacavam o Badauê. 

Reforçando o que já era amplamente noticiado pela imprensa daquela época, quanto ao sucesso 

experimentado pelo Badauê imediatamente após o seu surgimento, Môa do Katendê5 (2016) 

esbanja, até os dias atuais, o orgulho de ter sido um dos seus principais fundadores, e traz 

sempre um brilho intenso no olhar ao rememorar os passos de sua cria: “[...] o Badauê já nasceu 

grande!”. 

 

  

                                                 
5 Nome artístico de Romualdo Rosário da Costa, percussionista, compositor, cantor e mestre de capoeira. 

Nascido no Tororó, em 1954, e criado no Dique Pequeno, localidade do Engenho Velho de Brotas, sua 

formação musical foi autodidata, tocando nos terreiros de candomblé de familiares e acompanhando o 

pai que, além de militar, era violonista e a mãe que “cantava muito” em seus afazeres domésticos. Em 

meados dos anos 1970, passou a destaca-se como compositor, participando de vários festivais da canção 

de blocos do próprio bairro, como Os Românticos, K Te Espero, Bafo do Gato, e de outros como 

Apaches, Ilê Aiyê e Melô do Banzo. Foi um dos idealizadores do grupo Jovens Loucos, do qual 

falaremos no capítulo seguinte, que deu origem ao Badauê. Após vencer o festival do Ilê, em 1977, com 

a canção Bloco Beleza, que daria o nome do Afoxé. Tendo integrado diversos grupos culturais, foi com 

o Viva Bahia, liderado pela etnomusicóloga Emília Biancardi, no qual embarcou em uma turnê pela 

Europa, que alcançou uma grande projeção na cena local e estabeleceu conexões internacionais. 
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Da Evolução da Arte Negra à Explosão Afro Cultural 

 

Em seu primeiro desfile, no carnaval de 1979, o Badauê levou para as ruas o tema 

Evolução da Arte Negra, que traduzia a percepção daqueles jovens negros oriundos de um 

bairro popular de Salvador acerca do que vinha acontecendo no mundo afrodiaspórico, 

especialmente entre os anos 1960 e 1970: a arte negra estava em plena evolução. Em sua 

primeira aparição no carnaval soteropolitano, fizeram uma audaciosa reverência àquele tido 

como o mais velho dos afoxés em atividade, os Filhos de Gandhy, que celebrava 30 anos de 

existência. Em uma encenação diante do palanque onde estavam autoridades e os jurados do 

concurso promovido pelas instituições que organizavam o carnaval, ecoaram a música Badauê 

Canta Gandhy, que em certa altura dizia: “Filhos de Gandhy, o Badauê canta pra você... Filhos 

de Gandhy, Olorum Modupé”, exaltando e reconhecendo a importância do Gandhy para 

trajetória dos afoxés. Com isso, o Badauê comoveu e conquistou os jurados e foliões, 

conquistando o título de melhor afoxé daquele carnaval.  

Segundo Katendê (2016), tido como um dos fundadores mais aclamados do afoxé, que, 

inclusive foi o responsável pela criação do nome Badauê, naquele ano desfilaram com “umas 

mil e quinhentas pessoas”. Vale ressaltar que, àquela época, um decreto oficial da Secretaria de 

Segurança Pública limitava, por motivos de “precaução”, os blocos carnavalescos a 1.000 

integrantes e os afoxés, batucadas e agremiações da população negra, podiam ir para as ruas 

apenas com 500 foliões. Transgressor desde o seu nascedouro, o Badauê já em sua primeira 

aparição, rompeu com a norma e foi para as ruas, conforme lembranças de Katendê, com mais 

do triplo de seguidores que era permitido pelas autoridades. Nos carnavais seguintes, esse 

quantitativo não parou de crescer e, conforme apontamentos de Antônio Risério (1981), “o 

Afoxé Badauê já saiu com cerca de três mil figurantes, ou seja, seis vezes mais do que o 

permitido pela polícia”. (p. 17)  

Os idealizadores do Badauê, notaram que naquela primeira saída do afoxé, o número de 

seguidores, em sua maioria jovens negros de bairros periféricos, a performance cênico-musical 

apresentada que encantou o público e a comissão julgadora, a transgressão de normas estatais 

discriminatórias, tudo isso acompanhava uma tendência que, principalmente, a partir dos anos 

1960, vinha se disseminando pela afro-diáspora. Aos olhos daqueles envolvidos com o 

surgimento do novo afoxé, o Badauê teria deflagrado desde o seu surgimento e, em especial, 

em seu primeiro carnaval, uma verdadeira Explosão Afro Cultural, expressão que acabou se 

tornando o tema do segundo carnaval da agremiação, em 1980. Assim como a Evolução da Arte 



16 

 

Negra, a Explosão Afro Cultural dava conta da percepção que aqueles jovens tinham acerca das 

transformações culturais que vinha acontecendo no mundo negro e, de alguma forma, acabam 

conectando o Badauê às tais mudanças.  

O Mensageiro da Alegria6, na percepção de Risério (1981), naquele momento, era “a 

entidade afrocarnavalesca mais representativa do espírito atual da blackitude baiana”.  (p. 63; 

grifos nossos) Ao seu ver, o Badauê teria rompido com o “padrão tradicional do afoxé”, sem 

demonstrar “preocupações com a preservação do estilo clássico dos afoxés”, postura que ele 

considerava tão legítima quanto a tentativa de agremiações tidas como mais clássicas, como era 

o caso dos Filhos de Gandhy, de preservar uma forma considerada mais clássica do afoxé. (p. 

64;65) De encontro a essas ideias de ruptura apontadas por Risério, ao admitirmos, o 

pensamento de autores como Eric Hobsbawm & Terence Ranger (1984), Benedict Anderson 

(1989), dentre outros que defendem que as tradições são inventadas, vamos preferir 

compreender neste trabalho, as mudanças implementadas pelo Badauê como uma (re)invenção 

da tradição dos afoxés e não como um cisão.  

Lá pelos anos 1970, os afoxés passavam por um devastador esvaziamento e 

enfraquecimento. Em parte, contribui com isso o advento, a partir de 1950, do trio elétrico que, 

segundo relato de Fred Goés (1981), derrubava tudo o que encontrava pela frente, inclusive as 

tradições. (p. 21). Nesse contexto de quase sumiço dos afoxés, as atualizações e renovações 

implantadas pelo Badauê foram de fundamental importância ao ressurgimento expressivo deste 

segmento cultural no carnaval soteropolitano, à sua difusão e à sua sobrevivência aos dias 

atuais. Em outras palavras, o Badauê, ao reinventar a forma de fazer afoxé, atualizando e 

inaugurando ressignificações àquela tradição, corroborou decisivamente para o reavivamento 

daquele segmento, possibilitando que, apesar das intempéries, permaneçam existindo e 

resistindo.  

Embora não se ativesse ao passado, como já dito, o Badauê estabelecia um intenso diálogo 

com ele, remetendo-o, porém, ao presente, ou seja, atualizando-o. Tal trânsito conferia ao 

Badauê um estilo, que chegou a ser considerado por artistas como Gilberto Gil, segundo 

narrativas de Risério (1981), como um “afoxé pop”, “progressivo”, “o Badauê é um neo-afoxé, 

completamente aberto ao influxo do contexto histórico social baiano”. (p. 64. grifos nossos) 

Mais de 30 anos depois, Nelson Cadena (2014) ratifica tais opiniões: “em todo o caso, o Badauê 

foi um dos blocos de maior visibilidade e representatividade no carnaval baiano”. (p. 187) Para 

                                                 
6 Uma possível tradução para o nome Badauê. (RISÉRIO, 1981, p. 60); (CADENA N. V., 2014, p. 188). 

Voltaremos a este assunto no terceiro capítulo. 
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este autor, “poucas agremiações carnavalescas gozaram de tanto prestígio e admiração de 

grandes artistas e de setores da mídia”. (p. 188)  

De fato, o Badauê rapidamente atraiu as atenções da imprensa, além de personalidades e 

de artistas de renome nacional. Seus ensaios e desfiles eram religiosamente frequentados por 

figuras como: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Baby do Brasil, 

Edil Pacheco, Clara Nunes, Jorge Ben Jor, Luiz Melodia, Djavan, Regina Casé, Zezé Mota, 

além do internacional Jimmy Cliff, entre outros. Muitos deles, como já dito, não apenas se 

tornaram frequentadores habituais, mas também desencadearam canções que, ao passo em que 

homenageavam aquele afoxé, também se encarregavam de propagar o seu nome para fora de 

dos limites de Salvador. 

Além da eclosão dos trios elétricos, outro fato ocorrido a partir de 1967 que teria 

contribuído para um certo arrefecimento dos afoxés, foi o surgimento dos chamados blocos de 

índio, derivados das antigas escolas de samba que também estavam passando por um momento 

de declínio. A partir do final dos anos 1960, este segmento passou a apresentar aspectos 

estéticos, sonoros e comportamentais mais atrativos ao entretenimento da juventude negra, do 

que os preceitos religiosos dos clássicos afoxés. Autores como Antônio Godi (1991), Goli 

Guerreiro (2000), Milton Moura (2009), dão importantes notícias sobre a eclosão e a trajetória 

dos blocos de índio. 

Voltando ao Badauê, tendo sido forjado justamente por um grupo de jovens negros de um 

bairro popular de Salvador, autodenominado de Jovens Loucos, aquela recém-criada 

agremiação retomou o diálogo entre o afoxé e a juventude, reaproximando esta das tradições 

tão atribuídas aos mais velhos. Com isso, além de contribuir com a (re)invenção dos afoxés, 

conforme temos reforçado ao longo deste trabalho, o Badauê corroborou enfaticamente com as 

reconfigurações ocorridas no carnaval de Salvador, a partir de uma maior e mais visível 

participação da população negra, com destaque para a juventude, na festa.  

Autores como Osmundo Pinho (2003), Arnaldo Almeida (2010), seguindo os passos de 

Risério (1981), consideram que aquele fenômeno que teria sido desencadeado, a partir do 

carnaval dos anos 1970, e ramificado para outras esferas comportamentais da sociedade, seria 

uma espécie de “reafricanização”. Cabe notar, porém, que tal expressão, ao pressupor a 

ocorrência de uma africanização anterior, assunto que demanda uma reflexão mais ampla e 

aprofundada do que os limites destes escritos, não é bem recepcionada em certas rodas 

acadêmicas e do movimento negro.  
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 De outro modo Milton Moura (2013) aponta para uma outra perspectiva, que nos é mais 

aprazível, acerca daquele momento em que o afro teria sido emblematicamente estabelecido 

enquanto um vetor cultural contemporâneo. Ao analisar as recentes representações da negritude 

eclodidas nos anos 1970 a partir do advento dos blocos afro, ao qual cabe somarmos a 

concomitante retomada dos afoxés, Moura considera aquele momento “como o marco inicial 

de uma atuação negra reflexiva e moderna no Carnaval de Salvador”. (p. 01) Ao ver deste autor, 

àquela altura teria sido desencadeada uma transfiguração da negritude movida pelo apelo de 

brilho, força e beleza que resultou na adesão da produção musical afro (que destacamos o ijexá) 

no circuito pop, e teria desencadeado a axé music.  

O documentário Afoxés entre o Sagrado e o Mundano (2009) aponta 1979, como o ano 

em que se deu o encontro entre o afoxé e o trio elétrico, a partir da canção Assim Pintou 

Moçambique, de Moraes Moreira e Antônio Risério. Coincidentemente, foi naquele mesmo ano 

que o Badauê participou pela primeira vez do carnaval, levando para a avenida um carro palhoça 

denominado “Senzala Badauê”, que trazia equipamentos de amplificação sonora, uma inovação 

para o segmento dos afoxés. Tomemos, então, 1979 como o ano em que se iniciou o flerte entre 

a sonoridade do afoxé e o trio elétrico, elementos que naquela época já se faziam marcantes no 

carnaval de Salvador, mas que, até então, eram postos, numa revalidação da dicotômica relação 

entre tradição e vanguarda, como antagônicos. De acordo com relatos de antigos integrantes do 

Badauê, muitos dos artistas que passaram a eletrificar o ijexá, como Moraes Moreira, Pepeu 

Gomes, Baby Consuelo, Chico Evangelista, Jorge Alfredo, dentre outros, circulavam pelos 

ensaios do Badauê no Engenho Velho, acompanhavam os desfiles daquele afoxé no carnaval, 

enfim, estabeleciam um amplo diálogo com o novo afoxé.  

Notemos que, a partir de meados dos anos 1980, nomes como Luiz Caldas, Jerônimo, 

Chiclete com Banana, dentre outros, seguindo os passos de seus antecessores, intensificaram as 

transas entre a música afro-referenciada, em especial o ijexá, e o trio elétrico, dando origem à 

chamada axé music. Sendo assim, podemos admitir que o Badauê teria participado não apenas 

da (re)invenção da tradição dos afoxés e das reelaborações do carnaval de Salvador a partir de 

uma maior ênfase da participação negra. Mais do que isso, o afoxé do Engenho Velho de Brotas 

teria dado contribuições foram salutares ao surgimento daquele estilo musical, que, segundo 

aponta Marilda Santanna (2009), teria passado “a invadir os lares através das ondas sonoras das 

FM locais”. (p. 41) Programas televisivos locais e nacionais, também teriam contribuído para 

uma maior projeção dos artistas e bandas da axé music, como foi o caso dos programas da TV 
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Aratu, Tia Arilma, do SBT, Viva a Noite, apresentado por Gugu Liberato, da Rede Globo, 

Cassino do Chacrinha e Fantástico, da Bandeirantes, Clube do Bolinha, dentre outros. 

 

Entre Silêncios e Esquecimentos: Motivações da Viagem pela Memória do Mar Azul 

 

Mesmo com tantos predicados, o Badauê não escapou do mesmo destino de tantas outras 

agremiações carnavalescas e, principalmente, da grande maioria dos afoxés, e foi fadado ao 

desaparecimento. Risério (1981) já havia prenunciado que o afoxé, ainda em seu terceiro ano 

de existência, já passava por conflitos internos: “difícil saber como como serão as coisas no 

carnaval de [19]82 – o Badauê tem passado por tanta transformação e disputas internas que 

talvez fique irreconhecível”. (p. 66) Registra-se que o Badauê tenha chegado a desfilar até o 

carnaval de 1992, experimentando desde o seu surgimento do apogeu ao declínio. Segundo 

Cadena (2014),  o Badauê “viveu altos e baixos, como todos os grandes blocos, que não soube 

contornar e superar. [...] Consta que chegou a desfilar com 50 pessoas, apenas para marcar 

presença. De fato, faltou administração”. (p. 188) 

Uma vez apresentado em linhas gerais o Badauê, cabe agora apontar as motivações que 

deram origem a este trabalho. A ideia de transformar a memória do Badauê no objeto de estudo 

acadêmico, começou a ser delineada em 2013, momento em que se completava 35 anos do seu 

surgimento. Estando naquele período à frente da coordenação do Cine Teatro Solar Boa Vista7, 

o autor deste trabalho encabeçou, juntamente com Môa do Katendê e Jorjão Bafafé8, dentre 

outros antigos integrantes e admiradores do afoxé, um ciclo de celebrações incluindo oficinas, 

debates, apresentações com a participação de dezenas de artistas, desfile pelas ruas do bairro, 

uma exposição de um dos estandartes do Badauê que hoje se encontra na reserva técnica do 

Museu Afrobrasileiro, MAFRO, da UFBA.  

                                                 
7 Espaço cultural localizado no Engenho Velho de Brotas, que é mantido e administrado pela Secretaria 

de Cultura do Estado, através da sua Diretoria de Espaços Culturais. Site: 

https://espacosculturais.wordpress.com/cine-teatro-solar-boa-vista/, acessado em Março/2015. 
8 Nome artístico de Jorge Sacramento de Santana. Nascido em 1952, na casa onde a avó, a ialorixá D. 

Amélia de Jagum, havia erguido o Terreiro de Jagum, onde foi iniciado como ogã. Com a vivência no 

terreiro, tornou-se percussionista autodidata, integrando grupos musicais como a banda do cantor Lazzo 

Matumbi que se encontrava em ascensão na cena local. Também participou de festivais como 

compositor, tendo a música Olorum Bafafé premiada no festival do Ilê, em 1975, a partir de quando teria 

se tornado conhecido como Jorjão Bafafé, sobrenome artístico que passaria a ser usado por toda a 

família. Foi convidado pelo grupo Jovens Loucos, a participar da criação do Afoxé Badauê, tendo dado 

importantes contribuições musicais e ideias estéticas à agremiação. 

https://espacosculturais.wordpress.com/cine-teatro-solar-boa-vista/
https://espacosculturais.wordpress.com/cine-teatro-solar-boa-vista/
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Um dos pontos altos dessa celebração se deu no carnaval de 2014, quando, a bordo do 

Caetanave, Katendê, Bafafé e dezenas de percussionistas, seguidos por centenas de foliões, 

levaram o movimento “Pra te lembrar do Badauê” para as ruas, integrando o Comboio 

Afrodrómo, capitaneado pelo cantor Carlinhos Brown. Batizadas de “Pra te lembrar do 

Badauê”, tomando de assalto o verso da canção Muito Obrigado Axé9, composta por Brown, o 

ciclo de atividades que celebraram os 35 anos do afoxé alcançou uma ampla repercussão na 

mídia, além de inúmeros desdobramentos, dentre eles o presente trabalho homônimo.  

Durante a elaboração das comemorações, foi notado que a memória do Badauê se 

encontrava dispersa, sem uma sistematização documental, ficando uma boa parte das 

informações e muitas preciosidades da trajetória do afoxé, a cargo exclusivo das recordações 

de seus antigos integrantes, muitos destes já tendo ultrapassado a faixa dos 60 anos de idade. 

Os eventuais esquecimentos e falecimentos consequentes das ações naturais do próprio 

envelhecimento das pessoas que fizeram o Badauê podem vir a sucumbir a memória deste afoxé 

a um irreparável desaparecimento. Isso acontecendo, um capítulo importante seria subtraído 

das narrativas históricas sobre carnaval de Salvador, deixando incompleto o trecho que tange 

ao momento vivenciado entre os anos de 1970 e 1980, no qual o a existência do Badauê se 

inscreveu. As contribuições dadas pelo Badauê à (re)invenção e consequente revitalização dos 

afoxés, à mais efetiva e visível participação da população negra na festa, às transformações 

sonoras promovidas pela eletrificação do ijexá que antecederam a criação da axé music, urgem 

por registros, sistematizações, estudos e divulgação. 

Os silêncios e esquecimentos atribuídos à trajetória do Badauê não são uma exclusividade 

deste afoxé, já que muitas outras agremiações carnavalescas, especialmente aquelas formadas 

por negros, sequer são notadas em narrativas sobre o carnaval, sendo suas existências muitas 

vezes omitidas e negligenciadas. Não é apenas no carnaval que os negros têm suas contribuições 

apagadas. Ao analisar os conteúdos textuais e imagéticos de museus que narram, inclusive, 

sobre histórias e culturas africanas e negras na diáspora, por exemplo, Marcelo Cunha (2008) 

nota os silêncios e as omissões que são conferidas à “importância dos negros na construção, 

solidificação e desenvolvimento das sociedades ocidentais”. (p. 150) 

No início desta pesquisa, ainda em 2013, nos deparamos com uma imensa dificuldade de 

encontrar registros e documentos sobre a existência do Badauê. Para além das sete páginas que 

Risério (1981) dedicou ao Mensageiro da Alegria, em sua obra Carnaval Ijexá, encontramos 

                                                 
9 Canção de Carlinhos Brown, que ganhou grande popularidade nas vozes de Ivete Sangalo e Maria 

Bethania, que a gravaram para o DVD Pode Entrar, lançado por Sangalo em 2009. 
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algumas poucas informações, imagens e depoimentos do afoxé em alguns raros trabalhos, 

como: a publicação do Museum de Cultural History, da Universidade da Califórnia, 

denominada African Mith and Black Reality in Bahian Carnaval, e assinada por Crowley 

(1984); o documentário Afoxés entre o Sagrado e o Mundano, gravado pela TVE (2009); a 

publicação feita pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural (2010) sobre o Desfile de 

Afoxés.  

Temos notícias de apenas um estudo acadêmico desenvolvido por Antônio Sérgio 

Amorim (2011), no campo da etnomusicologia, que analisa a construção da identidade musical 

do Engenho Velho de Brotas, a partir da existência do Badauê e do seu antecessor Afoxé 

Congos d’África. No entanto, até o desenvolvimento deste trabalho, o resultado da pesquisa de 

Amorim ainda não havia sido disponibilizado, tendo apenas um artigo sintético disponível na 

internet.10 Para além disso, chegamos a encontrar algumas raras e passageiras menções ao 

Badauê, em trabalhos de autores como como em: Ericivaldo Veiga (1997), Goli Guerreiro 

(2000) e Milton Moura (2011). Enquanto este trabalho se desenvolvia, outras duas publicações 

foram lançadas contendo breves informações sobre o Badauê: História do Carnaval da Bahia: 

130 do Carnaval de Salvador. 1984 a 2014, de Nelson Cadena (2014); e o romance Alzira está 

Morta, de Goli Guerreiro (2015). 

Passando esta bibliografia em revista, notamos que as informações apresentadas são 

sintéticas e incompletas, carecendo de um maior aprofundamento e de busca de constatações, 

muitas vezes só conseguida a partir da memória oral. Essa escassez de material, embora se 

estabeleça como um obstáculo desafiador a esta pesquisa, é, ao mesmo tempo, uma grande 

motivação à realização deste estudo que poderá minimizar os severos silêncios e esquecimentos 

dados à existência do Badauê, à sua trajetória e às intervenções e contribuições legadas por este 

afoxé. Este trabalho não se limita aos anseios ocasionados pela obtenção do título de mestrado 

pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade – Pós-Cult, do 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciência Professor Milton Santos – IHAC, da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA. Para além disso, sintetiza o desejo de que o reconhecimento 

acadêmico deste afoxé e de suas contribuições estimule o desenvolvimento de outros trabalhos 

não apenas sobre o Badauê, mas também acerca de tantos outros afoxés e outros atores cujos 

percursos narrativos são tributários de transformações sociais a partir de (re)elaborações 

identitárias. 

                                                 
10 Ver Amorim (2011). 
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O Roteiro e Outros Aprestos da Viagem 

 

A metáfora da viagem evocada desde o início destes escritos, não apenas se configura em 

um artifício que traz para este documento acadêmico a leveza poética intrínseca ao 

objeto/sujeito deste estudo. Mais do que isso, a noção de viagem coaduna com as ideias de que 

são necessários deslocamentos para a reconstrução de uma memória. De acordo com o 

antropólogo Claude Levi-Strauss (1957), “concebem-se geralmente as viagens como um 

deslocamento no espaço”. Para este autor, no entanto, isso é pouco, já que “uma viagem se 

inscreve simultaneamente no espaço, no tempo e na hierarquia social”. (p. 85) Este trinômio 

formado pelo encruzilhamento das dimensões espacial, temporal e social, também está presente 

no conceito de “memória coletiva”, traçado pelo sociólogo Maurice Halbwachs (2003), que 

aqui será largamente utilizado. 

Entendendo o social como um aspecto indissociável das delimitações do tempo e do 

espaço, no roteiro traçado para esta excussão pela memória do Afoxé Badauê, propomos uma 

reelaboração do tripé estabelecido pela viagem straussiana e pela memória coletiva 

halbwachsiana. Definimos três caminhos a serem percorridos e aqui serão denominados a partir 

da inspiração trazidas por Exu, o orixá dos caminhos, de lonãs: o Lonã do Espaço, o Lonã do 

Tempo e o Lonã da Ancestralidade. Para não causar estranheza ao leitor-viajor, convém 

antecipar que estes trajetos, sendo intrínsecos às vulnerabilidades da memória, podem ser 

ocasionalmente perpassados por interligações não-lineares e descontinuas.  

Partimos, então do 2. Lonã do Espaço, momento da viagem em que percorremos uma 

breve contextualização sobre o lugar em que se deu o nascedouro do Badauê, o Engenho Velho 

de Brotas. Nesse trecho, observaremos como aquele bairro, desde a sua formação, se tornou um 

solo propício às germinações culturais e ao surgimento de grupos e movimentos artísticos, 

dentre eles o Jovens Loucos que deu origem ao Badauê. A seguir, passaremos pelo 3. Lonã do 

Tempo, no qual iremos contornar o momento em que o Badauê surgiu, os anos 1970, 

percebendo que acontecimentos se davam em Salvador e no mundo, bem como as vibrações, 

chamadas aqui de “energia odara”, teriam favorecido a criação do afoxé, e os supostos mistérios 

aos quais o seu surgimento estaria atrelado. Por fim, chegaremos ao 4. Lonã da 

Ancestralidade, trecho no qual iremos nos delongar um pouco mais, já que é neste caminho 

que se encontram os elementos fundamentais à reelaboração desta possível memória do Badauê. 

Além de uma breve passagem pela historiografia que demarca a trajetória dos antepassados do 

afoxé, neste trecho serão dispostos um amplo descritivo de elementos estéticos, musicais e 
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performáticos inerentes ao Badauê e que teriam sido responsáveis tanto por categorizá-lo 

enquanto afoxé, quanto por destaca-lo dentre seus pares. 

De maneira poética, Antônio Torres Montenegro (2010-a), em seu Manual do 

Entrevistador de História Oral, atribui ao entrevistador a missão de ser um “parteiro das 

lembranças”, ou seja, um “facilitador do processo que se cria de resgatar as marcas deixadas 

pelo passado na memória”. (p. 150) Para este autor, a matéria da história oral é justamente a 

memória e cabe ao pesquisador conhecer ao máximo a história em que a memória narrada foi 

elaborada. É nesse sentido que ao longo três lonãs da nossa viagem pela memória do Badauê, 

buscamos não apenas respeitar ao máximo as falas dos entrevistados, como também 

apresentamos ao viajor-leitor os contextos em que se desenvolveram os assuntos abordados. 

Em outra de suas obras, Montenegro (2010-b) designa a função de “arquiteto da memória”, 

àquele que se lança nas muitas trilhas desencadeadas pela construção de uma memória, 

“algumas vezes obedecendo às margens oferecidas pelo tempo, outras vezes rompendo os 

limites e ocupando vastos territórios”. (p. 101) Para este autor, 

 

[...] assim como a ação humana interfere de diversas formas nos 

transbordamentos, uma série de estratégias concorrem para que determinadas 

práticas, alguns acontecimentos, lugares e pessoas produzam marcas e 

consolidem símbolos e significados que transcendam determinadas fronteiras, 

limites e espaços. (p. 101) 

 

O Afoxé Badauê foi justamente um daqueles acontecimentos que produziram marcas e 

significados nas vidas e nas memórias de muita gente, ultrapassando os limites do tempo e do 

espaço. Chegando à casa dos milhares de integrantes, e devido ao volume de informações que 

precisariam ser colhidas a cada entrevista, limitamos em cinco o número de entrevistados que 

participaram de maneira mais direta da memória aqui arquitetada. Tendo ocupado, 

respectivamente, as funções de presidente e vice-presidente do afoxé, e sendo ainda hoje 

considerados os mais representativos dos fundadores do Badauê, as entrevistas de Môa do 

Katendê e Jorjão Bafafé, deram contribuições importantíssimas a este trabalho. Além deles, 
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também entrevistamos outros três integrantes, que possuíram notória participação na trajetória 

do Badauê, sendo eles: Jacira Bafafé11, Mário Bafafé12 e Negrizu13 

Como forma de deixarmos os entrevistados mais à vontade, as entrevistas eram sempre 

iniciadas com perguntas amplas que permitiam a elaboração da história de vida de cada um 

deles, perpassando pela infância e adolescência, quando também aproveitávamos para colher 

informações sobre o tempo (décadas de 1970) e o espaço (Engenho Velho de Brotas) em que 

se deu o surgimento do Badauê. Passando pela adolescência dos entrevistados, chegávamos à 

juventude, momento em que as trajetórias das vidas deles passavam a confluir para o 

envolvimento, cada um a seu tempo e com intensidades diferenciadas, com a criação do Badauê. 

Chegando a este ponto, já havíamos adquirido a confiança dos nossos interlocutores, para 

avançarmos para as questões mais específicas sobre o Badauê. Em geral, as entrevistas tiveram 

uma boa fluência, com momentos de muita comoção, choros, risos e silêncios, ao relembrarem 

de episódios que tinham marcado seus envolvimentos com o Badauê.  

Importante destacarmos que, quando era abordado o afastamento deles para com o 

Badauê, quando tentávamos acessar os motivos que teriam levado o Badauê ao declínio, além 

de comedidos nas palavras, numa notória tentativa de não reabrir feridas aparentemente 

cicatrizadas, eles desviavam o rumo da conversa ou freavam a entrevista dizendo coisas do tipo: 

“eu sou franco, eu não gosto muito de falar nisso não”. Um dos entrevistados chegou a confessar 

com olhos marejados: “o que motivou isso, é muito grave, eu prefiro não relatar. É muito grave, 

é uma coisa que eu vivenciei, entendeu?”  

                                                 
11 Nome artístico de Jacira Sacramento de Santana, irmã de Jorjão Bafafé, de quem herdou o sobrenome 

artístico. Nascida em 1958, Jacira despontou em 1975 como a primeira mulher a cantar em um bloco 

afro, ao defender a canção Olorum Bafafé, de seu irmão, no festival do Ilê Aiyê. Também neste bloco, 

destacou-se como dançarina, tendo alcançado o título de Rainha. Por sua beleza e performance, Jacira 

alcançou êxito e inúmeros concursos de beleza negra e para rainha dos blocos da época. E, juntamente 

com Aline Nascimento (in memoriam) e Sandra Barreto, foram as Musas Badauê. 
12 Josemário Sacramento de Santana, nascido em 1953, é também irmão de Jorjão. Chegou a integrar a 

diretoria do Badauê na função de Secretário. Além de compor algumas canções para o Afoxé, Mário 

também contribuiu com a idealização e a realização dos festivais de música realizados pelo afoxé, dos 

concursos para eleição do Moço Lindo do Badauê, da Rainha, além da condecoração Musas Badauê, 

que, também no quarto capítulo, voltaremos a trazer à tona. 
13 Dançarino autodidata, começou nas pistas se destacando por suas coreografias de soul e black, sendo 

a sensação também nas quadras de blocos de índio daquela época. Nascido em 1959, no Alto da Favela, 

no bairro da Federação, Negrizu liderou o Fogo Cultural Badauê, grupo que animava os ensaios e 

desfiles do Badauê, dançando, cantando e tocando instrumentos percussivos. Além de ser o mais 

lembrado Moço Lindo do Badauê, Negrizu, conforme também será visto no quarto capítulo, também 

chegou a compor canção para o afoxé.   
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Embora a curiosidade investigativa seduzisse o entrevistador a querer aprofundar nessas 

questões, a ética e o compromisso firmado com os interlocutores no início das entrevistas, o 

respeito à confiança depositada por eles, estabelecia o limite da entrevista, fazendo com que o 

entrevistador habilmente mudasse o rumo da conversa, geralmente, retomando a algum assunto 

mais descontraído e que quebrava o clima denso que ameaçava se instaurar. De acordo com 

Michel Pollak (1989), as “lembranças traumatizantes (...) esperam o momento propício para 

serem expressas” (p. 5). Recordando isso, o entrevistador buscava não invadir os silêncios e os 

esquecimentos que eles quiseram dar determinados assuntos.  

Convém ressaltar que a memória aqui parida, limita-se aos seis primeiros anos da 

existência do Afoxé, culminando na saída de Môa do Katendê, que foi o último dos 

entrevistados a deixar o Badauê, em 1984. O período considerado compreende, portanto, o 

período mais áureo do afoxé, que, já em seu primeiro desfile, em 1979, teria alcançado 

significativo destaque chamando a atenção da imprensa, de artistas e personalidades 

consagrados, e alcançado elevados índices de popularidade pelas inovações tão marcantes em 

sua performance estética, cênica, visual e sonora. A memória do Badauê aqui apresentada está 

pautada essencialmente nos encantamentos e nos ditos mistérios que teriam permeado o 

surgimento daquele afoxé, no reconhecimento de suas potencialidades e conquistas, e na 

observação das transformações que ele teria inaugurado no segmento dos afoxés e das 

contribuições legadas ao carnaval e à musicalidade baiana. 

Para além das entrevistas realizadas com aqueles cinco personagens, alguns deles 

consultados mais de uma vez, e não apenas oficialmente, mas também em conversas informais, 

o corpus deste trabalho também é constituído por documentos jornais e revistas da época, 

registros audiovisuais disponibilizados por documentários do Acervo Cultne14 e da TVE, 

fotografias dos acervos pessoais de antigos integrantes e admiradores do Badauê, além das 

letras de canções, tanto aquelas compostas por integrantes do afoxé, quanto as gravadas por 

artistas consagrados e que contribuíram determinantemente para a sua imortalização, que foram 

identificadas ao longo da pesquisa. 

 

                                                 
14 Idealizado pelo carioca Asfilófio de Oliveira Filho, o Dom Filó, o Cultne é considerado o maior acervo 

digital de cultura negra do país, com registros feitos desde os anos 1970. De passagem por Salvador, em 

2014, Dom Filó, com o apoio do poeta Nelson Maca, colheu depoimentos sobre o Badauê tanto de Môa 

e Jorjão, e do cantor Tonho Matéria, quanto do próprio autor deste trabalho. Site: 

http://www.cultne.com.br/, acessado em Junho de 2015.  

http://www.cultne.com.br/
http://www.cultne.com.br/
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Outras Notas Preliminares sobre Herança Africana e Tradição 

 

Apresentado o nosso objeto de estudo e o itinerário da nossa viagem, a título de uma 

melhor compreensão sobre certas escolhidas, achamos pertinente, ainda neste introito, fazer 

algumas ponderações. Primeiro voltemos ao início deste documento no qual lançamos um 

pedido de benção e licença. Com este ato, recobramos aquilo que a cientista social Patrícia 

Pinho (2004) observa que ainda se faz comum em algumas famílias brasileiras: o hábito de 

pedir a benção aos mais velhos. Este costume é, segundo esta autora, “ressaltado como parte da 

herança africana”. (p. 95) Certos autores costumam se referir a este espólio afro-cultural como 

africanidades, outros preferem designá-lo de africanias.  

O filósofo e antropólogo Eduardo Oliveira (apud. SILVA, 2014), por exemplo, assegura 

que “na escala do tempo e espaço, as africanidades dizem respeito à cultura material e simbólica 

da Diáspora Africana, recriada e ressemantizada em território africano e não-africano”. (p. 30; 

grifo do autor) Numa tentativa de delimitar o conceito de africanidades, pondera ainda Oliveira: 

 

É política e estética concomitantemente. [...] É sentimento de pertença. [...] 

Ancestralidade é o princípio régio das africanidades. É lastro de tempo e 

espaço em processos de subjetivação, síntese, crítica e criação. [...] 

Africanidades é uma categoria que compreende e se compreende a partir do 

mundo cultural africano-diaspórico na superação do racismo e na produção de 

uma nova regra de justiça social e felicidade subjetiva. (pp. 30-31, grifos do 

autor)  

 

Já o termo africania  foi cunhado pela antropóloga Nina Friedmann (1988), no artigo 

Cabildos negros, refugios de africanias en Colombia. A etnolinguista Yeda Pessoa de Castro 

(2011) utiliza largamente africanias, adotando-o, inclusive, como nome de uma revista 

eletrônica que, segundo texto introdutório, surgiu para tratar “de temas recentes e atuais do que 

temos em nós da herança e do legado dos povos negro-africanos”. De acordo com Castro, 

 

podemos entender marcas de africanias como a bagagem cultural submergida 

no inconsciente iconográfico do contingente humano negroafricano entrado 

no Brasil em escravidão, que se faz perceptível na língua, na música, na dança, 

na religiosidade, no modo de ser e de ver o mundo, e, no decorrer dos séculos, 

como forma de resistência e de continuidade na opressão, transformaram-se e 

converteram-se em matrizes partícipes da construção de um novo sistema 

cultural e linguístico que se identifica como brasileiro. (CASTRO, 2011, apud 

CASTRO, 2014, p.2) 
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Em certa medida, os sentidos de africanidades e africanias tanto remetem a aspectos de 

subjetividades, quanto referenciam relações intrínsecas com o tempo e espaço, binômio que, 

como já notado, sempre vem à baila em nosso trabalho. Dada a proximidade conceitual entre 

ambos os termos, importante advertir que nestes escritos, não apenas vamos utilizá-los como 

sinônimos, um em detrimento do outro. Mas também, em ocasiões em que a redundância se 

fizer necessária para acentuar as conexões estabelecidas entre determinado assunto e o legado 

afro diaspórico, vamos lançar mão de emprega-los justapostos.  

Às ideias de africanias e africanidades, vamos notar ainda que se encruzilham a certas 

noções de tradição. Convém ressaltar que, à nossa compreensão acerca do que vem a ser 

tradição, reservamos um certo distanciamento daquelas acepções mais conservadores que a 

consideram como fim, como algo acabado, estanque, estável e sem mobilidade, como uma 

antítese, portanto, da modernidade. Entendemos, portanto, que, sem acompanhar a dimensão 

dinâmica do mundo, a qual Paul Zumthor (2005) denomina de movência, ou sendo preservada 

de reelaborações, ressignificações, atualizações, (re)invenções, uma tradição pode ser fadada 

ao esquecimento, à inanição e até ao desaparecimento. Em outras palavras, Pinho (2004), 

adverte: “quando uma tradição é entendida como um conjunto de regras rígidas que devem ser 

aplicadas repetitivamente sem que se dê atenção às condições históricas, deixa de ser um signo 

de etnicidade, possibilitando formas conservadoras de cultura política e de regulação social”. 

(p. 161) 

Na contramão daquelas significações mais ortodoxa e engessadas que consideram que as 

tradições, tendo sido criada no passado, são imutáveis, certos autores nos arrebatam a repensar 

e atualizar o que podemos compreendemos por “ser tradicional”. É o caso de Hobsbawm & 

Ranger (1984), e de Anderson (1989), aos quais já nos referimos anteriormente, e que tratam 

justamente da invenção das tradições. Para estes autores, as tradições são elaboradas no 

presente, em certa medida, para atender a interesses, inclusive econômicos, de determinado 

grupo, instituição, ou “comunidade imaginada”, como propõe Anderson. Por sua vez, Paul 

Gilroy (2001), incita a compreensão da tradição como um processo e não como um fim, também 

não devendo ser posta como uma opositora da modernidade. Ainda segundo Gilroy, “a tradição 

pode, em vez, se tornar uma maneira de conceitualizar as frágeis relações de comunicação ao 

longo do tempo e do espaço, que seriam a base não de identidades diaspóricas, mas de 

identificações diaspóricas”.  (p. 276)  

Também inspirada por aqueles e outros autores, Patrícia Pinho (2004), ao se debruçar nas 

análises daquilo que denominou de Reinvenções da África na Bahia, considera que as tradições 
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são (re)inventadas numa tentativa de estabelecimento de uma continuidade com um passado 

histórico apropriado. (p. 32) Para esta autora, “as tradições africanas têm sido reinventadas a 

partir de um forte desejo de reencontrar ‘o elo perdido’, traçando rotas (routes) que levam de 

volta às raízes (roots)”. (p. 96) Mais do que isso, ela considera que “o processo mesmo de 

‘invenção das tradições’, representa um exemplo que caracteriza a construção das identidades 

[ou, como prefere Gilroy, das identificações] como algo inserido na modernidade”. (p. 201) 

Podemos então sopesar a tradição como um processo de características movediças e, assim, 

passível de ser (re)inventada a qualquer tempo e espaço, e determiná-la enquanto base de 

identificações aqui destacadas como diaspóricas. 

Embebidos de pensamentos como estes, transplantamos, desde o introito deste documento 

carregado de predicados científicos, tradições que são comuns em espaços de religiões de matriz 

africana entre seus iniciados e simpatizantes, ressignificando-as, (re)inventando-as. Tanto o 

pedido de benção e de licença para pisar nas terras alheias, do iyè, da memória de um afoxé, 

quanto a larga utilização de expressões oriundas do vocabulário afro-brasileiro que se fazem 

presente nos falares baianos inspirados pela linguagem litúrgica do candomblé, tudo isso acaba 

por situar de que lugar falam os sujeitos envolvidos neste estudo. Aqui, pesquisador e 

pesquisados são postos, portanto, em uma rota propícia ao reencontro, atualizado no presente, 

com suas raízes ancestrais plenas de africanias e africanidades. 

Para além de ato religioso, trazer à baila o pedido de benção e as palavras afro-baianas 

neste trabalho, performa também como ritual político de reafirmação da negritude e dos 

vínculos com a religiosidade de matriz afro frente a discriminação racial, a intolerância religiosa 

e outras formas de preconceito que ainda fazem investiduras sobre os afrodescendentes, ainda 

que estejamos acerca de 130 anos desde a abolição da escravatura no Brasil. Numa outa 

perspectiva, o resultado deste trabalho poderá ainda operar como mecanismo de reparação e de 

afirmação para os ditos blocos afro e, especialmente, os afoxés, tão subjugados a severos 

silêncios e esquecimentos nos meios acadêmicos. Em se tratando do Badauê, então, os danos 

do silêncio e do esquecimento causados à sua memória são ainda maiores.  

Com este mesmo pensamento, a iniciarmos nossa viagem, cabe ainda fazermos uma 

menção nestes escritos de mais uma tradição que já havia sido e continua sendo (re)inventada 

pelos afoxés: o padê. Os afoxés transplantam dos terreiros, onde ritual acontece antes do início 

das cerimônias, essa espécie de homenagem a Exu, reproduzindo-a nas ruas antes do início de 

seus desfiles no carnaval.  
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O Padê – Primeiramente, Exu! 

Exu é uma divindade nagô-queto que, de acordo com Castro (2001) “tido como o 

mensageiro dos orixás, preside a fecundidade, as encruzilhadas, os caminhos perigosos e 

escuros”. (p. 232) Segundo o sociólogo Reginaldo Prandi (2005), 

 

Exu é antes de tudo movimento e nada pode acontecer sem ele, nem mesmo 

em pensamento, sem movimento. Nada pode, portanto, se dar sem a 

interferência de Exu. Por isso ele é sempre o primeiro a ser homenageado: é 

preciso permitir o movimento para que o evento, seja ele qual for, se realize, 

seja para o bem ou para o mal. Esse movimento não é dotado de moralidade, 

nem poderia ser, pois se assim fosse o mundo ficaria paralisado. A vida é um 

pulsar permanente, e em cada passo, em cada avanço ou retrocesso, em cada 

mudança, enfim, Exu está presente. Tudo começa por ele; por isso ele será 

sempre o primeiro. (p. 2) 

 

Sendo dinâmico, Exu é o próprio movimento, uma divindade de natureza transgressora, 

que atua diretamente, portanto, nas movências, para recordarmos das ideias zumthorianas. Exu 

está nos cantos das ruas, nas encruzilhadas, nos caminhos. É Ele quem propicia a comunicação 

entre os mundos o Orum e o Aiyê, o céu e a terra, onde, respectivamente, vivem as divindades 

e sobrevivem os homens. É Exu quem estabelece s conexões entre os próprios humanos, deste 

com os deuses e, também, entre eles. Ebomi Cici15, aquém pedimos a benção antes de 

iniciarmos nossa viagem pela memória do Badauê, considera Exu como único orixá similar ao 

ser humano em todos os seus sentimentos. (informação verbal) 

Segundo Prandi, para que Exu permita que os eventos transcorram sem intercorrências, 

este orixá deve sempre ser o primeiro a ser reverenciado.  O Mensageiro, como costuma ser 

chamado, deve ser agradado com o padê, uma espécie de homenagem para que ele abra os 

caminhos (p. 58). Castro (2001), explica que o padê é “um rito propiciatório para Exu que 

precede todas as cerimônias jeje e nagô-queto”.  (p. 313)  Raul Lody (1976), por sua vez, 

observa que a cerimônia do padê, feita no início dos rituais do candomblé, é também realizada 

no começo das funções dos afoxés. Segundo o antropólogo,  

                                                 
15 Como é chamada Nanci de Souza Silva, mestre griô da Fundação Pierre Verger. Discípula do 

fotógrafo e etnólogo francês, a quem se reporta sempre como “meu pai Fatumbi”, ela tem profundo 

conhecimento sobre assuntos relacionados ao candomblé, religião na qual foi iniciada há mais de 40 

anos. A palavra ebomi, que também aparece grafada como ebome ou ebame quer dizer “meu (parente) 

mais velho”, é um título atribuído às “filhas-de-santo com mais de sete anos de iniciação e que tenha se 

submetido às obrigações rituais de costume”. É o mesmo que macota, em banto.  (CASTRO Y. P., 2001, 

p. 225; 269) 
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o padê constitui-se basicamente no oferecimento de farofa amarela e branca e 

quartinha contendo água. Essas ofertas são colocadas no centro do salão, onde 

os grupos realizam os ensaios, e todos dançam em volta do padê. As melodias 

são endereçadas a Exu, o mesmo acontecendo com as danças. Em determinado 

momento, o padê é levado à rua. Três pessoas são incumbidas de realizar o 

oferecimento das farofas e da água. Essa cerimônia é repetida todas as vezes 

que as funções iniciam e todos os dias antes do afoxé sair para desfilar no 

carnaval.  (p. 9) 

 

Prandi (op. cit.) observa que “são muitas as invocações de Exu, muitos os seus nomes”. 

Neste trabalho, evocamos especialmente a energia de três: “Olonam, ou Lonã, o senhor dos 

caminhos”, para que os caminhos desta nossa viagem estejam permanentemente abertos; “Bará, 

o dono dos movimentos do corpo humano”, já que o nosso assunto aqui também envolve tais 

movimentos, e de Odara, “o dono da felicidade, da harmonia”.  (p. 55; grifos nossos)  

Como já mencionado, ao longo de nossa viagem definimos aquilo que chamamos de 

energia odara. Odara está, portanto, em sintonia com a vibração de Exu. Odara, segundo nos 

ensina em sua inteligência religiosa Ebomi Cici, é o Exu das virtudes, das coisas boas, é 

responsável por tudo de bom, por tudo que for positivo que acontece na vida do ser humano. 

Odara representa o estado de vida feliz. Para além de um nome-qualidade de Exu, odara é 

também um adjetivo de origem kwa que significa justamente, “bom, bonito, muito bem”. 

(CASTRO Y. P., 2001, p. 300) Estando, portanto, conectada à vibração de Exu, a palavra odara 

traz em si a energia do movimento, da transformação, da comunicação, associada à beleza, ao 

charme, ao poder de sedução, dentre outras características ainda atribuídas a este orixá. Nos 

rituais do padê, odara é saudado:  

 

Èsú wa jú wo mòn ki wo Odára 

Laróyé Èsú wa jú wo mòn ki wo Odára 

Èsú awo16 

 

Que, em uma livre tradução significa: “Exu nos olha no culto e reconhece, sabendo que 

o culto é bom. Larôie Exu nos olha no culto e reconhece sabendo que o culto é bonito. Vamos 

cultuar Exu...”. Caminhos abertos, que o Mensageiro da Alegria e a sua Energia Odara nos 

acompanhe nessa viagem pelo Mar Azul e sua memória. Ao Senhor dos Caminhos, máximo 

respeito! Mojubá, Exu! LAROYÊ!!!  

                                                 
16 Canção de Domínio Público, disponível no site https://www.youtube.com/watch?v=K7IiOO_f7RE 

(acesso em 07/09/2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=K7IiOO_f7RE
https://www.youtube.com/watch?v=K7IiOO_f7RE
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2. LONÃ DO ESPAÇO: O ENGENHO VELHO DE BROTAS – UM 

SOLO FÉRTIL PARA A CULTURA  

 

No Engenho Velho 

Lembá Dilê 

tem um Afoxé 

Lembá Dilê 

e o nome dele 

Lembá Dilê 

é Badauê17 

 

Em algumas das canções feitas para o Badauê, notamos que os compositores buscavam 

formas de evidenciar a origem do afoxé, de demarcar a sua territorialidade, de afirmar que o 

Badauê era do Engenho Velho de Brotas, que o afoxé vinha daquele bairro, que no Engenho 

Velho tinha um afoxé chamado o Badauê. Além da canção Lembá Dilê, de Jorjão Bafafé, a 

composição de Guiguio, Segure o Cachimbo, anuncia que:  

 

Ele vem do Engenho Velho 

pisando macio só para você 

Olha quem tá por fora 

segure o cachimbo 

esse é Badauê18 

Eu sou, eu sou  

Afoxé Badauê 

Eu vim aqui 

Para você me ver. 

 

Mais do que a demarcação Engenho Velho enquanto território do Badauê, os versos de 

Guiguio ainda fortalecem o sentimento de pertença ao Badauê por parte de seus integrantes. Já 

os versos da canção Fala Nagô, de Negro Tica, garantem que 

 

Quando alguém fala em nagô 

lembra desse nome Badauê 

É o afoxé do Engenho Velho 

que hoje vem cantando pra você 

Em nagô, Badá19 

 

                                                 
17 Canção Lembá Dilê, de Jorjão Bafafé. Ver Anexo A. 
18 Canção Segure o Cachimbo, de Agnaldo Silva, também conhecido por Guiguio, o Gogó de Diamante 

do Ilê Aiyê, onde o compositor e também cantor passou 26 anos da sua carreira. Ver Anexo A. 
19 Canção Fala Nagô, de Negro Tica.  
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As relações do Badauê com o seu bairro de origem eram também observadas pela 

imprensa da época. No dia 04 de março de 1981, em plena quarta-feira de cinzas, o jornal 

Correio da Bahia, publicou em uma nota com um descritivo minucioso dos preparativos do 

primeiro desfile que o Badauê realizava pelas ruas do Engenho Velho, no domingo de carnaval, 

antes de partir para apresentar-se no circuito oficial do carnaval. Naquele ano, segundo o jornal, 

em seu terceiro carnaval, o Badauê já disputava o seu terceiro título de Melhor Afoxé. 

 

Às 8:30 da manhã do domingo, o bairro do Engenho Velho de Brotas já 

amanhecia com um colorido diferente, mesmo para um dia de carnaval. Pelas 

ruas, negros e mais negros desfilavam com batas amarelas e azuis, torços 

amarelos na cabeça e, não raro, uma música cantarolada misticamente. Eram 

os primeiros movimentos do afoxé mais badalado de Salvador – o Badauê – 

que desfilaria a partir das 14h pelas ruas centrais da cidade, em busca do 

tricampeonato. (Correio da Bahia, 1981) 

 

Muito antes das notícias surgidas com o advento do Badauê, o Engenho Velho de Brotas 

já se evidenciava enquanto solo fértil para as manifestações culturais e, de uma maneira muito 

especial, para a germinação das sementes relacionadas às africanias. No entanto, podemos 

considerar que o surgimento do Afoxé Badauê representou um divisor de águas para o bairro, 

especialmente no que tange às identidades elaboradas em seus domínios, com destaque para 

aquelas relacionadas à negritude. Alguns relatos orais nos trazem notícias de que o comércio 

local, formal ou não, principalmente aqueles que trabalhavam com bebidas e comidas, tinham 

seus faturamentos substancialmente aumentados nos dias em que o Badauê realizava seus 

ensaios e desfiles no bairro. Dessa forma, mesmo sem dados concretos que possibilitem a 

comprovação dessa informação, intuímos que, de alguma forma, a existência do Badauê, cujos 

ensaios semanais atraiam uma multidão para o Engenho Velho, gerou impactos positivos para 

a economia local. 

Antes do Badauê, ainda nos anos 1970, a memória dos nossos entrevistados recorda a 

existência de outros blocos carnavalescos como Os Românticos, K te Espero e Bafo de Gato, 

que acabaram revelando como compositores, percussionistas e cantores alguns daqueles que 

anos mais tarde iriam criar o afoxé do Engenho Velho. Ainda sobre a participação do bairro no 

carnaval, importante lembrar que, ainda na primeira metade século XX, havia um afoxé surgido 

de um antigo terreiro de candomblé, denominado de Congos d’África. (SANTOS N. B., 2010, 

p. 36) Aquele afoxé, que desfilou por muitos anos pelas ruas do bairro, figura como uma das 
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mais antigas referências do segmento afoxé. Seus desfiles pelas ruas do bairro foram 

amplamente registrados pelo fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger20. 

Por falar em Pierre Verger, cabe destacar que, nos idos dos anos 1960, Fatumbi, como 

também era conhecido o fotografo francês, interessado em pesquisar os diversos candomblés 

existentes nos arredores do Engenho Velho, adquiriu uma casa na Ladeira da Vila América, 

onde viveu até falecer em 1996. Nesta mesma casa, foi criada, a Fundação Pierre Verger que, 

desde 1988 até os dias atuais, cuida do acervo do fotógrafo, um patrimônio com cerca de 70.000 

negativos e uma vasta biblioteca. Outra importante personalidade do Engenho Velho é Manuel 

Reis Machado, o Mestre Bimba, considerado o criador da capoeira regional, nascido no bairro 

no último ano do século XVIII, em 1900. Suspeitamos que a vocação cultural do Engenho 

Velho advém do período colonial, quando a região onde o bairro se formou funcionava a 

Fazenda da Boa Vista, então propriedade de Machado da Boa Vista21. No entanto, as notícias 

mais antigas a que tivemos acesso, sobre alguma manifestação artística no bairro, datam de 

meados do século XIX, quando nele morou por duas vezes, ainda que por pouco tempo, o poeta 

Castro Alves. 

Jorjão Bafafé rememora que Mestre Bimba fundou sua primeira academia no Engenho 

Velho de Brotas, que ele considera como um bairro cultural. Bafafé narra como as histórias 

eram contadas pelos familiares e vizinhos mais antigos, como as crianças aprendiam com essas 

histórias que depois eram imitadas e reproduzidas. Na fala de Jorjão, um reforço de como a 

oralidade e vivência com os mais velhos e com culturas de outras regiões, como do recôncavo, 

mesclada às experiências com o candomblé contribuíam para uma formação cultural autodidata,  

 

[...] olhe, Mestre Bimba teve a sua primeira academia no Terreiro de Camilo 

de Oxóssi, na Ladeira da Vila América [...] e isso tudo no Engenho Velho de 

Brotas. O Engenho Velho de Brotas é um bairro cultural que tem sua cultura 

própria, por isso que eu tenho esse carinho, né, e esse respeito ao Engenho 

Velho de Brotas porque o Engenho Velho de Brotas tem uma história, uma 

cultura que as pessoas desconhecem a verdadeira história, eu nasci ali e 

aprendi, brincando, cada vizinho falava um pouco da sua história [...] a vida 

cultural da gente do bairro, o elo, éramos nós que fazíamos, porque o vizinho 

estava fazendo aquele festejo, aquele samba no quintal da casa, estava 

                                                 
20 Imagens do Congos D’África registradas por Pierre Verger podem ser visualizadas na fototeca digital, 

disponível em: http://www.pierreverger.org/br/acervo-foto/fototeca/category/465-afoche-filhos-de-

congo.html. Acessado em 05/12/2016.  
21 Em Casa Grande & Senzala, Gilberto Freire (2006) menciona o nome de Machado da Boa Vista, ao 

denunciar o patriarcalismo assumido pelo senhores de engenho que, em terras brasileiras, possuíam 

poder superior ao de polícia e de justiça, equiparado ao que ocorria com a Igreja em Portugal. Freire 

chega a comparar o patriarcalismo praticado no engenho dos Machado ao de D. Francisca do Rio 

Formoso existente em Pernambuco. (p. 271) 

http://www.pierreverger.org/br/acervo-foto/fototeca/category/465-afoche-filhos-de-congo.html
http://www.pierreverger.org/br/acervo-foto/fototeca/category/465-afoche-filhos-de-congo.html
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contando a história... Vovó contava a história da mãe dela, vovó filha, neta de 

africana, vinda de Santo Amaro ainda menina... E aí, eu conheci ali na frente 

de casa, na rua Manoel Faustino, o Sr. Inocêncio que era de Santo Amaro, um 

tocador de chula, de samba, com um pandeiro na mão, o cavaquinho e dia de 

sábado ele reunia aquela turma toda para contar as histórias do samba de Santo 

Amaro, do recôncavo. Ele sambava com aquele charuto enorme no canto da 

boca e cantava e dançava e batia os pés... Até quando eu estou nas minhas 

atividades eu lembro disso e eu imito, eu aprendi com ele essas batidas são de 

lá [do Recôncavo] e não é daqui.  E depois a gente mistura isso com o samba 

de caboclo do candomblé, lá do Terreiro de Jagum de minha avó Amélia, os 

caboclos dançando com essa mistura [...] (BAFAFÉ J. , Entrevista, 2016) 

 

Após o aparecimento do Badauê, uma quantidade ainda maior de artistas e personalidades 

nascidos ou residentes no Engenho Velho despontou na cena cultural de Salvador, além do 

surgimento de instituições e de outros grupos culturais. Das instituições culturais que a partir 

da década de 1980 se instalaram no bairro, podemos destacar: Grupo União (1978), Os Negões 

(1982), bloco afro; o Bloco Afro Ókámbí (1982), criado inicialmente como um afoxé, após 

dissidência de Jorjão Bafafé do Badauê, mas em 1997 tornou-se um bloco afro; Afoxé Monte 

Negro (sem informações sobre o ano de criação); o Cine Teatro Solar Boa Vista (1984), espaço 

cultural mantido pelo estado, tornou-se Ponto de Cultura em 2005; GRID – Grêmio de 

Integração de Deficientes (1986), criado originalmente para atender a pessoas com deficiência, 

em 2009 tornou-se um Ponto de Cultura relacionado a culturas populares; a Fundação Pierre 

Verger (1988) criada para preservar e difundir a obra do fotógrafo francês, em 2004 tornou-se 

um Ponto de Cultura; Afoxé Luaê (2002). (NICORY & ASSIS, 2010) 

Importantes nomes da música baiana, especialmente daqueles estilos de natureza mais 

percussiva, nasceram ou se criaram no Engenho Velho, dentre eles destacamos: Ninha (ex-

Timbalada), Márcia Short (Ex-Bamda Mel), Márcio Vitor (Psirico), Aloísio Menezes (Cortejo 

Afro), além de uma infinidade de compositores e percussionistas. No entanto, outras expressões 

artísticas também tiveram importantes nomes aflorados do bairro. No teatro, podemos citar 

atores Jussara Mathias e AC Costa. Na dança, Negrizu revelado pelo Badauê, é uma das 

referências da dança afro na cidade. Na literatura, os poetas Jonatas Conceição, que também 

era militante do Movimento Negro Unificado e fez parte da diretoria do Ilê Aiyê, e Landê 

Onawale despontam como relevantes expoentes da literatura negra. 

O cantor Márcio Victor, que nasceu no Engenho Velho de Brotas, e ainda na infância era 

levado por sua mãe para os ensaios do Badauê, sempre remete a este afoxé como uma das suas 

principais referências musicais. Em participações que fez nos ensaios de verão do bloco Cortejo 

Afro, que observamos nas temporadas 2015/2016 e 2016/2017, Márcio Victor fez menções ao 
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afoxé, ao aprendizado que teve com ele. A cantora Márcia Short, que é moradora do Engenho 

Velho desde a época do Badauê, lembra da musicalidade do afoxé que só ouvia de casa, pois, 

como ainda criança, a avó não deixava frequentar os ensaios. Essa presença sonora do Badauê, 

segundo a cantora que fez muito sucesso junto à Bamdamel, nos anos 1990, teria contribuído 

para a sua formação musical. Ela rememora: 

 

O que eu tenho de melhor daquela época é a musicalidade, são justamente as 

canções, as melodias, né. Porque minha avó não deixava a gente sair, a gente 

ouvia de lá de casa. Negócio de ir pra Badauê era uma vez ou outra quando a 

gente conseguia escapar. Mas, escutar, a gente escutava tudo, né. [...] E 

também tem uma parte, assim, que muita coisa que eu aprendi dos outros 

blocos eram trazidas pra mim do ensaio do Badauê, porque eles recebiam 

visitas, vinha gente do Ilê Aiyê cantar, vinha gente do Muzenza, vinha gente 

de todos os cantos, de todos os blocos. Os cantores circulavam. Então, a gente 

ouvia as músicas do Ilê, do Okanbi, a gente ouvia de vários blocos. (SHORT, 

2016) 

 

Em show realizado em setembro de 2016, em celebração aos seus 30 anos de carreira, no 

texto lido em off na abertura do show, Short, deu bastante ênfase às influências musicais que 

recebeu do Badauê. Já o cantor e compositor Aloísio Menezes, que atualmente integra ala de 

canto do bloco Cortejo Afro, além de lembrar que foi no Badauê onde compôs suas primeiras 

canções, participando dos festivais de música organizados pelo afoxé, também rememora um 

episódio inusitado que teria ocorrido com ele e envolveu o Badauê: 

 

Foi a entidade onde fiz minhas primeiras composições [...] Tenho uma 

lembrança muito engraçada que aconteceu comigo, os blocos afro e afoxés 

sempre tiveram dificuldade para ir pras ruas de salvador, nunca saia no horário 

marcado, por mais que lutasse para sair cedo, sempre tinha imprevistos. Então 

eu esperava o afoxé no Campo Grande, como é do conhecimento de todos, o 

afoxé trazia na mão um adereço, uma cabaça grande. Eu sentei na 

arquibancada para aguardar, peguei no sono, levaram minha cabaça e botaram 

na minha mão um saco de umbu chupado que eu fiquei segurando até a chuva 

me despertar. (MENEZES, 2016) 
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FIGURA 4 – Aloísio Menezes cantando no Festival de Música do Badauê (1982). 

 

Fonte: Acervo da Família Bafafé 

 

O Engenho Velho não se destaca apenas pela produção artística e, em especial, aquela 

relacionada à negritude. Entre os moradores antigos e atuais do bairro, destacam-se nomes de 

grande relevância para a produção intelectual e para a militância negra. Podemos destacar, a 

socióloga Luísa Bairros que, entre 2011 e 2014, ocupou o cargo de ministra-chefe da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; a professora e escritora Ana Célia Conceição, 

que faz importantes reflexões sobre a discriminação e as transformações da representação do 

negro no livro didático; o líder do movimento de combate ao genocídio de jovens negros, Reaja 

ou Será Morto, Reaja ou será morta, Hamilton Borges Walê. 

 

2.1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO ESPACIAL ÀS MEMÓRIAS SOBRE AS 

(TRANS)FORMAÇÕES DO BAIRRO 

 

Tendo sido o Engenho Velho de Brotas o lugar onde o Afoxé Badauê se forjou, aqui 

vamos buscar contextualizar este bairro, tanto em uma breve revisita historiográfica, quanto na 

observação das relações sociais que nele se estabelecem, passando por fatores que se fizeram 

propícios ao surgimento do Badauê. Considerando as ideias de memória coletiva de Halbwachs 
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(2003), o tempo e o espaço, perpassados pela componente social, encontram-se nas esquinas de 

uma mesma encruzilhada. Sendo assim, observar a paisagem espacial se faz de grande 

importância para esta viagem pela memória do Badauê, pois, segundo o sociólogo,  

 

[...] não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial. Ora, 

o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem umas às 

outras, nada permanece em nosso espírito e não compreenderíamos que seja 

possível retomar o passado se ele não estivesse conservado no ambiente 

material que nos circunda. (p. 170) 

 

Ao lançarmos uma luneta para o Engenho Velho de Brotas, buscaremos delimitar e 

compreender o território do Badauê, o bairro onde este Afoxé nasceu e cumpriu o seu ciclo 

existencial. Numa metáfora ao ciclo de vida de uma planta, podemos notar que foi no solo 

fertilizado deste bairro que o Badauê foi germinado, a partir da conjugação fecunda de ideias e 

ideais.  Nele, o Badauê nasceu, fincou suas raízes, cresceu, deu sombra, floresceu, gerou frutos 

e precocemente deixou a existência, tornando-se um rico adubo, um fertilizante natural das 

terras à sua volta, favorecendo a germinação e o enraizamento ciclo de outros afoxés, blocos 

afro, grupos de capoeira, movimentos culturais, artistas, compositores, percussionistas, 

cantores, dançarinos e assim por diante.  

No contexto espacial, destacamos ainda as componentes sociais que nele se inscrevem. 

De acordo com o sociólogo francês Pierre Bourdieu (2002), “não há espaço que não seja 

hierarquizado e que não exprima as hierarquias e as distâncias sociais”.  (p. 160) Então, nessa 

delimitação do território do Badauê, faz necessária a observação das hierarquias e outras 

relações sociais estabelecidas e que influenciaram, de alguma maneira, o surgimento do afoxé, 

sua existência e até o seu desaparecimento. Notemos, pois, que no conceito de “espaço social” 

proposto por Bourdieu estão, imbricadas estruturas, não somente espaciais, mas também 

mentais, que tornam este espaço um lugar evidenciado e exercido pelo poder, que de forma 

violenta é capaz de marginalizar e excluir física e simbolicamente os que não possuem capital. 

(p. 163) 

Posto isso, retornemos ao Engenho Velho de Brotas. O bairro é uma das mais de 50 

localidades que constituem região administrativa de Brotas22 que, por sua vez, é considerado 

uma das regiões mais extensas e populosas de Salvador. Anedotas populares traduzem Brotas 

                                                 
22 Segundo o IBGE, o distrito de Brotas foi criado e anexado ao município de Salvador pelo em 1718 e 

Lei Municipal de 05/08/1892. Em divisão territorial datada de 1991, Salvador passaria então a ser 

constituído do distrito sede e mais 22 subdistritos, dentre ele, Brotas. 
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como uma porção de terra cercada de Salvador por todos os lados, ou ainda, com certo exagero 

dizem que, por qualquer ladeira da cidade, chega-se a Brotas. Como em boa parte de Salvador, 

regiões altas e baixas perpassam Brotas, que ainda é margeada e entrecortada por importantes 

avenidas da cidade, como: D. João VI – a principal rua do bairro, Mário Leal Ferreira (Bonocô), 

Gen. Graça Lessa (Ogunjá), Vasco da Gama, Juracy Magalhães Jr., Antônio Carlos Magalhães, 

Joaquim José Seabra, Heitor Dias. O que propicia o fácil acesso, a depender de que parte de 

Brotas se esteja, as diversas regiões de Salvador – centro, orla, acesso norte e miolo central da 

cidade.  

O Engenho Velho de Brotas está situado em posição geográfica privilegiada, numa das 

partes mais altas de Brotas, cercado por inúmeras ladeiras e escadarias que o ligam à Vasco da 

Gama, ao Ogunjá e ao Dique do Tororó, e facilitam o deslocamento pela cidade. Isso, porém, 

não afasta esse bairro das problemáticas da violência simbólica e da hierarquização social de 

que trata Bourdieu. Sua paisagem urbanística e infraestrutural, seus contornos sociais e 

econômicos acabam aproximando-o de contextos urbanos menos favorecidos. Parte da sua 

população vive em condições precárias de moradia, com limitações de acesso às mínimas 

condições de saneamento básico, saúde, educação, transporte público. Elevados índices de 

violência urbana são cotidianamente noticiados nas páginas policiais dos veículos de 

comunicação, generalizando a marginalização da sua população. Ainda à luz deste autor, pelas 

ruas do bairro nos deparamos com evidências das segregações sociais, onde 

 

os que não possuem capital são mantidos à distância, seja física, seja 

simbolicamente, dos bens socialmente mais raros e condenados a estar ao lado 

das pessoas ou dos bens mais indesejáveis e menos raros. A falta de capital 

intensifica a experiência da finitude: ela prende a um lugar. (BOURDIEU, 

2002, p. 163) 

 

O Engenho Velho de Brotas, enquanto “espaço social”, é delimitado, portanto, pela 

hierarquização e distanciamento social, que inevitavelmente resultam em violência tanto 

simbólica, quanto de outras formas, de maneira que os desprovidos de capitais – econômicos, 

materiais e/ou intangíveis – acabam sendo marginalizados e excluídos. Notemos que bairros 

demarcados por abismos sociais acabam recebendo nomenclaturas que podem variar de região 

para região ou mesmo do contexto a partir do qual é abordado, dentre eles: favela, periferia, 

quilombo urbano ou comunidade. 

De acordo com Josemeire Pereira (2014a), a favela seria, desde a sua origem ainda no 

final do século XIX, resultante de mudanças socioeconômicas, um espaço que, embora esteja 
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dentro dos limites da cidade, encontra-se segregado desta. Quase sempre, a favela é considerada 

como um “‘problema social’, ou – a partir da metáfora médica-higienista que orientou o 

discurso dos gestores públicos a partir dos anos 1940 –, um ‘cancro’ a ser extirpado do ‘tecido 

social’”. (p. 35) Sobre o termo periferia, Érica Perçanha do Nascimento (2014), considera que 

teria surgido nos anos 1970, a partir de reflexões acadêmicas e ações públicas em torno do 

contexto urbano, para designar “áreas produzidas no processo de expansão das cidades e que 

foram ocupadas por migrantes, trabalhadores de baixa renda, desempregados e negros, a partir 

de loteamentos irregulares e casas autoconstruídas de maneira precária”. (p. 46) Já Quilombo 

urbano, a partir da definição igualmente traçada por Pereira (2014b), seria “também uma 

autoatribuição que se fazem as comunidades de favela das grandes cidades brasileiras cuja 

população majoritariamente negra, sofre, historicamente os impactos da segregação 

socioespacial, econômica e racial, operada nas sociedades capitalistas”. (p. 49) 

Já o temo comunidade, aqui vamos delimitá-lo a partir do conceito de “comunidades 

imaginadas”, proposto pelo cientista político Benedict Anderson (2008). Já no subtítulo de sua 

obra, Anderson anuncia que se propõe a refletir sobre as origens e a difusão do nacionalismo, 

assunto mais abrangente do que os limites deste trabalho. Sendo assim, algumas das ideias 

defendidas pelo autor acerca das comunidades imaginadas serão adaptadas à realidade tanto do 

Engenho Velho, quanto ao próprio Badauê. Partindo da ideia de nação, podemos considerar 

tanto o bairro quanto o afoxé como “uma comunidade política imaginada – e imaginada como 

sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana”. (p. 32). Nas palavras do próprio 

Anderson, tais comunidades são imaginadas, justamente porque seus membros, mesmo sabendo 

que estão em comunhão com os seus companheiros, jamais chegarão a conhecer a maioria deles, 

habitando no imaginário de cada um apenas uma ideia da comunidade que participam, cujas 

fronteiras são finitas. Conforme determina Anderson: “na verdade, qualquer comunidade maior 

que uma aldeia primordial do contato face a face (e talvez mesmo ela) é imaginada”. (p. 33) 

Em tais conceitos, acabam imbricando-se não apenas fatores socioeconômicos, mas 

também questões raciais. Em bairros como o Engenho Velho de Brotas, onde a população é 

visivelmente negra, tais questões e imbricações acabam sendo evidenciadas. Foi justamente 

nesse bairro popular / espaço social / favela / periferia / quilombo urbano / comunidade 

imaginada que, na década de 1970, a partir das ideias e ideais de um grupo de jovens 

negromestiços que se deu a criação do Afoxé Badauê. Assim sendo, compreender previamente 

uma parcial da história do bairro, suas origens, sua constituição urbanística, seus contextos 
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sociais, como faremos rapidamente neste ponto, seguramente irá contribuir para um melhor 

entendimento sobre o Badauê a partir do lugar no qual ele foi forjado. 

Entre as décadas de décadas de 1960 e 1980, o Engenho Velho de Brotas não teria 

contrariado o que vinha ocorrendo em outras regiões do país e da cidade, tendo passado, ao 

nosso ver, por dois momentos de transformação na sua paisagem urbana e, consequentemente, 

social. Em decorrência da política econômica em vigência após o golpe militar de 1964, 

passamos a observar o “esvaziamento do campo num êxodo rural sem procedentes e a inchação 

dos centros urbanos que, por seu turno, não tiveram estrutura para suportar o contingente 

populacional que diariamente chegava do interior”. (CONCEIÇÃO, 1984, p. 147) A partir do 

final dos anos 1960, notamos que o bairro passou por um aceleramento da verticalização das 

moradias, deslanchada pela construção de cerca de 5.000 apartamentos, em aproximadamente 

10 anos. Contando com o financiamento dos poderes públicos, diversos conjuntos habitacionais 

foram construídos nesse período, tanto no Engenho Velho de Brotas, quanto em outros bairros 

populares, numa tentativa de arrefecer os déficits de moradia que assolavam os grandes centros 

urbanos. O pesquisador Pedro de Almeida Vasconcelos (2002), ao analisar as transformações 

e permanências ocorridas em Salvador entre 1549 e 1999, nota que  

 

além das avenidas de vale, vários conjuntos habitacionais foram implantados 

no período, destacando-se, entre 1969 e 1978, a construção de 1432 

apartamentos pela Urbis, no conjunto Solar Boa Vista, e de 2882 apartamentos 

pelas cooperativas da Inocoop (p. 362) 

 

Em meio a casas de pequeno porte e a vasta vegetação remanescente, nos arredores dos 

pavimentos do sanatório, diversos conjuntos habitacionais foram construídos: Atenas, 

Caravelas, Castro Alves, Clériston Andrade, Edgard Santos, Magalhães Neto e Solar Boa Vista, 

dentre outros. Em decorrência do momento de recessão econômica que o país atravessou 

naquele período, esses conjuntos habitacionais, inicialmente voltados à população de baixa 

renda, foram se tornando condomínios e passando a ser habitados em sua maioria por 

industriários do Polo Petroquímico, funcionários públicos, professores, comerciantes, dentre 

outros profissionais de classe média. Com isso, podemos notar que não apenas a paisagem 

urbana estava sendo modificada, mas também os aspectos socioeconômicos do bairro estariam 

passando por franca transformação.  

Já no começo da década de 1980, mais um período de significativas mudanças ocorreu 

no Engenho Velho. Uma ampla faixa de terra considerada baldia, que se estendia de encostas 
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próximas ao antigo Solar da Boa Vista até o Vale do Ogunjá, localizada próximo aos conjuntos 

habitacionais construídos nos anos anteriores, foi então ocupada por centenas de famílias, dando 

origem à chamada “Invasão Yolanda Pires”23.  

O inchaço populacional vivenciado pelo Engenho Velho, em cerca de 20 anos, evidenciou 

ainda mais a diversidade de camadas sociais componentes do bairro, além de gerar a 

necessidade de maior oferta de diversos serviços e de ampliação do comércio local. Inúmeros 

estabelecimentos surgiram nesse período, como quitandas, supermercados, padarias, farmácias, 

depósitos de materiais de construção, floricultura, lavanderia, lojas de roupas e calcados, bares 

e restaurantes, lojas automotivas, dentre outros. Também a demanda por serviços públicos de 

saúde, educação, saneamento, dentre outros também ampliaram, resultando na construção de 

posto de saúde e diversas escolas. O lazer e o entretenimento não ficaram de fora das demandas 

geradas pelo crescimento demográfico, datando deste período, a implantação do Parque Solar 

Boa Vista nos arredores do antigo asilo e a construção de Cine Teatro.  

Dentre os comerciantes estabelecidos no bairro, encontramos no Engenho das Memórias 

(NICORY & ASSIS, 2010) o testemunho de D. Ana Lúcia24 que, ainda no final dos anos 1970 

iniciou uma longa trajetória de atuação no Engenho Velho, tanto com implantação de 

estabelecimentos comerciais, como floricultura, lanchonete, loja de confecção, quanto com a 

realização de ações sociais, voltadas essencialmente para o público infanto-juvenil e para donas 

de casa, e de atividades culturais relacionadas especialmente às tradições afrodescendentes e às 

culturas populares – contação de histórias, rezas de Santo Antônio, celebrações de São Cosme, 

festas do Caboclo, dentre outras. Tia Ana, como é popularmente conhecida no Engenho Velho, 

rememora: 

 

                                                 
23 Yolanda Pires era a Primeira Dama do Estado, esposa do então governador Waldir Pires. 

Provavelmente, como forma de lembrar aos políticos e a outras autoridades, as responsabilidades que 

estes possuíam quanto a situação precária das favelas e o crescimento de mazelas sociais como doenças, 

a população as batizava de maneira jocosa com os deles. A partir de meados dos anos 1990, programas 

habitacionais do governo estadual atrelados às políticas de habitação de interesse social da União 

passaram “a atuar mais intensivamente na melhoria habitacional de áreas degradadas já ocupadas, com 

perspectivas de manter as populações nos assentamentos de origem” (SOUZA, p. 137). Da invasão 

Yolanda Pires surgiram, então, as vilas denominadas de Paraíso e Viver Melhor Ogunjá. 
24 Ana Lúcia Cândida da Silva Santos, nascida em 1954, atualmente está presidente do GRID instituição 

que realiza trabalhos sociais e culturais no bairro, e que em 2011, foi contemplada pelo edital da 

Secretaria de Cultura do Estado, tornando-se um Ponto de Cultura, desenvolvendo no CAPS / Centro de 

Saúde Mental Prof. Aristides Novis, o projeto Plantando Arte. A entrevista com D. Ana foi realizada 

pelos agentes da Oficina de Pesquisa e Memória do Ponto de Cultura Cine Teatro Solar Boa Vista. 

Coincidentemente, D. Ana é progenitora do pesquisador, tendo sido a partir dela que ele se aproximou 

do Engenho Velho de Brotas.  
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Eu lhe mostraria aqui o Cinema Amparo. Não existe mais. Mostraria o campo 

do Bariri, que era um campo muito precário, mas muito frequentado... um 

campo de bola. Mostraria riquezas culturais, o Badauê... eu lhe apresentaria 

uma comunidade mais participativa, mais amiga... eu lhe mostraria tudo isso 

e com detalhes! Porque, minha filha, depois dos prédios, cada um vive por si. 

Por isso eu lhe mostraria as casas sem grades, os meninos empinando pipa no 

Parque, as crianças, os piqueniques, Boca de Brasa, o Badauê desfilando... Eu 

lhe mostraria o carnaval do bairro, que tinha lá no final de linha, os palanques.  

(p. 49) 

 

Nas recordações de D. Ana, permeadas de saudosismo das “riquezas culturais” do bairro, 

nos anos 1970 e 1980, notamos a sua percepção quanto as transformações ocorridas no Engenho 

Velho, ao seu ver, após a construção dos condomínios. Notemos que também na visão de D. 

Ana são percebidas não apenas modificações paisagísticas, mas também mudanças 

socioculturais.  

 

2.1.1. Do Velho Engenho ao Asilo de “Alienados” 

 

Outros acontecimentos marcam a trajetória da formação e consolidação do Engenho 

Velho de Brotas, alguns devidamente registrados em meios oficiais, outros narrados em 

histórias orais cotidianas e corriqueiras de seus moradores e frequentadores. Desde muito 

tempo, no cotidiano do bairro, artistas renomados, personalidades políticas e intelectuais, aos 

quais já nos referimos, são flagrados transitando por suas ruas, subindo e descendo suas ladeiras 

e escadarias, cruzando-se nos seus becos e esquinas e em plena interação com os moradores 

“comuns”. Detectamos que muitos desses artistas e personalidades são filhos do próprio bairro, 

alguns outros, teriam escolhido morar no Engenho Velho por razões diversificadas: por oferecer 

condições climáticas favoráveis à saúde, por estar próximo a importantes Terreiros de 

Candomblé de Salvador o que beneficiava pesquisas sobre o assunto, ou, simplesmente, por 

questões econômicas. 

Já no próprio nome do bairro, encontramos uma alusão à provável existência, no período 

colonial, de um antigo engenho de cana-de-açúcar naquela região. Segundo o historiador Cid 

Teixeira (2013): “nós tivemos na Bahia três engenhos de cana de açúcar; [...] Existia o engenho 

da Federação, o engenho de Brotas, o engenho de Gabriel Soares. Eram esses os três engenhos 

de moer cana aqui”. Ainda no final século XVIII, a região que abrangia do Engenho Velho de 

Brotas ao Engenho Velho da Federação, abarcando as Avenidas Vasco da Gama e Lucia, 

integravam a Fazenda da Boa Vista ou “Roça dos Machado” que, por sua vez, faziam parte da 
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freguesia de Brotas25. A propriedade pertencia a Joaquim José de Santana Machado, também 

conhecido por Machado da Boa Vista26, que, além de senhor de engenho, era também mercador 

de escravos. Muito provavelmente, para melhor observar a movimentação marítima na Baía de 

Todos os Santos e acompanhar o trânsito de navios negreiros no porto de Salvador, Machado 

da Boa Vista ergueu em um dos pontos mais altos da cidade um casarão imponente, que ficou 

conhecido por Solar da Boa Vista. Seria justamente ao redor desse suntuoso sobrado que, algum 

tempo depois, o Engenho Velho de Brotas se formaria. (NICORY & ASSIS, 2010) 

Em 1831, a fazenda teria sido vendida para Joaquim Ramos de Araújo. Àquela época, os 

engenhos que até então aqueciam a economia do açúcar, devido as melhores condições de 

produção oferecidas pelas terras do Recôncavo baiano, foram sendo deslocados de Salvador, 

deixando na capital os vestígios dos velhos engenhos. Pondera ainda Teixeira:  

 

quando se implementou na Bahia a roda d’água, isto é a tração movida por 

rio, por meio fluvial, foi que se deslocou da cidade o engenho para o 

Recôncavo, porque lá era fácil, qualquer riachinho dava uma roda d’água. 

Então, esses engenhos logo, logo foram transformados em engenhos velhos, 

engenhos inoperantes”. (TEIXEIRA, 2013, p. s/n) 

 

Sobre o Solar da Boa Vista e a Curva do Asilo 

 

Em 1858, uma parte da antiga Fazenda da Boa Vista, incluindo o casarão, foi adquirida 

por Dr. Antônio José Alves, médico oriundo justamente do recôncavo, da região conhecida por 

Curralinho, atualmente chamada de Cabaceiras do Paraguaçu. Devido a altitude e a arborização 

do lugar, o médico teve a pretensão de ali implantar um misto de residência e de hospital onde 

atenderia seus pacientes. Fato importante de ser destacado é que o filho caçula de Dr. Alves, o 

Cecéu, como era tratado no círculo familiar, era justamente Antônio Federico de Castro Alves. 

O majestoso Solar da Boa Vista foi, então, ainda que por curto período, residência do poeta 

abolicionista Castro Alves que, aos 11 anos de idade e na companhia do seu irmão Zezinho, 

                                                 
25A palavra Brotas deriva de Grotas, como era conhecida a região que circundava a Igreja Matriz de 

Nossa Senhora de Grotas. Para mais informações sobre a origem do nome Brotas, ver Cecília Luz da 

Silva (2005) 
26 Em Casa-Grande & Senzala, Gilberto Freire menciona o nome de Machado da Boa Vista, no terceiro 

capítulo em que o autor trata de caracterizar o colonizador português. Freire acusa o patriarcalismo 

assumido pelo senhor de engenho em terras brasileira, com poder superior ao de polícia e de justiça, 

comparando ao que acontecia em Portugal com as Igrejas, que muitas vezes protegiam e a refugiavam 

criminosos e negros fugidos. O autor sinaliza o patriarcalismo praticado no engenho de Machado da Boa 

Vista, comparando-o ao de Da. Francisca do Rio Formoso, em Pernambuco. (FREIRE, 2006, p. 271) 
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desbravavam os arredores da fazenda, como observa Francisco Silva: “Havia ladeiras e 

caminhos imprevistos, um convite à aventura. De estilingue à cintura, eles (Cecéu e Zezinho) 

haviam também de descobrir os mistérios da Cidade da Bahia”. (SILVA, 2001 apud Engenho, 

2010, p. 16)  

Alguns moradores antigos do Engenho Velho, talvez reproduzindo o que teriam ouvido 

de seus antepassados, costumam dizer que o “poeta dos escravos”, como Castro Alves era 

reconhecido, teria tido suas inspirações para escrever seus aclamados poemas abolicionistas, a 

exemplo do famoso Navio Negreiro, do alto da torre do Solar. Era de lá que, supostamente, o 

poeta, tal como fazia o Machado da Boa Vista, observava as constantes chegadas e partidas de 

navios carregados de negros africanos no porto de Salvador. Tendo vivido em outros bairros de 

Salvador e também em outras cidades, como Recife e Rio de Janeiro, o poeta regressou ao Solar 

pouco tempo antes de falecer, onde escreveu o poema À Boa Vista, cujos versos são repletos de 

reminiscências da sua infância e de exaltação à imponência do antigo sobrado. 

 

Não! Minha velha torre! Oh! atalaia antiga,  

Tu olhas esperando alguma face amiga,  

E perguntas talvez ao vento, que em ti chora:  

"Por que não volta mais o meu senhor d'outrora?  

Por que não vem sentar-se no banco do terreiro  

Ouvir das criancinhas o riso feiticeiro, 

E pensando no lar, na ciência, nos pobres  

Abrigar nesta sombra seus pensamentos nobres?27 

 

Após a morte prematura de Castro Alves, aos 24 anos, a família vendeu a Fazenda da Boa 

Vista ao munícipio que, através da resolução provincial n°. 1.089, de 1874, implantou o então 

Asylo São João de Deus. Inicialmente, sob a responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia 

até 1912, o asilo tratava exclusivamente de “alienados”28. Segundo Jacobina (2002), 

 

nascia o asylo da união “contraditória” entre a Santa Casa, fração do aparelho 

religioso dominante sobre o Estado monárquico, e o aparelho médico em 

constituição, ainda em luta pela hegemonia no cuidado à doença – e a loucura 

em particular. (p. 41) 

 

Em decorrência do avançado estado de deterioração em que se encontrava o casarão, o 

governo estadual toma para si a responsabilidade pelo sanatório, tornando-o um órgão público. 

                                                 
27 Trecho do poema A Boa Vista, de Castro Alves. 
28 As pessoas com transtornos mentais àquela época, eram tidas como alienadas, já que a expressão 

“alienação mental” era aceita e largamente utilizada. 
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Em 1925, o asilo passa então a se chamar Hospital João de Deus, permanecendo com este nome 

até 1936, quando recebeu o nome de Hospital Juliano Moreira29, em homenagem ao professor 

falecido 4 anos antes.  

 

FIGURA 5 – Postal Almeida & Irmão, circulado em fevereiro de 1938. Ao fundo, vê-se o Solar Boa 

Vista. 

 

Fonte: http://www.cidade-salvador.com/patrimonios/boavista/boa-vista-antiga.htm 

 

O Juliano Moreira funcionou no Engenho Velho de Brotas até 1982, quando foi 

transferido, por questões políticas, científicas e sanitárias, para Narandiba. Desde a fundação 

do Asylo João de Deus até transferência do Hospital Juliano Moreira, mais de 110 anos da 

história da psiquiatria brasileira se passou no Engenho Velho de Brotas, conferindo-lhe, por 

muito tempo, o estigma de ser “um bairro de malucos”. (NICORY & ASSIS, 2010, p. 19) Em 

outubro de 1941, a edificação do Hospício São João de Deus, justamente o Solar da Boa Vista, 

foi reconhecido enquanto patrimônio nacional, sendo inscrito, através do processo n° 288, no 

livro do tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (2015).  

Após a transferência do Juliano Moreira, entre 1983 e 1985, o estado cedeu em comodato 

o Solar da Boa Vista para o Governo Municipal, que nele instalou provisoriamente a sua sede, 

enquanto o prédio da Praça Municipal era construído. O entorno do Solar foi então reformado 

                                                 
29 Juliano Moreira, negro nascido em 1873 na Freguesia da Sé, atual Pelourinho, tornou-se médico e 

professor da Faculdade de Medicina, de onde também havia sido aluno. Foi um desbravador da 

psiquiatria brasileira. Contrariando as teorias da época, Juliano desde a época da faculdade buscava 

provar que a questão racial não determinava as doenças mentais, mas sim, outros fatores físicos ou 

sociais como a falta de higiene e o não acesso à educação. Para mais informações sobre Juliano Moreira, 

ver: JACOBINA (2002), MEMORIAL (2007) e os sites do Memorial Juliano Moreira: 

www.memorialjulianomoreira.ba.gov.br / www.memorialjulianomoreira.blogspot.com – Acessados em 

Março/2015. 

http://www.memorialjulianomoreira.ba.gov.br/
http://www.memorialjulianomoreira.blogspot.com/
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e transformado num espaço de lazer e cultura da população, passando a ser denominado de 

Parque Solar Boa Vista30. A partir de 1986, o Solar passou a abrigar a Secretaria Municipal de 

Educação, que o ocupou até 03 de janeiro de 2013, quando um incêndio destruiu completamente 

o interior do imóvel31. 

A região que circundava os sinuosos muros do hospício, nas imediações da Rua do 

Trovador, Rua Almirante Alves Câmara e Ladeira de Nanã, passou então a ser conhecida por 

Curva do Asilo. Na década de 1970, a área foi ponto dos encontros de um grupo de jovens 

artistas que se autodenominavam Jovens Loucos e que participavam ativamente da vida cultural 

do bairro. Esses encontros resultariam, então, na criação do Afoxé Badauê. Sobre os Jovens 

Loucos, voltaremos a tratar no ponto seguinte, quando nos debruçaremos justamente sobre o 

surgimento do Badauê.  

 

FIGURA 6 – Mapa com Localização da Curva do Asilo 

 

Fonte: Google Maps 

 

                                                 
30 Naquela época, além do antigo sobrado, o Parque passou abrigar, dentre as dezenas de árvores 

centenárias que possuía, mais 02 prédios administrativos anexos, um Cine Teatro de mesmo nome, um 

teatro de arena, mesas de jogos, quadra esportiva, dentre outros equipamentos de esporte e lazer.  Ainda 

remanesce de um dos pavilhões do hospital psiquiátrico o Centro de Saúde Mental Professor Aristides 

Novis, que atualmente, além de atendimento ambulatorial, funciona também como um Centro de 

Atendimento Psicossocial – CAPS. 
31 Mesmo sendo um patrimônio nacional tombado de reconhecido valor histórico, 03 anos após o 

incêndio, o Solar da Boa Vista permanece em ruinas. 
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Importante ressaltar, porém que, mesmo já não abrigando mais o hospício, há mais de 40 

anos, muitos episódios daquela época permanecem nas lembranças de antigos moradores do 

bairro. Cenas de fugas, de suicídios, de afogamentos no Dique do Tororó, de agressões físicas 

entre internos e transeuntes, além de descrições sobre como eram a paisagem do bairro 

costumam aparecer em relatos como de D. Creuza32, que residente no Engenho Velho há mais 

de 40 anos: 

 

[...] Tenho lembrança de muito mato por aqui. Aqui era o antigo Juliano 

Moreira. Era mesmo de doido varrido [risos]. Ia daqui até lá no fim de linha. 

Era o Juliano, muitos pés de arvoredo e depois foi demolido. Essas casas aí 

que você tá vendo, não, não tinha não. [...] E muita casa que tá aí hoje, de 20 

e tantos anos foi feita com os entulhos do Juliano. In: (NICORY & ASSIS, 

2010) 

 

As lembranças de D. Creuza remetem-nos a um aspecto importante do ambiente onde o 

Badauê nasceu, contextualizando as já apontadas transformações urbanísticas que aconteceram 

no bairro. Mas, aqui, tomemos “o Juliano” e vamos observar alguns dos possíveis 

desdobramentos que a permanência do hospício por tantos anos no bairro acabou trazendo, 

como a inspiração para o nome do Grupo Jovens Loucos.  

 

2.2. OS JOVENS LOUCOS DO ENGENHO VELHO 

 

A juventude negra soteropolitana, no início dos anos 1970, passava por processo de franca 

organização e fortalecimento, tanto para criar mecanismos próprios de combate ao racismo e 

quanto para intensificar as lutas por outras demandas sociais, como a questão da moradia. Mas 

também nos aspectos culturais a juventude negra vinha operando mudanças significativas, 

elaborando espaços e formas próprias de produção artística e de divertimento. Em bairros como 

a Liberdade, por exemplo, havia um grupo chamado A Zorra, que se destacava em ações com 

a juventude negra. É desse grupo, como será tratado no próximo capítulo, que se origina o bloco 

afro Ilê Aiyê.  

Acompanhando os passos largos que outras regiões da cidade vinham dando no sentido 

do fortalecimento da negritude, a partir de meados dos anos 1970, no Engenho Velho de Brotas, 

                                                 
32 D. Creuza, 72 anos, foi entrevistada em 2010 pelos agentes da Oficina de Pesquisa e Memória, do 

Ponto de Cultura Cine Teatro Solar Boa Vista.  



48 

 

um grupo também formado por jovens negromestiços também começava a se organizar. Da 

mesma maneira jocosa como acontecia com o nome do grupo da Liberdade, o grupo do 

Engenho Velho se autodenominava de Jovens Loucos. Isso porque, se reuniam bem ali na 

“Curva do Asilo”, nome que ainda é referenciado por moradores mais antigos do bairro. De 

acordo com Môa do Katendê, uma das lideranças do grupo, “o nome, Jovens Loucos, foi porque 

a gente morava perto do hospício e era todo mundo jovem e muito louco mesmo. A gente fazia 

qualquer coisa: jogava capoeira, fazia teatro, dançava, cantava, gritava... era uma loucura”. 

(apud. RISÉRIO, 1981, p. 61) Em uma rememoração mais recente sobre o Jovens Loucos, 

Katendê revela: 

 

[...] isso ai, eu já tinha uma galera que a gente se reunia já na Ladeira de Nanã 

e que, como existia aqui o manicômio [Hospital Juliano Moreira], né?, e a 

gente morava na Curva do Asilo, a gente colocou o nome do grupo Jovens 

Loucos. Aí vem a história do Grupo Jovens Loucos [...] esses amigos me 

acompanhavam, assim, era coisa das músicas que eu vinha fazendo, a gente 

se juntava para cantarolar, relembrar as músicas, ensaiar... ‘Tem um festival? 

Tem...’ Aí tem o Festival da Fofoca, ‘vamos lá? Vamos...’ Aí vai ter o festival 

do Apaches, ‘vamos lá? Vamos...’ aí, eles me acompanhavam, ne? Até chegar 

no Ilê Aiyê, que aí eu faço a música em [19]76, pra disputar no festival em 

[19]77 e esses meninos me acompanham. Mas antes desses meninos me 

acompanharem, a gente entra na Igreja, na Capela Deus Menino, que é no Fim 

de Linha. Ai que a gente consegue um horário pra ensaiar, eu coloco minhas 

ideias, a ideia da capoeira, da dança, do maculelê...”   (KATENDÊ, Entrevista, 

2016) 

 

Para além dos relatos orais, não encontramos registros ou documentos que subsidiem 

informações mais precisas sobre o grupo. Tal como ocorre com muitos grupos artísticos, 

especialmente aqueles formados pela juventude, a constituição do Jovens Loucos se deu na 

informalidade, o que gera imprecisão nas informações que obtemos sobre ele, não conseguindo, 

por exemplo, determinar quando se deu o surgimento do grupo ou até quando ele se manteve 

em funcionamento. Considerando certas evidências encontradas nos relatos dos nossos 

entrevistados, chegamos a supor que a criação do Jovens Loucos data de meados dos anos 1970, 

nos anos seguintes ao surgimento do Ilê Aiyê. Como Môa do Katendê foi o único dos cinco 

entrevistados que de fato integrou o grupo, a maior parte das informações aqui apresentadas 

advém da sua rememoração, somando um ou outro dado complementado por outras lembranças. 

No entanto, para nossa viagem, o que mais interessa é percebermos como o caráter 

multifacetado e transgressor do grupo, bem como a sua trajetória e a de seus integrantes, teria 

afetado aspectos estéticos e comportamentais que influenciariam o Badauê e se tornariam tão 
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marcantes naquele afoxé. A partir da fala de Katendê, notamos que as apresentações 

desenvolvidas pelos Jovens Loucos eram formadas por uma diversidade de campos artístico-

culturais: capoeira, percussão, poesia, canto, dança, teatro e artes visuais. Muitos destes jovens 

teriam vivenciado desde a infância experiências nos terreiros de candomblé do bairro que, em 

geral, eram pertencentes. Para além das experiências religiosas, os terreiros funcionavam ainda 

como escolas estéticas, por assim dizer, especialmente no que tange à música e à dança (afro).  

Nomes como os de Nelsinho, Tremedeira, Didi, Carlinhos, Jaime, os irmãos Cosme e 

Damião, Negão e Bolão, são também lembrados como integrantes do grupo que reunia gente 

com múltiplas vocações artísticas, a maioria autodidata, o que dava ao grupo características 

plurais. Música, teatro, dança e capoeira, faziam parte dos trabalhos que o Jovens Loucos 

ensaiava na Curva no Asilo ou na Capela Deus Menino, para apresentar em quermesses, feiras 

e outros eventos do próprio bairros e de outras regiões da cidade.  

Môa pontua a forte influência dos jovens da Liberdade, bairro que, na sua opinião, 

funcionava como um portal para a elaboração estética da juventude negra daquela época, 

disseminando para os diversos bairros da cidade a forma de vestir, de cortar e pentear os 

cabelos, de dançar, de fazer música, de se divertir. O Apaches do Tororó também é lembrado 

por Katendê como uma importante referência para o trabalho desenvolvido pelos Jovens 

Loucos. O contato com outras linguagens artísticas como teatro, a poesia e artes visuais, 

acontecia em oficinas e outras atividades oferecidas pela igreja Católica do bairro. No entanto, 

a nossa percepção aponta que uma das partes mais significativas da formação artística e estética 

destes jovens estava centrada no autodidatismo e beneficiada pela ousadia de experimentar 

misturas entre as experiências com o candomblé e com as artes.  

Pelos relatos de Môa, os Jovens Loucos abusavam da liberdade poética e da ousadia 

criativa permitidas à juventude para mesclar, aos elementos sagrados, toques de profanidade. 

Em suas palavras, eles faziam uma “verdadeira loucura”, a partir da miscelânea de linguagens 

artísticas e das misturas entre as raízes do candomblé e tendências contemporâneas apreendidas 

nas pistas de dança, nos bailes, e em outros movimentos dos quais a juventude participava. O 

reflexo dessas combinações estaria, portanto, revelado nas composições musicais, na 

performance cênica, nos movimentos corporais, nos aspectos visuais e em outros elementos 

estéticos do grupo.  

A maior parte do Jovens Loucos mantinha relações estreitas com as religiosidades de 

matriz africana, inclusive envolvendo laços consanguíneos, como é o caso de Moa que revela 

que era ligado ao terreiro de uma tia. No entanto, observamos que naquela época, como 



50 

 

acontecia em diversas comunidades de Salvador33, os jovens foram abraçados pela Igreja 

Católica sediada no bairro que abria espaço para diversos grupos e artistas ensaiarem e 

apresentarem seus trabalhos. Além dos Jovens Loucos, Moa salienta que também naquela época 

passaria ensaiar nas dependências da igreja, o cantor Lazzo, que mais tarde passaria a ser 

internacionalmente reconhecido como Lazzo Matumbi. Na banda do cantor, vamos encontrar 

nomes como Ninha34 (bateria), Jorjão Bafafé (percussão) e Jacira Sacramento (vocais) que, 

conforme observaremos a seguir, chegariam a estabelecer relações com a elaboração do 

Badauê.  

Muito provavelmente, a abertura dada pela Igreja aos jovens tinha o intuito de tentar atrai-

los e catequizá-los ao catolicismo. No entanto, em seu depoimento, Katendê frisa que, mesmo 

com as “irmãs”, as freiras que cuidavam da Capela, insistindo para que eles participassem das 

missas e de outras atividades religiosas, sempre davam um jeito de transgredir e não participar. 

Segundo ele, “o único detalhe é que a gente nunca participava de missa [...] Ai, a irmã chegava 

e dizia ‘vocês vão participar da missa?’, ai eu dizia assim, ‘eu espero que sim’, só que ai a gente 

dava um zignow e não ia, eu não sei porque [...] a gente não gostava muito também...”  

Nas lembranças de Katendê, aparece ainda um bar localizado na Curva do Asilo, chamado 

Doce Vida – “que, na verdade, era uma radiola que botava ficha... e a galera curtia muito o som 

de quem botava ficha, às vezes era Odair José cantando: ‘eu vou tirar você desse 

lugar...’[cantarola a música]”. Segundo o jovem louco, o bar teria se tornado “o point da área”, 

atraindo gente não só do Engenho Velho, mas também de Cosme de Farias, do Tororó, do 

Garcia e de outros bairros das redondezas. Ele afirma que era ali que o grupo ficava tocando e 

ensaiando as músicas de Moa e de outros compositores que foram surgindo e criando canções 

para o Jovens Loucos. Os trabalhos apresentados pelo grupo, tanto na própria capela do bairro, 

quanto na de outros bairros, mesclavam teatro, música, dança e capoeira. A liberdade dos 

Jovens Loucos estava expressa desde a irreverência do nome do grupo, às misturas artísticas da 

sua performance, passando pelo sincretismo entre o sagrado e o profano, tudo isso dava pistas 

que esse grupo estabelecia conexões com aquilo que vamos chamar de energia odara, categoria 

que no próximo trecho da viagem será melhor definida.  

                                                 
33 Em “Cala a boca Calabar”, embora Fernando Conceição (1984), tenha focado na comunidade do 

Calabar, encontramos pistas das relações que naquele momento a Igreja Católica estabelecia com as 

comunidades, através das suas lideranças e pastorais, especialmente com os jovens. Em diversas 

passagens do livro, Conceição apresenta a Igreja cumprindo um papel não apenas religioso, mas também 

se posicionando como mediadora nas tensões entre Estado e Sociedade Civil.  
34 Na década de 1990, Ninha tornou-se um dos principais vocalistas da Timbalada, tornando-se bastante 

conhecido pelo público. 
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Era bastante comum o destaque alcançado naqueles concursos pelas canções de seus 

integrantes, especialmente, aquelas compostas por Moa do Katendê. Em 1975, por exemplo, 

Katendê saiu vitorioso do festival organizado pelo Os Românticos, que era um bloco 

carnavalesco do próprio bairro e que naquele ano tinha como tema “Tourada em Madri”. Risério 

(1981) chama a atenção que “já em 1977, ele [Katendê] sairia como campeão indiscutível, com 

a composição ‘Bloco Beleza’, do festival do Ilê Aiyê”. (p. 62) Em função do refrão que logo 

caiu na boca do povo, a canção acabou ficando conhecida como “Badauê”, sendo bastante 

aclamada tanto pelos jurados, quanto pelo público que fez a poeira levantar na ladeira onde 

aconteciam os ensaios e concursos do Ilê. Relembra ainda, Katendê: 

 

[...] foi um período bom assim, também de ideias novas que vinham surgindo, 

até chegar na história do Ilê Aiyê, que esse mesmo grupo, comigo, vai fazer a 

torcida [...] ai, quando eu aconteço lá no Ilê Aiyê com a música Bloco Beleza 

que, em seguida, começaram a chamar de Badauê pra lá, Badauê pra cá, ai 

virou o sub título Badauê, né? E ai, a gente ganha o festival lá no Ilê, e a gente 

sai... Isso é memória mesmo... A gente sai lá do Curuzu até aqui no Engenho 

Velho cantando a música, com o troféu na mão, que esse troféu também não 

sei onde foi parar, né? A gente não era bom de guardar nada, até hoje eu não 

guardo nada, só algumas músicas. (KATENDÊ, 2016) 

 

Ter ganhado o festival do Ilê deu ao grupo a percepção e a motivação de o Engenho Velho 

também precisava ter um bloco carnavalesco que fosse representativo da negritude do bairro, 

como acontecia na Liberdade. E foi isso que desencadeou a trama que resultaria, já no ano 

seguinte, no surgimento do Afoxé Badauê, como nos debruçaremos melhor nos próximos 

trechos dessa nossa viagem. 

Até aqui, percorremos o caminho que nos revelou informações sobre o Engenho Velho 

de Brotas, espaço geográfico onde se deu a criação do Badauê. A partir das ideias de Levi-

Strauss (1957) previamente apresentadas, uma viagem não deve ser concebida tão somente 

como um deslocamento no espaço, já sabemos que isso é pouco. Vamos então, no próximo 

trecho, lançarmo-nos a percorrer o Lonã do Tempo, no qual revisitaremos justamente o período 

em que se deu o surgimento do Badauê.  
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3. LONÃ DO TEMPO: OS ANOS 1970 – DAS VIBRAÇÕES DA 

ENERGIA ODARA AO NASCIMENTO DO BADAUÊ 

 

Mas o tempo não tinha nem começo nem fim 

– Mas o tempo não tinha nem começo nem fim? 

Nem começo nem fim 

Mas aí – mas aí?35 

 

No conceito de africanidades apresentado nos aprestos desta nossa viagem, encontramos 

as relações do tempo-espaço, que, se ligada à componente social, resulta justamente no trinômio 

da viagem straussiana. Nas ideias de “memória coletiva” de Halbwachs (2003), que já 

anunciamos como um dos importantes faróis desta nossa incursão, também vamos nos deparar 

com as dimensões do tempo, do espaço e do social nas esquinas de uma mesma encruzilhada. 

Já tratamos do espaço, relacionando-o ao social, agora é a vez de nos lançarmos pelas veredas 

do tempo. 

Para a cultura banto, o Tempo, é personificado em um nkisse ou inquice que habita numa 

árvore sagrada e tem domínio sob o vento e a tempestade (Quitembo). Tem um dito popular, 

certamente inspirado pelos poderes deste inquice, que adverte que “o Tempo dá o Tempo tira, 

o Tempo passa a folha vira”, revelando as mudanças que acontecem com a passagem do Tempo. 

Já para os nagôs, o Tempo é correspondido como orixá Iroko ou Iroco, e para os jêjes, como 

Loko ou Loco. É reverenciado na gameleira branca, a árvore sagrada em cujos galhos são 

enfeitados com ojás, panos, e aos seus pés são depositadas oferendas. Para as religiões de matriz 

africana, o Tempo é sagrado, “tudo com Tempo tem tempo”, como diz uma das cantigas 

entoadas pra reverenciá-lo. Dembwá (10 de Agosto), é uma canção do compositor baiano 

Tiganá Santana que diz que “Dembwá é Zambi tendo que esperar”, ou seja, até o Deus Supremo 

é posto a esperar que as coisas aconteçam o tempo do Tempo. 

 No lendário álbum Cinema Transcendental36, de 1979, numa alusão não apenas ao tempo 

cronológico, mas também ao Tempo mítico, entrelaçado às forças da natureza e à 

ancestralidade, Caetano Veloso, lança a sua Oração ao Tempo: 

 

                                                 
35 Canção: Sobe ni mim, de Tom Zé. 
36 Importante destacar que nesse disco, Caetano, logo após surpreender-se com primeira aparição do 

Badauê no carnaval, gravou duas canções que homenageiam o Badauê, lançando o nome do Badauê 

para o cenário nacional e mundial. Uma canção foi a canção que apresentava o afoxé, Badauê, de Moa 

do Katendê, e a outra foi Beleza Pura, em que ele faz uma apologia ao Moço Lindo do Badauê, do qual 

trataremos no próximo Lonan.  
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És um senhor tão bonito 

Quanto a cara do meu filho 

Tempo, tempo, tempo, tempo [...] 

Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 

Tempo, tempo, tempo, tempo [...] 

Por seres tão inventivo 

E pareceres contínuo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

És um dos deuses mais lindos 

Tempo, tempo, tempo, tempo [...]37 

 

Já nos idos de 198438, Gilberto Gil grava no álbum Raça Humana, a emblemática canção 

Tempo Rei, na qual, além de seguir os passos de seu parceiro numa reverência ao Tempo, traça 

uma relação que já é nossa conhecida nos assuntos da memória: “tempo e espaço navegando[-

se] em todos os sentidos”. 

 

Não me iludo 

Tudo permanecerá do jeito 

Que tem sido 

Transcorrendo, transformando 

Tempo e espaço navegando todos os sentidos [...] 

Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei 

Transformai as velhas formas do viver 

Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei 

Mãe Senhora do Perpétuo socorrei39 

 

Também numa dimensão sagrada, o tempo é trazido à baila pelas reflexões apresentadas 

pelo ambientalista e escritor Ailton Krenak (1992), tido como uma das mais importantes 

lideranças indígenas brasileiras, no texto Antes, o mundo não existia. Segundo este autor, na 

memória do seu povo sobre a criação do mundo, “o tempo não existia”. (p. 202) Ao seu ver, as 

danças praticadas pelos índios, por exemplo, são baseadas em um sentido imemorial e sagrado 

capaz de estabelecer conexões com a ancestralidade tida como fundadora do mundo. A partir 

de suas experiências e acepções indígenas, Krenak apresenta uma severa crítica ao pensamento 

ocidental que, para ele, tem a questionável necessidade de sempre datar suas narrativas, de 

restringi-las e aprisiona-las em sequências cronológicas: 

 

                                                 
37 Canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso, gravada no disco Cinema Transcendental, de 1979. 
38 Coincidentemente, 1984 é o ano até o qual seguiremos nesta nossa viagem pela memória do Badauê. 
39 Canção Tempo Rei de Gilberto Gil, gravada no disco Raça Humana, de 1984. 
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Quando eu vejo as narrativas, mesmo as narrativas chamadas antigas, do 

Ocidente, as mais antigas, elas sempre são datadas. Nas narrativas tradicionais 

do nosso povo, das nossas tribos, não tem data, é quando foi criado o fogo, é 

quando foi criada a lua, quando nasceram as estrelas, quando nasceram as   

montanhas, quando nasceram os rios. Antes, antes, já existe uma memória 

puxando o sentido das coisas, relacionando o sentido dessa fundação do 

mundo com a vida, com o comportamento nosso, como aquilo que pode ser 

entendido como o jeito de viver. Esse jeito de viver que informa a nossa 

arquitetura, nossa medicina, a nossa arte, as nossas músicas, nossos cantos. (p. 

202) 

 

Para Krenak, na cultura ocidental, “é tudo coisa”, inclusive a natureza é coisificada, assim 

como os eventos são transformados em datas. “[...] tem antes e depois. Data tudo, tem velho e 

tem novo. Velho é geralmente algo que você joga fora, descarta, o novo é algo que você explora, 

usa. Não há reverência, não existe o sentido das coisas sagradas”. (p. 203) A noção do tempo 

sacralizado desse autor se aproxima das ideias afro-referenciadas acerca do Tempo, com as 

quais o nosso trabalho se imbrica.  

No entanto, mesmo sem perder de vista a dimensão sagrada do Tempo, reconhecemos 

que, em uma viagem que se lança pela memória, as datas são importantes não apenas enquanto 

marco dos acontecimentos. Mas, as datas também contribuem para uma melhor compreensão 

das motivações que fazem com que certos episódios ocorram de determinadas maneiras. Nesse 

sentido, a contextualização temporal acaba se tornando é de grande relevância. Numa tentativa 

de encontrarmos um meio termo para compreensão do tempo que sirva a este trabalho achamos 

pertinente observarmos algumas ideias que chega a antagonizar o pensamento não ocidental 

posto até agora. 

Já autores, como Alfredo Bosi (1992) – que, diga-se de passagem, tem descendência 

italiana – consideram justamente que a narrativa seja tributária do deus Chronos. De acordo 

com este crítico e historiador da literatura brasileira, “contar é narrar e contar é numerar. Contar 

o que aconteceu, exige que se diga o ano, o mês, o dia, a hora em que o fato se deu”. (p. 20)40 

Seguindo tal pensamento, como os fatos acontecem em uma sucessão, para que possam ser 

narrados, isto é, contados, eles precisam ser enumerados. Bosi, além de valorizar a força e a 

resistência existente na combinação de algarismos que formam as datas nas quais se 

desenvolvem determinados eventos, ele também considera as datas, em sua simplicidade 

                                                 
40 Convém observar que tanto o pensamento de Krenak quanto o de Bosi encontram-se na obra Tempo 

e História, onde Adauto Novaes (1992) reuniu uma coletânea de ensaios que se propõem justamente a 

refletir sobre o tempo.  
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aritmética, como índices que estabelecem relações imbricadas aos acontecimentos que elas 

fixam.  

 

Datas. Mas o que são datas?  

Datas são pontas de icebergs. 

O navegador que singra a imensidão do mar bendiz a presença dessas pontas 

emersas, sólidos geométricos, cubos e cilindros de gelo visíveis a olho nu e a 

grandes distâncias. Sem essas balizas naturais que cintilam até sobre a luz 

noturna das estrelas, como evitar que a nau se espedace de encontro às massas 

submersas que não se veem? 

Datas são pontas de icebergs. 

[...] Datas são números. (p. 19) 

 

No tempo cronológico defendido por Bosi, “o antes é a semente, o germe, a raiz do 

depois” (p. 21), pois, para ele, “o diálogo com o passado torna-o presente. O pretérito passa a 

existir, de novo”. (p. 29) Este autor, traz ainda à tona a ideia de um tempo polifônico – social, 

cultural e corporal – pulsante por traz dos eventos, fazendo com que haja um convívio, uma 

coabitação dos tempos. (p. 19) Paradoxalmente, Bosi pondera que “a cronologia, que reparte e 

mede a aventura da vida e da História em unidades seriadas, é insatisfatória para penetrar e 

compreender as esferas simultâneas da existência social”. (p. 30; 32) 

Outros autores dão notícias desse entendimento quanto a existência de múltiplos tempos. 

A acepção geográfica de Milton Santos (2006), por exemplo, considera a coexistência de um 

tempo histórico, considerado como sucessão e que, ao seu ver, é, portanto, abstrato; e de um 

tempo concreto que, tido como simultaneidade acaba sendo o tempo da vida de todos. (p. 104) 

Já nos limiares sociológicos da sua Memória Coletiva, Halbwachs (2003), como já vimos, 

estabelece conexões íntimas em espaço, tempo e dimensão social. Além disso, este autor aponta 

uma multiplicidade ainda maior de tempos: tempo matemático, tempo vivido (proposto por 

Bergson), tempo perdido, tempo real, tempo abstrato, tempo histórico, tempo comum, tempo 

universal, tempo individual e tempo coletivo ou social.  

Nos ocupemos do tempo social que é compreendido por Halbwachs como “uma 

representação coletiva do tempo – talvez ajustada aos grandes feitos da astronomia e da física 

terrestre”. (p. 113) Para Halbwachs, esse tempo social se opõe à duração individual, no entanto, 

sendo coletivo, o próprio tempo se encarrega de abranger e ligar “todas as durações individuais, 

uma a outra, em todas as suas partes, em sua própria unidade”. (p. 118) Sendo assim, o tempo 

tratado por esse autor é algo que se estende ao conjunto dos seres, mas que “não passa de uma 
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criação artificial, obtida por soma, combinação e multiplicação de dados tomados de 

empréstimo às durações individuais e somente a estas”. (p. 119)  

Para Halbwachs o tempo só importa se ele cumprir com a função de permitir a retenção 

e a lembrança de acontecimentos que nele se deram. (p. 124) Mesmo admitindo tal condição 

para que o tempo adquira importância, o autor pondera: “contudo, são as repercussões, não o 

acontecimento, que entram na memória de um povo que passa pelo evento, e somente a partir 

do momento em que elas o atingem”. (p. 130)  De volta à opinião de Bosi (p. op.cit.), ele afirma 

que “a memória carece de nomes e de números. A memória carece de numes (sic.)” (p. 19). 

Mas, simultaneamente, Bosi também toma por base a obra de Guimarães Rosa para considerar 

que “a linguagem não é só sintaxe, sequência, é também mito e poema”.  (p. 31) 

Foge das nossas intenções nesta excussão pelas veredas da memória do Afoxé Badauê, 

acirrar o debate sobre as múltiplas possibilidades de compreensão do tempo. Antes, 

pretendemos estabelecer neste trabalho um espaço mais dialógico e intercambial que possibilite 

que novas ideias sobre o tempo aflorem. Sendo assim, diante do exposto, importante firmarmos 

que a elaboração desta possível narrativa sobre a memória do Badauê faz imbricar 

simultaneamente, O Tempo e os tempos, como sugestiona o próprio título do texto de Bosi.  

O Tempo do Badauê, numa dimensão sagrada, nos recorda que, sendo um afoxé, o sujeito 

da nossa viagem se alinha ao hall de africanidades / africanias e está, portanto, conectado à sua 

própria ancestralidade e à memória da sua criação. Já os tempos do Badauê, nos possibilitam 

traçar uma contextualização mais cadenciada facilitando as compreensões dos acontecimentos. 

Sendo assim, a narrativa sobre o Badauê não se desenvolve de uma maneira meramente sintática 

ou cronologizada, mas também ela se faz mítica, poética e inventiva, como acontecia com o 

próprio afoxé.  

Inspirado no livro O Vendedor de Passados, de Agualusa (2011) o filme homônimo de 

Lula Buarque de Holanda (2015), inicia com uma narrador que adverte: “o passado é tudo 

aquilo que você lembra, imagina que se lembra, se convence que se lembra, ou finge que se 

lembra”. Eis um desafio para o pesquisador que se pauta na oralidade, que, conforme já 

anunciamos, pode ser chamado poeticamente de parteiro das lembranças (MONTENEGRO, 

2010-a) ou de arquiteto da memória (MONTENEGRO, 2010-b). Em que medida o passado 

que lhe é contado foi o passado que, de fato, aconteceu; em que medida este passado recontado 

é perpassado por exageros, omissões e/ou (re)criações? 
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Aqui, nos lançaremos numa reconstrução do Tempo e dos tempos do Badauê, dos 

momentos em que se desencadeou o seu surgimento, bem como dos seus anos iniciais. No 

primeiro momento, buscaremos contextualizar os anos 1970, trazendo à tona assuntos sócio-

políticos e comportamentais que teriam derivado aquilo que neste trabalho batizamos de 

energia odara, cujas vibrações podem ser percebidas nos âmbitos estéticos, artísticos e 

musicais. Como vamos notar, essa energia estava embebida, ao mesmo tempo, de dimensões 

sagradas e tradicionais, das transgressões da contracultura e do tropicalismo, das afirmações da 

negritude dos Panteras Negras, do Black Power, e, especialmente, do Black is beautifull. As 

vibrações dessa energia repercutiam sobretudo na juventude negra e seus movimentos. Se já 

podíamos perceber nuances da energia odara na Zorra, da Liberdade, muito mais a sentíamos 

nos Jovens Loucos, do Engenho Velho de Brotas. Após aprofundarmos na energia odara, 

focaremos justamente nos arredores do momento em que se deu o nascedouro do Badauê, 

buscando observar os mistérios que seus fundadores prenunciaram a existência. 

 

3.1. OS ANOS 1970, A JUVENTUDE NEGRA E A ENERGIA ODARA 

 

No álbum Maravilhas Contemporâneas, de 1976, o cantor e compositor Luiz Melodia, 

um dos ícones musicais da juventude negra brasileira dos anos 1970, afirma: “eu entendo a 

juventude Transviada/ e o auxílio luxuoso de um pandeiro”. Certamente, o filme Rebel Without 

a Cause, de Nicolas Ray (1955)41, que chegou ao Brasil com o título justamente de Juventude 

Transviada, serviu de inspiração para o olhar lançado por Melodia para as transformações 

inauguradas por sua juventude que “hoje pode transformar...”  

Já Caetano Veloso, na canção inicial do emblemático álbum Bicho, lançado em 1977, 

Caetano Veloso, utilizando-se de versos curtos, de fácil assimilação e de uma melodia alegre, 

pulsante e dançante, faz uma apologia mântrica àquilo que é odara: 

 

Deixa eu dançar 

pro meu corpo ficar odara 

Minha cara 

minha cuca ficar odara 

Deixa eu cantar 

Que é pro mundo ficar odara 

Pra ficar tudo jóia rara 

                                                 
41 Ver: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-1945/. Acesso em: 20/10/16. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-1945/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-1945/
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Qualquer coisa que se sonhara 

Canto e danço que dará42 

 

Aos olhos de Risério (1981), a emblemática canção Odara, de Caetano Veloso, era uma 

“música-manifesto”, cujo alcance não havia sido compreendido por analistas do panorama 

cultural daquela época. (p. 32) Vale lembrar que o período que sucedeu o golpe militar de 1964, 

foi considerado como anos de chumbo, nos quais os brasileiros viviam sucumbidos a uma 

acirrada censura e com a liberdade de opinião e expressão política severamente cerceada. Em 

outras palavras, podemos compreender o “ficar odara”, tão enfatizado por Caetano, como os 

anseios de mudança e as expectativas de liberdade, comportamento tido pelos mais 

conservadores como transviado, que perambulavam as ideias e as atitudes da juventude 

brasileira que, na década de 1970, se despedia das repressões e dos interditos advindos dos 

momentos mais severos da ditadura militar.  

No Brasil, e em especial na Bahia, completamente seduzidos e induzidos pelas 

provocações libertárias propostas pela contracultura que, já nos anos 1960, se alastrava pelo 

mundo ocidental, os jovens se permitiam vivenciar as mais ousadas e libertárias experiências. 

De acordo com Jorge Bondía (2002), “experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que 

nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca”. (p. 21) Sendo assim, aqueles 

jovens eram, portanto, profundamente tocados e perpassados pela própria vida, pela 

intencionalidade das relações, pela intensidade das emoções, pela liberalidade sexual, pelo uso 

de entorpecente e tudo o mais que propiciasse experiências. 

A Bahia, com destaque para os campos estéticos e musicais, se mostrava completamente 

aberta aos influxos dessas experimentações contraculturais, datando daquele período o 

surgimento de diversos grupos e movimentos artísticos. No campo musical, podemos citar, 

dentre outros, grupos como: Novos Baianos43 (1969 a 1979), formado por Moraes Moreira, 

Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca, Dadi Carvalho e Luiz Galvão; Doces Bárbaros44 

                                                 
42Odara, canção de Caetano Veloso. 
43Segundo um site dedicado ao grupo, foi “em pleno caos de 1969, em meio às ruínas das bananas e da 

antropofagia renascentista do tropicalismo, que surgem os malandros, loucos e imprevisíveis Novos 

Baianos”. Sobre o nome do grupo, o site explica: “Novos porque pós-Gil e Caetano; baianos porque 

sim. Ou, como conta Pepeu, porque o grupo ia se apresentar na Record e ainda não tinha nome; então, 

na hora deles entrarem em cena, um funcionário da emissora gritou: - Chama aí esses novos baianos!”. 

Ver site: http://novosbaianos.zip.net/intro.html (acessado em: 17/10/2016). 
44 Grupo formado com a finalidade de fazer uma turnê em celebração aos 10 anos das carreiras 

individuais dos quatro artistas, com quinze novas canções compostas especialmente para a ocasião. 

Dentre as características mais marcantes do grupo, a brasilidade, o regionalismo e a naturalidade dos 

seus integrantes. Temas relacionados aos orixás e a religiosidade de matriz africana aparecem em 

http://novosbaianos.zip.net/intro.html
http://novosbaianos.zip.net/intro.html
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(1976), formado pelo próprio Caetano Veloso, além de Gilberto Gil, Gal Costa e Maria 

Bethania; e A Cor do Som (1977-1985), formado originalmente pelos músicos Armandinho 

Macedo, Dadi Carvalho, Mú Carvalho, Guilherme Maia e Gustavo Schroeter. 

Um dos jargões amplamente utilizados por Caetano Veloso diz que a Bahia é linda. 

Odara, sendo o belo, é lindo também. Caetaneando, podemos, então, inferir que a Bahia é 

odara. Dentre as muitas leituras possíveis para canção-mantra Odara, intuímos que o mundo 

odara, repleto de “qualquer coisa que se sonhara”, em tempos sucessores de intentos repressivos 

violentos, seria, pois, um nirvana libertário que aquela juventude alcançaria pela música, pela 

dança, pela visualidade e por outras transas, para utilizarmos uma expressão da época. Pelos 

grupos citados acima, por equipamentos culturais transformados em pontos de encontros da 

juventude, como era o ICBA e o Teatro Vila Velha, pelas ideias, pelos corpos, pelos ideais, 

pelos comportamentos, pelas roupas, enfim, por todos os cantos da Bahia dos anos 1970, 

circulava aquilo que aqui chamamos de energia odara45. 

Ao nosso ver, a energia odara configura-se enquanto categoria criada para abarcar os 

modelos estéticos e comportamentais experimentados e expressados pela juventude baiana 

setentista e, de uma maneira muito especial pela juventude negra. Na vibração da energia 

odara, tanto se fazem notórias as nuances libertárias do movimento contracultural, quanto os 

matizes afirmativos da negritude estampadas no combate ao racismo a partir da superação da 

autoestima. A vibração da energia odara tem uma sonoridade furta-cor que mescla, mas sem 

amalgamar, sons dos mais diversos tempos e lugares especialmente da diáspora africana. A 

energia odara está conectada às africanidades e africanias, mas sem fechar-se exclusivamente a 

elas, ou sem fecha-las aos influxos de outras possibilidades.  

Na vibração da energia odara, o discurso político, o discurso libertário, o discurso de 

combate ao racismo, perpassam pela estética, e a autoestima é conduzida por comportamento 

comportamentos de superação. A juventude baiana setentista que tanto era influenciada pela 

energia odara, quanto a difundia, era movida por movimentos socioculturais e estéticos que 

despontava no Brasil e no mundo. Mais do que uma moda, o movimento contracultural e a onda 

hippie se espalhavam a passos largos, dando aos jovens coragem e ousadia para modos de vida 

mais libertários e até para a desobediência civil.   

                                                 
diversas canções. Ver o documentário, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z-

IwkP5AOi4 (acessado em: 17/10/2016). 
45 Convém informar que esta expressão deriva das instigações feitas pelo professor Milton Moura com 

relação a palavra odara, à qual ele atrela ao Badauê (informação verbal).  

https://www.youtube.com/watch?v=z-IwkP5AOi4
https://www.youtube.com/watch?v=z-IwkP5AOi4
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Armando Almeida (2010), ao analisar, diga-se de passagem, “a política inaugurada pelo 

Ilê Aiyê [a partir de 1974]”, observa a contracultura “enquanto síntese de um conjunto de 

manifestações culturais que eclodiram no final dos anos [19]60 do século passado”. (p. 11) Para 

este autor, “a contracultura foi contraditoriamente um típico fenômeno de massa [ao qual] a 

Bahia não ficou incólume”, que contribuiu com a formação de algumas das identidades baianas, 

ditas pós-modernas, que estiveram associadas a este momento. (p. 12) Por um lado, este 

movimento atingia as massas, por outro, havia um comprometimento com uma nova 

consciência, “queria-se uma nova era na era de Aquarius” (p. 16), contribuindo para que uma 

onda hippie se alastrasse pelo Brasil e pela Bahia. Segundo Almeida,  

 

aqui, optou-se pelo hippie para designar aquele ator social em questão, e 

contracultura para designar um movimento ou fenômeno social, capaz de 

reunir um largo universo de atores sociais identificados com uma grande 

insatisfação quanto ao modo ocidental de viver e de ver o mundo. (p. 10) 

 

Já Walmir Monteiro (2007), por sua vez, observa que 

 

no final da década de [19]60 e início dos anos [19]70, tornou-se comum a 

presença de jovens andarilhos pelos campos e cidades. Cultivavam um visual 

feito para chocar, com cabelos longos, barbas por fazer, e mochilas 

penduradas nas costas. Tratava-se dos hippies. O desinteresse pela 

formalidade, o culto ao descaso e a maneira despojada de viverem, atraiam a 

atenção dos demais jovens e adolescentes, ansiosos por novas experiências e 

emoções. (p. 31) 

 

Em se tratando da Bahia, importante ainda atentarmos para as transas estabelecidas pela 

contracultura e pelo movimento hippie, com as questões da negritude. Para combater o racismo, 

a partir dos asnos 1960, movimentos estéticos e políticos contribuíam com uma elaboração 

identitária de superação e valorização da autoestima negra. Não se tratava de uma exclusividade 

do contexto baiano e brasileiro, nem estava restrita ao cenário cultural.  

De uma maneira geral, o mundo ocidental, passava por acirradas transformações também 

na esfera política, econômica e social. Almeida (2010) credita, às constantes reelaborações no 

movimento estudantil, a responsabilidade de potencializar os jovens enquanto protagonistas da 

“significativa onda de manifestações contraculturais”. A partir disso, passou-se a incluir na 

pauta política “as chamadas questões das minorias, perpassando aquelas relacionadas a “gênero, 

sexo, liberdades individuais e de raça”. (p. 9) Risério (1981), por sua vez, ao defender o 

movimento, assegura que 
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aliás, digam o que disserem da “contracultura”, uma coisa é verdadeira: mais 

do que jogos florais de uma juventude docemente dourada e pacífica, este 

movimento estético-existencial que foi a “contracultura” propiciou, no Brasil, 

um encontro direto, face a face, entre setores jovens marginalizados e setores 

jovens economicamente privilegiado, nas grandes cidades brasileiras. (p. 23) 

 

Podemos, portanto, considerar a energia odara – enquanto elemento formador das 

identidades experimentadas pela juventude brasileira, e especialmente baiana, dos anos 1970 – 

tinha nítidas influências diretas do movimento contracultural e hippie mundial, bem como dos 

movimentos de combate ao racismo. Tomamos por identidade, “uma coalescência de estilos, 

de conduta, de hábitos de pensamento e padrões de avaliação mutuamente correspondentes 

(ainda que às vezes conflitantes)”, considerando que “toda identidade humana é construída e 

histórica”. (APPIAH, 1997, pp. 242-3 apud. PINHO P. d., 2004, p. 81) Sendo assim, nessa 

categoria denominada de energia odara se perfaz elaborações identitárias e como, tal, ela é 

processual, fluída e flexível às relações do tempo e do espaço. A energia odara tanto pode ser 

uma manifestação indivídual, quanto coletiva. Segundo Môa do Katendê, energia odara é 

 

aquela energia boa, leve, agradável a si próprio e aos seus semelhantes. A 

própria força enigmática dos Orixás, Inkices, Voduns e Caboclos do nosso 

universo místico do candomblé, por exemplo. Foi e ainda continua sendo o 

axé da Ladeira de Nanã. E eu sou muito grato a toda essa energia. Que me 

fortalece e me faz alimentar muita gente pelo Brasil e por aí afora. Sou 

inspirado por todos eles. (Entrevista, 2016) 

                  

 Para além disso, Energia Odara, como já diz a própria expressão, tem vibração de Exu 

em seu estado mais intenso, é a possibilidade de corporificação de tudo que esse orixá em sua 

dijina (nome) Odara, representa – o movimento, o belo, o bom, o positivo, a felicidade. Em sua 

encruzilhada, cruzam-se, interagem-se e modificam-se: liberdade e contestação, exuberância, 

excentricidade e extravagância, misticismo, desbunde e teluricidade; tradição e transgressão. 

Nada que é tocado por esta energia permanece do mesmo jeito. As danças, os corpos, as caras, 

as cucas, os cantos, do mundo sonhado, como prenunciado por Caetano, pelos jovens negros 

baianos dos anos 1970, tudo tocado pela energia odara.  

Na energia odara, também paira a atmosfera esotérica, a cabeça, o corpo e a alma 

precisavam ficar odara, estar em plena harmonia – mens sana in corpore sano46. Além da 

                                                 
46 Citação latina, atribuída ao poeta romano Juvenal, traduzida como: “mente sã em um corpo são”. 
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canção Odara, ao percorrer alguns álbuns lançados naquela época, encontramos outras ideias 

que reafirmam as sintonias estabelecidas pela energia odara tanto com a contestação e a 

transgressão, quanto com o telúrico. Na terceira faixa do lendário álbum “Canceriana Telúrica”, 

lançado em 1981, por exemplo, Baby do Brasil, àquela época ainda denominada de Baby 

Consuelo, pregava misticamente: 

 

Fecho os olhos entrego o ser 

Para ser telúrica 

Alma e corpo compreender 

Para ser telúrica 

Penso em ti no meu agir 

Para ser telúrica 

Não aceito preconceito 

Para ser telúrica 

A ideia ilumina 

Dá o toque e anima [...]47 

 

Como já dito, as questões raciais também pautam a energia odara. Ao tratar de tais 

questões, Almeida (2010) nos dá ainda notícias sobre as influências que os negros baianos 

passaram a receber daquilo que ele denomina de “internacionalização do posicionamento dos 

negros americanos” (p. 11), que teve a música pop como principal difusor para as massas. O 

cantor estadunidense James Brown teria sido, aos olhos do autor um dos principais responsáveis 

por viabilizar a “universalidade de uma ‘nova consciência’” e propiciar o diálogo entre jovens 

ocidentais. (p. 12)  

Patrícia Pinho (2004) ao defender a ideia de que “as culturas negras, muito mais do que 

resultantes de uma herança africana original, tem se construído a partir de dinâmicos processos 

no interior do Atlântico Negro48”, reafirma, portanto, o pensamento hobsbawaniano acerca da 

invenção das tradições. Mais do que isso, a autora apresenta um panorama evolutivo das 

relações identitárias e de identificações que os afrodescendentes espalhados pela diáspora 

estabelecem entre si e com a própria África, cujas ocorrências, são evidenciadas pela obra 

gilroyana justamente no campo da música. Esta autora pontua ainda que as reflexões sobre tais 

relações teriam sido iniciadas ainda no século XIX, mas só nas primeiras décadas do século 

                                                 
47 Telúrica, canção de Baby do Brasil e Jorjinho Gomes. 
48 Grifamos a expressão cunhada por Gilroy (2001[1993]) que afirma que “as realizações intelectuais e 

culturais das populações do Atlântico negro existem em parte dentro e nem sempre contra a narrativa 

gloriosa do iluminismo e seus princípios operacionais”. (p. 113)  
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seguinte, teriam se fortalecido a partir do pan-africanismo, cuja organização se deu inicialmente 

na Europa e depois se espalhou por várias partes da América.  

De acordo com Pinho, a principal reivindicação do pan-africanismo teria sido “a 

unificação do continente africano e a aliança concreta e progressista com uma diáspora unida”, 

criando a ideia da existência de uma África como “comunidade imaginada”49, ou ainda, como 

prefere a autora, “imaginária”. (p. 28) Já a partir de 1910, o pensamento do ativista jamaicano 

Marcus Garvey, de que todos os negros seriam irmãos entre si, filhos da Mama África, teria se 

difundido não somente na Jamaica, mas também nos EUA e na própria África. Na década de 

1930, surgiam cada vez mais adeptos na Europa, África e Américas do “movimento da 

Negritude”, elaborado a partir da literatura e ampliado para outras áreas culturais, e “adquirindo 

ainda novos significados e influenciando as manifestações negras que se seguem por todo 

século XX”. (p. 29) 

A partir da década de 1960, Pinho aponta que a expressão “diáspora africana, ou negra” 

teria se popularizado, partindo dos Estados Unidos e do Caribe e “tendo sido amplamente 

divulgada por intelectuais e movimentos políticos negros”. (p. 30) Em 1966, dá-se, então, a 

criação do Black Panther Party – Partido dos Panteras Negras50, organização 

política extraparlamentar que defendia a resistência armada contra a opressão dos negros e tinha 

como objetivo inicial patrulhar os guetos para proteger seus moradores contra a violência 

policial. Não foram poucos os confrontos e tiroteios entre os Panteras Negras e a polícia, em 

diversas cidades dos EUA. O punho erguido é um símbolo marcante do partido, ainda utilizado 

por militantes negros em alusão autodefesa proposta. 

Notemos que, ainda nos entremeios dos anos 1960 e 1970, acontece a inauguração de um 

novo elo entre culturas negras diaspóricas e a Mama África, presente em diversos elementos 

amplamente difundidos  como: a soul music norte-americana, com destaque para a performance 

musical e corporal de James Brown; os ideais do Black is Beautiful – ser negro é lindo; os 

discursos do Movimento Black Power nas vozes de Malcom X e de Matin Luther King; as 

publicações Roots de Alex Halley e ainda de Black Power, de Richard Writh, esta última feita 

ainda na década anterior; o rastafaranismo jamaicano iniciado ainda nos anos 1920 sob 

                                                 
49 Retomemos o conceito, já tratado no item 2.1, “comunidades imaginadas”, cunhado por Anderson 

(2008). 
50 Sobre os Panteras Negras, ver também: https://www.marxists.org/history/usa/workers/black-panthers/ 

(acessado em: 26/09/2016). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extraparlamentar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extraparlamentar
https://www.marxists.org/history/usa/workers/black-panthers/
https://www.marxists.org/history/usa/workers/black-panthers/
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influência do pensamento garveyniano; o reggae também jamaicano, tendo Bob Marley como 

seu principal expoente; dentre outros. (PINHO P. d., 2004). 

Naquele mesmo período, expoentes do samba e de músicas de terreiro também surgiam 

no cenário nacional. Do Rio de Janeiro, por exemplo, Clementina de Jesus, a Rainha Quelé, 

descoberta por como era conhecida, Hermínio Bello de Carvalho, com sua voz gutural, entoava 

sambas, sendo o partido alto sua maior expressão, jongos, corimãs e cantos de trabalho. Já na 

da Bahia, um grupo chamado Os Tincoãs, com arranjos vocais aprimorados, acompanhados por 

violão, atabaque e agogô, despontou para o cenário musical com uma mescla de sambas e cantos 

litúrgicos do candomblé adaptados. A sonoridade dos Tincoãs é denominada por Mateus 

Aleuia, o único que ainda permanece vivo e em plena forma musical, de afro-barroco.  

Notícias de toda a efervescência que vinha acontecendo no cenário mundial diaspórico, 

tanto no campo político, quanto estético, e especialmente musical, chegavam ao Brasil e 

alcançavam sobretudo a juventude negra das camadas mais populares. Na música, bastante 

inspirados por James Brown, despontavam nomes como Cassiano, Tony Tornado, Tim Maia, 

Don Filó, a banda Black Rio, dentre outros responsáveis por introduzir a soul music e o funk 

nas pistas de dança dos bairros populares51. A canção Podes crer amizade, de Toni Tornado, 

trazia no título e no refrão uma expressão que se tornaria um dos jargões bem popularizado 

entre os jovens, “podes crer”52. E mais pro final da década, começa também a despontar nas 

discotecas uma sonoridade mais dance, cujo disco A noite vai chegar, de Lady Zu, é uma das 

referências.  

Salvador não se manteve alheia a toda essa movimentação que vinha acontecendo na cena 

negra mundial e nacional e rapidamente estabeleceu aquilo que Osmundo Pinho (2005) trata 

como “conexão desterritorializada com fluxos simbólicos mundiais e da diáspora”  (p. 128), e 

que vinha alcançando proporções massivas. Ao rememorar os movimentos que a juventude 

                                                 
51 O paraibano Cassiano, é considerado o precursor da soul music brasileira. Da parceria com Tim Maia, 

sugiram diversas composições gravadas tanto por eles quanto por outros difusores da música soul. 

Considerado o soulman da música brasileira, Tim Maia chegou a ser classificado pela revista Rolling 

Stones Brasil como o melhor cantor brasileiro de todos os tempos, em 2012 (edição 73), e 9° maior 

artista da música brasileira, em 2008 (edição 25). Vide: http://rollingstone.uol.com.br/edicoes/ (acesso 

em: 12/09/2016). Dom Filó foi produtor da primeira banda Black Rio, que na década de 1970 agitou os 

bailes soul do Rio de Janeiro. Vide, respectivamente: http://www.cultne.com.br/o-dom-de-ser-negro-

dom-filo-e-cultne-na-revista-raca/, http://www.bandablackrio.com/. (acesso em: 12/09/2016). 
52 Tendo morado por 5 anos nos EUA, na década de 1960, o cantor e ator Tony Tornado, cujo nome é 

encontrado grafado ora com “i” ora com “y”, ao retornar para o Brasil, sob forte influência de James 

Brown, também foi um dos responsáveis por introduzir o soul e o funk na música brasileira. Em 1970, 

destacou-se, tendo sido o vencedor da fase brasileira do V Festival Internacional da Canção com a 

canção soul “BR-3”. 

http://rollingstone.uol.com.br/edicoes/
http://rollingstone.uol.com.br/edicoes/
http://www.cultne.com.br/o-dom-de-ser-negro-dom-filo-e-cultne-na-revista-raca/
http://www.cultne.com.br/o-dom-de-ser-negro-dom-filo-e-cultne-na-revista-raca/
http://www.cultne.com.br/o-dom-de-ser-negro-dom-filo-e-cultne-na-revista-raca/
http://www.cultne.com.br/o-dom-de-ser-negro-dom-filo-e-cultne-na-revista-raca/
http://www.bandablackrio.com/
http://www.bandablackrio.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_da_Can%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_da_Can%C3%A7%C3%A3o
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Soul
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-3_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-3_(can%C3%A7%C3%A3o)
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organizava e desenvolvia no Engenho Velho de Brotas, encontramos nos relatos de Moa do 

Katendê pistas reveladoras de como aconteciam os fluxos culturais e o que estava acontecendo 

no mundo chegava e influenciava os jovens daquele bairro: 

 

[...] Aqui [o movimento da juventude] era muito forte. Tinham muitas festas 

nas casas, né, as domingueiras, ou quando não, festa assim popular, São João, 

Natal. Então, geralmente, pessoas que tinha casas e eram pessoas animadas, 

porque nem toda casa também abria pra fazer festa, né. Então, naquela época, 

década de 70, eu lembro que tinha a influência do soul, do James Brown, dos 

Jacksons Five e tudo. Então, existia aqui aquela coisa da competição de dança 

[...] eu lembro que tinha a influência do soul, do James Brown, dos Jacksons 

Five e tudo. Então, existia aqui aquela coisa da competição de dança [...] O 

movimento punk, o pessoal do black power, da discoteca e tal. Então, a gente 

ia muito pra festa pra brincar, na verdade, a gente quase que nem dançava 

junto, era mais a coisa do solo, de desafio no salão de quem dançava mais. Foi 

um momento muito bom, entendeu? Assim, legal, porque o bairro se 

fortaleceu também [...]. (KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

Katendê além de reportar-se ao seu bairro, chama a atenção para o bairro da Liberdade, 

que já participava ativamente da movimentação da negritude da cidade, antes mesmo da criação 

do Ilê Aiyê (1974), que teria sido a primeira agremiação carnavalesca a ser categorizada como 

“bloco afro”53. Embora em diversos bairros da cidade, como no próprio Engenho Velho de 

Brotas, o movimento da juventude negra estivesse se intensificando, falas como a de Katendê 

nos sugere que a Liberdade e o Curuzu funcionavam como um portal de acesso às tendências 

estéticas de outras cidades diaspóricas do Brasil e do mundo. A Liberdade, ao assumir um 

importante papel de difusor de elementos estéticos, visuais e sonoros para os diversos bairros 

de Salvador, fazia isso com tanta propriedade que mesmo jovens negros atuantes de outros 

bairros chegavam a acreditar que aquela movimentação estética estaria sendo forjada ali 

mesmo, desconhecendo, muitas vezes, as origens primárias. Katendê observa ainda: 

 

eu percebia que vinha muita gente da Liberdade também, que se destacava já, 

né, por tudo, pela coisa da moda... A gente achava que eles que tavam 

lançando a moda. Na verdade, eles estavam sofrendo influência americana, 

das roupas que vinha de lá. Mas eles saiam na frente, né? E eles vinha pra cá 

também e tinha muita disputa de salão [...] Era uma coisa muito boa. 

(KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

                                                 
53 Embora, só a partir do Ilê, a imprensa e os organizadores do carnaval tenham forjado esta categoria 

de “bloco afro”, importante destacar que, desde o século XIX, já existiam outros formatos de 

agremiações, como batucadas que poderiam ser também consideradas como Bloco Afro.  
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Naquele cenário de plena afirmação da negritude, porém, o racismo ainda imperava em 

Salvador, inclusive no carnaval, onde, naqueles chamados “blocos de barão”, a classe média 

branca vetava a participação de negros em seus desfiles. Foi a partir deste contexto dicotômico 

que, em 1974, um grupo de jovens afrodescendentes moradores da Liberdade, que já atuavam 

na cena cultural da cidade em um grupo que denominavam de “A Zorra”, “resolvem formar um 

bloco só de negros, chamado Ilê Aiyê, Mundo Negro, numa tradução livre” (PINHO O. S., 

2003, p. 11) Segundo Almeida (2008), 

 

a ação que se desencadeia com o Ilê Aiyê, forjada por jovens negromestiços 

da periferia de Salvador, e que rapidamente repercute sobre o cotidiano da 

cidade, alterando-o profundamente, tem marcas muito próprias. A sua política 

não transita pelas vias tradicionais. Ela é de uma outra natureza. Opera sobre 

o campo das práticas culturais. Opera mudanças de comportamentos e de visão 

de mundo. Não por acaso, é a partir daquele momento que a população 

negromestiça baiana, maciçamente, se dá conta de que também o negro é 

lindo. (p. 3) 

 

Embora se tenha notícias empíricas de que os movimentos da negritude àquela época 

estavam estourando em diversos bairros de Salvador, como Uruguai e Calabar, a bibliografia 

consultada faz fortes alusões à Liberdade, que não nos furtaremos de trazer à baila para ilustrar. 

No início da década de 1970, Na Liberdade, A Zorra seguia tramando aquilo que se tornaria o 

Ilê Aiyê, que, ao ser categorizado pela imprensa e pela organização oficial do carnaval como o 

primeiro bloco afro, passaria a ser conhecido como “o mais velho dos velhos”. De acordo com 

Pinho (2003), o Ilê Aiyê, já em seu primeiro desfile, em 1975, teria inaugurado “uma nova 

atitude dos negros baianos, uma atitude representada pelo ‘orgulho negro’, pela reinvenção de 

si, pela atenção aos fluxos globais da diáspora africana, etc.” (p. 21) Este movimento, porém, 

teria sido duramente criticado pela imprensa e pela elite branca da época, que chegaram a 

considerar que o Ilê Aiyê, ao admitir que apenas negros poderiam sair no bloco, estaria 

praticando racismo reverso. 

Em matéria publicada pelo jornal A TARDE, em 12 de fevereiro de 1975, encontramos 

evidências da maneira preconceituosa como as agremiações carnavalescas formadas por negros 

eram tratadas pela imprensa. E esta não era uma prática recente. Como veremos mais adiante 

no trecho em que nos debruçaremos sobre os afoxés, já nas análises feitas por autores como 

Nina Rodrigues (2010 [1932]) e Manoel Querino (1938), era notória a forma depreciativa como 

a imprensa e alguns intelectuais se reportavam as expressões culturais negras, desde o final do 

século XIX. Taxando o Ilê Aiyê de “Bloco racista” e ainda, utilizando-se de várias expressões 
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pejorativas, o jornal faz ainda uma apologia ao questionável mito da democracia racial, tão 

pungente na obra de Gilberto Freire (2006), amplamente criticada pelo movimento negro 

brasileiro que se fortalecia a partir década de 1970. Afirmou categoricamente o jornal: 

 

Não temos felizmente problema racial. Esta é uma felicidade do povo 

brasileiro. A harmonia que reina entre as parcelas da população provenientes 

das diferentes etnias constitui, está claro, um dos motivos de inconformidade 

dos agentes de irritação que bem que gostariam de somar aos propósitos das 

lutas de classes, o espetáculo da luta de raças. Mas isso, no Brasil, eles não 

conseguem. (Jornal A Tarde, 12.02.1975) 

 

FIGURA 7 - Matéria do Jornal A Tarde sobre o Ilê Aiyê, de 12.02.1975. 

 

Fonte: Museu Digital do Ilê Aiyê. 

 

O Jornal A Tarde não foi o único a desconhecer as ideias de valorização do “Mundo 

Negro”, do “Black Power”, do “Negros pra você”, já amplamente disseminadas pela juventude 

negra no âmbito mundial. Outros tantos veículos de comunicação, intentavam fechar os olhos, 

ou mesmo difamar os ideais da juventude negra amplamente difundida por diversos agentes de 

bairros periféricos da cidade, com destaque para os “mocinhos do Ilê Aiyê”, a quem eles tinham 

como “agentes de irritação”. Vale ressaltar que àquela altura, não apenas o grupo A Zorra, da 

Liberdade, cumpria este papel de difusor das notícias e tendências do mundo negro, mas 
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diversos outros grupos culturais iam sendo constituídos por jovens negromestiços em diversos 

pontos da cidade, especialmente, nos bairros mais populares. Aqui, vamos destacar um grupo 

que desempenhava esta função no Engenho Velho de Brotas. 

 

3.2. “MISTERIOSAMENTE, O BADAUÊ SURGIU...”54 
 

 

Fale o que for 

Mas não esqueça 

Que o Ilê é uma beleza 

Podes crê 

Ô Ô Ô 

Podes crê 

Ô Ô Ô Ô 

Podes crê 

De longe se nota 

A sua riqueza 

Esmagando sua tristeza 

E o povo com certeza 

Vai aplaudir 

Ô Ô Ô Ô 

Na liberdade 

Ô Ô Ô Ô 

E na cidade 

Sua crioulada engalanada 

Cem por cento emocionada 

Delirando toda massa 

Cantando assim: 

Badauê 

badabá auê auê 

Badabá auê auê 

Badabá auê auê 

Bada Badabá55 

 

Na canção Bloco Beleza, Katendê satiriza falas que naquele momento eram comuns de 

serem lançadas contra o movimento desencadeado pelo Ilê Aiyê, como o exemplo do jornal A 

Tarde apontado anteriormente. O compositor se vale de uma gíria da época amplamente 

difundida por Tony Tornado, “podes crer”56. Ele já inicia alertando para a beleza do Ilê Aiyê: 

“fale o que for mais não esqueça que o Ilê é uma beleza, podes crer”, e aponta também a beleza 

                                                 
54 Badauê. Canção de Moa do Katendê, gravada por Caetano Veloso no disco Cinema Transcendental, 

de 1979. Ver: Anexo A. 
55 Bloco Beleza, também conhecida como Badauê, canção de Moa do Katendê. Ver: Anexo A. 
56 Podes crer, canção de Tony Tornado, gravada em seu segundo álbum, de 1972. 
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e a emoção dos negros que saiam no Ilê, contagiando a multidão “sua crioulada engalanada, 

cem por cento emocionada, balançando toda massa e o povo cantando assim, Badauê”. E o 

refrão que fez a poeira subir na quadra de ensaios do Ilê, fazendo inclusive a comissão julgadora 

pedir para que Moa parasse de cantar, tamanha euforia causada dizia sonoramente: “Badabá 

auê auê, Badabá auê, Badabá auê, Bada bada auê”. Relembra ainda Katendê: 

 

Ai esse festival não teve jeito não, ainda nós trouxemos o caneco pra casa, deu 

uma confusão danada [...] Era um refrão que levantava poeira. Naquele tempo, 

o ensaio do Ilê era na ladeira, a ladeira de barro, a ladeira já era asfaltada, mas 

só que o terreno era de barro. Muito parecido com a Ladeira de Nanã, onde 

nós ensaiamos o Badauê, que também era uma ladeira de pedra, mas pra 

dentro era barro, então sempre subia a poeira. E lá também. Então, quando a 

gente começou a cantar, ai subiu aquela poeira, ai a comissão julgadora 

mandou parar, né?, porque virou um reboliço, virou tipo como se fosse uma 

pancadaria, mas o pessoal tava dançando mesmo, né?, eu vi que tava 

dançando, ‘não, o povo tá dançando’, ‘não, tão brigando’. Ai eu parei de 

cantar, ai eu pedi calma, pra acalmar, ai disse: ‘oh, gente, eu preciso cantar a 

música, senão vão desclassificar a música, se vocês não ouvirem a música, a 

comissão não julgar bem, eu vou perder a música e vou sair daqui muito 

chateado’. Ai, a galera baixou a bola, baixou a poeira, eu cantei a música toda, 

cantei a música toda como a comissão pediu. Ai, pronto, ai, classificaram a 

música em primeiro lugar. (KATENDÊ, 2016) 

 

Com o sucesso que Bloco Beleza fez na Liberdade, os Jovens Loucos voltaram para o 

Engenho Velho trazendo não apenas o troféu, ou “caneco”, como prefere Katendê que afirma 

que o grupo saiu caminhando da Liberdade para o Engenho Velho, cantando a canção 

vencedora. A euforia deu ainda aos jovens a motivação de criar um bloco que se tornasse o 

representante do seu bairro, à altura do Ilê que, aos olhos deles, era o para a Liberdade. Mesmo 

o Engenho Velho já se destacando no carnaval em blocos como Os Românticos, Cá te espero, 

Bafo de Gato, os Jovens Loucos talvez ainda sentiam era de um representante que exaltasse a 

negritude do bairro, como era o caso do Ilê Aiyê, na Liberdade. 

Convém destacar que, a repercussão que as composições de Katendê vinham alcançando 

nos festivais dos diversos blocos do próprio bairro e de outros, como Apaxes do Tororó, Melô 

do Banzo, Os Românticos e o Ilê Aiyê, gerou convites ao compositor, que também era 

percussionista e capoeiristas, a integrar outros grupos culturais da cidade. A exemplo do grupo 

Viva Bahia57, com o qual embarcou para uma turnê pela Europa, passando por diversas cidades 

de países como Portugal, Itália, Alemanha e Espanha.  

                                                 
57 Grupo criado na década de 1960 pela etnomusicóloga Emília Biancardi, então professora do Instituto 

Normal Isaías Alves, o colégio ICEIA, teria sido o primeiro grupo parafolclórico do Brasil, um dos 
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Enquanto Moa excursionava pela Europa, os Jovens Loucos continuavam suas atividades, 

ensaiando na Capela, reunindo-se no Doce Vida e apresentando-se pela cidade. Ainda com as 

inquietações geradas a partir do festival do Ilê, de que o Engenho Velho precisava ter um bloco 

que o representasse com mais ênfase, nos encontros do grupo também se davam as tramas para 

que isso acontecesse. Moa relata que, mesmo estando pela Europa, continuava em contato com 

os Jovens Loucos, por meio de cartas58 e a ideia de criarem um bloco foi sendo burilada até 

chegarem ao formato daquilo que se tornaria o Afoxé Badauê: 

 

A ideia de fazer o Badauê, na verdade, surgiu com o grupo, o Jovens Loucos. 

Eu viajando e eles mandando carta pra mim. Naquele tempo, era na base da 

carta, né? E eu respondia: “Vocês tão reunindo pra que?”. “Pô, a gente tá com 

a ideia de fazer um bloco”. E eu respondia assim: “Olha, eu tenho receio de 

fazer um bloco”. E a galera respondia assim: “Por que não um bloco?”. “Não, 

porque eu não quero concorrer nem com o Ilê Aiyê, que eu já fui campeão de 

lá, Os Românticos também é um bloco do bairro, eu ganhei o festival, vai criar 

muito atrito ai”. Ai, eu mandei uma... respondi assim: “E se a gente fizer um 

afoxé?”. Ai a galera pirou. Não, mais um afoxé é perigoso”. O pessoal tinha 

medo, né?, que ai mexia muito com o fundamento e tal... Ai eu disse assim: 

“Oh, então, vamos fazer o seguinte, deixa eu chegar ai no Brasil que a gente 

resolve isso”. (2016) 

 

Moa recorda que, no retorno para o Brasil, em data não precisa, mas que intuímos ter 

acontecido ainda no primeiro trimestre de 1978, ao reencontrar o grupo, eles já não queriam 

mais falar do Jovens Loucos, o assunto agora girava em torno da criação do bloco que 

representasse a juventude negra do Engenho Velho de Brotas. Após muitos debates, acabou 

prevalecendo a intuição de Moa de que, ao invés de criarem um bloco que concorresse com os 

Românticos, ou um bloco afro que concorresse com o Ilê Aiyê e Melô do Banzo, eles deveriam 

criar um afoxé, mesmo em meio aos receios do grupo de “mexer com os fundamentos do 

Candomblé”59.  

Numa tentativa de levantar os nomes daqueles que teriam participado da criação do 

Badauê, apelamos para a memória de dois dos seus fundadores já que na bibliografia consultada 

nos deparamos com alguns equívocos quanto a estes nomes. Embora documentos como atas e 

                                                 
grandes responsáveis pela internacionalização da capoeira. Ver mais sobre o grupo e sua fundadora no 

blog oficial da Coleção Emilia Biancardi: http://colecaoemiliabiancardi.blogspot.com.br/ (acessado em 

14/09/16). 
58 Infelizmente, não tivemos acesso a estas cartas, pois como afirma o próprio Moa, ele nunca teve o 

hábito de guardar nada, a não ser algumas músicas. 
59 No próximo trecho da viagem, apresentaremos elementos que possibilitaram a diferenciar o afoxé de 

outras agremiações carnavalescas. 

http://colecaoemiliabiancardi.blogspot.com.br/2008/09/trajetria.html
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registros pudessem trazer algumas informações mais oficiais, neles, porém escapariam alguns 

nomes que por ventura não tenham chegado a ocupar algum cargo no Badauê, mas que tenha 

dado contribuições à sua concepção. 

Nívea Barbosa do Santos (2010), por exemplo, informa que o Badauê teria sido fundado 

por “Môa do Katendê, Geraldo Badá e Negrizu”60. Já Nelson Cadena (2014), afirma que o 

Badauê teria sido “fundado por Jorge Sacramento de Santana [Jorjão Bafafé], Moa do Catendê 

(compositor, uma de suas mais expressivas lideranças), Didi, Nelsinho, Juthay, Tremedeira e 

Edinho”. (p. 187) Katendê, por sua vez recorda:  

 

ai faziam parte, Nelsinho, Tremedeira, Didi – esses ai tão vivos, né. Carlinhos, 

Negão, Jaime, Cosme e Damião – eram dois irmãos, tem outros que eu não 

consigo lembrar agora [...] E ai, Jurandi, Didi, que funda o Badauê também 

comigo, um dos fundadores, ele estudando no Góes Calmon descobre Jorjão, 

‘eu conheço um morador do bairro, o nome dele é Jorge, Jorge Sacramento, e 

ele tem umas ideias assim legais, eu até dei um toque pra ele que a gente tava 

fazendo uma reunião, e o que é que você acha de chamar ele pra cá? 

(KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

Foi assim que, segundo narra Katendê, o Jorjão Bafafé mesmo sem ter feito parte do 

Jovens Loucos, também passou a contribuir para a concepção original do Badauê. Jorjão, que 

também era compositor e percussionista, possuía ainda uma música estourada no Ilê Aiyê, 

chamada “Olorum Bafafé”61, defendida por sua irmã Jacira Bafafé, que teria sido a primeira 

mulher a cantar em um bloco afro, no festival de 1976. Sobre sua participação na criação do 

Badauê, Bafafé recorda: 

 

Bom, os Jovens Loucos né... A gente já tava com essa música [Olorum Bafafé] 

estourada no Ilê, e aí eu recebo o convite do pessoal dos Jovens Loucos, não 

sei se foi Bolão não sei se foi Valmir que me fez o convite, porque nesta 

mesma época Môa também estava com uma música cantando no Ilê, tava 

estourada, e éramos as duas peças mais conhecidas ali no Engenho Velho, 

nessa onda do carnaval. E aí chamaram a gente pra lá. Cheguei lá e disse: ‘é 

vamos ver como é essa ideia de fazer afoxé’. Eu conhecia todos e todos 

também me conheciam. E aí Môa foi o presidente na época, eu era o diretor 

social, mas no mesmo ano eu fiquei como vice porque o vice saiu e eu tive 

que ficar, então ficou eu e Moa dando as diretrizes porque éramos os mais 

conhecidos. A formação do afoxé, os diretores da época Nelsinho, Didi, 

Tremedeira, Man, Bolão, Carlinhos, Negão. 

                                                 
60 Embora Moa do Katendê e outros entrevistados reconheçam e destaquem a relevância e as 

contribuições legadas por Geraldo Badá e Negrizu ao afoxé, eles não comprovam que ambos estavam 

dentre os seus criadores, naquela fase transitória do Jovens Loucos.  
61 Canção Olorum Bafafé, de Jorjão Bafafé. Ver: Anexo A. 
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A fala de Jorjão nos possibilita observar que o sucesso alcançado por ele e por Moa, 

através do destaque que suas composições vinham recebendo nos festivais de diversos blocos 

daquela época, tais como: Os Românticos, Apaches, Ilê Aiyê, Melô do Banzo e outros, dariam 

a eles um maior respaldo e prestígio na condução da criação e dos primeiros passos do Badauê. 

Notemos, pois, que uma parte significativa da história do Badauê, o norte dado aos caminhos 

estéticos percorridos pelo afoxé, as diretrizes artísticas e sonoras, dentre outros elementos que 

destacava o afoxé dos demais, passou pelas mãos percussivas, pelas composições ressoantes, 

pelas mentes criativas daqueles dois jovens artistas. Neste sentido, este trabalho, ao amplificar 

com mais ênfase as memórias de Moa e de Jorjão, reconhece e valoriza as contribuições que 

eles legaram ao Badauê, ao Afoxé e, de uma maneira mais abrangente, à musicalidade baiana.  

Com relação aos nomes que participaram da criação do Badauê, para além de 

observarmos divergências existentes entre as diversas fontes, o que mais nos chama atenção é 

a percepção de que este afoxé foi concebido coletivamente, fruto da procriação criativa dos 

Jovens Loucos e do encontro destes com outros jovens artistas, como foi o caso de Jorjão 

Bafafé. A diversidade de ideias e ideais, a liberdade expressiva e a ousadia criativa motriz das 

experimentações propícias à juventude se faziam imperatriz já no nascedouro do Badauê. 

 

3.2.1. Primeiro Mistério: Quando o Segredo é Poder 

  

Nos versos da canção que se tornou o cartão de visitas do Badauê, e que batiza esta sessão, 

Môa prenuncia que a criação do Badauê teria se dado em uma atmosfera enigmática. Segundo 

Katendê, “Misteriosamente, ela [a canção] vem nesse período, aí, já de [19]79 quando a gente 

bota o carnaval [o afoxé] na rua”. O clima de mistério que a canção inaugura em torno do 

surgimento do Badauê aguça a curiosidade nossa investigativa. Que segredos estariam por trás 

da trama do nascimento do Badauê? Será que, realmente, havia algum segredo ou o compositor 

apenas utilizou-se de sua liberdade poética para criar este clima misterioso em torno da criação 

deste afoxé? Questionado sobre o assunto, Katendê revela: 

 

o mistério vem também dos terreiros [de candomblé] que ajudaram muito o 

fortalecimento do Badauê, vem também da revelação dos meninos, né?, como 

compositores, das meninas como dançarinas, esse mistério vem daí também. 

Vem também de como a gente sai daqui do bairro pra ganhar força fora, e de 

fora traz a energia pra dentro, né?, quando a gente vai pro Apaches, vai pro Ilê 

Aiyê, vai pra outros blocos... (KATENDÊ, Entrevista, 2016) 
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De acordo com Lisa Castilho (2010), compreendemos que o saber sagrado no candomblé 

é de natureza intocável, “é um saber esotérico necessariamente de difícil acesso e divulgado 

apenas para um grupo restrito de pessoas. Nesse sentido, os fundamentos religiosos constituem, 

e devem constituir, um mistério, um enigma”. (p. 32) Intrinsecamente, o “acesso diferenciado 

ao saber”, também compreendido por esta autora como “o segredo”, estabelece entre os 

iniciados no candomblé camadas hierárquicas e relações de poder. Castilho pondera ainda que 

“a aquisição do saber traz o axé, o poder de realização [...] ter o saber e o axé traz o poder em 

vários níveis [...]”. (p. 35; grifos nossos)  

Na tentativa de examinar as relações estabelecidas entre o candomblé e a sociedade 

baiana, entre o segredo no candomblé e o contexto social externo, Castilho nos apresenta um 

resumo histórico, através do qual podemos perceber que antes mesmo do século XX, intentava 

contra o candomblé e seus adeptos severas repressões e punições. Veremos mais adiante que 

também o afoxé, dentre outras expressividades originariamente negras, também era alvo de 

tentativas de interditos, sendo, muitas vezes tratadas como caso de polícia. Castilho considera 

“a década de 1920 como um período de repressão particularmente forte, sob a liderança do 

subdelegado Pedro de Azevedo Gordilho, conhecido como Pedrito”.  (p. 41) A autora observa 

ainda que o candomblé, até 1976, era considerado “uma ameaça à ordem pública”, sendo 

necessário que “os terreiros se registrassem na polícia e que obtivessem licença para cada 

cerimônia”. (p. 43) Assim sendo, manter os ritos litúrgicos do candomblé intocável, sob sigilo, 

seria uma estratégia adotada pelos iniciados tanto de proteção do sagrado, quanto de autodefesa.  

A nossa intuição sugere que o mistério profetizado por Moa do Katendê nos versos que 

foram responsáveis por apresentar o Badauê para o mundo através da voz de Caetano Veloso, 

em um primeiro plano, aproxima-se do tradicional segredo que move o candomblé. Não tendo 

sido gestado nas entranhas de um terreiro, como teria acontecido com quase todos os seus 

antecessores, o Badauê, fruto das mentes fertilmente inventivas de Jovens Loucos, certamente 

teria sua legitimidade questionada por aqueles mais tradicionalistas. Como disposto no próximo 

trecho, os defensores do estilo clássico dos afoxés e das tradições imutáveis lançaram severas 

críticas ao novo afoxé. Nos versos da canção Terno Badauê, Waldomiro reafirma o Badauê 

enquanto afoxé misterioso, ligado a preceitos e criado pela natureza: 

 

A natureza o criou 

Preceituoso ele fez 

Altivo afoxé misterioso 
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É filho de Oxalá 

O terno badá Badauê...62 

 

Certamente, residia neste aspecto o medo confessado por Moa que os Jovens Loucos 

tiveram de criar, de início, um afoxé. É possível que soubessem que estariam mexendo não 

apenas como os fundamentos do candomblé, com o segredo que é, portanto, de natureza 

intocável. Mas também teriam que lidar com a opinião e a crítica dos mais velhos para os quais 

tradições seriam igualmente intocáveis, estáticas, sem as possibilidades de movência ou de 

(re)invenção. 

Não dispomos de argumentos suficientes para comprovar em que medida de consciência 

ou de intuição Katendê teria sido movido a assumir que o surgimento do Badauê se deu de 

forma misteriosa. No entanto, a partir das evidências consideramos que esta foi uma cartada de 

mestre, já que isso tanto poderia ocasionar uma maior aproximação do afoxé, tido como 

transgressor da tradição, às raízes do candomblé. Bem como poderia servir de uma autoproteção 

frente às críticas vindas dos seguimentos mais conservadores dos afoxés. Ainda à luz de 

Castilho (2010), consideremos, portanto, que “o senso de mistério constitui um elemento ritual 

em si, um significante de fidelidade à tradição, bem como outros elementos rituais, como o uso 

de colares, a preparação de determinadas comidas, ou o uso de atabaques”. (p. 46)  

 

3.2.2. Segundo Mistério: Antes era o Verbo... E, do Badauê, fez-se Afoxé! 

 

Em segundo plano, observamos no suposto mistério que paira sobre o Badauê, havia 

também um enigma em torno da sua dijina, isto é, do seu nome. Ericivaldo Veiga (1997), ao 

estudar “o errante e apocalíptico Muzenza”, bloco afro surgido depois do Badauê, nota que 

“fatores da subjetividade que fazem parte do mundo dos blocos afro também influenciam na 

escolha de nomes”. Declara este autor: “já ouvi um participante de bloco afro dizer que ‘fica 

arrepiado’ ao ouvir ou pronunciar o nome do bloco afro [sic] Badauê”. (p. 125; grifo nosso) 

Conjecturamos que o arrepio pode ser provocado tanto pelo mistério ao redor do Badauê, 

quanto pelo aguçado senso de pertença que este afoxé foi capaz de despertar em seus 

integrantes. 

                                                 
62 Canção Terno Badauê, de Waldomiro. Ver Anexo A. 
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Já pontuamos que o Afoxé Badauê nasceu de uma elaboração coletiva, tendo a figura de 

Moa do Katendê uma participação especial neste processo. Nisso, observamos que Risério 

(1981), ao tentar compreender as origens do nome Badauê, atribui um certo destaque e 

exclusividade às contribuições do compositor de Bloco Beleza. Segundo o autor,  

 

em se tratando de Badauê, foi Moa quem tudo criou. A começar por esse nome 

lindo ‘Badauê’, palavra inventada ou colhida no ar, quase uma baianagô, fina 

flor do sonorismo iorubaiano. E já hoje eternizada pelo mel do melhor da 

música popular brasileira, em composições de Caetano Veloso, Jorge Ben Jor 

e Moraes Moreira (p. 60)  

 

O nome Badauê, que ao ser evocado por seus adeptos eriça os pelos, teria, na opinião 

poetizada de Risério uma origem nagô, iorubana. No entanto, nem mesmo o próprio Môa 

(re)inventor desta palavra dá conta de determinar a sua origem. “Não sei se foi algum sopro 

espiritual que mandou eu falar isso, Badauê, que veio junto, eu só sei que veio mesmo”. 

(KATENDÊ, 2016) Jorjão Bafafé reforça o tom enigmático dado por Katendê e, ao mesmo 

tempo remete à possibilidade de, através da música, se falar o que se quer:  

 

É esse mistério. Misteriosamente... eu acho que é daí que vem o Môa e fala o 

que a gente quer na música. Como eu estava falando antes, eu pensei em ter 

um bloco negro, e aí eu já não pensei mais. Aquele grupo que chamava Jovens 

Loucos, se reuniu e colocou o nome Badauê e virou um Afoxé. É um 

mistério... (BAFAFÉ J. , Entrevista, 2016) 

 

As lembranças do dançarino Negrizu, também reforçam o mistério em torno da palavra 

Badauê. Negrizu destaca Môa enquanto poeta iluminado e ainda revela a proteção das 

divindades africanas ao afoxé. Segundo ele: 

 

todo mundo queria saber como é essa palavra Badauê. Ai, foi buscar no iorubá, 

não tem, vai buscar não sei aonde, não tem... Então, é um mistério. Esse 

mistério que ganha essa... que entra no disco Cinema Transcendental, de 

Caetano Veloso, que ele fala realmente desse “misteriosamente”. Môa, que é 

um iluminado [...] poeta dos mais profundos, que tinha experiência já com a 

família dele [...] Tinha uma coisa que parece que já estava fervilhando. É por 

isso que eu falo muito da proteção dos deuses africanos, orixá tá sempre 

presente com o Badauê, entendeu? Você vê que tá pulsando ai... (NEGRIZU, 

2016) 

 

Risério (1981) batiza a sessão do livro “Canaval Ijexá” dedicada a tratar do Badauê de 

“O Mensageiro da Alegria” (p. 60), deixando nas entrelinhas que este seria uma tradução para 
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o nome do afoxé. Katendê em seus relatos confessa: “esse [significado] aí foi eu que dei pra 

ele”. Nelson Cadena (2014), que também se reporta ao Badauê como “Mensageiro da Alegria”, 

apresenta um outro sentido para a palavra: “Mensageiro do Céu” (p. 188).  

Katendê, no entanto, descarta a possibilidade desta definição, afirmando veementemente: 

“é da alegria, é porque quando eu pensei no auê, porque é auê de festa, de alegria, né. E o Badá 

é de mensageiro mesmo. Porque, é (...), na minha tradução, seria mensageiro da alegria”. 

(KATENDÊ, 2016) Já Jorjão Bafafé, contrapondo a opinião de Katendê, admite a possibilidade 

de definição apresentada por Cadena e ainda revela que teria, junto com outros diretores do 

afoxé, realizados pesquisas para tentar traduzir o nome escolhido para batizá-lo. Segundo ele, 

 

o nome Badauê, eu pesquisei... Nós pesquisamos, a diretoria pesquisou, a 

galera do Jovem Louco na época, que depois tornou-se [Badauê], [mas] nem 

todos que eram do Jovem Louco veio para fazer o afoxé... Mas na minha 

pesquisa, ainda não tinha computador, não tinha nada, a gente tinha que ir para 

o livro na Biblioteca Central, Barris e ali a gente não conseguiu muita coisa. 

Tinha badá e auê, separado, não tinha a palavra junta, bada era pedaço do céu 

e auê era outra coisa. Depois de muito tempo, eu soube, que Badauê é um 

nome turco, isso eu quero realmente pesquisar para saber se Badauê é 

um nome turco. (BAFAFÉ J. , Entrevista, 2016) 

 

Ao serem questionados quanto ao significado da palavra badauê, encontramos nas 

memórias tanto do próprio Moa do Katendê, quanto de Jorjão Bafafé, informações que ora se 

complementam e ora se contradizem. É pertinente salientar que, ao confrontarmos aqui tanto 

alguns pontos de vista diversos, quanto opiniões de quem esteve diretamente envolvido com a 

palavra – seja por utiliza-la na composição de uma canção, seja por ter participado da concepção 

do afoxé homônimo – deixarmos escapar das nossas intenções fechar um significado único para 

badauê. Muito pelo contrário, pretendemos justamente tornar notório o leque de possibilidades 

de significados que permeia este significante. Para quem saia no afoxé, pouco importava a 

origem do nome, o que nos parece mais importante eram os arrepios provocados ao se chamar 

o nome do Badauê, ou ouvir uma multidão batendo no peito e cantando: “Eu sou eu sou, Afoxé 

Badauê, eu vim aqui para você me ver”.  

No senso comum, e inclusive em certos dicionários informais encontrados na internet, 

nos deparamos com certa frequência com o uso da palavra badauê tanto para remeter a 

confusão, bagunça – “fulano de tal já gosta de um badauê”, “olhe, você deixe de badauê, viu”; 
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quanto no sentido de festa – como é o caso do “Badauê da Alice Caymmi”. 63 Já na canção 

“Pessoal do aló”, de Moraes Moreira e Antônio Risério, gravada no álbum “Bazar Brasileiro”, 

de 1980, embora seja perceptível que os compositores estivessem se referindo ao afoxé, o 

emprego da palavra Badauê como rima para auê, acaba dando ideia de que há entre ambas uma 

certa conexão sinonímia. “Alô, alô pessoal do aló/ vai ter auê, Badauê, ebó”64.  

Respaldado pela fonética percussiva propiciada tanto pelas consoantes “b” e “d”, quanto 

pelo encontro vocálico “auê”, Moa do Katendê constantemente trata a palavra badauê como 

sendo uma sonoridade. Ao ser questionado sobre as origens da palavra, Katendê recorda que 

“essa sonoridade, isso ai, bom, vem da coisa da música [Bloco Beleza]. Vem daí, né? [...] e ai 

era um refrão que levantava poeira...”.  

Conforme já anunciado, antes de mesmo de ser forjado enquanto um afoxé, em 1978, 

badauê já havia despontado enquanto verbo e habitado o refrão da música que consagrou Moa 

do Katendê no festival do Ilê Aiyê, em 1977, e que ouriçou não apenas a quadra do Ilê Aiyê, 

mas também as motivações dos Jovens Loucos do Engenho Velho de criarem uma agremiação 

carnavalesca representativa da negritude do bairro. Ainda recobrando os mistérios que pairam 

sobre as origens e significados de Badauê, importante observar que, mesmo estando às vésperas 

de completar 40 anos do lançamento da palavra Badauê, o compositor de Bloco Beleza persiste 

em querer preservar em torno do afoxé uma aura de mistério. Em meio a tantas possibilidades 

e mistérios envolvendo as origens e os sentidos da palavra badauê, o fato mais relevante é que 

o verbo, fez-se, então, Afoxé. E o Mensageiro do Céu, da Alegria, ia para as ruas espalhando 

axé e energia odara. 

 

3.2.3. Terceiro Mistério: No Mar Azul, as vibrações da Energia Odara 

 

O Afoxé Badauê, tido como Mensageiro da Alegria, estabelece, portanto, conexões 

vibratórias com energia de Exu, o movimento, o Orixá Odara, que também é considerado um 

mensageiro. Em seu nome, o sufixo auê remete tanto a confusão e barulho, quanto a 

divertimento e alegria, também presentes nos arquétipos de Exu. Dentre os elementos que 

                                                 
63 A cantora Alice Caymmi, em suas redes sociais, ao divulgar este evento em 20 aludindo a uma 

definição encontrada em sites da internet que compreende badauê como: “expressão que faz parte do 

dialeto [sic.] baiano, usada para denominar uma celebração ou festa.” Vide: 

http://www.dicionarioinformal.com.br/badauê.  
64 Canção Pessoal do Aló. Ver Anexo B. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/badauê
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compõe o afoxé, como será observado em 4. Lonã da Ancestralidade, destacamos aqui o 

babalotin, um boneco preto que é levado à frente dos afoxés. Segundo Magnair Barbosa (2010), 

“representando uma divindade auxiliar, com poderes mágicos, o Babalotin tinha função de unir 

os componentes do afoxé em torno de uma força primordial”. (p. 24) De acordo com Castro 

(2001) a palavra babalotin, também grafada babalotim, significa “pai da bebida” (p. 164) sendo 

otin (p. 310) o mesmo que marafo (p. 277) ou malafo, em banto, isto é, “cachaça, bebida votiva 

de Exu”.  (p. 272)  

Transgressão e vanguardismo se evidenciam tanto na natureza de Exu quanto na do 

Badauê. Sendo assim, a partir das evidências reveladas ao longo desta viagem, podemos deduzir 

que o Mensageiro da Alegria tenha sido ou se tornado um Afoxé-Exu. Isto é, em seu tempo, o 

Badauê assumiu o papel fundamental de abrir os caminhos para que os afoxés pudessem 

transitar, ir e vir com maior liberdade, pelas encruzilhadas onde as esquinas da tradição e as da 

contemporaneidade se fazem fronteiriças e dialógicas e não antagônicas, como é de costume 

serem postas. 

Em terceiro plano, podemos considerar que o mistério do surgimento do Badauê 

anunciado por Katendê também se atrelava a energia odara, motriz da juventude setentista, que 

também trazia aspectos misteriosos. Já sabemos que os jovens daquela época eram movidos por 

influências da contracultura. Cabe agora observarmos que este movimento, por sua vez, recebeu 

uma forte influência do pensamento existencialista, especialmente daquele proposto pelo 

filósofo francês Jean Paul Sartre. Thais dos Santos e colaboradores (2014) defendem 

 

que o pensamento e os movimentos de contracultura no Brasil, que tiveram 

seu epicentro nos anos de 1960, podem ser considerados existenciais no 

sentido de conduzirem-se de forma audaz e original, expressando a 

necessidade de rompimento das estruturas vigentes que tolhiam a realização 

da liberdade humana, em busca da transformação da nossa realidade social. 

(p. 166) 

 

Estando o Brasil, naquela época, sob as repressões e proibições do regime ditatorial, 

questões existenciais eram constantemente trazidas à baila e ganhavam amplo destaque e 

difusão especialmente através dos movimentos artísticos e estéticos. Neste contexto, destacava-

se o Movimento Tropicalista65 que, inaugurado no campo das artes visuais, por Hélio Oiticica, 

                                                 
65 O termo tropicália foi inaugurado pelo artista plástico carioca Hélio Oiticica, em uma mostra 

realizada em 1967. Integrando aquilo que ele chamou de “programa ambiental”, era “formada 
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teve ecos no cinema de Glauber Rocha, no teatro do Grupo Oficina de José Celso Martinez e, 

especialmente, 

 

na nova música popular criada pelo grupo reunido em torno de Caetano 

Veloso (1942) e Gilberto Gil (1942). Não por acaso a obra [Tropicália] vai 

batizar o álbum musical dos baianos de 1968, nomeando em seguida um 

movimento cultural mais amplo, o tropicalismo. Guardadas as diferenças 

existentes entre as diversas artes e a variada produção abrigada sob o rótulo, 

as produções tropicalistas compartilham o experimentalismo característico 

das vanguardas com o tom de crítica social. Em todas elas, a mesma tentativa 

de superar as dicotomias arte/vida, arte/antiarte.66  

 

 Tendo sido um divisor de águas para a cultura brasileira, inclusive contribuindo para que 

esta alcançasse uma estrondosa repercussão mundial, a tropicália tem, desde então, sido alvo 

de incontáveis estudos que se debruçam tanto sobre elementos estéticos – visuais, sonoridade, 

poética e audiovisuais, e sobre as questões sociais e comportamentais inerentes a este 

movimento. Existem ainda inúmeras obras dentre biográficas, autobiográficas e outros 

formatos narrativos que se reportam à Tropicália67. 

Ainda sobre a energia odara, podemos enunciar que ela vibrava as cores, as nuances 

sonoras, o experimentalismo estético, as críticas sociais, o existencialismo, além de tantas 

dicotomias tão evidentes na Tropicália. Notamos que canções bastante cantadas pela juventude 

daquela época remetiam ao mistério, muitas vezes relacionando-o a questões existenciais, 

ontológicas ou mesmo da relação com o divino. Por exemplo, no lendário álbum Acabou 

Chorare68, dos Novos Baianos, gravado em 1972, encontramos autoafirmação dessa juventude 

enquanto Mistério do Planeta: 

 

[...] 

Passado, presente 

Participo sendo o mistério do planeta 

O tríplice mistério do stop 

                                                 

por um jardim com pássaros e plantas vivos, além de poemas-objetos – e que deu nome ao 

movimento liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil”. (JUNIOR, 2008, p. 90) 
66 Ver: TROPICÁLIA. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2016. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3741/tropicalia>. Acesso 

em: 19 de Out. 2016. Verbete da Enciclopédia . 
67 Dentre tantos, destacamos: Veloso (1997), Botafogo (2003), Lima (2002),  
68 Em 2007, a revista Rolling Stones destacou este como o maior disco da música, encabeçando uma 

lista com 100 títulos. Ver: http://rollingstone.uol.com.br/listas/os-100-maiores-discos-da-musica-

brasileira/biacabou-chorarei-novos-baianos-1972-som-livreb/ – acessado em: 17/10/2016. 

http://rollingstone.uol.com.br/listas/os-100-maiores-discos-da-musica-brasileira/biacabou-chorarei-

novos-baianos-1972-som-livreb/ 

http://rollingstone.uol.com.br/listas/os-100-maiores-discos-da-musica-brasileira/biacabou-chorarei-novos-baianos-1972-som-livreb/
http://rollingstone.uol.com.br/listas/os-100-maiores-discos-da-musica-brasileira/biacabou-chorarei-novos-baianos-1972-som-livreb/
http://rollingstone.uol.com.br/listas/os-100-maiores-discos-da-musica-brasileira/biacabou-chorarei-novos-baianos-1972-som-livreb/
http://rollingstone.uol.com.br/listas/os-100-maiores-discos-da-musica-brasileira/biacabou-chorarei-novos-baianos-1972-som-livreb/
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Que eu passo por e sendo ele 

No que fica em cada um 

[...]69 

 

Já o grupo Doces Bárbaros, em 1976, através da canção Esotérico, de Gilberto Gil, 

colocava-se como algo tão incompreensível quanto o próprio Deus, e ainda reforçavam e 

naturalizavam a possibilidade da ocorrência iminente do mistério:  

 

até que nem tanto esotérico assim 

se eu sou algo incompreensível, 

meu Deus é mais 

mistério sempre há de pintar por ai 

[...]70. 

 

O tropicalismo, como afluente da contracultura, foi um movimento geracional que 

envolveu especialmente a juventude que, por sua vez, nutria certo e até exagerado encantamento 

pelo que era, ao seu ver, incompreensível, enigmático. Isso era expresso em canções, nos 

comportamentos, na forma esotérica de relacionar com a cultura, com a religiosidade e com 

tantos outros assuntos. Não podemos, portanto, descartar a possibilidade de compreendermos o 

mistério do surgimento do Badauê, posto por Katendê, como um reflexo do misticismo e da 

liberdade inventiva tão em voga naquele momento.  

Nas conexões do Badauê com a energia odara e, consequentemente, com as influências 

da tropicália, intuímos que as vibrações dela emanadas refletem a cor predominante do Badauê, 

o azul. O professor Milton Moura (informação verbal), em conversas informais, rememora que 

uma das canções que mais o faz lembrar do Badauê, é Blues, de Caetano Veloso, gravada no 

disco Outras Palavras, de 1981.  Nessa canção, o tropicalista mescla o azul do céu ao azul do 

mar, Krhisna a Iemanjá, Índia e África, e faz um poético anúncio: 

 

Tem muito azul em torno dele 

Azul no céu azul no mar 

Azul no sangue à flor da pele 

Os pés de lótus de Krishna 

Tem muito azul em torno dela 

Azul no céu azul no mar 

Azul no sangue à flor da pele 

As mãos de rosa de Iemanjá 

                                                 
69 Mistério do Planeta, canção de Lula Galvão e Moraes Moreira. 
70 Esotérico, canção de Gilberto Gil. 



81 

 

Os pés da Índia e a mão da África 

Os pés no céu e a mão no mar 

 

A criatividade é uma marca presente na tropicália, no Badauê, na energia odara. À luz 

de do filósofo francês Gilles Deleuze (1999), compreendemos a criação como uma necessidade. 

O surgimento do Badauê pode ser, portanto, associado à necessidade criativa daqueles Jovens 

Loucos do Engenho Velho de Brotas, ainda embebidos das múltiplas possibilidades estéticas, 

sonoras, visuais, místicas, legadas pela tropicália, pela contracultura e por tantos movimentos 

libertários que marcaram os anos 1970. Sendo “loucos”, os jovens do Engenho Velho 

lançavam-se de cabeça nos mistérios da energia odara.  

Mesmo o nome do grupo tendo surgido a partir da inspiração dada pelo asilo psiquiátrico, 

em cujas margens eles se reuniam para suas experimentações artísticas, para aqueles jovens, a 

loucura, certamente, não era compreendida tão somente como um estado psíquico patológico. 

A expressão Jovens Loucos pode ser considerada, então, como uma redundância (re)afirmativa 

da liberdade que é concernente àqueles tidos como loucos, quanto tanto à juventude. Sendo 

“loucos”, aqueles jovens do Engenho Velho podiam fazer qualquer coisa, como depôs o próprio 

Môa do Katendê. Podiam jogar capoeira, fazer teatro, dançar, cantar, gritar, lançar seus corpos 

no mundo, mostrar-se como eram, sendo como podiam ser. Podiam até criar um afoxé, sem 

vínculos diretos com um terreiro de candomblé, e ainda serem considerados o mistério do 

planeta. 

Podemos, então, comparar o aparecimento misterioso do Badauê a uma necessidade de 

criação tropicalista. Ou, de uma maneira mais incisiva, inferir que o Badauê teria sido uma 

espécie de afoxé tropicalista. E isso estava estampado em diversos aspectos da 

experimentalidade inaugurada pelo afoxé e que teria sido responsável por transformar 

substancialmente a maneira tradicional de fazer afoxé: 

a)  Os rituais – mesmo não estando atrelado a um terreiro específico, o Badauê, ao seu 

modo cumpria certos preceitos ritualísticos, diferenciando-se, pois os seus 

integrantes, membros de diversos terreiros distintos, acabavam cumprindo seus rituais 

em seus próprios terreiros; 

b) Os temas do carnaval – A cada ano, recordando a forma como faziam deus ancestrais 

Embaixada Africana e Pândegos d’África, o Badauê levava um tema diferente para o 

seu desfile. Sendo todos relacionados às africanias e estampados visualmente nos 
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tecidos que compunha indumentárias, no estandarte, nas letras das canções e em 

outros elementos; 

c) As alegorias, as indumentárias e os adereços – Das alegorias, destacam-se a Senzala-

Badauê, carro-palhoça que conduzia as rainhas e o estandarte, sempre confeccionado 

pela Madrinha do Badauê, D. Lili. As indumentárias tinham predominância da cor 

azul, mas a cada ano a estampa do tecido remetia ao tema. Os adereços eram em geral 

elementos sonoros ou visuais que faziam grande efeito na avenida. 

d) A sonoridade, o discurso e a corporeidade do Ijexá do Badauê –seja pela sonoridade 

que além de ser tocado com uma rítmica mais acelerada, ainda fazia uma mescla com 

outros ritmos do próprio candomblé e com influências de outras musicalidades afro-

diaspóricas; seja pelo discurso contido na letras, já que ao invés de cantarem músicas 

litúrgica, cantavam composições próprias, cuja letras remetiam às africanias, além de 

trazerem temas mais profanos como relações afetivas e divertimentos carnavalescos; 

e a corporeidade que expressava um ijexá mais alargado e influenciado por 

movimento de outras danças que não apenas  a dança dos orixás. 

e) As Musas Badauê, o Moço Lindo e a Ala Infantil – Musas foi um título atribuído às 

três melhores dançarinas que já não mais concorriam por serem sempre as eleitas. Já 

Moço Lindo acontecia a cada ano um concurso, sendo que o dançarino Negrizu foi o 

que mais se destacou. O Badauê possuía uma ala infantil, onde as crianças aprendiam 

desde cedo o passo do ijexá. 

 

Cada um destes pontos será melhor observado no próximo Lonã. O importante aqui é 

frisar que não foi à toa, que o Badauê tão logo surgiu, imediatamente atraiu para si as atenções 

e a constante participação de expoentes, descendentes e simpatizantes do tropicalismo. Talvez 

por reconhecerem neste novo afoxé as possibilidades estéticas e libertárias da tropicália.  Como 

já mencionado Caetano Veloso, Gilberto Gil, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, foram alguns dos 

nomes que se renderam aos caprichos do Badauê e passaram a frequentar assiduamente os 

ensaios realizados no Engenho Velho de Brotas ou a desfilarem no afoxé durante o carnaval. 

 

3.3. DE “BLOCO BELEZA” À “EVOLUÇÃO DA ARTE NEGRA” 

 

Retomando as tramas que deram origem ao Afoxé Badauê, observemos a narrativa de 

Moa do Katendê: 
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Ai, vamos fazer esse afoxé. Digo, bom, agora como é que vamos fazer, eu 

também tava cru, né. [...] Ai, reunião pra lá, reunião pra cá, e tal, e decidimos 

algumas coisas...  

– E onde é que vamos ensaiar? 

Eu digo: 

–  olha, eu acho que a gente pode ensaiar na Ladeira de Nanã. 

–  Aonde? 

–  Bom, tem um terreno lá que é da família, eu vou falar com meu tio, que é 

muito animado, ele foi diretor do Vai Levando, e não vai negar isso. Que é, o 

carteiro, né, chamado Gervásio, o carteiro. E, com certeza ele vai topar. E ele 

também foi de afoxé e tudo, saiu no Gandhy e tal, eu acho que ele vai adorar 

a ideia. 

Ai, fui pontuando na reunião.  

–  Bom, e material, como é que a gente vai ensaiar? Não tem instrumento... 

Eu digo: 

–  Bom, ai que vem a minha influência. Vou pedir a Negão Duli, vou pedir a 

Emília Biancardi, vou pedir às pessoas que tem instrumentos, que é agogô 

atabaque e xequeré. Vamos? 

– Vamos. 

Ai colocaram lá, isso ai, você resolve. Ai disseram assim: 

– E equipamento de som? 

– Bom, ai vamos ver como é que a gente vai conseguir. 

Ai, foi um tal de juntar, “eu tenho uma caixa de som aqui”, “eu tenho um 

microfone aqui”, cada um tinha alguma coisa no bairro, na comunidade, ai a 

gente foi cercando e conseguimos. Ai, meu tio concordou que ensaiasse lá: 

“não, tudo bem, não tem problema...”. Ele não sabia a encrenca que ele ia se 

meter, né? (KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

Terreno acidentado da Ladeira de Nanã, pertencente à família de Moa do Katendê, nas 

imediações da Curva do Asilo, onde se reuniam os Jovens Loucos do Engenho Velho. Sábado, 

13 de Maio de 1978, data em que se completavam 90 anos da abolição da escravatura, um 

sábado. Neste local e nesta data, se deu o marco da criação do Afoxé Badauê, tendo como 

testemunhas alguns poucos familiares e amigos daqueles que teriam sido, segundo Moa, os 12 

fundadores. Dentre eles, Moa observa que “tinha uma menina que fazia parte também da 

diretoria, Ivanice, mas parece que no meio do caminho ela sentiu o peso da responsabilidade, 

ai, ela caiu fora, ela sumiu que nem disse adeus [...]”.  

O nome Badauê – advindo, como já sabemos, do refrão da canção Bloco Beleza – foi 

escolhido mediante votação. Moa recorda que outros dois nomes teriam sido cogitados pelos 

Jovens Loucos para batizar o afoxé, dos quais ele consegue lembrar apenas de Negrizum e de 

Badauê que deve ter sido eleito devido ao sucesso alcançado pela canção Bloco Beleza, no 

Festival do Ilê Aiyê no ano anterior. E foi assim que o Badauê misteriosamente surgiu. Môa 

recorda que  
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o primeiro ensaio foi uma calamidade, porque só tínhamos nós e alguns que 

nós convidamos, e esses que nós convidamos ficaram no meio da ladeira com 

medo de descer pro terreno, pra área, e nós ficamos tocando, “vamos tocar, 

vamos tocar...”, tocamos, tocamos... Só os familiares da gente, mais próximos, 

que desceram, ficaram ali um pouco... Eu não sei se durou uma hora e meia 

de ensaio.  

 

A partir de então, os sábados passaram a ser consagrados aos ensaios do Afoxé Badauê. 

Embora os primeiros tenham sido esvaziados, rapidamente, a frequência começou a crescer, e 

a popularidade do Badauê se alargava. Mais do que um público assíduo e fiel, o afoxé seguia 

religiosamente ganhando cada vez mais adeptos. Não apenas moradores do Engenho Velho, 

mas os ensaios do Badauê passaram a atrair moradores de outros bairros populares, com 

destaque para aqueles das adjacências – Cosme de Farias, Garcia, Tororó, Federação, nos quais 

os integrantes do Badauê já eram conhecidos devido a participação em blocos e movimentos 

culturais desses bairros, como Apaches, Melô do Banzo, dentre outros. 

Em pouco tempo, o Engenho Velho de Brotas, a Curva do Asilo, a Ladeira de Nanã, iriam 

se tornar o point mais badalado da juventude, especialmente, negra de Salvador. Mais do que 

um local de encontro, um ambiente propício à diversão e à paquera, a Ladeira de Nanã 

transformou-se em um espaço de experimentações artística que perpassavam pela sonoridade 

do ijexá, pela dança, pela poesia, pela teatralidade. Pelas narrativas dos que vivenciaram aqueles 

momentos, podemos presumir que o clima daqueles ensaios remetia ao que pregavam os versos 

da canção Os mais doces bárbaros, de Caetano Veloso, gravada pelos Doces Bárbaros, em 

1976:  

 

Alto astral, altas transas, lindas canções 

Afoxés, astronaves, aves, cordões 

Avançando através dos grossos portões 

Nossos planos são muito bons71 

 

Os Doces Bárbaros anunciavam que, com amor no coração e cheios de felicidade, 

estavam preparando a invasão, a entrada na cidade amada. Também os Jovens Loucos, àquela 

altura já metamorfoseados no Afoxé Badauê, a cada ensaio, seguiam se preparando e se 

fortalecendo para invadir as ruas de Salvador no carnaval. Além daqueles tidos como 

fundadores do Badauê, novos nomes foram sendo agregados, somando significativas 

contribuições criativas, estruturais, logísticas, comunicacionais ao afoxé. E todos, de uma forma 

                                                 
71 Canção Os mais doces bárbaros, de Caetano Veloso. 
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ou de outra, passavam a ser considerados, ou a reivindicar-se, enquanto fundador do Badauê. 

Daí, a origem das dificuldades que nos referimos anteriormente de conseguir delimitar quem 

foram os fundadores do Badauê.  

Cabe aqui frisar, no entanto, que Moa do Katendê, em dado momento, posiciona-se de 

maneira desapegada quanto a paternidade exclusiva do Badauê. Môa reconhece que o afoxé foi 

fruto de uma construção coletiva e que todos aqueles que de alguma forma contribuíram para 

que ele acontecesse, poderia ser considerado dentre os seus criadores. Essa noção de 

coletividade acaba por reforçar a proximidade entre o Badauê e a Tropicália, já que neste 

movimento e em seus afluentes, percebemos que o coletivismo era preponderante, vide a 

existência, naquela época de coletivos como, os já citados Doces Bárbaros, Novos Baianos, A 

Cor do Som, e de outros do cenário nacional, como Os Mutantes, Secos e Molhados, dentre 

outros. 

A presença de compositores como Moa do Katendê e Jorjão Bafafé – já aclamados por 

suas composições nos festivais de blocos da época, dos Românticos do bairro ao Apaches do 

Tororó, do Ilê Aiyê na Liberdade ao Melô do Banzo na Federação – na diretoria original do 

Badauê, provocaram o afoxé a despontar com canções próprias, criadas especialmente para o 

Badauê. Neste aspecto, encontramos uma notória distinção deste em relação aos afoxés mais 

antigos, que reproduziam, exclusivamente, cantigas em iorubá dos terreiros de candomblé. Os 

compositores do Badauê, como outros tantos compositores daquela época, já haviam recebido 

influências dos inúmeros ritmos diaspóricos que trafegavam pelo Atlântico Negro de Gilroy 

(2001). Essas influências chegavam ao Brasil, tanto pelos Meios de Comunicação de Massa 

(MCM), ou nas malas e nas ideias de artistas que transitavam pelo mundo. 

Um dos exemplos desses trânsitos culturais foi a viagem feita por Gilberto Gil à Nigéria, 

em 1977, por ocasião do 2º FESTAC72. Ao retornar ao Brasil, naquele mesmo ano, Gil, 

conforme nota José Jorge de Carvalho (2006), grava o “álbum Refavela, o qual reflete até nas 

fotos da capa a viagem de Gil à Nigéria”. (p. 284; grifos do autor) Observamos, no entanto, que 

antes mesmo de Refavela, que traz canções como Babá Alapalá73, Gil já demonstrava fortes 

conexões com a sonoridade africana e com temas relacionados ao culto aos orixás. É o caso, 

                                                 
72 FESTAC – Festival Mundial de Arte e Cultura Negra, a segunda edição aconteceu em Lagos, na 

Nigéria, entre 15/01 e 12/02/1977. Além de Gilberto Gil, outros artistas brasileiros participaram do 

festival, como o instrumentista Paulo Moura e o Grupo de Dança Contemporânea da UFBA, sob a batuta 

do coreógrafo Clyde Morgan.   
73 Babá Alapalá, canção de Gilberto Gil, que numa primeira audição, segundo Carvalho (2006), parece 

“fortemente ‘africana’, como se fosse um ícone da própria presença iorubá no Brasil”. (p. 284) 
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por exemplo, da canção Iansã, composta em parceria com Caetano Veloso e gravada por Maria 

Bethania no álbum Drama (1972). Em documentário sobre o FESTAC exibido pela TV Cultura, 

o cantor e compositor baiano é apresentado da seguinte forma: 

 

Gil e seus companheiros cantam o reconhecimento de pertencerem a 

este universo fascinante, África – Mundo Negro. No seu disco 

Refazenda [1975], Gil participa do mesmo impulso que move a 

atualidade cultural africana – refazer suas bases e renascer, ao mesmo 

tempo que reafirma as origens africanas de um fenômeno da música 

moderna, o rock. 74 

 

Nesse mesmo documentário, Gil faz declarações sobra a sua participação e sobre as 

experiências vivenciadas no FESTAC, já prevendo as reverberações que seriam provocadas por 

aquele tempo que passou na Nigéria: 

 

Eu vim aqui cantar, cantei... Vi muita coisa... Gostei muito do povo, da gente, 

é tudo muito... É uma raça muito bonita, muito forte, muito íntegra, muito 

monolítica. É uma coisa muito bonita aqui na África. O meu trabalho, quer 

dizer... Outro dia eu tava conversando com Perinho, ele dizia assim: “bom, a 

gente vai ter pelo menos um ano agora pra digerir, essa África, esse um mês 

de FESTAC”. Eu tava dizendo, é mesmo, é muito pano pra manga, muita coisa 

a repensar, muita coisa a reconstituir, depois que a gente estiver em casa, com 

os quadros da integridade da nossa terra, cercados da nossa própria realidade, 

a gente vai isso aqui, vai refletir sobre isso aqui...  

 

 

De fato, a partir daquele momento, não apenas em Refavela, mas também em outras obras 

subsequentes do próprio Gil e de outros artistas contemporâneos, podemos notar uma maior 

presença ou proximidade de ritmos e temáticas negras. Podemos citar, o álbum Cinema 

Transcendental (1979), de Caetano, que além do já citado ijexá Badauê, de Moa do Katendê, 

traz em outras canções referências a ritmos e signos relacionados às africanias. Não apenas a 

música passava pela influência afro-referenciada, mas também a dança, como é destacado nesse 

documentário, que ainda apresenta a participação do coreografo Clyde Morgan e do Grupo de 

Dança Contemporânea da UFBA75, que “representam em linguagem corporal uma 

dramatização afro-brasileira”. 

                                                 
74 Vide: Festac 77 Africa bloco 3 – Gilberto Gil, Paulo Moura, Clyde Morgan – Lagos, Nigéria. Vídeo 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4sfOHLa98Rw. Acessado em: 20/10/16. 
75 Sobre o legado coreográfico e cultural deixado pelo estadunidense radicado na Bahia, Clyde Morgan, 

para a Escola de Dança da UFBA, no período compreendido entre 1971 e 1978, quando atuou como 

diretor e dançarino do Grupo de Dança Contemporânea da UFBA, além de professor dessa 

Universidade, ver: Nadir Nóbrega de Oliveira (2006). 

https://www.youtube.com/watch?v=4sfOHLa98Rw
https://www.youtube.com/watch?v=4sfOHLa98Rw
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O Afoxé Badauê, já em sua criação, navegava nas ondas contagiantes da energia odara, 

do clima de coletivismo imperativo nos anos 1970 e da pluralidade de influências estéticas 

advindas do Atlântico Negro. O ijexá do Badauê – música e dança – era marcado pela presença 

de uma polifonia de ritmos diaspórico, tais como: o afro beat nigeriano, a salsa cubana, o reggae 

jamaicano e o soul e o funk estadunidense, além de outras influências modernas e 

contemporâneas.  

É nessa atmosfera, que surge a temática eleita para que o afoxé inaugurasse a avenida, 

em seu primeiro desfile, já no carnaval de 1979: a Evolução da Arte Negra. Esse tema soa-nos 

completamente coerente e conectado com o que acontecia no âmbito da cultura mundial, no 

qual a arte negra passava por uma intensa evolução e vinha se destacando. Isso nos faz acreditar 

que o Afoxé Badauê estava muito além de simplória quimera de Jovens Loucos, como podia 

ser considerado por segmentos mais conservadores. As cucas odaras, isto é, as mentes 

brilhantes que conduziam o Badauê, tornavam-se responsáveis não apenas por inaugurar 

transformações estéticas nos afoxés, mas também por inserir este segmento, de uma maneira 

mais contundente, nas transas do Mundo Negro.  

Avançados os caminhos do espaço e do tempo, vamos agora partir para os da 

ancestralidade. Nele aprofundaremos a observação dos diversos aspectos que serviram para 

evidenciar o mar azul já em sua primeira aparição no carnaval de Salvador. 
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4. LONÃ DA ANCESTRALIDADE – “DO AFOXÉ AO AFOXÉ...”76 

 

O filho perguntou pro pai: 

"Onde é que tá o meu avô.  

o meu avô, onde é que tá?" 

O pai perguntou pro avô: 

"Onde é que tá meu bisavô,  

meu bisavô, onde é que tá?" 

Avô perguntou bisavô: 

"Onde é que tá tataravô,  

tataravô, onde é que tá?" 

Tataravô, bisavô, avô,  

pai, Xangô, Aganju. 

Viva Egum, Babá Alapalá! 

 

O verso da canção Barca Ijexá, de Moá Bonfim, que tomamos de empréstimo para batizar 

este Lonan alarga as possibilidades de percursos que podem ser trilhados a partir deste caminho. 

Inicialmente, “do Afoxé ao Afoxé...”, partimos do étimo do afoxé enquanto verbo – passando 

pela compreensão dada a esta palavra na liturgia do candomblé por meio de itans e orikis, ou 

seja, de lendas, histórias orais, além de canções e outras formas narrativas – ao afoxé enquanto 

agremiação carnavalesca.  

“Do Afoxé ao Afoxé...”, lançamo-nos ainda na trajetória historiográfica dos Afoxés, 

desde o final do século XIX, quando a bibliografia, segundo nos alerta Vieira Filho (1997), 

chama indistintamente a todos os clubes negros e outras manifestações carnavalescas 

afrodescendentes de afoxés (p. 217), até chegarmos ao surgimento do Afoxé Badauê, nos idos 

finais dos anos 1970. Neste trajeto de pouco mais de 80 anos, inevitável não percebermos os 

diversos intentos de interdito que as elites, com apoio dos governantes e autoridades policiais, 

lançavam às variadas manifestações culturais e religiosas de matriz africana e aos diversificados 

modos de divertimento dos afrodescendentes.  

Neste percurso, pelo menos dois marcos despontam de maneira mais relevante a esta 

reconstrução da memória do Badauê: tanto o Afoxé Congos d’África que, também originário 

do Engenho Velho de Brotas, teria sido um dos antepassados mais próximo do Badauê, quanto 

o Afoxé Filhos de Gandhy que, no auge dos seus 30 anos, teria participado ao lado do Badauê 

de significativas recriações do espaço carnavalesco que, como já mencionamos, derivaram de 

uma participação mais efetiva e visível da população negra na festa. 

                                                 
76 Canção Barca Ijexá, de Moá Bonfim. Ver Anexo A. 
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“Do Afoxé ao Afoxé...”, analisamos a partir de elementos iconográficos – musicais, 

visuais, gestuais, indumentários, gestuais, cênicos e até comportamentais – encontrados em 

imagens, canções e narrativas a que tivemos acesso, as relações que o Badauê teria estabelecido 

com os seus ancestrais. Notamos que o Badauê ora se aproxima em reproduções fidedignas de 

alguns aspectos da forma dita tradicional de fazer afoxé, ora estabelece rupturas, como sugere 

Risério (1981), ou, como preferimos, inaugura novos significados e fazendo novas leituras da 

tradição dos afoxés participando, assim, da (re)invenção desta tradição. Do estilo clássico às 

reelaborações dos modos de fazer afoxé. Do surgimento nos limites das roças de candomblé, à 

criação nas cercanias da Curva do Asilo. Das cabeças e corações (con)sagrados de Ialorixás, 

Babalorixás, Ogans, Ebomis, Yaôs e Abiãs mães, pais, filhas e filhos de santo, aos oris e okans 

(cri)ativos de Jovens Loucos, capoeiristas, percussionistas, compositores, cantores, dançarinos, 

dentre outros artistas.  

E finalmente, no 4.3. Além-Mar-Azul, observamos a trajetória que certos personagens 

passaram a percorrer após suas saídas do Badauê, alcançando as influências que o Badauê 

continuo exercendo em suas vidas. Além disso, como não poderia faltar nesta memória do 

Badauê, vamos tentar perceber que vestígios ainda podemos encontrar do Estilo Badauê, 

daquele modo de compreender e fazer afoxé, no formato contemporâneo de atuais afoxés e na 

musicalidade baiana desenvolvida pós-Badauê.  

Antes, porém, de nos lançarmos neste caminho que, certamente será o mais sinuoso e 

profundo da nossa viagem, propomos que nos permitamos a uma breve transcendência poética 

para uma breve deferência, em forma de oferenda reflexiva, à ancestralidade. Na canção 

gravada no já aludido disco Refavela, de 1977, Gilberto Gil evoca Babá Alapalá, que, nos 

terreiros de candomblé que cultuam os eguns, é considerado um dos ancestrais de Aganju, uma 

das designações do orixá Xangô. A partir de interrogações lançadas do filho pro pai que, por 

sua vez lança pro avô e, assim sucessivamente, até a quinta geração ascendente, Gil estimula 

uma profunda reflexão sobre a ancestralidade.  

Gil não apenas nos faz refletir sobre onde vão parar aqueles que nos antecederam, mais 

do que isso, o poeta nos estimula pensar sobre a constituição do nosso “eu” a partir existência 

daqueles que nos anteciparam. Será que nossos tataravôs, mesmo tendo deixado de existir, não 

permanecem vivos em nossa essência? Será que os antepassados do Badauê não permaneciam 

latentes na existência daquele afoxé? Será que o Badauê, tendo se tornado um antepassado dos 

atuais afoxés, não permanece pulsante e coexistindo nas suas essências?  
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Longe de querer responder questões retóricas, mais para reforçar a reflexão, podemos 

mais uma vez evocar os pensamentos de Halbwach (2003) e trazer à baila as ideias de Ki-Zerbo 

(2009), que considera a memória como um trampolim para o futuro.  Aqui consideramos que a 

memória, ao encruzilhar as dimensões sagradas do tempo e do espaço, tendo ainda os aspectos 

sociais como lastro, se perfaz enquanto trampolim para o porvir. De modo análogo, podemos 

intuir que, ao propiciarmos o diálogo do Afoxé Badauê com a sua ancestralidade, estamos 

possibilitando a sua conexão não apenas com o pretérito, mais do que isso, estamos 

estabelecendo a sua interface não apenas com o presente, mas também com o porvir. 

 

4.1. ENTRE ENUNCIADOS E ACONTECIMENTOS – A TRAJETÓRIA DOS AFOXÉS 

 

Escapa das intenções desta nossa viagem ancorar nossa embarcação em preocupações 

exacerbadas quanto a etimologia do afoxés, ou em debates infindáveis a validade heurística da 

origem desta palavra. No entanto, considerando que estes escritos poderão ser acessados não 

apenas por conhecedores do assunto, mais também por leigos, achamos pertinente que, mesmo 

que seja em um nível introdutório, apresentemos diferentes pontos de vista com relação a 

palavra afoxé.  

Magnair Barbosa (2010) alerta para a multiplicidade etimológica e a vasta abrangência 

conceptiva acerca da palavra afoxé,  além de observar que os estudiosos que fizeram os registros 

das primeiras manifestações ocorridas no final do século XIX, não teriam sido concisos quanto 

a designação do termo. (p. 13) Na concepção etinolinguística de Castro (2001), a palavra afoxé 

tem como origem língua kwa, pertencente à grande família linguística Niger-Congo, fon/iorubá. 

No Brasil, segundo esta autora, esta palavra tanto representa um “cortejo real, na representação 

de um grupo de caçadores nobres originários da África, que carregam, como símbolo, um 

boneco preto (babalotim), quanto um “cortejo carnavalesco da Bahia, no qual se predomina 

características africanas nas roupas, canticos e instrumentos musicais”. (pp. 143-144), 

Para Risério (1981) o iorubá é uma língua aglutinante que se assemelha ao tupi e ao 

alemão, nesse sentido, ele admite que afoxé deriva da junção de três termos: a – prefixo 

nominal, fo – que significa dizer, pronunciar, e xé, que significa – realizar-se; sendo assim, 

afoxé seria “a enunciação que faz [alguma coisa] acontecer. Ou, numa tradução mais poética, a 

fala que faz”. (p. 12) Já para Marco Aurélio Luz (2011), afoxé é “composta de duas outras 

palavras: afo, que é sopro, hálito que acompanha a emissão da palavra pronunciada, de quem a 
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pronuncia, e axé, que em geral se traduz como força espiritual, força emanada de uma visão 

sagrada de mundo”.  (p. 148)  

As ideias de Luz coadunam com as acepções apresentadas por ebômi Cici, mestre griot 

da Fundação Pierre Verger, que teve uma ampla vivência com o fotógrafo e etnográfo francês, 

de quem herdou um vasto conhecimento sobre diversas questões relacionadas ao contrinente 

africano e sua diáspora. Como muitos anos de iniciação no candomblé, a Vóvo Cici, como é 

tratada pelos alunos do espaço cultural mantido pela Pirre Verger, recebe o título de ebômi, 

irmã mais velha, que tem a função de colaborar com a “criação” dos inicicados mais novos. 

Rementendo-se sempre a seu mestre Pierre Verger como “meu pai Fatumbi”, Ebomi Cici 

sempre conta histórias, itãs, orikis, lendas sobre o orixás. Ao narrar um dos mitos de Oxum, 

orixá dotada de atributos feiticeiros, a ebomi revela que cada pessoa tem o seu próprio afoxé, 

ou seja, o seu feitiço, o seu axé, a sua energia, a sua força interior, que vem de dentro e que sai 

pela boca com o sopro da palavra dita. (informação verbal)  

No romance Tenda dos Milagres, o escritor Jorge Amado (1978), utilizando-se da 

liberdade poética que lhe é concernente, pontua: “afoxé singnifica encantamento”. (p. 81) Já o 

historiador Jaime Sodré (2010), que também considera a existência de várias versões para o 

termo afoxé, bem como sua origem etimológica iorubana, pondera que, “no ponto de vista da 

interpretação, toda oportunidade que você vir no afoxé você vai verificar que ele é um sinônimo 

de força, de alegria e de poder”. Ainda segundo Sodré, a palavra afoxé teria sido utilizada para 

nominar o instrumento que passaria a ser conhecido como xequeré. (p. 50)  

Embora tenhamos apresentado aqui algumas formas distintas de compreensão do termo 

afoxé, notamos que as mesmas acabam convergindo para relações que a palavra estabelece 

tanto com força, poder, isto é, axé, quanto com encantamento, feitiço, magia, num âmbito 

sagrado. Para além das curiosidades etimológicas, interessa muito mais a este trabalho 

observarmos a utilização do termo afoxé atrelado aos clubes negros e outras manifestações 

carnavalescas afrodescendentes. Barbosa (2010) observa que, “nesse período, o conjunto que 

se conhece por afoxé recebia a denominação de ‘candomblés’ e ‘africanismos’, identificados a 

partir dos traços religiosos e festivos africanos”. (p. 13) 

Já no trecho introdutório, tínhamos tomado por base o alerta dado por Vieira Filho (1997), 

para o fato de que estudiosos que se debruçavam sobre o carnaval do final do século XIX e 

início do XX, lançavam mão da palavra afoxé para designar qualquer espécie de manifestação 

carnavalesca de matriz africana, sem distinção. Antes da larga utilização da palavra afoxé, este 

autor afirma que “batuques, durante toda a colonização e império, era o nome genérico para 
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todas as manifestações lúdicas negras, cantos e danças, acompanhadas de percussão e de 

atabaques”. (p. 226) 

Nina Rodrigues (2010 [1932]) e Manoel Querino (1938) são considerados os pioneiros 

no registro do carnaval baiano, utilizando jornais da época como fontes primárias de suas 

pesquisas. Em suas obras, destacam-se as descrições dos desfiles de clubes como Embaixada 

Africana e Pândegos d’África que, criados, respectivamente em 1895 e 1897, chegaram a ser 

considerados dos clubes mais ricos e importantes da época. Estes autores, sinalizam ainda a 

existência de incontáveis clubes organizados por africanos, negros crioulos e mestiços, além de 

grupos africanos anônimos e de máscaras negras isolados. De acordo com Albuquerque (2002), 

 

o número de clubes, troças e máscaras que faziam alguma menção à África no 

carnaval era muito maior do que os de arlequins e pierrôs. Os Congos da 

África, Nagôs em Folia, Chegados da África, Filhos D'África, Lembranças da 

África, Guerreiros da África... eram as atrações mais comuns na festa de 

momo entre 1895 e 1910. “Fantasiar-se de africano” era o jeito mais divertido 

de a população de cor participar da festa. (p. 219) 

 

Esta autora observa que, disfarçados de africanos, os integrantes de tais clubes eram 

melhores vistos pela imprensa e pela polícia, do que as troças e batuques que perambulavam 

pela cidade sem qualquer disfarce. Sendo assim, os clubes africanos, ao figurar ao lado dos 

clubes brancos, conseguiam tanto enfatizar e subverter o lugar de marginalidade que a 

sociedade dá época lhes impunham, quanto atualizar os vínculos que estabeleciam enquanto 

comunidade. Notamos que os desfiles da Embaixada e dos Pândegos, a partir de 1895, 

contribuíram para oficializar e retirar da invisibilidade a participação negra no carnaval de 

Salvador, tornando aquele ano um marco para o que conhecemos hoje como afoxé.  

Rodrigues observa que havia uma distinção entre os clubes. Haviam aqueles, como o 

Embaixada, que tinham como ideia dominante referenciar os negros mais inteligentes ou 

melhor adaptados, cujos “personagens e o motivo são tomados aos povos cultos da África, 

Egípcios, Abissínios, etc.”. E outros, que tinham como tema aquilo que ele denominou de 

“África inculta que veio escravizada para o Brasil”, e que, ao seu ver, os diretores teriam a 

intenção de reviver tradições, tendo o sucesso popular atribuído às verdadeiras festas populares 

africanas que eles constituíam”. Rodrigues descreve: 

 

Nos Pândegos da África, o carro, descreve um jornal diário, “representa a 

margem do Zambeze, em cuja riba, reclinado em imensa concha, descansa o 

rei Labossi, cercado dos seus ministros Auá, Oman, Abato, empunhando o 
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último o estandarte do clube”. Após vinha “um carro com dois sócios 

representando poderosos influentes da corte do rei, — Barborim e Rodá. Três 

cavaleiros precediam a charanga africana que vinha a pé, com os seus 

instrumentos estridentes e impossíveis”.  Depois, um “carro representando a 

cabana do pai Ajou e sua mulher com o caboré de feitiço, a dar a boa sorte a 

tudo e a todos”. (p. 205) o sucesso deste clube foi enorme. Vimos compacta 

multidão de negros e mestiços que a ele, pode-se dizer, se haviam incorporado 

e que o acompanhavam cantando as cantigas africanas, sapateando as suas 

danças e vitoriando os seus ídolos ou santos que lhes eram mostrados do carro 

do feitiço. Dir-se-ia um candomblé colossal a perambular pelas ruas da cidade. 

E de feito, vingavam-se assim os Negros fetichistas das impertinências 

intermitentes da polícia, exibindo em público a sua festa. (RODRIGUES, 

2010 [1932], p. 205) 

 

Por sua vez, Querino apresenta a seguinte descrição: 

 

O estandarte da Embaixada era empunhado pelo rei Ptolomeu – Faraó sobre 

um grande elefante; e o dos Pândegos de África pelo rei – Lobossi à sombra 

de uma enorme concha, cada um deles tendo pajem aos lados e acompanhados 

de guarda de honra [...] Foram dois carros bonitos, bem preparados. O préstito 

dos Pândegos fechava com um carro representando a tenda de Pai-Ojôu; o da 

Embaixada, com uma crítica. (QUERINO, 1938, pp. 103-104) 

  

Ambos os autores, ao descreverem o desfile destes clubes, especialmente do Pândegos 

d’África, nos dão notícias de certos elementos, personagens e até comportamentos que, ao longo 

dos anos, continuaram sendo reproduzidos por aquelas agremiações categorizadas de afoxés. 

Podemos destacar o estandarte, os instrumentos estridentes, os carros condutores de 

personagens de destaque, o elefante. Além disso, notamos a realização de “feitiços”, rituais para 

dar boa sorte, a entoação de cantos africanos, as danças, e ainda as reverências aos ídolos 

(orixás), traços, portanto daquilo que era considerado como fetichismo e atribuído aos 

descendentes da África considerada inculta. De acordo com Butler (2016) 

 

The Pândegos da África, in drawing so deeply from Yoruba sacred references, 

were pioneer of what became known as afoxés – ritual dances and music 

performed in the profane space of the streets, without the invocation of spirits 

that is restricted to the sanctity and priestly oversight at the terreiro (temple). 

Contemporaries took pride in modeling the clubs after celebrations known in 

Lagos, Nigeria, where a sizable returnee community had emerged. Manoel 

Querino described the Pândegos as being an ‘exact reproduction of what can 

be observed in Lagos’ (1938, p. 102). Subsequent complaints against the 

‘batuques’ suggest that the small clubs followed more closely in the model of 

the Pândegos, thus providing some sense of the overall character of the 

African carnivals. (p. 6) 
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Para Barbosa (2010), podemos definir o que hoje denominamos de afoxé, como “uma 

manifestação carnavalesca composta pelo ritmo ijexá, cânticos, indumentárias, instrumentos 

musicais, e ritual. Todos esses itens, conjuntamente, formam o que chamamos de Desfile de 

Afoxés, cortejo de rua que sai durante o carnaval”. (p. 13). Em outras palavras, Raul Lody 

(1976) complementa: 

 

Afoxé é um cortejo de rua que tradicionalmente sai durante o carnaval de 

Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro. É importante observar nessa 

manifestação os aspectos místicos, mágico e, por conseguinte, religioso. 

Apesar dos afoxés apresentarem-se aos olhos dos menos entendidos como 

simples bloco carnavalesco, fundamentam-se os praticantes em preceitos 

religiosos ligados ao culto dos orixás, motivo primeiro da existência da 

realização dos cortejos. Por isso, afoxé também é conhecido e chamado por 

Candomblé de rua  (p. 3) 

 

Ao atribuir ao afoxé a prerrogativa de ser um candomblé de rua, certamente Lody faz uma 

alusão à descrição rodrigueana, que considera o Pândegos d’África como “um candomblé 

colossal a perambular pelas ruas da cidade”. Sodré (2010), no entanto, manifesta-se contrário à 

ideia de que o afoxé seja, de fato, um candomblé de rua. Embora reconheça que ele leve para o 

âmbito da rua a força, ou seja, o axé, do candomblé, este autor pondera: 

 

o afoxé na verdade, ele vai pra rua levando a força do candomblé no espaço 

de rua. Mas, enganam-se aqueles que dizem que o afoxé é um candomblé de 

rua, não existe candomblé de rua, existe candomblé situado num determinado 

espaço territorial e existe o afoxé que vai pra rua lembrar que, se a proposta 

do candomblé é você vivê-lo aqui e agora é no espaço da alegria do carnaval 

que o afoxé, ou seja, a força do axé, que é à força da vida e da alegria vai pra 

rua. (p. 50) 

 

Embora consideremos pertinente a discursão provocada por Sodré, quanto a necessidade 

de delimitação de uma espacialidade, que intuímos sagrada, para o candomblé, abreviamos que, 

nesta nossa viagem, somos suscetíveis a admitir aquelas noções do afoxé como um candomblé 

de rua. Notamos que não é uma exclusividade dos afoxés serem assim categorizados, temos 

outras manifestações, como é o caso do Bembé do Mercado77, que também são designados desta 

forma. Convém ainda observar que, ao considerarmos o afoxé como um candomblé de rua, 

                                                 
77 Datada do ano seguinte a abolição da escravatura, o Bembé do Mercado é, portanto, uma celebração 

secular, que acontece anualmente, sempre em torno do dia 13 de maio. Realizado em praça pública do 

município baiano de Santo Amaro da Purificação, o Bembé reproduz rituais praticados nos terreiros. 

Sobre o Bembé do Mercado, ver: Moraes (2009) e Machado (2014) 
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estamos ainda em consonância com a opinião admitida pelos próprios integrantes do Badauê, 

expressa em uma das suas canções mais efusivamente entoada em seus ensaios e desfiles. 

Também apelidada de Quioiô, a canção Candomblé de Rua, composta por Edfran, já no seu 

título, anuncia o ponto de vista daquele afoxé: 

 

Badauê venha ver qual é 

É o mais lindo afoxé 

Candomblé de Rua 

Badauê78 

 

Já delimitado, portanto, o que compreendemos aqui como afoxé, cabe agora percorremos, 

a título de contextualização, a trajetória desta categoria, partindo de 1895 até os momentos que 

precederam o surgimento do Badauê. Um assunto que apareceu recorrente nos escritos de 

Rodrigues, de Albuquerque e de outros autores diz respeito aos intentos policiais contra as 

manifestações culturais e religiosas e os divertimentos dos afrodescendentes. Rodrigues chega 

a considerar tais investiduras como impertinentes e intermitentes. Osmundo Pinho (2003) 

denuncia que o conflito permeia todo o processo do carnaval negro que é sempre perpassado 

por inúmeros intentos de repressão aos batuques e invocações de africanidades. E não estas 

investiduras se dão não apenas por meio da severa repressão policial, mas também do boicote 

econômico e da ojeriza da imprensa. (p. 216)  

Vieira Filho (2013), chama a atenção para a hierarquização construída pela imprensa, que 

dava grandes ênfase aos Clubes Uniformizados, inclusive àqueles clubes negros uniformizados 

que já mencionamos. Por outro lado, “Rodas-de-samba e Batuques, assim como os 

Candomblés, recebiam notas pequenas e muitas delas de críticas e cartas solicitando 

providências do chefe de polícia para não permitir esses folguedos”. (p. 9) Acatando as críticas 

da imprensa e as lamúrias da elite, inconformada com o sucesso e a popularidade que os clubes 

e cordões africanos vinham alcançando, em detrimento do fracasso das grandes sociedades 

carnavalescas, em 1905, o então diretor interino da Secretária de Polícia, Dr. Francisco Antônio 

de Castro Loureiro, outorgou proibição afoxés, perdurando por 9 anos.  

Albuquerque (2002) observa que “as Áfricas imaginadas, que ganhavam forma na cena 

carnavalesca, suscitavam interpretações e reações diferenciadas”. Esta autora pontua ainda que 

a justificativa dada pela imprensa e pela polícia para as proibições expressividades negras no 

carnaval, era a inadequação destes, especialmente dos batuques, máscaras avulsas e clubes que 

                                                 
78 Canção: Candomblé de Rua ou Quioiô, de Edfran. Ver Anexo A. 
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fossem identificados às cerimônias da religião afro-brasileira, à estética da festa. Albuquerque 

pondera, no entanto, que tal explicação, não conseguia camuflar o medo da elite, que já não 

mais senhores e não podiam mais lançar mão de sanções e castigos, com relação às tão “mal 

faladas algazarras da gente de cor”, aos “ajuntamentos de negros a tocar pandeiro, que se ouvia 

por toda a cidade”.  Os batuques, os africanismos, eram considerados perigosos, difíceis de 

serem controlados, pondo, portanto, em risco a ordem e o sossego. (p. 220) 

Lançando mão de uma atmosfera mais poética, cabe aqui evocar o escritor Jorge Amado 

(1978) e o seu emblemático romance Tenda dos Milagre, no qual, ficcionando fatos reais, faz 

uma denúncia ao racismo, além de críticas aos protestos lançados pelas gazetas contra 

africanização que no início do século vinha se dando no carnaval, que deveria ser, aos olhos 

deles, uma grande festa civilizada. Com a liberdade poética que lhe é cabível e se utilizando 

amplamente de ironias e palavrões cabíveis na linguagem de sua obra, Amado satiriza a 

perseguição truculenta da polícia e as inúmeras medidas adotadas pelas autoridades na tentativa 

de impedir que as expressividades negras continuassem repercutindo na cidade, inclusive a 

proibição imposta pelo Dr. Francisco. 

 

[...] o doutor Francisco Antônio de Castro Loureiro, diretor interino da 

Secretaria de Polícia, não proibira, “por motivo étnicos e sociais, em 

defesa das famílias e dos costumes, da moral e do bem-estar público, 

no combate ao crime, ao deboche e à desordem”, a saída e o desfile dos 

afoxés, a partir de 1904 (sic.), sob qualquer pretexto e onde quer que 

fosse na cidade? [...] onde já se viu doutor Francisco Antônio de Castro 

Loureiro, interino da polícia e branco de cu preto, onde já se viu 

carnaval sem afoxé, brinquedo do povo pobre, do mais pobre, seu teatro 

e seu balé, sua representação? [...] A polícia finalmente agiu em defesa 

da civilização e da moral, da família, da ordem, do regime, da sociedade 

ameaçada, e das Grandes Sociedades, com seus carros e graciosos 

préstitos de elite: proibiu os afoxés, o batuque, o samba, “a exibição de 

costumes africanos” (AMADO, 1978, p. 79;80)  

 

Intui-se que figura emblemática de Manoel Querino teria sido a inspiração de Jorge 

Amado (1978) para criação do personagem protagonista do Romance, Pedro Arcanjo, da 

mesma forma que o desfile do afoxé “Filho da Bahia”, que narra possivelmente tenha sido 

inspirado no séquito do Pândegos d’África, do qual Querino, além de descrever em sua obra, 

teria sido presidente. A diferença entre o Filho da Bahia e o Pândegos, é que o primeiro não 

trazia a África como tema, como fazia o segundo, mas “A República Libertária de Palmares”, 

numa aclamação a “Zumbi dos Palmares e seus combates invencíveis”. No contraponto das 
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ironias lançadas à proibição daquela “escandalosa exibição de África”, Amado destaca a 

importância dos afoxés para o carnaval, e ainda tece inúmeros elogios que enaltecem ainda mais 

a popularidade já conquistada deste segmento: 

 

Quando o afoxé despontou no Politeama, ouviu-se um grito uníssono de 

saudação, um clamor de aplauso: viva, viva, vivoô! [...] Palmas e vivas para 

os intimoratos do afoxé, viva, viva, vivoô! [...] Tão do agrado de todos esse 

canto dos negros, esse samba-de-roda, a dança, o batuque, o sortilégio dos 

afoxés [...] Alastravam nas ruas os afoxés a corromper, a envilecer [...] Os 

afoxés na praça e na rua, em primazia: cada qual mais tiunfal e rico em cores 

e em melodias, em passo de samba – em frente ao Politema, no Campo 

Grande, na Rua de Baixo, no Largo do Teatro. Obtinham triunfo e mais 

triunfo. Aplausos, palmas e até prêmios. Alastravam as ruas, afoxés e samba, 

uma epidemia [...] escandalosa exibição de África: as orquestras de atabaques, 

as alas de mestiças e de todos os graus de mestiçagem – desde opulentas 

crioulas às galantes mulatas brancas –, o samba embriagador, esse 

encantamento, esse sortilégio, esse feitiço [...]   (pp. 79-84) 

 

A partir do romance amadiano, uma questão que consideramos de extrema relevância 

vem à tona: o perfil do corpo diretivo dos clubes negros. Butler (2016) chama a atenção para o 

fato de que Manoel Querino, um dos mais importantes estudiosos contemporâneos da cultura 

afro-brasileira, chegou a ocupar a presidência dos Pândegos d’África, por volta de 1900. 

Segundo esta autora, Albuquerque (2009), mesmo com as limitações da escassez documental, 

foi quem melhor, conseguiu traçar o perfil daqueles que assumiam a direção da Embaixada e 

do Pândegos, eram, em sua maioria, profissionais liberais brasileiros, empresários e donos de 

estabelecimentos. Importante salientar que, embora estes clubes não fossem fundados dentro 

dos terreiros de candomblé, mantinham laços estreitos com a religião afro-brasileira. A 

Embaixada Africana mesmo se distinguindo com relação à temática que levava pras ruas, o seu 

fundador teria sido Marcos Carpinteiro que assumia o cargo de Axogum do Terreiro da Casa 

Branca79, sendo, portanto responsável pelos sacrifícios rituais. Já o fundador do Pândegos 

D’África teria sido o mestre de obras Bibiano Cupim, personalidade influente na época. 

Nem mesmo os nove anos da proibição imposta por Loureiro foram suficientes para 

arrefecer os ânimos dos afrodescendentes que, segundo Pinho (2015), “souberam assim 

constituir na Bahia um veículo de objetificação para a tradição africana, através dos clubes de 

carnaval, batucadas e afoxés”. Observa-se que entre 1905 e 1930, houve uma proliferação dos 

                                                 
79 Localizado no Engenho Velho da Federação, o Ilê Iyá Nassô Oká, mais conhecido como Casa Branca 

do Engenho Velho, é considerado dos mais antigos e importantes templos de culto aos orixás de matriz 

Ketu de Salvador. Mais informações sobre este terreiro, ver: Castilho & Pares (2007). 
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cordões e batucada, além do florescimento dos chamados afoxés, que, àquela altura, eram 

“organicamente ligados aos templos de origem yorubana”. (2015) Pinho observa ainda que, já 

nos anos 1930, eram praticamente as mesmas organizações do final do século XIX, dentre elas: 

Folia Africana, Lembranças dos Africanos, Congos da África, Lutadores da África e Otum 

Obá. (p. 505) 

Ickes (2013), por sua vez, observa que após a proibição, os clubes negros voltariam a 

ocupar as ruas da cidade em número cada vez maior e, já a partir dos anos 1920, seriam 

especialmente conduzidos pelo samba. Ainda naquele período, a elite baiana continuava 

temendo que Salvador acabasse se tornando mais africana do que europeia. É fato que, com a 

notoriedade alcançada pelos grandes clubes negros, os “africanismos” estariam se alastrando 

em passos acelerados pelos quatro cantos da cidade. Para assombrar ainda mais a elite baiana, 

a partir de meados dos anos 1930, houve o crescimento vertiginoso dos pequenos cordões e 

batucadas, formados em grande parte pela classe operária. Em paralelo, observa-se que os 

grandes clubes de elite estariam entrando num franco declínio. Ainda segundo Ickes, de nove 

pequenas batucadas registradas pela imprensa no carnaval de 1937, aproximadamente 25% do 

total de agremiações, ampliou-se para 21 no carnaval de 1948, incluindo escolas de samba, que 

representavam a metade de blocos na rua. Por estes números e por outros fatores, este autor 

batizou, portanto, os anos 1930 e 1940 de “Era das Batucadas”. 

Datam de 1949 e 1950, dois acontecimentos teriam se transformado em marcos de suma 

relevância não apenas para a trajetória dos afoxés, mas também, para que o carnaval de 

Salvador, de uma maneira geral, passasse por uma irreversível transformação. Em um ano se 

dá a criação do Afoxé Filhos de Gandhy, de quem falaremos a seguir. Já no ano seguinte, dupla 

Dodô e Osmar criam o trio elétrico, que transformou peremptoriamente o carnaval, fazendo 

com que a festa a cada ano registrasse transformações cada vez mais significativas eliminando 

quaisquer possibilidades de retorno a formas anteriores. Das mudanças registradas a partir do 

advento do “carnaval elétrico”, Fred de Goés (1981) observa o desparecimento das caretas – 

mascarados que, individualmente ou em blocos, eram comuns de serem vistos nas ruas no 

carvanal, especialmente a partir dos anos 1930 com a popularização dos blocos e cordões. 

Goés chama ainda atenção para a existência de dois carnavais naquela época: “um, o 

oficial, que tinha a forma de espetáculo, e o outro que se desenvolvia em forma de festa”. 

Segundo o autor de O País do Carnaval Elétrico, o primeiro era feito para o povo já o segundo, 

pelo povo, era, portanto, “o carnaval que as camadas de poder aquisitivo mais baixo da 

população brincavam em formas de blocos ou individualmente, ao som de batucadas. Este 
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carnaval acontecia na parte da cidade correspondente à Baixa dos Sapateiros”. Já carnaval-

espetáculo acontecia na Rua Chile.  

Na trajetória dos afoxés, Godi (1991) chama ainda atenção para a existência dos afoxés 

de caboclos, “manifestações sincréticas festivas e religiosas, de caráter genuinamente popular”, 

surgidas a partir da popularização da figura do Caboclo, arquétipo mestiço que é inclusive 

personagem central do 2 de julho, data em que se celebra a independência da Bahia.  Segundo 

este autor, em 1968, dos sete afoxés mais importantes, três eram de caboclo, eram eles: Afoxé 

Índios da Floresta, Afoxé os Caboclinhos e Afoxé Tupinambás. (pp. 59-60)  

Analisando as relações que se estabelecia no carnaval de Salvador entre os motivos 

indígenas e da negritude, Godi aponta o surgimento dos blocos de índio que, entre os anos 1966 

e 1967, teriam sido derivados de escolas de samba então existentes. Como foi o caso do Bloco 

Carnavalesco Caciques do Garcia, derivado da escola de samba Juventude do Garcia, e do 

Bloco Carnavalesco Apaxes do Tororó, proveniente da Escola de Samba Filhos do Tororó, e 

assim por diante. (pp. 53-54) Além destes, outros inúmeros blocos de índio surgiram 

especialmente no início dos anos 1970. O jornal Correio da Bahia chega em matéria 

comemorativa pelos 45 anos do surgimento do Apaches, rememora que “houve carnavais de 

Salvador, entre o final dos anos 70 e início dos 80, que a festa chegou a ter mais de 20 blocos 

de índios. Comanches, Tupi, Pena Branca, Pele Vermelha...”80. 

Milton Moura (2009) observa que os integrantes de alguns blocos de índio usavam 

cabelos black power que, na década de 1970, se tornaria um elemento emblemático nos 

primeiros desfiles dos chamados blocos afro. (p. 116) Analisando as indumentárias dos blocos 

de índio, este autor identifica que uma insistente busca da recriação da figura do índio dito 

“norte-americano”, amplamente difundidas pelos filmes de cowboy que fazia muito sucesso 

entre a juventude da época. Franjas das calças, os cocares, os machados, os adereços em vidro 

e metal, os esparadrapos fazendo as vezes de pinturas tribais eram alguns dos elementos que 

levavam para as ruas os motivos disseminados pelo cinema. Moura ainda observa que cada 

bloco trazia a sua cor predominante, mesclada ao branco. (pp. 113-114) 

Com o sucesso que os blocos de índio alcançaram, sobretudo entre a juventude negra e 

ainda com os trios elétricos arrastando o que viam pela frente, a partir do final dos anos 1960, 

os afoxés e outras manifestações carnavalescas negras, passaram a vivenciar um alarmante 

                                                 
80 Jornal Correio da Bahia, 23/02/2014. Disponível em: http://www.correio24horas.com.br/single-

carnaval/noticia/apaxes-do-tororo-bloco-mantem-tradicao-viva-e-festeja-45-anos-na-folia-

baiana/?cHash=c9cd05960792c5bf17963d40aeb77a2f, Acessado em 10/11/2016. 

http://www.correio24horas.com.br/single-carnaval/noticia/apaxes-do-tororo-bloco-mantem-tradicao-viva-e-festeja-45-anos-na-folia-baiana/?cHash=c9cd05960792c5bf17963d40aeb77a2f
http://www.correio24horas.com.br/single-carnaval/noticia/apaxes-do-tororo-bloco-mantem-tradicao-viva-e-festeja-45-anos-na-folia-baiana/?cHash=c9cd05960792c5bf17963d40aeb77a2f
http://www.correio24horas.com.br/single-carnaval/noticia/apaxes-do-tororo-bloco-mantem-tradicao-viva-e-festeja-45-anos-na-folia-baiana/?cHash=c9cd05960792c5bf17963d40aeb77a2f
http://www.correio24horas.com.br/single-carnaval/noticia/apaxes-do-tororo-bloco-mantem-tradicao-viva-e-festeja-45-anos-na-folia-baiana/?cHash=c9cd05960792c5bf17963d40aeb77a2f
http://www.correio24horas.com.br/single-carnaval/noticia/apaxes-do-tororo-bloco-mantem-tradicao-viva-e-festeja-45-anos-na-folia-baiana/?cHash=c9cd05960792c5bf17963d40aeb77a2f
http://www.correio24horas.com.br/single-carnaval/noticia/apaxes-do-tororo-bloco-mantem-tradicao-viva-e-festeja-45-anos-na-folia-baiana/?cHash=c9cd05960792c5bf17963d40aeb77a2f
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esvaziamento, chegando quase a serem extintos. Assim aconteceu com o Filhos de Gandhy que 

só sobreviveram graças ao apoio dado por Gilberto Gil em seu retorno ao exílio. Convém, neste 

momento, abrirmos uma janela para tratarmos tanto dos Filhos de Gandhy quanto do Congos 

d’África que podemos considerar que serviram de inspiração para o surgimento do Badauê. 

 

4.1.1. Um afoxé menino que velho aprendeu a respeitar  

 

É de Logunedé a doçura 

Filho de Oxum, Logunedé 

Mimo de Oxum, Logunedé - edé, edé 

Tanta ternura 

É de Logunedé a riqueza 

Filho de Oxum, Logunedé 

Mimo de Oxum, Logunedé - edé, edé 

Tanta beleza 

Logunedé é demais 

Sabido, puxou aos pais 

Astúcia de caçador 

Paciência de pescador 

Logunedé é demais [...]81 

 

 Os versos de Gilberto Gil revelam que o orixá Logunedé, fruto do amor ente Oxum e 

Oxóssi, herdou da mãe a doçura, a ternura e a riqueza, e, do pai, com quem aprendeu a caçar e 

a pescar, a sabedoria, a astúcia e a paciência. Em uma mão, traz o abebé, na outra, o ofá, 

insígnias que representam, respectivamente, o espelho de sua mãe e o arco-e-flecha de seu pai. 

A partir de itans e orikis, a tradição oral revela que “Logunedé é santo menino que velho 

respeita”. O ijexá, que se configura em um dos toques litúrgicos mais suaves do candomblé, 

que embora seja tocado para outros orixás, é o predileto de Logumedé, em cuja dança se 

emoldura o dengo e a sensualidade herdados da mãe. Deste orixá também emana vibrações, em 

nuances mais suaves, da já definida energia odara. 

Em 4.2. Estilo Badauê, dispomos atributos estéticos que nos permitem, aqui, antecipar 

uma equiparação do Afoxé Badauê ao orixá Logunedé. O pisar macio do Badauê, descrito pelos 

versos de Guiguio, o ijexá mais ritmado e acelerado, o livre trânsito entre os gêneros masculino 

e feminino, a sensualidade do Moço Lindo e das Musas Badauê, tudo isso nos faz pensar que o 

Badauê tenha fortes vínculos com Logunedé. Além disso, vamos notar que o Badauê, ainda 

recém-nascido, deu contribuições salutares à (re)invenção dos afoxés, que culminou na 

                                                 
81 Canção Logunedé, de Gilberto Gil. 
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retomada e na perpetuação deste segmento aos dias atuais, além de ter conquistado rapidamente 

a admiração e o carinho do público. Mesmo não concordando de primeira com as proposições 

do Badauê, não teve jeito, aqueles mais antigos, apegados ao que supunham ser a forma 

tradicional de fazer afoxé, tiveram que dar o braço a torcer e passar a respeitar o novo afoxé, e 

até, em certa medida, seguir os seus passos.  

A seguir, observaremos pelo menos dois dos afoxés com os quais, em alguma medida, o 

Badauê estabeleceu conexões. Primeiro, o Congos d’África, um afoxé antigo surgido no mesmo 

bairro do Badauê e o segundo, o Filhos de Gandhy, que à época do surgimento do Badauê era 

dos mais representativos do segmento. 

 

Afoxé Congos d’Àfrica 

 

Registra-se que, em 1979, após a primeira aparição do Badauê, o afoxé Congos d’África, 

após mais de 20 anos sem desfilar, foi retomado sob o nome de Filhos do Congo. Surgido no 

Engenho Velho de Brotas, existe uma certa imprecisão quanto a data de sua fundação. Em 

algumas obras, o nome deste afoxé é citado junto ao de afoxés que teriam surgido entre os 

carnavais de 1895 e 1910 (ALBUQUERQUE W. R., 2002, p. 219); (BUTLER, 2016, pp. 20; 

apud. CARNEIRO, 1974 ). Antônio Sérgio Amorim (2011), reconhece o desconhecimento 

quanto a data do surgimento deste afoxé, entretanto, aponta para relatos de que a sua aparição 

tenha se dado por volta de 1915. Este afoxé foi criado no terreiro liderado por Rodrigo da Costa 

Alves que, além de babalorixá, era também estivador, e após a morte de Rodrigo, o filho 

conhecido como Dodô assumiu sua liderança. O Congos d’África desfilava pelas ruas do bairro 

tanto no carnaval quanto no 2 de julho, e, nos idos dos anos 1940, teve suas atividades 

fotografadas pelo etnógrafo Pierre Verger, também morador do Engenho Velho. 

Também não se tem precisão quanto ao encerramento das atividades deste afoxé, mas 

suspeita-se que não tenha chegado aos anos 1950. Aqui, porém, o que mais interessa é o fato 

do Congos d’Àfrica ter sido criado no mesmo bairro do Badauê, cujo advento intuímos que 

tenha estimulado a sua recriação, na baixa do Curuzu. Atualmente, o Afoxé Filhos do Congo, 

sob a liderança de Nadinho do Congo, continua em plena atividade, não apenas desfilando no 

carnaval, mas também realizando trabalhos sociais no bairro da Boca da Mata. 

Entre o encerramento das atividades do Congos d’África e o surgimento do Badauê, 

notamos uma vacância da participação do Engenho Velho no segmento dos afoxés, muito 
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embora os relatos a que tivemos acesso sempre rememoram a existência de blocos 

carnavalescos como Os Românticos, K te espero e Bafo de Gato. Somente após a criação do 

Badauê, voltamos a ter notícia de outros afoxés que despontaram no bairro. Por volta de 1981 

foi criado o Afoxé Montenegro, que não sabemos por quanto tempo desfilou. Em 1983, 

acontece o primeiro desfile do Afoxé Ókánbí, criado por Jorjão Bafafé após a sua saída do 

Badauê, interrompendo os desfiles entre 1984 e 1997, e retomando as atividades na Lavagem 

do Porto da Barra. Já em 1998, o Ókánbí se torna um bloco afro que continua marcando 

presença no carnaval de Salvador82. Já em 2002, foi criado um outro afoxé no bairro, 

denominado de Afoxé Luaê, que, apesar da pouca visibilidade resiste realizando ensaios no 

bairro e desfilando no carnaval. 

 

Associação Cultural, Recreativa e Carnavalesca Filhos de Gandhy83 

 

Filhos de Gandhy, Badauê  

[...] Eh povo grande, povo de Zambi  

[...] Traz pra você o novo som ijexá84 

 

Abrimos esta seção em que falaremos do Afoxé Filhos de Gandhy e das relações 

estabelecidas com o Badauê, com os versos da canção Ijexá, de Edil Pacheco, amplamente 

divulgados para os quatro cantos do país, pela voz da sambista mineira Clara Nunes e seu 

emblemático disco Nação. Esta canção dentre as diversas que foram gravadas por artistas 

consagrados é uma das mais lembradas e acaba gerando um vínculo estreito do Badauê com o 

Gandhy, que ainda na atualidade se destaca como um dos mais antigos e de maior 

expressividade.  

 Criado, em 1949 por um grupo de estivadores do cais do porto de Salvador, muitos deles 

sindicalizados que se inspiraram na temática orientalista que, naquela época, era bastante 

disseminada pelo cinema. Sob a prerrogativa de ser Associação Cultural, Recreativa e 

Carnavalesca, os fundadores decidiram homenagear o líder indiano Mahatma Gandhi que havia 

sido assassinado no ano anterior. Moura (2011) recorda, tomando por base depoimentos 

                                                 
82 Informações colhidas no site Bloco Cultural - http://www.blococultural.com.br/page_28.html, 

acessado em 27/01/2017. 
83 Pierre Verger também realizou um importante registro fotográfico, tendo algumas imagens 

disponibilizadas na página da sua Fundação: http://www.pierreverger.org/br/acervo-

foto/fototeca/category/469-filhos-de-gandhi.html. Acessado em 05/12/2016. 
84 Canção Ijexá, de Edil Pacheco. Ver Anexo B. 

http://www.blococultural.com.br/page_28.html
http://www.blococultural.com.br/page_28.html
http://www.pierreverger.org/br/acervo-foto/fototeca/category/469-filhos-de-gandhi.html
http://www.pierreverger.org/br/acervo-foto/fototeca/category/469-filhos-de-gandhi.html
http://www.pierreverger.org/br/acervo-foto/fototeca/category/469-filhos-de-gandhi.html
http://www.pierreverger.org/br/acervo-foto/fototeca/category/469-filhos-de-gandhi.html
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reunidos por Anísio Felix, que no verão em que se deu a criação do afoxé, o filme Guga Din, 

dirigido por George Stivens fazia grande sucesso nas telas de Salvador, tornando o líder indiano 

admirado por sua militância política. (p. 102)  Importante frisar que não apenas aquele grupo 

de estivadores havia se rendido aos motivos orientais, mais também outros blocos, como o 

Mercadores de Bagdá, Cavaleiros de Badgá, eram marcados não apenas nos seus nomes, mas 

também em suas indumentárias e performances pelos contornos orientalistas.  

Moura ainda chama atenção para um importante detalhe, o Gandhy, não havia sido criado 

dentro de um terreiro de candomblé, muito embora os seus integrantes estabelecessem vínculos 

com as religiões de matriz afro. A formação destas agremiações se dava a partir de categorias 

profissionais, como foi o caso do Filhos do Porto, também formado por doqueiros, Filhos do 

Mar e Filhos de Obá, por marinheiros, Filhos do Fogo, por Bombeiros, e assim por diante. 

Também em blocos como Mercadores de Bagdá e seu dissidente Cavaleiros de Bagdá havia 

uma considerável participação de petroleiros. (pp. 102-103) 

Naquela época, convém observarmos que o surgimento dos afoxés era invariavelmente 

vinculado a algum terreiro de candomblé. De acordo com Moura, “no modelo dos afoxés 

formados antes dos Filhos de Gandhi, era o terreiro que saía à rua, como bem reconheceram os 

etnólogos da primeira metade do século XX”. (p. 122)  Em outros dos seus trabalhos, Moura 

(2009) havia enfatizado que  

 

a partir de 1949, com a fundação dos Filhos de Gandhi, os afoxés não estavam 

mais necessariamente ligados a uma determinada casa de santo, embora 

permanecessem ligados à tradição dos orixás. Isto provavelmente favoreceu 

uma maior plasticidade deste modelo carnavalesco, como se pode visualizar 

nas fotografias. (p. 117) 

 

Segundo Barbosa (2010) os afoxés, ao desfilarem, não apenas exibem marcas culturais e 

históricas, mas também afirmam e difundem suas concepções políticas e ideológicas. Para esta 

autora, o Gandhy, por exemplo,  

 

além de utilizar todo o aparato ritualístico, performático e instrumental dos 

afoxés e ter como patrono uma divindade do candomblé, Oxalá, inseriram 

outros elementos que se tornaram marcas características do afoxé: o camelo 

como alegoria, perfume de alfazema, veste e turbante brancos, colar nas cores 

azul e branco e a representação do líder no desfile. (p. 27) 
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Ao ser criado nos arrabaldes da estiva e não dentro de um terreiro, o Gandhy estaria 

implantando uma mudança na ordem que havia sido naturalizada com relação à formação dos 

afoxés. Não se tratava, porém, de nenhuma novidade para os afoxés serem criados fora dos 

limites dos terreiros. Como visto, isso teria ocorrido já no final do século XIX, com os seus 

ancestrais, a Embaixada Africana e os Pândegos D’Àfrica. No entanto, temos notícias de 

severas críticas lançadas aos Jovens Loucos, que, ao ver de membros “mais conservadores” de 

antigos afoxés, eles estariam subvertendo a tradição dos afoxés. Os que depreciavam o Badauê, 

no entanto, pareciam desconhecer terem esquecido que nem mesmo o Gandhy, menos ainda 

aqueles afoxés considerados pioneiros haviam nascido dentro de um terreiro. 

 

Tradição X Inovação – A (re)invenção dos Afoxés  

 

Risério (1981) apresenta o pensamento do sambista Batatinha85, que coadunava com 

ideias como a Eduardo Ijexá86, consideradas representativa daquilo que os mais velhos 

compreendiam sobre o assunto. Embora reconhecessem a importância, inclusive do ponto de 

vista social e no sentido da arte e da história, do ressurgimento dos afoxés, no qual o Badauê 

legará uma relevante contribuição, eles não teriam se furtado de lançarem duros julgamentos. 

Segundo Risério,  

 

Eles se rebelam contra inovações encontráveis nos novos afoxés. Batata 

reclama que, no tempo dele, o afoxé era uma coisa fechada, com origem numa 

casa de candomblé, formado por pessoas ligadas a determinado terreiro, ou 

pai de santo, etc. Centrando sua crítica no Badauê, Batatinha recorda como 

era um antigo afoxé criado também no Engenho Velho: “O afoxé lá do 

Engenho velho, por exemplo, saia da casa de um pai de santo, seguia uma 

linha dento da seita [sic.]. E para ele era inadmissível que o Badauê, também 

nascido no Engenho Velho, não mantenha a tradição. (p. 64) 

 

Recordando os primeiros ensaios do Badauê, Môa do Katendê conta que alguns 

integrantes da diretoria do Gandhy compareceram e tentaram de alguma formar frear o 

                                                 
85 Ao lado de nomes como Riachão, Ederaldo Gentil, Nelson Rufino e Edil Pacheco, Oscar da Penha, 

mais conhecido por Batatinha, é considerado um dos mais importantes nomes do samba, teve apenas 4 

discos lançados – Samba da Bahia (1973), Toalha da Saudade (1976), Batatinha: 50 anos de Samba 

(1994) e Diplomacia (1998), sendo que este último foi póstumo, produzido por Paquito e J Velloso, e 

deu um reconhecimento ainda que discreto ao sambista. (GUERREIRO, 2000, pp. 80-81) 
86 Segundo Clovis Moura (2004), Eduardo Ijexá teria sido um velho e respeitado pai de santo baiano, 

que cujo apelido ijexá advinha da terra natal dos seus pais. (p. 285) 
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surgimento do novo afoxé. Na opinião deles, os jovens não podiam criar um afoxé que não 

fosse vinculado a um terreiro de candomblé específico, já que isso seria uma tradição. 

Desconheciam eles, porém, a máxima de que as tradições são inventadas e até mesmo aquela 

tradição de que os afoxés só podiam ser criados em terreiros teria sido uma invenção. Além 

disso, os integrantes do Gandhy criticavam as inovações que os Jovens Loucos estavam 

propondo para a sonoridade do ijexá e ainda incluindo no repertório composições autorais que 

tratavam de temas diversos, em detrimento de cantarem exclusivamente canções do candomblé. 

Jorjão recorda: 

 

Fomos criticados duramente, criticados até pelo presidente, irmão de Dona 

Lili que era do Badauê, a minha madrinha, Djalma, o presidente falecido 

professor Djalma, que era de educação física e ele era Ogã conhecedor 

profundo do candomblé. (BAFAFÉ J. , Entrevista, 2016) 

 

Com mais detalhes, Môa recorda que lá pelo segundo ou terceiro ensaio do Badauê, 

integrantes do Gandhy tentaram impedir que o novo afoxé fosse à frente: 

 

O primeiro ensaio foi uma calamidade, porque só tínhamos nós e alguns que 

nós convidamos, e esses que nós convidamos ficaram no meio da ladeira com 

medo de descer pro terreno, pra área, e nós ficamos tocando, “vamos tocar, 

vamos tocar...”, tocamos, tocamos... Só os familiares da gente, mais próximos, 

que desceram, ficaram ali um pouco... Eu não sei se durou uma hora e meia 

de ensaio. No segundo, e terceiro, vamos colocar assim, alguém falou com 

algumas pessoas do Gandhy pra estarem vindo olhar o ensaio da gente. Que 

já foi outro risco que a gente correu, né, que a gente tava cru, aí vai chamar 

uma entidade como o Filhos de Gandhy que tava completando 30 anos, pra 

assistir o ensaio da gente. Pra que, né? Aí, eles tentaram barrar esse ensaio da 

gente. Aí... enfim... Nós preparamos uma mesa, né, já tinha um irmão meu que 

começou a vender umas cervejas, tinha um primo na casa onde a gente 

começou a ensaiar, vendendo umas cervejas também, uma tia que resolveu 

fazer umas acarajés..., fizemos uma mesa pro pessoal do Gandhy pra cortejar 

eles. E eles meio que meteram o tesouram, né, eles pegaram o microfone... 

isso segundo ensaio, se não me engano, segundo ou terceiro já tinha um 

microfone... eles pegaram o microfone e disseram que a gente não podia fazer 

ensaio de afoxé nenhum. Aí, ficou aquele impasse, né, a gente tudo menino, 

com aquela preocupação geral, “eles estão falando que a gente não pode fazer 

ensaio?”. Aí eu olhei bem assim e disse: “por que que a gente não pode?”. 

“Não, porque vocês têm que se preparar... isso aqui não é um terreiro de 

candomblé..., tarará...”. Mal eu sabia que aquilo tinha sido um terreiro de 

Nanã, né, aquela área toda ali, mal eu sabia, que a gente tava pisando..., que a 

gente tava dentro de um terreiro que era de mil novecentos e tarará, eu não me 

lembro bem, que ali tinha sido..., que tinha acontecido esse terreiro, enfim... 

Aí, eles não pararam, não conseguiram parar de vez, mas, eles começaram a 

cantar lá e cantavam como se dissesse assim, “é assim que se canta... vocês 

não estão preparados...”, e dizendo só indireta, indireta e direta ao mesmo 

tempo, né. Mas, a gente ficou remando esse ensaio, meio que na pirraça e na 
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raça, eu subi e cantei um pouco, aí, já tinha feito uma música também, já tinha 

ensaiado com o pessoal do grupo Jovens Loucos, né, eu mantive o nome, né... 

E, aí, eu cantei e tal, parou ali, eles foram embora, aí, fomos pra reunião nossa. 

Aí, o pessoal ficou meio receoso: 

– É, eu acho que não vai dar certo não esse negócio de afoxé, tarará....  

Eu digo, “vai dar certo”. Aí, tudo que eles falavam, eu dizia: 

– Vai dar certo.  

– “Mas, se eles vierem?” 

– “Eu vou tomar uma providência...”.  

– “E se eles vierem aqui de novo?”.  

– “Eu vou tomar uma providência...”.  

– “Como?”. “Deixem comigo...”.  

Pronto [...] (KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

A tentativa de invalidar o surgimento do novo afoxé não deu certo, sob o pretexto 

infundado de que ali não era um afoxé não deu certo. O Badauê seguiu realizando seus ensaios 

e atraindo um número cada vez maior de seguidores. Daí, quando algum tempo depois, quando 

um grupo ainda maior do Gandhy voltou para ver como estavam os ensaios, já era irreversível, 

o Badauê já havia se consagrado, já tinha um público considerável, e até um grupo de animação 

chamado Fogo Cultural Badauê que dançava e cantava animando o público. Nessa nova 

investida, Môa do Katendê, blindado pela ousadia e coragem de um Jovem Louco, não permitiu 

que o novo afoxé sucumbisse ao desdém e ultrajes dos mais antigos. Recorda Môa: 

 

[...] Aí, eles voltaram no ensaio, eu me lembro muito bem, que aí a casa já 

tava, vamos dizer assim que a metade daquele povo que tava na ladeira, já 

tinha descido, já tava no terreno, já tínhamos criado também o Fogo Cultural, 

que era um grupo que a gente criou pra chamar a galera da ladeira pra descer 

pra participar, que era a galera que botava fogo mesmo, que a intenção era 

botar fogo mesmo, no sentido de chamar pra dançar, pra cantar, enfim..., pra 

descobrir talentos ali... Aí é que vem a história de Negrizu, Negrizu ai se 

coloca como liderança, né, desse grupo. Me lembro muito bem... Participação 

do grupo da... um grupo muito legal... tinha um grupo de dança que começou 

a fazer parte também junto com a gente, que desse grupo surge Paulinho, que 

ele assume os Negões, né, e Paulinho fazia parte desse grupo de dança, né. Era 

ele, eu me lembro, Santiago, que fazia parte desse grupo e mais outros 

integrantes, tinha também uma menina baixinha, dançava muito. E esse 

pessoal ajudou muito a gente nessa parte de dança, de chamar a atenção das 

pessoas, a partir da dança no afoxé. E aí, quando o pessoal do Gandhy vem, aí 

já vem mais gente, né, não eram só 3 ou 4, vieram num grupo grande, né, aí 

os meninos começaram a tremer, né, começaram a tremer na base, aí, eu digo, 

“ó, é o seguinte”, chamei a percussão e disse, “vamos tocar como nós 

ensaiamos e eu vou assumir lá em cima a cantoria de novo e deixa comigo, é 

só olha pra mim”. Aí eu cheguei nas pessoas que faziam a mesa disse “hoje 

não tem mesa”. “mas, por que?”. “hoje não tem mesa, deixa a mesa sem nada”. 
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Aí, eu acho que aí foi, por essa ousadia minha, por essa coragem, que o Badauê 

surgiu, senão não haveria o Badauê, se eu baixasse a crista, o pessoal do 

Gandhy não ia deixar, acho que foi a partir dessa atitude que a coisa veio à 

tona, e, aí, eu assumi o microfone, não deixei o pessoal do Gandhy cantar, e, 

mais ainda, falei no microfone “a partir de hoje, se for desse jeito, pessoas 

mais antigas não quererem ajudar quem tá surgindo novo, a gente não, a gente 

não...” (KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

E assim, mesmo sem a benção do seu mais velho, o Badauê seguiu rumo ao seu primeiro 

carnaval e, em 1979, foi para as ruas vestindo predominantemente azul e branco, e levando o 

tema Evolução da Arte Negra. Já o tema escolhido para o primeiro ano do afoxé, mostra a sua 

conexão com o que estava acontecendo no mundo, pois, de fato, a arte negra estava em pleno 

estado de evolução. Já referimos, no capítulo anterior ao 2° FESTAC, ocorrido em Lagos, na 

Nigéria, nos idos de 1977. Gilberto Gil, Clyde Morgan e o Grupo de Dança Contemporânea da 

UFBA, que participaram do Festival foram veículos fundamentais de informações sobre a 

forma como a arte negra estava se comportando no mundo.  

Em volta de um carro-palhoça batizado de Senzala Badauê, que pela descrição intuímos 

que havia sido inspirado na cabana do pai Ojô, do Pândegos d’África, o recém-criado afoxé 

chegou em frente ao palanque principal, onde ficavam as autoridades e a comissão julgadora e 

fizeram uma encenação mesclando música, dança e teatro, na qual prestavam uma homenagem 

ao Gandhy pelos seus 30 anos. Longe de ser uma humilde reverência, o próprio Môa do Katendê 

revela que aquele gesto continha um tom de pirraça, uma resposta poética e sutil à maneira 

austera como o novo afoxé teria sido abordado pelo mais antigo. Badauê canta Gandhy, foi o 

nome da canção composta por Katendê que, com certa ironia dizia para o Gandhy não chorar. 

 

Filhos de Gandhy 

O Badauê canta pra você 

Filhos de Gandhy 

Olorum Modupé 

30 anos de luta 

De amor e paixão 

Graças a vontade divina 

Hoje você é maior 

Deixe o Badauê enxugar o seu suor 

Não chore Gandhy, Não chore não 

Você é um bom irmão 

Eternamente será lembrado 

Seu mundo é abençoado87 

 

                                                 
87 Canção Badauê canta Gandhy, de Moa do Katendê. Ver Anexo A.  
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Nos versos de Katendê, um prenúncio audacioso da vitória que o novo afoxé alcançaria 

já em seu primeiro desfile. Apesar do apelo dos 30 anos do Gandhy e do apoio que este afoxé 

vinha recebendo de Gilberto Gil e de outros artistas, o Badauê recebeu o prêmio de primeiro 

lugar na categoria afoxé no concurso realizado pela Prefeitura, deixando o Gandhy em segundo. 

A performance cênica que teria contribuído para que o Badauê saísse campeão daquele 

carnaval, seguia a canção e a reverência feita ao Gandhy. Ao todo, cerca de 60 integrantes do 

Badauê, metade representando o próprio Badauê e a outra metade representando o Gandhy. Os 

primeiros traziam nas mãos toalhas brancas que coreografavam enxugando o suor e as lágrimas 

dos que representavam o Gandhy, além de fazer reverências ao afoxé que completava 30 anos. 

Rememora Katendê: 

 

Primeiro ano foi assim, eu fiz uma música com o Gandhy, pra homenagear o 

Gandhy. Era uma homenagem que se tornou uma pirraça, né, se tornou uma 

briga de jornal, porque eles tavam comemorando 30 anos, e eu combinei com 

uma ala de Gandhy sair no Badauê, uma ala nossa do Gandhy né, 

representando o Gandhy no Badauê, e a gente cantaria a música no palanque 

oficial que era na Praça Municipal, a gente subia a Ladeira da Praça né, e 

pegava a parte da Municipal e lá que nós íamos cantar a música trinta anos de 

Gandhy, né, “Badauê canta Gandhy”. E aí criou esse reboliço porque eu 

coloquei não sei se 20 Gandhys na frente com a toalha, na verdade eram 20 

ou 30 Badauê com a toalha enxugando o suor do Gandhy, 30 homens do 

Gandhy, era uma encenação justamente porque a gente já fazia teatro nessa 

época, já com Jovens Loucos e tudo, fizemos uma encenação que esse foi o 

ponto maior que deu condição a comissão julgadora a achar que nós estávamos 

mais bonitos e mais representativos do que os Filhos de Gandhy. E aí, nós 

ganhamos o carnaval nos 30 anos de Gandhy, aí virou um escarcéu né, virou 

uma loucura, né, de jornal, de guerra, de dizer que eu era, eu era... Aí veio 

tudo pra cima de mim né, que eu era pretensioso, quem era eu, o que é que eu 

estava pensando da vida com o afoxé, o que que eu tava querendo. E eu 

simplesmente respondia, que eu estava ali para fazer um afoxé pro bairro, que 

o bairro precisava de ter mais um outro afoxé que representasse o bairro e nós 

tínhamos anseio de ter a nossa juventude representada, sendo bem 

representada, era mais que querendo fazer carnaval com as coisas da gente, do 

candomblé, as coisas do visual da gente também né, saímos com várias alas, 

saímos com músicas, boa parte, músicas próprias, né, e ai foi embora, né. 

(KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

E o Badauê seguiu a avenida entoando solenemente uma de suas canções mais 

emblemáticas e com a qual teria conquistado artistas como Caetano Veloso que tratou de 

difundi-la para o mundo: “misteriosamente, o Badauê surgiu...”. Risério (1981) observa que, a 

partir de então, o nome do Badauê passou a ser imortalizado por composições de artistas que 

ele considera o “mel do melhor da música popular brasileira”, como Caetano Veloso, Jorge Ben 

Jor e Moraes Moreira. O autor ainda narra a sua experiência com o Badauê em seu primeiro 
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carnaval, que teria resultado na composição de Eu sou o Carnaval, através da qual o afoxé 

passaria a ser chamado de Mar Azul: 

 

“[...] Eu mesmo não resisti, quase hipnotizado, quando vi o Badauê em seu 

primeiro desfile: maré azul de gente linda dançando ijexá ao som dos 

atabaques percutindo de dentro de um carro-palhoça onde se lia a inscrição: 

“Senzala Badauê”. E esse povo lindo vinha cantando assim, “misteriosamente/ 

o Badauê surgiu/ com sua expressão cultural/ o povo aplaudiu”. Beleza Pura. 

Por um feliz acaso, Moraes Moreira me pediu que escrevesse uma letra de 

música de carnaval, pra ele musicar. Meses mais tarde, encontrando Moraes 

no Rio de Janeiro, passei a letra Eu sou o carnaval. Que lá pelas tantas, dizia: 

‘toda a cidade vai navegar/ no marazul Badauê/ fazer tempero, se namorar/ na 

massa, no massapê’. Estávamos irremediavelmente comprometidos”.  (p. 61)  

 

Listando o que diferenciava o Badauê dos afoxés clássicos e ainda festejando a vitória do 

título de melhor afoxé, em seu primeiro desfile, Jacira Bafafé complementa: 

 

Porque nós éramos únicos, nós éramos o afoxé mais inovador, não adianta, 

nós inovamos muito pra época dos afoxés, dos afoxés tradicionais, entendeu? 

Nós trouxemos carro de som, nós trouxemos tambor falante, que as pessoas 

não conheciam, nós trouxemos pra rua o rum, rumpi e o lé, você tá 

entendendo? E, aí, nós inovamos muito, nós criamos muito nas roupas e tudo, 

na ala de dança, que não se tinha ala de dança ta entendendo? Não se tinha 

uma rainha, não se tinha rei... O problema do Badauê foi esse, foi a ousadia, 

nós fomos ousados, botamos a cara na rua e dissemos pra que foi que nós 

viemos. E a exclusão maior foi quando nós tiramos o título do Gandhy, isso 

em 79, nós tiramos o título do Gandhy e, aí, foi que foi uma explosão cultural 

mesmo que ninguém tava esperando vim um afoxé do jeito que veio... 

Realmente veio bonito, né, foi o ano mais lindo do Badauê e nós tiramos esse 

título, os 30 anos do Gandhy, e nós tiramos esse título do Gandhy. (BAFAFÉ 

J. , 2016) 

 

Como podemos perceber até agora, as críticas e percalços iniciais acabaram instigando 

ainda mais a vontade dos Jovens Loucos de se diferenciarem dos seus antecessores e 

estimulando o lado mais inventivo do corpo diretivo do Badauê. Cabe-nos, nesta reta final desta 

viagem pela memória do Badauê, lançarmos a nossa luneta justamente para os aspectos que 

teriam feito com que este afoxé não apenas se destacasse dentre os demais, como também 

fizesse com que ele caísse rapidamente nas graças de artistas e outras personalidades, da 

imprensa e do público. Trazendo de volta à tona o pensamento hobsbawmniano, podemos 

considerar o Badauê como um (re)inventor da tradição dos afoxés, ele teria inaugurado uma 

forma diferenciada de fazer afoxé, que aqui vamos denominar de Estilo Badauê. Em plena 

sintonia com as vibrações da Energia Odara, o Badauê extrapolava e transgredia os limites 
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temporais e espaciais e os padrões estéticos e comportamentais dos afoxés. Estando conectado 

ao que acontecia no mundo, especialmente no afro-diaspórico, o Badauê tanto remetia e 

reverenciava a ancestralidade quanto a desobedecia, a reelaborava e a arrebatava para a 

posteridade.  

Antecipamos que, em conexão com as africanias e africanidades, o Estilo Badauê 

corroborou com a reelaboração identitária não apenas para o segmento dos afoxés, mas também 

do Engenho Velho de Brotas, do carnaval de Salvador e musicalidade baiana – fenômeno que 

pode ser considerado por alguns como reafricanização. Sem pretensões de estabelecermos 

comparativos, as inovações inauguradas pelo Estilo Badauê podem ser facilmente notadas nos 

afoxés contemporâneos, não apenas naqueles criados depois dele, mais até naqueles que o 

antecederam e o teriam criticado. 

 

4.2. ESTILO BADAUÊ – A (RE)INVENÇÃO DA TRADIÇÃO E A PERPETUAÇÃO DOS 

AFOXÉS 

 

[...] Eu gostava muito. Engraçado, eu vi o Badauê no nascedouro, 

assim... Eu vi nesse período dos anos [19]70, antes dele sair como um 

afoxé grande na rua. Eles eram um grupo pequeno, eu vi eles cantando 

aquela música “misteriosamente o Badauê surgiu”, negócio ligado a 

teatro, com capoeira e teatro. E eu via aquela turma, fiquei maravilhado, 

gravei essa música, fiquei, conversei com o pessoal, depois comecei a 

ver, conheci o Moa, comecei a tentar falar [...] (VELOSO, 2011) 

 

Caetano Veloso revela que se impressionou com o Badauê desde o seu surgimento e que 

sempre quis estar perto de Môa do Katendê e do pessoal do afoxé, gravando imediatamente a 

canção em que eles se anunciavam. O que teria impressionado Caetano, bem como outros 

artistas e o público de uma maneira geral, era justamente a estética diferenciada que o Badauê, 

enquanto afoxé, inaugurava.  

Como já dito, os componentes do Badauê até chegavam a considerar que o afoxé era um 

candomblé de rua, e até cumpriam determinados preceitos ritualísticos e cantavam certas 

canções ligadas à religião de matriz afro. Além disso, o Badauê também chegava até a levar 

para a rua elementos que remetiam aos afoxés pioneiros e seus antecessores, como é o caso do 

carro-palhoça Senzala Badauê que se assemelhava do “carro do feitiço” de pai Ojô, do 

Pândegos d’África, e de elementos como o estandarte e a figura do babalotin. No entanto, 
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justamente por não terem laços estreitos com um terreiro de candomblé específico, e, 

especialmente por serem munidos de liberdade poética dada aos artistas, os Jovens Loucos e 

seus seguidores, acabavam transformando os ensaios, o desfile deste afoxé e outras 

participações que fazia, em uma apoteose performática. 

Embora tenhamos fortes indícios de que, em certa medida, algumas inovações propostas 

pelo Badauê eram, na verdade, alicerçadas em formatos já experimentados por seus 

antecessores, não podemos deixar de considerar que este afoxé inaugurou modificações, 

releituras e miscigenações que acabaram consideradas pouco, ou nada, tradicionais ou ainda 

vanguardistas demais para os afoxés de sua época. Seja nos ensaios que realizava em seu bairro 

de origem, seja nas suas participações no carnaval e em outros eventos, a performance do 

Badauê o distinguia a tal ponto dos demais afoxés que, como já vimos, chegou a ser alcunhado 

por Gilberto Gil, que àquela altura, em função dos vínculos estabelecidos com o Gandhy, era 

um profundo conhecedor deste segmento, de “neoafoxé”. Gil reconhecia no Badauê 

características progressistas que o elevavam à categoria de um afoxé pop. 

A performance diferenciada do Badauê era responsável não apenas por destaca-lo dentre 

os seus pares, mas também por transformá-lo em um espetáculo à parte, dentro do espetáculo 

maior que era o próprio carnaval. Neste ponto, convém apontarmos pelo menos dois conceitos 

que são fundantes para a delineação que propomos para este “estilo Badauê”, essa forma 

diferenciada de fazer afoxé que, simultaneamente, tanto bebe das fontes serenas do passado, 

quanto mergulha na turbulência do oceano do porvir, tanto é tão tradicional como futurista e 

assim desempenha a função de (re)inventor de uma (nova) tradição. Nesse sentido, 

consideramos que as ideias de performance e espetáculo se imbricam nos contornos do “estilo 

badauê”. 

Sendo o Badauê considerado como um afoxé pop, podemos aproximá-lo da cena pop 

contemporânea e, com isso, trazer à baila a delimitação de performance proposta por Santanna 

(2009) ao analisar aspectos que integram um espetáculo de música pop contemporâneo, com 

ênfase para a cena apresentada por artistas da axé music88.  

 

Tomamos por performance a atuação gestual corporal e vocal apresentada em 

cena pelos artistas pop de maneira geral e as de axé music de maneira 

                                                 
88 Admitimos que o Badauê ao servir de inspiração ao surgimento de diversas composições que 

eletrificavam o toque dos afoxés, esteve fortemente imbricado com o movimento sonoro que precedeu 

e a acabou desencadeando o surgimento da axé music, como passou a ser designada a música baiana de 

feições pop, em meados dos anos 1980. 
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particular, associado ao aparato tecnológico presente na iluminação, no 

cenário, no figurino, enfim, nos efeitos especiais e objetos de cena que 

compõem um espetáculo de música pop contemporâneo. A performance pode 

ser considerada um acontecimento, um evento, levando em consideração o 

tempo, lugar, circunstâncias, contextos históricos, os indivíduos. Zumthor 

considera a performance “mais como ação do que pelo que ela possibilita 

comunicar. Captura expressão e fala juntas, no bojo de uma situação 

transitória e única” (1993, p.219). Já Goffman (2002) pontua que a 

performance ocorre onde se percebe a presença contígua de um ou mais 

indivíduos diante de um conjunto particular de observadores que sobre estes 

exerça alguma influência. Neste sentido, a presença do outro ou dos outros é 

elemento estético e órgão vital na performance. (SANTANNA, 2009, p. 256) 

 

Ao observarmos a sua performance, para além do tripé gesto-corpo-voz e dos aparatos 

tecnológicos apontados por Santanna, precisamos ainda considerar o aspecto ritualístico 

intrínseco à esta categoria. Os temas escolhidos para serem levados à rua nos desfiles de 

carnaval, em geral carregados de discurso e simbologias conexas às africanias, é um outro 

elemento que merece ser observado na performance desenvolvida pelo Badauê. Neste estudo, 

conforme já anunciado, nos limitamos a notar apuradamente apenas os seis anos iniciais do 

Badauê. Sendo assim, tomando por base este período, a partir daqui, iremos nos dedicar a 

observar elementos que compunham o estilo Badauê e a sua performance, ora apenas como 

forma de registro, ora traçando análises mais profundas. 

Ao recorrer a vestígios encontrados nos relatos dos integrantes entrevistados, em 

consultas bibliográficas e na internet, em imagens foto e videográficas encontradas em acervos 

particulares e públicos, além das letras das 30 composições feitas especialmente por seus 

próprios componentes que conseguimos listar, vamos poder observar os elementos do 

comportamento e performance do afoxé, do Estilo Badauê, que o diferencia dos demais. 

 

4.2.1. O Ritual 

 

Não tendo sido vinculado com exclusividade a nenhum terreiro, os rituais que 

encontramos descritos em certas canções e nos relatos dos entrevistados, não representam 

necessariamente rituais comuns a todos integrantes do Badauê. Não correspondendo a uma 

comunidade fechada de um único terreiro, mas sendo aberto a uma participação ampla, 

inclusive de pessoas sem vínculos com os terreiros. Notamos que alguns rituais espontâneos 

eram feitos pelos integrantes em seus próprios terreiros, com as bênçãos de seus próprios pais 

de mães de santo, muitas vezes se misturavam com os ogãs e com dos fiéis dos terreiros para 
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irem prestigiar o Badauê e, porque não dizer, receber e reforçar o axé daquele afoxé. Na canção 

Festa de Magia, Moa do Katendê observa: 

 

Está em festa um povo de magia 

Fiéis e as Babás e Ogãs 

Descem a ladeira de Nanã Buruquê – Buruquê 

Pra ver, sentir e amar o Afoxé Badauê – Badauê89 

 

Já na canção Promessa ao Gantois, também conhecida, por causa do refrão, como Aê 

Babá Ixá, Ailton, Duzinho e Piaba trazem à tona uma questão que é recorrente entre os filhos 

de santos: se vão receber ou não a concessão de seu pai ou mãe de santo, para curtir o carnaval. 

Na poesia do trio, um suposto filho de santo de Mãe Menininha do Gantois, acalma aquela 

menina que possivelmente é sua namorada, dizendo que já tinha falado com a mãe de santo que 

sairia com ela no Badauê. Além da concessão para o carnaval, pediu que a ialorixá fizesse “uma 

macubinha” para afastar os males, e a mesma coloca como condição para fazer que ele pagasse 

a promessa de sair no Badauê. 

Aê Babá Ixá 

Borô Babá 

Aê Babá Ixá 

Borô Badauê 

Não fique triste 

Menina que eu lhe falei 

Que nesse ano eu vou curtir com você 

Eu já falei com minha Mãe-de-Santo 

Que esse ano eu vou descer de Badauê 

Eu já falei com minha Mãe-de-Santo 

Que esse ano eu vou descer de Badauê 

[...] 

Falei com Menininha 

Pra ela me ajudar 

Fazendo uma macumbinha 

Pros males se afastar 

Ela disse que fazia 

Se eu lhe obedecer 

Pagando uma promessa 

E descer de Badauê 

 

Entre os seus integrantes haviam adeptos dos mais diversos terreiros de Salvador. Sendo 

assim, rituais que normalmente os afoxés realizavam antes de ir para a avenida, envolvendo 

                                                 
89 Canção: Festa de Magia, de Môa do Katendê. Ver Anexo A. 
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todos os seus integrantes, com o Badauê acontecia diferente. Muitos integrantes cumpriam tais 

em seus próprios terreiros, sobre as bênçãos de seus próprios pais e mães de santo. Como conta 

Katendê: 

 

essa coisa de Mãe Menininha do Gantois mesmo, eu só vim saber depois 

quando Ailton faz a música, Ailton, Duzinho e Piaba, os três compositores 

que fizeram “aê babaixá moro babá...”. Tinha um que era filho de santo dela 

e eles se juntavam entre eles, vinte, trinta, cara, e iam lá pro terreiro de Mãe 

Menininha [vestidos] de Badauê, cara, pra ela abençoar, cara. Os cara faziam, 

cada um fazia a sua parte, chegava lá, tocava, era o afoxé, eles tavão com 

instrumento na mão, chegava lá com trinta, eu falo trinta mais pode ser até 

mais, chegavam lá em cortejo. Lá, lá, lá, lá, lá no Opô Afonjá, já fiquei 

sabendo também que outros faziam isso, cara, e outros e outros também, sabe? 

Cada um fazendo [...] (KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

Jorjão Bafafé também recorda a canção promessa ao Gantois e chama a atenção para 

outras ialorixás que recebiam homenagens e que faziam rituais para que o Badauê fizesse um 

desfile sem intercorrências. Além de recordar da ialorixá D. Lili de Oxum, que além de  era sua 

madrinha e também madrinha do Badauê, ele ainda rememora que sua avó, D. Amélia ialorixá 

do Terreiro de Jagum, no domingo de Carnaval, da porta do Terreiro abençoava com pipocas a 

passagem do Afoxé que, antes de desfilar na avenida, fazia um desfile pelas ruas do bairro.  

 

Duzinho e Ailton, criaram "Aê Babá Ixá"... eu sei que essa mãe de santo se 

chamava Menininha, então a gente fazia saudação as Ialorixás, certo? Não 

tinha diferença era Menininha, era Lili de Oxum, que era madrinha do Badauê, 

vovó Amélia, que não era a madrinha do Badauê nem nada, mas estava lá 

fazendo a parte dela. Abençoava o Afoxé que passava na porta dela, saudava 

vovó, vovô vinha com aquelas pipocas, aquela coisa da religiosidade 

entendeu? E, aí, tinha que sair no domingo ali no Engenho Velho. [...] saíamos 

da curva do asilo, dava a volta no Engenho Velho, desmanchava na Boa Vista 

e armava de novo no Campo Grande [...] (BAFAFÉ J. , Entrevista, 2016) 

 

Jorjão faz referências a D. Lili de Oxum, Carlinda da Silva Sá, que era uma ialorixá, irmã 

de santo de D. Amélia, avó de Jorjão, que além de madrinha do percussionista, tornou-se 

também madrinha do Badauê. Jorjão recorda que foi D. Lili quem doou os primeiros 50 

atabaques do afoxé que foram encourados por ele mesmo. Ainda segundo Jorjão, D. Lili teria 

sido a primeira ialorixá formada em iourubá pelo CEAO, compartilhando o que aprendera com 

os associados do afoxé, em cursos de iorubá ministrados no Centro de Cultura Arte e Lazer 

Badauê, que Jorjão considera que, já naquela época funcionava, com a mesma lógica de um 

“Ponto de Cultura”. Também era D. Lili quem confeccionava os estandartes que o Badauê 
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levava para as ruas, dos quais trataremos a seguir. A ialorixá também foi homenageada em uma 

canção de Moa do Katendê: 

 

Lili 

Aonde está você, Lili? 

No meu ilê fazendo oração 

para nos valer 

pedindo Malembe a Zambi 

Axé para vencer 

Macumbá, macumbá 

Macumba, macumba 

Macumbá, macumbá 

Macumba  

Macumba-macumba 

Ogum Dilê, Orumilá 

Desçam pra saudar 

Lili de Oxum, famosa ialorixá 

Que no Badauê vai se eternizar 

Que no Badauê vai se eternizar  

Macumba-macumba...90 

 

Encontramos ainda na canção Presente de Oxum, de Moa do Katendê, a descrição de um 

dos possíveis rituais feitos pelos integrantes do Badauê, que é uma oferenda a Oxum, orixá das 

águas doces. Balaio enfeitado com fitas, repleto de flores, perfumes, pentes, espelhos, joias, 

bonecas, dentre outros mimos, depositado nas águas do Dique do Tororó para aquela que é uma 

das mais vaidosas orixás e uma das padroeiras do Badauê. Pela descrição de Môa, o cortejo 

atraia gente de diversos cantos da cidade, era bem festivo, com música, foguetes, saindo da 

Ladeira de Nanã, em direção ao Dique, passando por becos e ruas do bairro, engrandecendo-o 

com a mistura de fé e cultura que era propícia ao Badauê. 

 

Chega gente de toda parte 

Pra levar o presente 

A mamãe Oxum 

Couros, Gãs e xequerés 

São consagrados 

Meninos tocando aos fieis 

empolgados 

Dos olhos de Nanã 

Pura alegria 

E o Badauê conduz sua magia 

                                                 
90 Canção Lili de Oxum, de Môa do Katendê. Ver Anexo A. 
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Chega gente de toda parte 

Pra levar o presente 

A mamãe Oxum 

Dos becos e ruas 

A fé e a cultura 

No afoxé Badauê se mistura 

Foguetes explodem 

O Engenho engrandece 

Mãe Oxum o Badauê acontece 

Óó Mãmãe Oxum... 

Dai-nos sua pureza 

Óó Mãmãe Oxum... 

Dai-nos sua grandeza 

Chega gente de toda parte 

Pra levar o presente 

A mamãe Oxum 

Cantos Sagrados 

Invadem as alturas 

Reinando nos corações só doçura 

 

 

4.2.2. Temas do Badauê, Africanidades e Pertencimento 

 

Como acontecia com os afoxés pioneiros, a cada ano o Badauê levava para a rua um tema. 

Em geral, as temáticas abordadas eram mais relacionadas às africanias e africanidades, de uma 

maneira mais ampla, do que estritamente ligados à assuntos religiosos. Dentre os temas, 

destacamos os seis primeiros: Evolução da Arte Negra – EVA (1979), Explosão Afro Cultural 

(1980), Raiz Afro-Mãe (1981), Festa de Magia (1982), Deuses Africanos (1983) e Mito Sagrado 

(1984). Segundo Môa do Katendê, no período em que esteve no Badauê, até 1984, ele próprio 

teria sido o responsável por idealizar cada um desses temas. 

 

Olha, os temas na verdade, por incrível que pareça, né, todos os temas foram 

criados por mim. O pessoal demorava muito, demorava muito, eu deixava 

sempre a coisa em aberto, depois de um tempo que começaram a me chamar 

de ditador, né, “não ele é ditador”, eu digo pô eu dou corda, estou esperando, 

não tem muito tempo pra perder, pô, começamos com a Evolução da Arte 

Negra, né. Segundo tema, como é que pode? Como é que faz? Nós vamos falar 

de quê? Vamos falar de explosão, Explosão Afro Cultural, fazer logo uma 

explosão na avenida, vamos convidar mais gente, mais compositores, vamos 

idealizar uma alegoria de mão, que cada componente saia com alegorias, que 

essa alegoria vibre na avenida, que faça parte da musicalidade da gente, aí 

virou Explosão Afro Cultural, e ai foi surgindo os outros temas também, que 
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eles não foram dizendo e eu fui dizendo, e fomos... Ficamos seis anos nessa 

brincadeira, né. [...] (KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

Os temas sinalizam uma certa conexão com o que vinha acontecendo mundo cultural afro-

diaspórico. Os dois primeiros, por exemplo, podem ter surgido como reflexo das notícias que 

chegavam a Salvador, especialmente após o II FESTAC, seja por meio de películas exibidas, 

pelos relatos dos artistas que teriam participado do festival, seja por jornais e discos. De fato, a 

arte negra naquele momento passava por uma evolução deflagradora de uma iminente explosão 

afro-cultural. E o Badauê parecia se perceber como participante dessa evolução ou ao menos, 

buscava se posicionava no epicentro desta eclosão.  

Môa foi muito perspicaz ao sacar que, já tendo estourado no primeiro ano, no segundo 

precisariam sair com mais energia ainda. E ainda saída encontrada de cada integrante ter um 

adereço de mão, como caxixi, xequeque, não apenas dava uma boa plasticidade ao desfile, com 

as performances que esses adereços ganhavam nas mãos dos foliões, como dava um bom efeito 

sonoro potencializando ainda mais o seu ijexá. O Badauê era dividido por alas e cada uma se 

esmerava pra fazer mais bonito que outra. Rememora Môa: 

 

e ai eu falava pra eles: não, nós temos que compor, nós temos ideia de dança, 

não, a gente precisa fazer uma releitura do afoxé, a partir do Gandhy, do 

Congos de África do nosso bairro, a partir de..., a partir da inteligência de 

Emília Biancardi, de Negão Doli, nós temos que nos inspirar neles e projetar 

o afoxé. E ai deu certo, e ai quando a gente abre os caminhos, aí vem ala de 

dança do Teatro, o BTCA, os caras vêm com a proposta e a gente aceita. 

Augusto Omolu, o finado Augusto Omolu, veio com a proposta de colocar a 

Ala da Ebateca e a ala do Senac, a ala do Senac junto com a ala da Ebateca, 

eram mais de 100. Era uma loucura porque a diretora não entendia nada: “mas, 

rapaz vocês vão aceitar essa proposta?” Eu digo: rapaz nós temos que 

ampliar... isso aí, são propostas novas que a gente precisa colocar pro povo do 

carnaval ver. E ai foi surgindo outras alas e lá vai, lá vai, lá vai [...] 

(KATENDÊ, Entrevista, 2016) 
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Figura 5 - Raiz Afro-Mãe - tema do carnaval 1981. Indumentárias e detalhe da estampa do tecido 

 

Fonte: CROWLEY (1984) 

 

Já o tema Raiz Afro Mãe faz um reconhecimento à África como berço da humanidade, 

conectando o Badauê a essa ancestralidade. Esse tema também é lembrado no refrão que diz 

repetidas vezes: “oh raiz afro mãe, oh raiz afro mãe...” da já mencionada canção Festa de 

Magia, que acabou virando o tema do carnaval seguinte. Intuímos que essa expressão 

indiretamente remete à simbiose que se dava no Badauê entre a festa, o profano, e a magia, o 

sagrado. Um mesmo folião, era também filho de santo, ogã, ou até mesmo pai ou mãe de santo. 

Em 1983, chegando ao seu quinto carnaval, o afoxé leva para as ruas os Deuses Africanos. 

Notamos que este tema, ao reverenciar os orixás, foi o único a se aproximar de uma maneira 

mais direta de questões religiosas. Com relação a esse certo distanciamento mantido com 

relação a religiosidade, certamente em sinal de respeito, observa Bafafé: “tinha pessoas na 

diretoria que não eram do candomblé, mas sabiam da importância de não escandalizar a 

religiosidade. A gente era contra botar pessoas caracterizadas de orixás, isso não permitíamos”. 

E, por último, no carnaval de 1984, o Badauê sai com o tema Mito Sagrado: 

 

Mito Sagrado 

Caminhos... que o povo há de seguir 

em busca da sabedoria 

nas asas tanta esperança 

voa nossa profecia 
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Virá, um dia o encontro humano fraternal 

uma luz sagrada brilhará 

Guiando os passos da multidão 

vinde, amor aos corações 

Quisera, viesse em espírito 

e realizasse esse sonho lindo 

a humanidade sorriria 

o Badauê, tão feliz seria 

Dai ó pai! Sagrada alegria 

Mito sagrado 

dai o pão da vida91 

 

Como já chegamos a mencionar no 2. Lonã do Espaço, notamos que algumas canções 

demarcam a origem territorial do Badauê sempre reforçando que “ele vem do Engenho Velho”, 

que ele “é o afoxé do Engenho Velho”, que “no Engenho Velho tem um afoxé e o nome dele é 

Badauê”. Outras canções tratam do Badá de uma maneira carinhosa: “Nagô falou, falou de 

Zambi e do nosso Afoxé Badauê...”, ou muitas vezes exaltam o orgulho de pertencer ao Badauê:  

 

Eu sou, eu sou, Afoxé Badauê 

Eu vim aqui para você me ver 

 

 

Figura 6 – Carteira de Membro da Diretoria de Mário Bafafé 

 

Fonte: Acervo Família Bafafé 

 

Como reflexo daquele orgulho de ser “Afoxé Badauê”, até os dias atuais, Mario Bafafé, 

por exemplo, traz sempre consigo, junto ao seu documento de identidade a carteira de membro 

da diretora do Afoxé. Isso mostra como o Badauê, para além de uma agremiação carnavalesca 

teve uma importa função nas elaborações identitárias dos jovens que o integrou. Tivemos 

                                                 
91 Canção Mito Sagrado, de Môa do Katendê 
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notícias de outros antigos integrantes que ainda guardam, como objetos sagrados, as 

indumentárias do Badauê. O cuidado com a preservação itens, como este, como as fotos dos 

acervos pessoais é tão grande, que tivemos algumas dificuldades nas tentativas de acesso a esses 

materiais. Sair no Badauê, principalmente para a juventude negra, simboliza “o delírio de toda 

a raça”, a realização de “um grande sonho”:  

 

Eu vou descer de Badauê 

Pra realizar meu grande sonho 

Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou 

Eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou 

[...] 

Afoxé qualificado 

Quando chega em plena praça 

É o delírio de toda raça92 

 

 

4.2.3. Para Além do Ijexá – Toque, Canção e Dança 

 

Até o surgimento do Badauê, os afoxés se restringiam a apenas tocar, cantar e dançar o 

ijexá, tal qual era feito nos terreiros. A sonoridade, as músicas cantadas e as danças dos afoxés, 

reproduziam o que acontecia nos ritos litúrgicos do candomblé nos ambientes e das cerimônias 

sagradas e que tinha a concessão da mãe e do pai de santo para levar para as ruas. Em geral, no 

corpo diretivo destes afoxés apenas figuravam pessoas que assumiam altos cargos dentro da 

hierarquia do candomblé, como os próprios babalorixás e ialorixás, e, principalmente, os ogãs.  

Já na composição da diretoria do Badauê, um diferencial, já que os cargos eram assumidos 

pelos Jovens Loucos e por outras pessoas que, de alguma forma, possuíam vínculos 

estabelecidos com a cultura. Embora alguns deles também possuíssem relação como 

candomblé, havia uma preponderância da trajetória profissional no meio artístico. Nomes como 

Moa do Katendê e Jorjão Bafafé já se destacavam nos festivais dos blocos carnavalescos e, 

principalmente, de blocos de índio e afros, além de já integrarem grupos e bandas proeminentes 

no cenário cultural da cidade. 

Com isso, eles de davam o direito de ter menos amarras religiosas e, com a liberdade 

inventiva que possuíam, esbanjavam no quesito inovação e criatividade. A começar pela forma 

                                                 
92 Canção: Sonho de Badauê, de Nilson Conceição. Ver Anexo A. 
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como tocavam o ijexá, com “uma batida mais rápida”, conforme já havia pontuado Katendê, o 

que tornava a música mais dançante e próxima dos ritmos que faziam sucesso àquela época no 

carnaval de Salvador, como era o caso do frevo. Além disso, os compositores mesclavam ao 

ijexá, elementos de outros ritmos tanto do próprio candomblé, como o caso do batá que dá 

início à música Festa de Magia, de Môa do Katendê, quanto de outros ritmos afro-diaspórico, 

como a batida sincopada do funk e os deslocamentos da acentuação rítmica da salsa. Não precisa 

ser um exímio especialista em teoria musical para notar que a sonoridade das músicas do 

Badauê era composta por nuances harmônicas e melódicas diferenciadas dos ijexás dos demais 

afoxés.  

Não se limitando a cantar apenas canções do candomblé e com a experiência de seus 

dirigentes de composição de músicas para o carnaval negro, inúmeras composições passaram a 

surgir para o Badauê. Seguindo os passos dos blocos, foi então criado um festival de música 

para escolha daquela que seria levada para a rua representando o tema do afoxé. E os festivais 

do Badauê rapidamente se tornaram concorridos, tornando-se o sonho dos compositores 

daquela época ter uma canção de sua autoria emplacada no afoxé. Nesses festivais, para além 

da experiência musical de seus diretores, foram fundamentais para despertar e revelar o talento 

para a composição de nomes como: Aloísio Menezes, Edfran, Guiguio, Macarrão, Guio de 

Ogum, Nilson Conceição, Ailton, Duzinho, Piaba, Negro Tica, Waldomiro, Mário Bafafé, 

Aroldo Medeiros e muitos outros. Até o dançarino Negrizu descobriu-se como compositor, 

chegando classificar sua canção Africanos do Ijexá em terceiro lugar no festival de 1982. 

 

Figura 7 - Festival de Música do Badauê (1982). O dançarino Negrizu revela-se também como 

compositor 

  

Foto do Acervo da Família Bafafé. 
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Em geral, as composições do Badauê eram em português, trazendo uma ou outra 

expressão em iorubá, ou mesmo trechos de canções do candomblé apareciam incidentalmente. 

Alguns compositores também faziam uma releitura de alguma canção dos orixás para alguma 

temática relacionada com o Badauê.  Explica Môa: 

 

[...] as letras daquela época eram mais fortes, né, mais... vamos dizer assim, 

com mais inteligência, vamos colocar assim, né. E pelo fato da gente ter 

dificuldade de gravar, era nas festas de largo que aconteciam das músicas 

serem divulgadas, no momento que se ia da Praça da Sé à Itapuã ou Barra, a 

galera ia cantando porque vinha pro ensaio do Badauê, pro ensaio do Ilê, 

outros ensaios, com a história do batuque no ônibus, e isso ia contaminando, 

ia pegando, ia pegando, ia pegando... Hoje o pessoal tem a facilidade de 

gravar, mas não tá colocando o que deveria colocar, falar melhor da mulher 

sabe, falar melhor da negra, falar melhor da mulher negra, sabe? Falar melhor 

do compositor, pegar Batatinha como grande poeta, não precisa fazer um 

enredo, parece que o pessoal ficou muito limitado, muito limitado ao que o 

Rio de Janeiro está mandando pra cá, essa invasão do Rio no samba da Bahia, 

entendeu? O pessoal da Bahia ficou muito limitado assim, os caras acham que 

tem que ser como o Rio tá fazendo, pô. A nossa musicalidade é diferente da 

do Rio a gente pode fazer letras fáceis, mas boas também de se cantar, 

inclusive dentro do eles estão fazendo aí, brincando. [...] 

[...] Badauê tinha essa proposta... quando a gente faz “misteriosamente, o 

Badauê surgiu, sua expressão cultural o povo aplaudiu”. E, aí, vem Edfran, 

“Badauê venha ver qual é, é o mais lindo afoxé, candomblé de rua quioiô, 

quioiô. Já falaram tanto em senzala, da África passada, escravidão, negro hoje 

é atualidade, vá pra faculdade, meu irmão. Quioiô, quioiô”. Então, músicas 

fáceis de se cantar, que cabem... E, tem outra coisa também, eu ainda acho que 

os afoxés não pegaram o que Badauê deixou, uma coisa: a ousadia. Porque 

praticamente ensaiava o ano inteiro [...] (KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

Môa faz uma crítica às composições contemporâneas e ainda dá algumas pistas do 

pensamento vigente no Badauê, de fazer composições curtas, e não sambas-enredo, fáceis de 

pegar, que o público ia pra casa cantando. Mas não era apenas pelas letras que as canções do 

Badauê se destacavam, mas também pela sonoridade. 

Levantamos pelo menos 30 canções surgidas nos festivais, nos ensaios e nos desfiles do 

Badauê, cujas letras integrais estão dispostas no Anexo A. Destas canções, 20 estão registradas 

em um disco caseiro gravado por Môa do Katendê e pelo violonista Zumber num intuito de não 

perder essas canções. Pelos depoimentos que colhemos, temos indícios, porém, que o número 

de canções compostas para o Badauê ultrapassa a casa dos três dígitos. Só nos festivais que 

aconteciam a cada ano, uma grande quantidade de canções era lançada, fora outras que eram 

criadas em paralelo pelos diretores. Muitas vezes, acontecia que a canção que ganhava o festival 
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não era a que o público tinha gostado mais, fazendo com que, além da vencedora, o Badauê 

também incluísse aquela mais popular no repertório. 

Notamos que o nome do Badauê, ou simplesmente Badá, é sempre evidenciado nas 

canções, ora rimando com palavras como você, Ilê, Malê, Dilê, dentre outras, ora aproveitando 

as possibilidades da sonoridade percussiva que a palavra traz – “badabá auê”, “o terno badá, 

badauê...”, “Em nagô Badá... Bada Badauê...”, “Badauê... Badauê... Badauê... Filho de Babá 

Okê”, “Obá nixé Badauê. Afoxé Badauê. Afoxé Badauê. Afoxé Badauê. Afoxé...”. Nas mentes 

criativas dos compositores, somente a expressão Badauê, ou Afoxé Badauê, ou Badá, Afoxé 

Badá, já vira um refrão. “Êêê ê Badauê êêê, êêê ê Badauê aê....” 

Percebemos que as canções do Badauê são normalmente desapegadas de sofrimentos, de 

tristezas. Reportam-se ao período da escravidão, à senzala, enaltecendo o surgimento do Badauê 

o grito de alegria, em detrimento das agruras do cativeiro. Sem evidenciar as questões como o 

racismo, exaltando a beleza, principalmente da mulher, reafirmando a negritude em 

demonstrações de superação da autoestima.  

 

Lá na senzala 

Todo negro ouviu 

Um grito de alegria 

E o Badauê surgiu 

 

Na já citada Sonho de Badauê, o dia de “descer de Badauê”, era um dia livre de tristezas:  

 

Não há tristeza nesse dia, meu amor 

Desamarre as canelas e venha dançar ijexá 

Você não é poste nem tampouco é estátua 

Pra ficar ai parada olhando meu corpo gingar 

No afoxé Badauê o couro começa a tocar 

 

E, na também já citada Quebá Euá, outros versos dizem que é prazeroso não negar o 

natural e afirmar-se enquanto descendente de africano: 

 

Esse é o Badauê 

Não nego o meu natural 

Esse é o Badauê 

Não nego o meu natural 

Sou descendente de africano 

Que prazer me dá 

Sou descendente de africano 

Que prazer me dá 
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Em algumas canções, as relações com as africanidades remetem a uma certa África 

inventada na Bahia, da qual já nos deu notícia Patrícia Pinho (2004), reforçando o prazer de ser 

descendente de africano, de ter em sua cultura traços considerados originais da África. Como 

na canção Mostro Minha Cultura, de Jorjão Bafafé: 

 

Mostro minha cultura e originalidade 

Mostro minha cultura e originalidade 

Dos meus ancestrais aos negros atuais 

Dos meus ancestrais aos negros atuais 

Iorubá é nossa língua 

Iorubá é nossa língua 

Eu canto pra vocês 

Esse grito que nasceu 

No rio Niger 

No rio Niger93 

 

O desejo de retornar às raízes, do qual Pinho também trata, é evidente em canções como 

Festa de Magia, de Katendê, que entoa repetidas vezes, num misto de exaltação e clamor: “Oh 

Raiz Afro Mãe, Oh Raiz Afro Mãe, Oh Raiz Afro Mãe, Oh Raiz Afro Mãe”, expressão que 

acabou se tornando o tema do carnaval de 1981. Na já mencionada Terno Badauê, Waldomiro 

sugere o Badauê como uma “nação africana” por seu toque ijexá, por seu canto iorubá e por ser 

filho de Oxalá: 

 

Nação africana 

O toque ijexá 

E o canto iorubá 

É o Afoxé Badauê 

Filho do pai Oxalá 

É filho de Oxalá 

O terno badá Badauê... 

 

A composição do dançarino Negrizu, intitulada Africanos do Ijexá, alude que a expressão 

da negritude do Badauê vem da África-mãe, som da banda Badauê é, em sua poesia, a energia 

de pura alegria do afoxé, uma repercussão vibrante do tom afro que astraliza e magnetiza. 

 

Oh África mãe 

Expressão viva da negritude badá 

Enraizados na cultura conscientizados africanos do ijexá 

                                                 
93 Canção: Mostro Minha Cultura, de Jorjão Bafafé. Ver Anexo A. 
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Imortal energia de pura alegria afoxé Badauê 

Danças africanismo realces de Zambi que está em você 

Afoxé que astraliza nos magnetiza vem sentir pra crê 

O vibrante tom afro que vem percutindo a banda Badauê. 

 

Todas as canções feitas para o Badauê, de alguma forma estavam relacionadas às 

africanias, ao espólio cultural afro-dipáspórico. Mesmo tratando de assuntos atuais e do 

cotidiano, remetiam às raízes. E, como não podia deixar de acontecer, não foram poucas as 

canções que perpassavam pela religiosidade, como é o caso das já citadas Promessa ao Gantois, 

de Ailton, Duzinho e Piaba, e de Presente de Oxum, de Moa do Katendê.  É também o caso de 

Ogum Megê, de Aloísio Menezes: 

 

Ogum Megê  

Ogum Megê 

Filho de Oxalá 

Neto de Obaluaiê 

 

Ou de Filho da Terra Mãe, de Môa do Katendê: 

 

Pomba de Oxalá 

Flores de Iemanjá 

Perfume de Oxum 

Oraieiê ô 

Pipocas de Omolu 

Mel pra adocicar 

Vinte e uma velas  

pra te iluminar 

Filho desta terra  

Mãe quem te criou 

Paire em teu espirito 

A santa paz 

Filho da Terra Mãe 

Filho da Terra Mãe... 

 

 

Nessa mesma linha de referência aos orixás, tem ainda Quebá Euá, de Guio de Ogum, 

que ressalta:  

 

Com Idé de Iansã 

Com Idé de Iemanjá 

Com Idé de Oxum 

Kaô Xangô 
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Com Idé de Iansã 

Com Idé de Iemanjá 

Com Idé de Oxum 

Kaô Kaô Kaô Xangô 

Assim cantam os negros 

Quebá Euá Quebá Euá 

Quebá Euá Quebá 

 

 Outro tema que é bem recorrente nas canções do Badauê, diz respeito as relações afetivas 

e os jogos de sedução. Na canção Oxum, por exemplo, Môa do Katendê, com a ousadia e 

criatividade que lhe é peculiar, remete à mitologia dos orixás, utilizando-se dos arquétipos de 

Oxum (amorosa), Ogum (furioso), Xangô (mulherengo), Oiá e Obá (guerreadora), Oxalá 

(pacífico) para tratar de relações amorosas equiparando as relações amorosas desses orixás às 

humanas. Em certos versos, especialmente nos últimos, fica no ar uma dubiedade com relação 

especialmente a figura de Oxum, se o compositor está se referindo de fato à divindade ou a uma 

mulher. 

 

Oxum, Oxum 

Amenize a fúria de Ogum 

Oxum, Oxum 

Oxum, Oxum 

Amenize a fúria de Ogum 

Oxum, Oxum 

Deixe Xangô suas mulheres amar 

Oiá Obá deixem de guerrear 

Na magia do Badauê 

Eu quero ver 

Oxum, Ogum, Xangô, Oiá, Obá 

Trazendo a paz de Oxalá 

Quero seu amor, Oxum 

Quero seu amor, Oxum 

Quero me inspirar em ti, 

Na sua beleza 

Quero possuir também, 

A sua riqueza 

Quero mergulhar e ficar, 

No seu rio sagrado 

Ser o seu esposo, Oxum 

Amar e ser amado 

 

Já na canção Gina, embora se utilize expressões em ioruba, Môa, deixa clara a relação 

dele com Gina, que é o nome daquela que seria, à época, a dona, a mulher do seu coração.  
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Gina é a dijina 

Da mona do okan 

de Katendê  

aêaê ê 

Êêê ê Badauê êêê 

Êêê é Badauê aêaê 

Êêê ê Badauê êêê 

Êêê é Badauê 

 

Encontramos em outras canções verdadeiras exaltações à mulher e à beleza feminina, 

como em Negra Badá, de Macarrão:  

Óóó Negra Badá 

Óóó Negra Badá... 

Ela é uma baiana, é Badauê 

Emana essência divina de ser 

Por isso eu canto pra ela 

Com fé em Deus 

Que ela desfrute as coisas lindas 

Que existem no Badauê 

Gostei do seu penteado 

E de te ver bailar 

Fazendo todo esse povo 

Cantar Negra Badá 

Negra Badá...  

 

Sobre o ijexá dançado no Badauê, Nergrizu comenta as influências da dança 

contemporânea:   

essa dança que eu chamo, esse ijexá mais alargado que ele era todo fincado, a 

base sólida era o ijexá, mas as coreografias elas tinham, digamos assim, uma 

influência da dança que hoje eu vejo, da dança contemporânea, eu fazia o ijexá 

contemporâneo, é isso. 
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4.2.4. Alegorias, Indumentárias e Adereços 

 

Já no primeiro desfile, o Badauê levou para as ruas, como já mencionado um carro-

palhoça que supomos ter sido inspirado na cabana do Pai Ojô que integrava os desfiles do 

Pândegos d’África. A Senzala Badauê, como era chamado o carro, tinha um diferencial para o 

carro do Pândegos, pois ela levava equipamentos, como microfones e caixas de som para 

amplificação o som dos instrumentos e a voz. Esta era uma inovação para os outros afoxés, já 

que até então, nenhum deles recorriam aos amplificadores. 

Outra alegoria que se destacava no Badauê eram os estandartes que a cada ano eram 

confeccionados pela madrinha do afoxé, D. Lili de Oxum. Dos estandartes, sabemos 

unicamente da existência de apenas um que se encontra na reserva técnica do Museu Afro-

Brasileiro – MAFRO-UFBA que teria sido doado ao museu pela própria D. Lili. Trata-se do 

estandarte feito para o segundo carnaval do Badauê, em 1980, cujo tema foi Explosão Afro-

Cultural. A imagem do Babalotim se destaca no estandarte. Em 2014, integrando o projeto Pra 

Continuar te Lembrando do Badauê, ainda em celebração aos 35 anos da criação do afoxé, o 

MAFRO abriu a sua Reserva Técnica possibilitando que o estandarte fizesse uma breve visita 

ao Engenho Velho de Brotas, ficando por 3 semanas exposto no foyer do Cine Teatro Solar Boa 

Vista. 

 

Figura 8 - Estandarte do Badauê (1981). Registro da devolução do Estandarte ao MAFRO, após 

exposição no Cine Teatro Solar Boa Vista em 2014.  

 

Crédito: Léo Ornelas. 
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As indumentárias do Badauê se diferenciavam seja pelas cores vibrantes, com 

predominância do azul e branco, cores de Nanã, e em alguns anos nuances de amarelo, cor de 

Oxum, davam um toque especial. Junto com a indumentária do Badauê, os integrantes do afoxé 

recebiam adereços como caxixis, xequerés e abanos de palha, que nas mãos de mil e quinhentos 

a três mil associados faziam um grande efeito sonoro e/ou visual na avenida, atraindo a atenção 

do público, especialmente, nas alas em que exibiam coreografias previamente ensaiadas. 

 

4.2.5. Fogo Cultural, Ensaios e Festivais 

 

O Badauê fazia ensaios regulares, não apenas os abertos ao público, que aconteciam aos 

sábados, mas também, nas quartas-feiras a percussão e a dança se reuniam, certamente, era um 

momento de intensa experimentação dessas sonoridades e das coreografias. Rememora Bafafé: 

 

Então criamos um afoxé, essa formação o afoxé vai ser assim, nós vamos 

construir isso, vai ter o ensaio da gente só na quarta-feira para ensaiar apenas 

músicas, da abertura, da dança e tem o ensaio do sábado, o que é aberto ao 

público. A gente chegou com uma proposta de ensinar a música da religião, 

ensinar o povo a cantar, porque, naquela época, quem cantava a música do 

candomblé era o pessoal e do candomblé, ou adepto ou simpatizante, os outros 

não conheciam, então a gente chegou com essa função de popularizar e hoje 

eu vejo que o quadro ali foi muito mais que um movimento, foi uma coisa pop 

cultural. Então, nós chegamos com essa proposta de, nas quartas-feiras ter 

ensaio, o Môa com aquela ideia de criar o Fogo Cultural, que era o que 

impulsionava a gente, que levava os ensaios a frente. Onde nós íamos, esse 

Fogo Cultural ia, com 50 pessoas ou mais. E as coisas foram dando certo 

porque as pessoas não viam o afoxé desta forma, viam o movimento daquela 

época mais para os afoxés tradicionais, como Gandhy. E a gente foi abrindo 

foi brincando, foi pesquisando, cantando, a gente ensinava as pessoas a cantar 

até, para no dia dos nossos ensaios a coisa ficar bonita. (BAFAFÉ J. , 

Entrevista, 2016) 

 

O Fogo Cultural Badauê foi um grupo idealizado por Môa, com cerca de 50 integrantes 

que funcionavam como uma espécie de animadores do público. Rememora o dançarino Negrizu 

que se tornou-se um dos responsáveis por preparar este grupo:  

 

os meninos [do Badauê] gostavam da minha forma de dançar e tal, e logo me 

chamaram pra liderar uma ala, um grupo, e esse grupo seria a efervescência, 

esse grupo viria a animar os nossos ensaios, a coisa começou a ficar mais... 

começou a pegar uma seriedade ainda maior e eles pediram pra deixar. Eu ia 

escolher quem participava, a gente fazia as rodas como se fazia nos terreiros 
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de candomblé, a gente fazia as rodas e botava um ali dentro e tal, eu terminei 

selecionando, mas o negócio ficou tão bacana que eles pediram vinte, quando 

eu me dei conta, quando nos demos conta, tinha cinquenta pessoas 

interessadas, então ia fazer vinte camisas diferentes pra gente, pra essas 

pessoas começarem a ter o orgulho. Na época foi uma coisa muito importante 

porque ainda havia toda uma, não era uma citação, mas o conformismo para a 

negritude no segundo plano. Então foi assim, o "Fogo Cultural Badauê" ficou 

alguns anos animando os ensaios e isso era em [19]79, e em [19]80, aconteceu 

em [19]80, o Badauê saiu, foi campeão, um dos prêmios, um fato assim bem, 

bem... né? 

 

Negrizu observa que começou a sua trajetória na dança de maneira autodidata, na época 

em que a moda era usar calças de boca larga com cintura fina e camisa lastex, seguindo os 

passos de Michael Jackson, dos Jackson's 5 e de James Brown. Como trabalhava como polidor 

de moveis, ele brinca que polia as pistas com seu calçado cavalo de aço desenhando os passos 

do black, do soul e do funk. Sua dança era bastante elogiada por onde passava, inclusive nas 

quadras de ensaios de blocos de índio, como Apaches, Tupis e Chaienes. Foi em um ensaio 

deste último, segundo lembra Negrizu, que um amigo chamado Macarrão o convidou para ir no 

ensaio de um afoxé que estava tocando algo legal que ele precisava conhecer. E Negrizu teve 

um primeiro contato com o Badauê, numa quarta-feira, em um dos ensaios da percussão. Narra 

o dançarino:  

O Badauê já começou uma coisa bacana, foi assim "ensaio da percussão", 

quando cheguei lá tinha os atabaques, agogôs, xequerês e o ijexá que me 

encantou me tomou enormemente, digamos assim [...] dançava um ijexá 

diferente deles, que eles dançavam um ijexá assim [mais contido]... Sempre 

fui mais alargado nesse negócio da expressão, e aí ele [Môa] disse "poxa, esse 

pretinho aí, esse neguinho aí dança barbaridade". [...] O ijexá foi assim o 

grande lance em minha vida mesmo, em especial, com o Badauê. [...] 

 

Figura 9 - O Ijexá de Negrizu no concurso Moço Lindo Badauê (1982).  

 

Fonte: Acervo Pessoal de Negrizu. 
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Falando do concurso Moço Lindo do Badauê, do qual Negrizu se tornou um dos mais 

lembrados, Mário Bafafé recorda:  

 

[...] surgiu esse menino... Negrizu, que na época ele dançava, ele era 

dançarino, ele era brown, a época do brown né? Com a calça cá em cima 

(marca com o dedo na altura da barriga) chamava "venha!", ele dançava. Mas 

Negrizu já veio de lá da Curva, porque dançava pra caralho e Jorge "porra 

Mário, ó como esse cara dança, rapaz!", o nome dele era Brown, "como Brown 

dança, rapaz!", "Brown dança com... ó que expressão corporal esse cara tem 

bonita, rapaz!", não sei o quê! "Ah, vou fazer uma música pra esse cara, vou 

fazer uma música pra ele!", aí Jorge fez uma música, "essa música é dele!". A 

Dança Primitiva do Negro [...] 

 

Na canção A dança revive, Jorjão Bafafé faz uma alusão à atualização que Negrizu faz 

em sua forma de dançar o ijexá e outros ritmos de matriz afro. Como revela o próprio dançarino, 

seu ijexá é mais dilatado, misturado a elementos da dança moderna. Em suas coreografias, 

embora utilize como referência o gestual dos orixás, não se atém às danças sagradas, mas à 

força que cada orixá traz. “Ogum que abre caminho, Exu que comunica, Oxum e Yemanjá que 

cuidam das águas, Iansã do vento, Xangô, fogo, enfim. Então, todas essas performances, né, 

esse gestual é extraído do Candomblé”. (AFOXÉS, entre o sagrado e o mundano - 

Documentário, 2009) 

 

A dança revive no nosso afoxé 

 Badauê... 

Que o rei Negrizu mandou... 

Negrizu mandou 

O Congo mandou 

Angola mandou 

Matamba mandou94 
  

                                                 
94 Canção: A Dança Revive, de Jorjão Bafafé. Ver Anexo A. 
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Figura 10 - Negrizu - Participação evento "Pra te Lembrar do Badauê" (2013). 

 

Crédito: Léo Ornelas 

 

Negrizu reconhece que o seu trabalho acabou por criar a necessidade de uma maior 

valorização para os homens bailarinos. Segundo o dançarino, o Badauê teria funcionado como 

um grande portal:  

 

o Badauê me trouxe outras coisas importantes. Dancei no show "Cinema 

Transcendental" de Caetano Veloso e foi a primeira vez que eu entrei no 

Teatro Castro Alves, isso em 1979, já pra dançar no show do Caetano Veloso 

que, o pessoal me acha meio assim tal... mas essas coisas, essa simplicidade 

eu tenho, eu me sinto uma pessoa super tranquila, normal com relação a isso. 

É que quando me falam eu só tenho essas coisas pra falar, isso faz parte da 

minha carreira artística, a minha vida é assim, entendeu? 

 

Tendo passado pelo Badauê, Negrizu seguiu no caminho da dança afro, tendo se tornado 

professor da Fundação Pierre Verger, onde atua há mais de 30 anos. Perto de completar 60 anos, 

Negrizu continua em plena forma, tendo sido considerado recentemente por integrantes do 

grupo de rock Cascadura, com o qual participou de um clipe, como “o homem que aprendeu a 

voar”. Além de Fundação Pierre Verger, Negrizu também dá aulas no Olodum, com o qual 

também desfila como destaque no carnaval, além de participando de diversos eventos que 

envolvem dança afro. 
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Figura 11 - Negrizu - "O homem que aprendeu a voar" - Destaque nos desfiles do  

Bloco Afro Olodum. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Negrizu. 

 

Para escolhas da música que levaria para a rua representando o tema daquele, o Badauê, 

seguindo os exemplos dos blocos de índio e dos blocos afro, realizava festivais de música, que 

a cada ano se tornava mais concorrido. Esses Festivais foram responsáveis por revelar muitos 

talentos. Inclusive pessoas que não eram da área da música, arriscavam criando uma 

composição para o Badauê, como foi o caso do dançarino Negrizu, que se arriscou a compor 

uma música para o afoxé e participar de um dos festivais.  

 

Figura 12 - Festival da Canção Badauê (1982) – Troféus e Participantes. 

 

Fonte: Acervo pessoal da Família Bafafé. 
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4.2.6. Musas Badauê, Moço Lindo Badauê  

 

E por falar na beleza feminina reverenciada nas canções do Badauê, surgiu o título de 

Musa Badauê. A iniciativa partiu de Mário Bafafé que era responsável por fazer a inscrição das 

meninas para os concursos de rainha, e o nome teria sido dado por Guiguio. Aline Nascimento 

(in memorian), Sandra Barreto e Jacira Bafafé eram sempre concorrentes muito fortes e 

acabavam sempre ganhando os concursos que participavam. Muitas vezes, só pelo fato delas 

estarem inscritas inibia outras candidatas até de se inscreverem, pois, o primeiro lugar sempre 

acabava ficando com uma das três. Então, Mário decide suspender o concurso de rainha fazer 

uma homenagem às três, que na verdade era uma saída para o Badauê se destacasse ainda mais, 

tendo a participação simultânea das três que eram consideradas as melhores rainhas que um 

bloco afro podia ter.  

Figura 13 - Musas Badauê (1982) - Aline, Jacira e Sandra. 

 

Fonte: Acervo pessoal da Família Bafafé. 

 

Relembra Mário: 

Aí na hora, começou o ensaio [...] ele gritou para as meninas "tá na hora? tá!", 

os seguranças, a segurança do Badauê era tudo militar, militar e civil, tudo 

polícia, aí "tá na hora de pegar a rainha do Badauê", aí ninguém sabia que 

eram as três, né?, "a rainha do Badauê!", aí pensavam que era uma menina só, 

aí, os caras vieram e fizeram a corda, aí entrou, entrou, aí volta as meninas, 

quando chegaram aqui na porta, começaram a largar fogos... [...] E as meninas, 

já saíram dançando, todo mundo correndo pra ver, televisão e tudo. E lá vai, 

as três dançando... Quando os caras viram aquelas três belezas, as melhores 

rainhas de Salvador, foram ao delírio, quando essas meninas chegaram no 

palco, essa rua ficou pequena, quando essas meninas botaram a cara, subiram 

a rampa e botaram a cara no palco, aí já tava tudo ensaiado já. Dançam as três, 

depois as duas que dançavam no fundo, uma que se exibia na frente, aquela 

coisa de rebanho, que vinha, depois saia, depois as três juntas. Rapaz, é gente 

batendo palma, é gente chorando, era tapa, que agonia... [...] (Entrevista, 2016)  
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A Musa Badauê Jacira Bafafé, que já em 1976 teria se destacado no Ilê como a Rainha e 

também a primeira mulher a cantar no bloco afro, defendendo a canção Olorum Bafafé de seu 

irmão Jorjão, também rememora a surpresa feita por seu irmão: 

 

Mario disse não eu vou fazer o seguinte [...], não vai ter concurso do Badauê, 

agora vamos lançar as Musas Badauê, porque as meninas não podem mais 

concorrer em lugar nenhum, os lugares que elas chegam elas são vedadas 

porque ninguém quer mais concorrer. Então, eu vou lançar as Musas Badauê. 

“aí, como é a Musa Badauê?”, ai ele disse, “na hora vocês vão ver”. Aí 

acertaram, mas minha madrinha [D. Lili de Oxum], minha madrinha fez minha 

roupa, fez a roupa de Aline e a roupa de Sandra, aí, quando chegou na hora, 

aí vestiram a gente. Eu digo “não tô entendendo pra que essa roupa”, eles “não, 

você é relações públicas, você tem que tá impecavelmente apresentável”, eu 

gostava muito, era uma neguinha abusada, né? Ai, tá, meus turbantes, fazia 

meus penteados afro. Ai eu, quando a gente tá fazendo nosso serviço de 

relações públicas, aí eu tô vendo chamar, “vamos chamar as musas Badauê, 

Jacira, Eline e Sandra”, eu disse “ah... eles armaram pra gente... então, já que 

eles querem vamos lá”. Aí fomos, fomos aceitas né, ai pronto, ai concurso de 

black beleza, aí todo mundo chamava a gente pra participar mais foi Mário 

idealizador das Musas [...] (BAFAFÉ J. , 2016) 

 

Figura 14 - Musas Badauê (1982) - Aline e Jacira. 

 

Fonte: Acervo pessoal da Família Bafafé. 

 

No documentário Afoxés, entre o Sagrado e o Mundano (2009), gravado pela TVE, 

encontramos relatos de Sandra e Aline sobre a dança que realizavam no afoxé. Sandra, assim 

como Negrizu, também fala que no afoxé a dança é feita com mais abertura: “No Candomblé, 

a dança é mais profunda, entendeu?, é bem diferente. E no afoxé, já é um “candomblé de rua”, 

a gente abre mais, fica mais aberto, mais abertura”. Já Aline, pontua: “a minha dança afro não 

deixa de ser uma religião, mais uma coisa... no Candomblé, é uma coisa com mais fundamento, 

né, com os deuses, com os Orixás”.  
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4.3. Além-Mar-Azul – da ancestralidade do Badauê ao Badauê ancestral 

 

Tudo no Badauê aconteceu sempre como muita intensidade e velocidade. Rapidamente, 

o afoxé chegou ao auge, rapidamente aconteceram divergências, rapidamente pulou crista da 

onda. Há menos de 3 anos de sua criação, Risério (1981), no capítulo que de dedicou ao 

“Mensageiro da Alegria”, já havia pressagiado “difícil saber como serão as coisas no carnaval 

de [19]82 – o Badauê tem passado por tantas transformações e disputas internas que talvez fique 

irreconhecível”. (p. 66) Em 1982, Jorjão Bafafé foi o primeiro a desligar-se do Badauê. 

 

Eu sou franco, eu não gosto muito de falar nisso não... Mas, como todo 

movimento são várias cabeças, um movimento com uma cabeça só não existe, 

tem que ter várias pessoas. Mas só que quando a gente começou esse 

movimento, todo mundo estava junto. No meu movimento não tem líder, eu 

não acredito em líder, eu acredito no movimento. Porque quando você passa 

a denominar a pessoa de líder desse movimento, perdeu. Ou o movimento 

trabalha em cima dessa pessoa, que ela tenha um carisma de prosseguir, e essa 

pessoa tem que reconhecer que ele não é ninguém sem esse movimento, e 

então terra. Foi isso que se deu no Badauê, todo mundo jovem, mas sempre 

em uma pessoa, concentrada. Até porque o candomblé me deu isso, não sei se 

foi o candomblé ou foi a minha pessoa, com minha maneira de ser, minha 

natureza, mas eu sempre respeitei os outros, eu não passava por cima da 

palavra de ninguém, das vinte pessoas que estavam. Eu nunca falei, eu, sempre 

falei, nós. [...] Mas depois que o Badauê fez sucesso, começou a desassociar 

todas aquelas ideias. Então o que atrapalhou, sem citar nomes, então foi isso. 

Então hoje eu tenho muito cuidado com essas coisas, eu tenho muito exemplo. 

Eu não dou um passo sem dizer: olhe, pode vir... É para ficar aqui, eu vou ficar 

aqui. Até no meu próprio trabalho eu sou assim. (BAFAFÉ J. , Entrevista, 

2016) 

 

Para além do Mar Azul, Jorge Sacramento de Santana, o Jorjão Bafafé, que antes já atuava 

como percussionista, juntou a bagagem adquirida nos anos que participou do Badauê e seguiu 

sua trajetória artística. Cabe aqui uma pausa na análise dos temas para observarmos o percurso 

trilhado por Jorjão após a sua saída do Badauê. Juntou-se com Associação Cultural Grupo 

União, que já era uma importante representante do segmento chamado samba-duro junino, e 

fundou o Ókánbí, que então era também designado como um afoxé, e desfilou pela primeira 

vez em 1983, com o tema “Ômo Obá Okanbi”, expressão iorubá que significa “Filho do Rei 

Okanbí”. Ficando sem participar do carnaval entre 1984 e 1997, retornando à ativa apenas no 

carnaval de 1998, já com a denominação de bloco afro. 

Em 1986, tendo voltado a integrar a banda do cantor Lazzo Matumbi, Bafafé embarcou 

para o Senegal, onde foi apresentado o show Cor da Pele, dentro das comemorações do 
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Memorial Gorré-Almadies, na Ilha de Goreé em Dakar. Nessa viagem, além de acessar uma 

outra musicalidade africana até então desconhecida pelo percussionista, Bafafé também recebeu 

o convite de Vera Lacerda para inaugurar no Bloco Araketu uma sonoridade, segundo o 

percussionista, afro-pop, seguindo aquela que ele se deparara no Senegal e que já seria 

disseminada na África, há pelo menos 10 anos. E além da bateria com mais de 100 

percussionistas no chão, Jorjão levou para cima do trio elétrico do Ara Ketu uma mistura de 

cinco percussões, além de baixo, guitarra, bateria, inaugurando aquilo que ele chama de “linha 

afro pop”, com a qual fez a releitura de algumas músicas, inclusive do próprio Araketu.  

 

[...] então, a gente começou a trabalhar, a fazer uma releitura de algumas 

músicas e a releitura do próprio Araketu na linha do Afro Pop. A princípio 

deu muito trabalho, mas depois de vários ensaios todo mundo se afinou, Tatau, 

como cantor, não conhecia ainda a música, a realidade da coisa, porque ele 

não tinha passado por essa linha, a linha dele só era linha percussiva. É por 

isso que eu digo, aonde está a importância do Badauê pra mim como músico, 

porque o Badauê me abriu uma porta muito grande com os outros músicos, 

né? Eu tive o próprio Lazzo que me deu muita força nessa linha da percussão... 

Porque todos os meus treinamentos [enquanto ogã no Terreiro de Jagun], 

quando eu fui pra percussão profissional eu já sabia fazer tudo, já sabia porque 

os atabaques me deram essa linha. Então, aí surge o Araketu, foi aquele 

espanto, né? Foi aquele espanto... e nessa andança toda, depois que lança o 

Araketu eu passo alguns anos, saio do Araketu e volto de novo, e entro... Aí, 

Lazzinho me bota com Jimmy Cliff, pra fazer um show e, desse show, eu 

passei 3 ou 4 anos dando uma volta com Jimmy Cliff e adquirindo 

conhecimento, buscando esse entendimento da música no mundo, como o 

Jimmy Cliff é um cidadão do mundo. E isso acabou de completar o meu 

currículo dentro da música e do meu conhecimento (BAFAFÉ J. , Acervo 

Cultne - Afoxé Badauê, 2014) 

 

Por intermédio de Lazzo Matumbi, com quem o percussionista já estabelecia conexões 

musicais desde os anos 1970, Bafafé participou de um show do cantor jamaicano Jimmy Cliff, 

que, ainda no começo dos anos 1980, acompanhando Gilberto Gil, teria participado do desfile 

do Badauê. (CADENA N. V., 2014, p. 188) A partir daquele show, Jorjão passou a integrar a 

banda de Cliff, partindo para uma turnê pelo mundo, que durou cerca de quatro anos. De volta 

à Bahia dentre outros feitos, em 1997, que até hoje tem sido uma referência em termos de 

experimentações da junção da percussividade dos tambores com sonoridades contemporâneas. 

O Ókánbí tem feito misturas sonoras com o bit de Dj Gug, com cantores como Ellen Oléria e 

Gog, com o rock do grupo Cascadura, com a performance poética de Nelson Maca e assim por 

diante. 
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Uma das músicas mais emblemáticas do Ókánbí, lançada em seu primeiro desfile em 

1983, chama-se Barca Ijexá, composta por Moá Bonfim, cujo refrão “do afoxé ao afoxé”, 

utilizamos no título deste lonã. Numa alusão às ladeiras do Engenho Velho de Brotas, a canção 

provoca:  

 

Tá imaginando subir a ladeira 

Se imaginar você não vai chegar 

Esse balanço que vem da Nigéria 

Vai navegando na barca ijexá. 

 

Dois anos depois da saída de Jorjão, foi a vez de Môa do Katendê despedir-se do Badauê. 

No carnaval de 1984, como o tema Mito Sagrado, Môa anuncio que deixaria o Badauê, tanto 

na saída do afoxé pelas ruas do Engenho Velho, e depois, definitivamente, disse adeus na 

avenida. Coincidência ou não, o fato é que o tema e a canção com os quais Môa saiu do afoxé 

deixam uma mensagem tanto de transformação do Badauê em um Mito Sagrado, como se 

tornou não apenas pra Môa, mas também para outros integrantes, como Môa deixou um recado 

de esperança no amor que guia os corações da humanidade rumo à sagrada alegria. E levando 

os ensinamentos do Mensageiro da Alegria, Môa alçou voos, seguindo por novos caminhos em 

busca de mais sabedoria. 

 

Aí, sai em [19]84 com Mito Sagrado, né, 84 já foi o ano que eu já não tinha 

mais força, já não tinha mais os fundadores comigo a maioria, ficaram só dois 

comigo Carlinhos Negão e Jaime, os outros tinham se afastado [...] aí, eu vi 

que não tinha mais condição, né, cada um pro lado, tinha muita gente, mais 

não queria somente isso não [...] aí, eu vejo que não há mais possibilidade, né. 

Aí, eu digo “pô, eu vou aproveitar que tá grande, o afoxé ainda tá grande, né, 

não tá minguado e eu vou fazer uma despedida bonita com esse povo todo, a 

intenção é que eu me despedisse e a galera adorasse, né, pô, o cara ta se 

despedindo com uma coisa grande, como se tivesse dizendo, pô o cara é um 

jogador, ta se despedindo novo e ainda com fogo... [...] Tipo assim né, não 

saindo na carcaça, não botar o afoxé em última instância, sugar bem e depois... 

agora, vou morrer junto. Não, eu digo não, vou deixar como eu encontrei, no 

período que eu trabalhei mais com o pessoal, a força que nós demos foi forte 

e grande, ele tava grande. Eu digo, oh, agora tá bom. Mas isso não foi muito 

bom não, viu, muita gente não gostou e, aí, foi minha palavra também e eu 

não quis voltar atrás, entendeu? Me despedi inclusive aqui no bairro também, 

foi um lugar que eu me despedi, que a gente saia da Ladeira de Nanã, fazia o 

cortejo todo pra depois ir pra avenida, eu ainda fui na avenida e tal e as pessoas 

ainda... “aquilo é sério mesmo, aquilo é verdade, aquilo é verdade, você ta 

brincando...”, eu digo, não. Aquilo também foi um pedido, um pedido das 

cosias mágicas que eu temo, que eu carrego comigo, foi um pedido pra que eu 

me afastasse pra eu continuar vivo, que também houve muita ameaça, ameaça 

de tudo quanto era lado, não era só gente não, de gente daqui, de muita gente, 

pelo fato do Badauê ter criado um reboliço muito grande na avenida ele 
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também mexeu com muitas forças, a verdade foi essa, então muita gente que 

também, por sua vez, achava que... [pausa] que a gente tava ousando muito, 

então tinha gente que “queimou” muita gente, fez muita bobagem e tal, pra 

enfraquecer mesmo e minou, minou, minou. E eu pedi aos meus orixás que 

me tirasse dessa, né, vivo, né, pra eu poder continuar a fazer meu afoxé fora, 

continuasse meu trabalho que eu achava... E acho que eu aprendi muito, foi 

uma escola, Badauê foi uma escola muito grande pra mim, aprendi muito, 

desenvolvi muito mesmo, entendeu e lá fora eu continuei desenvolvendo mais 

[...]. (KATENDÊ, Entrevista, 2016) 

 

Para além do Mar Azul, Romualdo Rosário da Costa, o Môa do Katendê, que antes do 

Badauê também atuava como capoeirista, saiu de Salvador. Também, aqui, faz-se relevante 

abrimos uma janela para observarmos a trajetória de Môa que foi morar no Rio de Janeiro, 

tendo inicialmente trabalhado no Kizomba que, em 1988, virou o samba-enredo Kizomba, Festa 

da Raça, com o qual a escola de samba Vila Isabel conquistou seu primeiro título no carnaval 

carioca. Também trabalhou com Martinho da Vila e, segundo conta Môa, “foi bonito pra 

caramba”. Do Rio, seguiu pra Porto Alegre, onde viveu por um tempo, dando aula de dança, 

ensinando percussão e formou uma banda de reggae, com a qual voltou a Salvador, por volta 

de 1986, permanecendo a aqui até formar-se como mestre de capoeira, no ano seguinte. Voltou 

a morar em São Paulo, e como mestre de capoeira, passou a dar aula e um projeto que acontecia 

nas escolas, e foi girando, como disse o próprio Môa. Tendo formado um grupo forte em São 

Paulo, chegou a voltar a Porto Alegre, onde considera que deixou uma raiz forte lá e ao Rio, 

“porque ainda tem gente nossa por lá. E, aí, a coisa tá se multiplicando, né”. 

Mestre Moa tornou-se uma espécie de andarilho da cultura afro-brasileira, peregrinando 

pelos quatro cantos do mundo, disseminado e implantado sementes de afoxé e de capoeira 

angola. Formou, em 1995, o Afoxé Amigos de Katendê95, com o qual tem dado aulas de canto, 

dança e percussão e feito apresentações em diversas cidades brasileira especialmente o eixo sul-

sudeste. Pelas redes sociais, chegam notícias das germinações de Môa também em cidades 

como Florianópolis e Belo Horizonte, bem como de outros países das Américas e da Europa. 

Importante salientar que mesmo depois de 30 anos de sua saída do Badauê, Môa seguiu 

organizando anualmente o Presente de Oxum, na Ladeira de Nanã. Em 2016, no último sábado 

de agosto, dia 27, do Ilê Axé Omim Ijexá, que é liderado por Mãe Niralva e fica localizado no 

Dique Pequeno, saiu um cortejo levando dois balaios, um com flores amarelas para Oxum e 

outro com flores lilás, para Nanão. Descendo a Ladeira de Nanã rumo ao Dique do Tororó, 

seguiam dezenas de pessoas, além da comunidade do terreiro, integrantes de grupos de capoeira 

                                                 
95 Ver site: http://www.angoleirosimsinho.org.br/afoxe/projetos.html. Acessado em 14/11/2016. 

http://www.angoleirosimsinho.org.br/afoxe/projetos.html
http://www.angoleirosimsinho.org.br/afoxe/projetos.html
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vinculados ao Mestre Môa e outros moradores do bairro. Abaixo, algumas imagens ilustrativas 

deste Presente.  

 

Figura 15 - Presente de Oxum (Agosto/2016), organizado por Môa do Katendê e Mãe Niralva. 

 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 

Do Axé ao Afoxé, do Afoxé à Axé (Music) 

 

Como já tratado nesta viagem, o afoxé se origina do axé, força, da energia, da vitalidade 

dos terreiros de candomblé, que é levado para as ruas nos dias de carnaval. Cabe agora 

observarmos, reconhecermos e repararmos esquecimentos de que os afoxés e, em especial o 

Badauê, e não apenas os blocos afros como muitas vezes fica mais evidente, contribuíram com 

o surgimento do movimento musical baiano nominado de Axé Music. 

Mais do que os primeiros blocos afros, muito focados nas questões raciais tão necessárias 

para o combate ao racismo vigente na época e que tinha suas ramificações no carnaval, o 

Badauê, desde o seu surgimento demonstrou estar mais aberto a interações com o que ocorria 

na contemporaneidade. É sempre bom lembrar que este afoxé era movido pela Energia Odara 

que é fluida. Sendo assim, o Badauê virou o point dos artistas e da juventude da época, embora 

houvesse uma predominância negra, o afoxé não se fechava aos não negros.  

Para ilustrar, tomemos a canção Sim/Não, de Bolão e Caetano Veloso, gravada no disco 

Outras Palavras, de 1981, e que acabou se tornando um dos cartões de visita de Lazzo 

Matumbi. Os compositores retratam jogos de sedução entre um cara, que supomos ser branco 

e até ser o próprio Caetano, e uma menina negra por quem ele teria se apaixonado. Na primeira 



141 

 

estrofe da canção, o Badauê e o Zanzibar96, local onde o rapaz teria se encantado pela moça, 

figuram como ambientes das possibilidades do “não/sim”, do “sim/não”, ou seja, do talvez. Já 

a segunda estrofe, o Ilê Aiyê figura como o espaço do “não/não”, lá, para sua tristeza, ele não 

teria chance com a menina. Mas, de volta ao Badauê, os orixás consentiram e houve, finalmente, 

um “sim/sim”. 

 

No Badauê (Badauê) 

Vira menina, macumba, beleza, escravidão 

No Badauê (Badauê) 

Toda grandeza da vida no sim/não 

No Zanzibar (Zanzibar) 

Essa menina bonita botou amor em mim 

No Zanzibar (Zanzibar) 

Os orixás acenaram com o não/sim 

Afoxé, jeje, nagô 

Viva a princesa menina, uma estrela 

Riqueza primeira de Salvador 

No Ilê, Aiyê (Ilê Aiyê) 

Uma menina fugindo beleza amor em vão 

No Ilê, aiyê (Ilê Aiyê) 

Toda tristeza do mundo no não/não 

No Badauê (Badauê) 

Gira princesa, primeira beleza, amor em mim 

No Badauê (Badauê) 

Os orixás nos saudaram com o sim/sim 

 

Já havíamos inclusive pontuado que as questões raciais eram tratadas com uma maior 

sutileza pelas canções do Badauê, que buscavam muito mais evidenciar a beleza da negritude, 

principalmente da mulher, remetendo à senzala como lugar onde se ouvia também gritos de 

alegria. Intuímos que o Badauê era aberto não apenas aos intercâmbios sociológicos 

estabelecidos no jogo amoroso em um branco e uma negra, como na música de Caetano. Mas, 

também, o Badauê acabou captando pra si a função de ser um portal, como bem lembrou 

Negrizu, através do qual se davam intensos trânsitos estéticos e, especialmente sonoros e 

corporais. 

Não à toa, os ensaios do Badauê eram constantemente frequentados por artistas como o 

próprio Caetano, Gil, Moraes, Jorge Ben Jor, Djavan, Pepeu Gomes, Baby do Brasil, A Cor do 

                                                 
96 Zanzibar Duque, ou simplesmente Zanzi, era um bar localizado no Garcia que, sob o comandado por 

Ana Célia, transformou-se, junto com os ensaios do Ilê Aiyê e do Badauê, eram os points da juventude 

negra setentista. Ver Risério (1981, pp. 106-110) 
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Som, Chico Evangelista e Jorge Alfredo que acabaram incorporando, uns mais que outros, a 

sonoridade do ijexá em seus trabalhos. E acreditamos que o Badauê cumpriu uma importante 

função para esta popularização do ijexá.  

A canção Assim pintou Moçambique, de Moraes Moreira e Antônio Risério, gravada em 

meados de 1979, no disco de Moraes, Lá vem o Brasil descendo a ladeira, o mesmo que traz a 

canção Eu sou o carnaval, que já sinalizamos que o Mar Azul Badauê serviu de inspiração à 

poesia Risério. Observa Gilberto Gil:  

Quando Moraes Moreira, Baby Consuelo, Gerônimo e tantos outros, o próprio 

Luiz Caldas, Chiclete com Banana, Chico Evangelista, tanta gente, todos eles 

que levaram a música eletrificada, ou levaram o afoxé pra música eletrificada 

e a música eletrificada pro afoxé, contribuíram pra possibilidade de que o 

afoxé se mantivesse vivo, se mantivesse suficientemente interessante pras 

novas gerações, tivesse capacidade de competir com o frevo, com a música de 

trio. Além disso, foi uma fonte extraordinária de novas expressividades do 

afoxé, com novos temas, com novos..., com novas palavras, incorporando os 

jogos amorosos, incorporando a nova cultura da cidade, a nova paisagem 

cultural da cidade, os novos símbolos da baianidade, da soteropolitanidade, da 

vida em Salvador. Quer dizer, e tudo isso só foi possível com essa inovação, 

com esse novo elã que o trio elétrico deu a afoxé e vice-versa”. (in: AFOXÉS, 

entre o sagrado e o mundano - Documentário, 2009) 

 

Importante rememorar a fala de Jacira Bafafé que, ao listar o que diferenciava o Badauê 

de outros afoxés, ela afirma “nós trouxemos o carro de som”, em um tempo que o Gandhy, 

conforme recorda Môa do Katendê, ainda desfilava em fila indiana, com menos de 300 

integrantes apenas. 

 

[...] outra coisa também que eu vim perceber depois, depois dessa força do 

Badauê, é o crescimento dos Filhos de Gandhy, que é um dado que eu preciso 

bater ainda na tecla, porque às vezes algumas pessoas dão depoimentos do 

Gandhy que tá grande hoje, que pensa que já era isso aí. Não era, não era 

assim. O Gandhy, quando nós chegamos no Campo Grande, eu me lembro 

muito bem, em [19]79, o Gandhy ainda era uma fila indiana mesmo, saindo 

assim oh, um atrás do outro tocando. Teve um momento no Campo Grande, 

que saia uma entidade do Garcia, outra da Vitoria, a gente tava já pegando pra 

entrar no palanque já, o palanque oficial, e antes de entrar vinha o Gandhy, 

né. Aí disseram “é o Gandhy”, eu vi a bandeirinha e disse “deixa passar, deixa 

passar”. Aí o pessoal passou em fila indiana, ai eu fiquei contando assim se 

tinha duzentas pessoas era muito e nós, nesse primeiro ano, éramos umas mil 

e quinhentas pessoas. Então, esse crescimento do Gandhy hoje, justamente, 

foi pela releitura que nós fizemos de colocar... de criar um festival de música, 

né, de colocar no carro, que a gente colocou Senzala, colocamos no carro uma 

sonorização com os instrumentos microfonados. A única coisa que eu vejo 

que o Gandhy não colocou foi alegoria de mão, de ter cada folião com um 

xequeré ou com um caxixi na mão, que foi coisa que a gente implantou no 
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período da gente, né. E essa musicalidade forte, né, uma batida mais rápida, 

entendeu? Que era própria nossa, lá do Badauê, entendeu? Apesar de que eu 

ainda ousadamente digo que a nossa percussão, nossa charanga foi a melhor 

que houve até hoje, ainda digo isso de cátedra... (KATENDÊ, Entrevista, 

2016) 

 

O depoimento de Môa, reforça as nossas ideias de que a (re)invenção da tradição dos 

afoxés proposta pelo Badauê foi salutar para a sobrevivência do segmento, como ele mesmo 

aponta o crescimento que o Gandhy experimentou de lá pra cá. De alguns anos prá cá, com a 

quantidade de foliões que possui, sendo inclusive considerado pelo Guiness Book como o maior 

afoxé do mundo, não tem mais como manter a tradição da fila indiana, e ainda sucumbiu ao 

aparato tecnológico do trio elétrico, que chegaram criticar o Baduaê quando ele sonorizou a 

Senzala. 

Dessa maneira, consideramos que o Badauê, esteve amplamente imbricado ao movimento 

que precedeu a elaboração da música baiana de características pop surgida a partir de meados 

dos anos 1980 e que passou a ser chamada de axé music. E isso fortalece as nossas críticas aos 

esquecimentos e silêncios que muitas vezes é dado não apenas ao Badauê, mas de uma maneira 

geral ao segmento do afoxé, quando são tratados de assuntos como a criação da axé music, ou 

mesmo das transformações do carnaval decorrentes da maior participação negra. Muitas vezes 

os holofotes são dados exclusivamente ao segmento dos blocos afro, abafando a potência que 

são os afoxés. 

Por estas e por tantas outras memórias que neste trabalho, infelizmente não conseguimos 

trazer à tona, achamos que será de fundamental importância que outros trabalhos se lancem em 

viagens, não apenas “pra te levar no Ilê”, mas também, e especialmente, “pra te lembrar do 

Badauê”, do estilo que este afoxé implantou, “pra lembrar de lá”, do Engenho Velho de Brotas 

e as contribuições que deu e continua dando ao cenário cultura baiana, “pra lembrar de lá”, dos 

anos 1970, e da energia odara por ele emanada, “pra lembrar de lá”, da ancestralidade com a 

qual precisamos estar em constante conexão para que consigamos nos lançar para o futuro, que 

tem a memória, reverberando as ideias de Ki-Zerbo, como um importante  trampolim. 

 

4.3.1. Badauê – Para Além do Nome de um Afoxé 
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Mesmo não mais desfilando há mais de 20 anos, ele conseguiu romper os limites do 

tempo, do espaço e da sua própria existência, permanecendo latente nas lembranças de quem o 

alcançou, ou mesmo tendo seu nome evocado repetidas vezes seja pelas canções que àquela 

época serviram para imortaliza-lo, seja por canções compostas mais recentemente que lembram 

dele. Das gravações feitas por artistas consagrados a que tivemos acesso, podemos destacar: 

• Caetano Veloso gravou no álbum Cinema Transcendental (1979) as canções Badauê, 

de Moa do Katendê, e sua composição Beleza Pura, já no Outras Palavras (1981), 

Caetano gravou Sim/Não, que divide a composição com Edu Gonçalves (Bolão);  

• em Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira (1979), Moraes Moreira gravou Eu sou o 

carnaval, dele e de Antônio Risério;  

• Jorge Alfredo, no disco que leva o seu nome (1979), gravou sua canção com Sylvia 

Patrícia, Esperando Badauê;  

• já Baby do Brasil, no LP Cósmica (1980), gravou Aganju, de Charles Negrita e Pepeu 

Gomes;  

• Jorge Bem Jor, gravou a canção Cae, Cae Caetano, no disco Alô, Alô, como vai? 

(1980);  

• Edil Pacheco compôs uma das mais lembradas canções que traz o nome do Badauê, 

chamada Ijexá, tendo sido gravada pela sambista mineira Clara Nunes, no álbum 

Nação (1982), essa canção foi ainda regravada no álbum Afros e Afoxés da Bahia 

(1988), que Edil Pacheco gravou em parceria com Paulo Cesar Pinheiro, com quem 

compôs a canção Badauê, gravada por Luis Caldas nesse mesmo disco. 

 

Das canções mais recentes, para além da já mencionada Muito Obrigado Axé, de 

Carlinhos Brown, gravada por Ivete Sangalo e Maria Bethania no DVD Pode Entrar (2009). 

Temos ainda a canção Batuque Badauê, uma composição coletiva de Saulo Fernandes, Mikael 

Mutti, Paulo Nascimento, Fernanda Farani e Dom Chicla, gravada pela Banda Eva, no disco 

CNRT – Conexão Nagô Rede Tambor (2012); e a canção Systema Fobica (Umbaranamaralina), 

gravada pelo grupo Baiana System, no disco homônimo (2010). Em 972014, na cerimônia do 

Troféu Dodô e Osmar, que premia os melhores do carnaval, a cantora Márcia Short entoou a 

                                                 
97 Canção: Mundo Negro, de Jarbas Bitencourt. Ver Anexo B. 
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canção “Mundo Negro”, de Jarbas Bitencourt, que inicia fazendo uma declaração de amor ao 

afoxé:  

 

Meu coração tambor 

Bateu de amor do Badauê 

Meu coração tambor 

Jeje, Nagô, Nagô de Ilê... 

 

Para além de aparecer em versos de canções, pesquisas empíricas em sites de busca e 

redes sociais, encontramos a palavra Badauê sendo empregada, para batizar outros grupos e 

eventos culturais, além de empreendimentos e produtos comerciais, de diversas regiões 

brasileiras e, ainda, de outras partes do mundo. Em Salvador, Badauê virou um selo de festas98, 

além de um restaurante cujo nome faz uma corruptela Bardauê99. Na Paraíba, existe uma um 

grupo de capoeira na cidade de Massaranduba100 e um grupo de forró de Ouro Velho101. Em 

Natal existe um empreendimento turístico que além de fazer passeios de barco possui um 

restaurante102. Em São Paulo, existe uma rede de restaurante localizadas nas praias de Maresias 

e Juquehy, na cidade litorânea São Sebastião103, uma marca de chinelos produzidos em Mogi 

Guaçu104 e uma grife que trabalha com moda festa em Campinas105. A cantora Alice Caymmi, 

neta de Dorival Caymmi, lançou no Rio de Janeiro uma mistura de show com festa chamado 

Badauê da Alice Caymmi106. Já na Europa, na França, existe a Batuca Badauê, que no site se 

apresenta como: “BADAUÊ [ba da wé] est un groupe de percussions brésiliennes, une batucada 

comme on peut en trouver au Brésil, berceau d’une culture métissée”107. 

Também encontramos Badauê ou, simplesmente, Badá, como sobrenome artístico ou 

apelido de pessoas que de alguma forma estiveram atreladas ao afoxé, como é o caso do já 

mencionado Geraldo Badá, cuja filha também adota este sobrenome, Juliana Badá. Notamos 

                                                 
98 Festa Badauê - http://www.liciafabio.com/badaue-halloween-festa-mais-esperada-da-temporada/; 

http://www.bahiavitrine.com.br/fotos/festa-de-lancamento-da-badaue/nereida-e-mauro-

braga/3714/156395 - Acessados em 14/11/2016. 
99 Restaurante Porto Bardauê - https://www.facebook.com/portobardaue - Acessado em 14/11/2016. 
100 Associação Cultural de Capoeira Badauê - http://www.capoeirabadaue.org/ - Acessado em 

14/11/2016. 
101 Forró Badauê - https://www.palcomp3.com/forrobadaue/ - Acessado em 14/11/2016. 
102 Marina Badauê - http://marinabadaue.com.br/ - Acessado em 14/11/2016. 
103 Restaurante Badauê - http://www.restaurantebadaue.com.br/ - Acessado em 14/11/2016. 
104 Chinelos Badauê - http://www.chinelosbadaue.com.br/ - Acessado em 14/11/2016. 
105 Badauê Moda Festa: http://badauemodafesta.com.br/site/ - Acessado em 14/11/2016. 
106 Badauê da Alice Caymmi - https://www.facebook.com/events/979872475403694/ - Acessado em 

14/11/2016. 
107 Batucada Badauê - http://www.badaue.com/ - Acessado em 14/11/2016. 

http://www.liciafabio.com/badaue-halloween-festa-mais-esperada-da-temporada/
http://www.liciafabio.com/badaue-halloween-festa-mais-esperada-da-temporada/
http://www.bahiavitrine.com.br/fotos/festa-de-lancamento-da-badaue/nereida-e-mauro-braga/3714/156395
http://www.bahiavitrine.com.br/fotos/festa-de-lancamento-da-badaue/nereida-e-mauro-braga/3714/156395
http://www.bahiavitrine.com.br/fotos/festa-de-lancamento-da-badaue/nereida-e-mauro-braga/3714/156395
http://www.bahiavitrine.com.br/fotos/festa-de-lancamento-da-badaue/nereida-e-mauro-braga/3714/156395
https://www.facebook.com/portobardaue
https://www.facebook.com/portobardaue
http://www.capoeirabadaue.org/
http://www.capoeirabadaue.org/
https://www.palcomp3.com/forrobadaue/
https://www.palcomp3.com/forrobadaue/
http://marinabadaue.com.br/
http://marinabadaue.com.br/
http://www.restaurantebadaue.com.br/
http://www.restaurantebadaue.com.br/
http://www.chinelosbadaue.com.br/
http://www.chinelosbadaue.com.br/
http://badauemodafesta.com.br/site/
http://badauemodafesta.com.br/site/
https://www.facebook.com/events/979872475403694/
https://www.facebook.com/events/979872475403694/
http://www.badaue.com/
http://www.badaue.com/
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ainda que ultimamente tem sido utilizada como uma gíria que ora significa confusão, bagunça, 

ora sinaliza festa, alegria, arerê, au. No cotidiano, tem sido comum ouvir pessoas dizendo que 

“fulano(a) fez um maior badauê” ou que “o badauê na casa de beltrano(a) foi bom”.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS – A MEMÓRIA DO BADAUÊ À GUISA 

DE CONCLUSÃO 

 

Brown fez essa canção  

Só pra te lembrar 

Hoje é nossa inspiração 

Foi Mateus Aleluia quem 

Pediu a Chicco Assis 

Acordar o Badauê 

Acordar o Badauê 

Êêêêê  

Evartenegra 

Explosão Afro Cultural 

Êêê 

Raiz Afro-Mãe 

Festa de Magia 

Êêê 

Deuses Africanos 

Mito Sagrado 

Êêê108 

 

Encontramos nos versos da canção Brownmachi, composta por Môa do Katendê nos idos 

de 2013, na ocasião das comemorações dos 35 anos da criação do Afoxé Badauê, uma sintetize 

dos estímulos e principais propósitos que tivemos ao planejar e embarcar nesta viagem pelos 

lonãs iyès, caminhos da memória do Badauê. “Pra te lembrar do Badauê...”, para acordar as 

atenções para as recordações deixadas pelo afoxé, mesmo depois de mais de 20 anos de seu 

adormecimento, partimos da inspiração alavancada por Carlinhos Brown através da canção 

Muito Obrigado Axé. Assumimos, portanto, a função montenegriana de parteiros das 

lembranças do Badauê, aquele afoxé que, em pouco tempo e na sua breve existência, se tornou 

das mais representativas agremiações carnavalescas de Salvador. 

Neste estudo, transformado metaforicamente em uma viagem na qual escolhemos 

percorrer os caminhos do espaço, do tempo e da ancestralidade inerentes ao Badauê, o nosso 

intento foi de corroborar para trazer à luz algumas das lembranças que se tem sobre o Mar Azul 

Badauê. E para além disso, aqui erguemos um provável lugar para abrigar uma parte da 

memória do Mensageiro da Alegria. Ou, como também designa Montenegro (2010-b), fizemo-

nos de arquitetos de uma possível memória da existência do Badauê. Os tijolos deste trabalho 

são constituídos dos seis primeiros e mais importantes anos do afoxé, quando os desfiles 

                                                 
108 Canção Brownmachi, de Moa do Katendê. Ver Anexo A. 
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levaram para as ruas os temas: Evolução da Arte Negra (EVARTENEGRA), Explosão Afro 

Cultural, Raiz Afro Mãe, Deuses Africanos e Mito Sagrado.  

Muitos caminhos podem ser seguidos para a reconstrução de uma memória. Em meio a 

tantas outras possibilidades, optamos por cimentar tais tijolos com o amalgama formado pelas 

paisagens reveladas pelos três caminhos percorridos (espaço, tempo e ancestralidade), pelos 

testemunhos de cinco dentre milhares de antigos integrantes e admiradores do Badauê, pelas 

imagens e pelos documentos coletados de determinados acervos e pelas letras das dezenas de 

canções do (e sobre) o Badauê que foram mapeadas. Notamos, porém, que as lembranças de 

outros tantos agentes do Badauê, bem como a observação dos anos que sucederam as saídas de 

Jorjão Bafafé e de Môa do Katendê do afoxé, das motivações destas saídas, e o que mais tarde 

teria sentenciado o declínio e o desaparecimento total do Badauê, são assuntos ricos e variados 

que, como se diz no popular, ainda podem render muito pano para a manga. Outras memórias, 

outros trabalhos podem ser desenvolvidos tomando como base tais aspectos. 

Neste trabalho, focamos o nosso objeto no encantamento do Badauê, nos mistérios que 

permearam o seu surgimento e a sua existência, que, se não foram completamente revelados, 

ao menos possibilitaram aflorar uma curiosidade sobre isso. Consideramos, pois, que os 

elementos apresentados são satisfatórios para reafirmarmos o Afoxé Badauê como um desses 

acontecimentos que deixaram notórias marcas nas lembranças de quem o vivenciou. A 

formação artística profissional propiciada, o contato e o intercâmbio com outros artistas e 

personalidades, as oportunidades de construção de carreiras artísticas, o sabor do sucesso 

experimentado, são alguns dos inúmeros rastros que encontramos nas narrativas sempre 

carregadas de muita emoção e de muito saudosismo dos nossos entrevistados. 

Para além das marcas afetivas, aqui pudemos ainda notar que o surgimento do Badauê, 

prenunciado por Katendê como misterioso, imprimiu inscrições significativas na trajetória dos 

afoxés, legando importantes contribuições à (re)invenção dessa tradição. Em termos estéticos, 

cênicos, performáticos, sonoros, poéticos e tecnológicos, a essência do Badauê permanece 

latente nos afoxés que, às duras penas, ainda conseguem sobreviver na contemporaneidade. Até 

afoxés ditos tradicionais, como é o caso do Filhos de Gandhy, apesar das contestações feitas às 

inovações propostas pelo Badauê, renderam-se por exemplo à amplificação sonora inaugurada 

pelo Badauê em sua “Senzala” e atualmente desfilam a bordo de trios elétricos. Além disso, 

entoam canções de fora da liturgia do candomblé, com versos em português que tratam de 

assuntos do cotidiano e relacionados à negritude, e ainda aderiram ao uso de adereços de mão 

que no desfile do afoxé produzem efeitos sonoros e imagéticos.  
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Tem muita gente que não acreditou 

Que o Badauê viesse pra ficar 

Se enganou, agora é pra valer 

Fique no canto, procure aprender109 

 

Vindo do Engenho Velho pisando macio, o Badauê exibiu nos corpos, nas vestes, nos 

cantos, nas atitudes, a leveza astuta, a sedução arredia e a determinação despretensiosa de 

Logumedé, que traz em si a paciência do caçador mesclada à vaidade da moça que mora nas 

águas doces. Em plena sintonia com as vibrações azuis da energia odara, com a fluidez e a 

eloquência de Exu, o dono dos caminhos, o Badauê estabeleceu a comunicação entre o mundo 

dos seus antepassados e a contemporaneidade. Para caetanear um pouco, o Badauê foi odara, 

seus integrantes eram igualmente odaras, cantavam e dançavam com seus corpos, suas caras, 

suas cucas, tudo odara, tudo joia rara. Tendo brotado das mentes “alienadas”, ou alienantes, dos 

Jovens Loucos, o Badauê teve a liberdade e a ousadia da loucura para tornar tênues os limites 

entre a tradição e a inovação, entre o antigo e o atual, entre o sagrado e o profano, entre a arte 

e a religião, entre o mistério e a revelação.  

Às vésperas da conclusão deste trabalho, Nelson Cadena  (2017) publicou em seu blog no 

site IBAHIA, um artigo no qual, além de evidenciar o Badauê como “o mais admirado afoxé 

em inícios da década de 1980”, lamenta que este afoxé não tenha sobrevivido para contar sua 

própria história. Cadena também denunciou a inexistência de registros textuais e imagéticos: 

O Badauê não sobreviveu para contar a sua própria história, desfilou na 

Avenida entre 1979 e 1992, não há sequer registros de sua existência [...], mas 

nenhum outro bloco carnavalesco desaparecido foi imortalizado em tantas e 

tão expressivas composições musicais; a sua alma, contudo, vaga ao encontro 

de sua identidade perdida.110 

 

Na ponderação de Cadena notamos a mesma preocupação que, desde 2013, nos motivou 

a desenvolver este trabalho: a escassez de material sistematizado sobre a memória do Afoxé 

Badauê. A necessidade do desenvolvimento de registros e estudos sobre este afoxé é 

fundamental não apenas para preservação da própria memória do Badauê. De uma maneira 

ainda mais ampliada, as narrativas sobre o Mensageiro da Alegria, contribuem para a 

                                                 
109 Canção: Segure o Cachimbo, de Guiguio. Ver Anexo A. 
110 Blog: http://blogs.ibahia.com/a/blogs/memoriasdabahia/2017/02/20/badaue/. Acessado em 20/02/17. 

http://blogs.ibahia.com/a/blogs/memoriasdabahia/2017/02/20/badaue/
http://blogs.ibahia.com/a/blogs/memoriasdabahia/2017/02/20/badaue/
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perenidade da trajetória do segmento dos afoxés e da própria memória do carnaval de Salvador, 

especialmente aquele produzido pela população negra. 

 O Badauê foi muito significativo à sua época, mesmo posteriormente tendo deixado de 

existir e estando a sua memória submetida a constantes silêncios e esquecimentos, foi 

imortalizado por inúmeras canções consagradas e suas lembranças ainda permanecem pulsante 

e clamando por mais atenção e amplificação. A memória deste afoxé é muito mais ampla, não 

cabe apenas nestes escritos e é por isso que acreditamos que ela seguirá à guisa das nossas 

conclusões. O Badauê não acabou, assim prediz Môa do Katendê, o Mensageiro da Alegria 

permanece vivo na memória. E, ainda que de uma maneira inconsciente, o legado do Badauê 

continua (re)inventando o afoxé, seu ijexá ainda reverbera, seu pisar macio, sua energia odara, 

toda a cidade ainda navega nas lembranças e nos mistérios do seu Mar Azul.  

 

A gente multiplicou muito, a gente criou uma escola. Às vezes as pessoas 

dizem “ah, mas o Badauê acabou...”, eu digo não, o Badauê não acabou, o 

Badauê tá nas pessoas que continuam multiplicando, tá no Aloísio Menezes 

que surge no Badauê, tá no Araketu que surge no Badauê, tá? Que muita gente 

não sabe. Tá no Ninha que saía também no Badauê, tá no Negrizu que se revela 

como dançarino, né? Tá no Caetano que descobre dentro do Badauê a linha, a 

linha ijexá, né?, que Gil já chamava a atenção dele através dos Filhos de 

Gandhy. Então, tá aí... Tá nas pessoas, tá nos novos afoxés que continuam, 

né?, fazendo. Então, o Badauê, na verdade, continua aí, espiritualmente dentro 

das pessoas, que existe assim, uma..., uma..., um grito muito grande, um grito 

interno das pessoas na volta, “quando é que volta, quando é que volta?”. Só 

Olorum que vai dizer se volta ou não, né? (Moa do Katendê, declaração 

colhida no documentário Afoxés, entre o Sagrado e o Mundano, 2009) 

 

Embora carregada de emoção e poesia, a narrativa de Katendê tem ainda um forte tom 

político, no qual ele retira o discurso da desqualificação sobre o término do Badauê, 

substituindo por um outro, o da valorização cultural e política que o afoxé adquiriu em sua 

existência. Segundo Môa, o Mensageiro da Alegria fez escola, a partir dele foram criados novos 

afoxés e blocos afro, foram revelados novos artistas e até artistas já consagrados se 

aproximaram ainda mais do ijexá. A fala de Môa demarca a importância das contribuições 

legadas pelo Badauê para as construções identitárias, estéticas e sonoras.  

E assim a essência do Mar Azul segue protagonizando um papel político fundamental à 

(re)invenção e à perpetuação da tradição dos afoxés e do espírito da negritude na 

contemporaneidade. As vibrações da Energia Odara emanada pelo Badauê permanecem 

reverberando nos corpos, nos traços identitários, nas cucas, nos comportamentos e atitudes de 
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seus antigos integrantes que ainda se destacam em matéria de superação da autoestima. Salve 

o Badauê. Aláfia!!! 
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ANEXO A – CANCIONEIRO DO BADAUÊ 

 

Neste anexo, reunimos canções coletadas ao longo da pesquisa, que foram compostas por 

antigos integrantes e participantes dos festivais de música organizados pelo Badauê, além de 

algumas canções surgidas mais recente. A maioria das canções aqui apresentadas, embora 

tenham feito muito sucesso nos ensaios e desfiles do afoxé, nunca foram gravadas. Apenas duas 

tiveram gravações por terceiros – Badauê, por Caetano Veloso, e Bloco Beleza, pelo Ilê Aiyê. 

Encontramos apenas um registro, contento 16 canções e um pot-pourri.  As outras canções 

foram levantadas ao longo das entrevistas realizadas e de conversas informais, contando com a 

sorte das lembranças dos nossos interlocutores. Muitas outras canções foram compostas para o 

Badauê, suspeitamos que, ultrapasse a casa das centenas. No entanto, o levantamento que 

fizemos aqui apontam estas como as mais lembradas. Abaixo, a lista das canções em ordem 

alfabética: 

A dança revive 

Africanos do Ijexá 

Badauê (Misteriosamente) 

Bloco Beleza (Badauê) 

Brownmachi 

Candomblé de Rua (Quioiô) 

Fala Nagô 

Festa de Magia 

Filho da Terra Mãe 

Gina 

Lembá Dilê 

Lili de Oxum 

Mito Sagrado 

Mostro minha cultura 

Negra Badá 

Ogum Megê 

Olorum Saun 

Oxalá 

Oxum 

Pot-Pourri Badauê 

Presente de Oxum 

Promessa ao Gantois 

Quebá Euá 

Segure o Cachimbo 

Sonho de Badauê 

Terno Badauê 

Você Gostou de Mim 
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A dança revive 

Composição: Jorjão Bafafé Ano:  

Gravado por:   

Álbum:  Ano:  

Disponível em:  

 

A dança revive no nosso afoxé 

Badauê 

A dança revive no nosso afoxé 

Badauê 

Que o rei Negrizu mandou 

Que o rei Negrizu mandou 

Que o rei Negrizu mandou 

Que o rei Negrizu mandou 

 

Negrizu mandou 

O Congo mandou 

Angola mandou 

Matamba mandou 
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Africanos do Ijexá* 

Composição: Negrizu Ano: 1983 

Gravado por:   

Álbum:  Ano:  

Disponível em:  

 

 

Oh África mãe 

Expressão viva da negritude badá 

Enraizados na cultura conscientizados africanos do ijexá 

 

Imortal energia de pura alegria afoxé Badauê 

Danças africanismo realces de Zambi que está em você 

Afoxé que astraliza nos magnetiza vem sentir pra crê 

O vibrante tom afro que vem percutindo a banda Badauê 

 

África mãe, Oh África mãe 

Expressão viva da negritude badá 

Enraizados na cultura conscientizados africanos do ijexá 

 

Mensagem que surge na marca tribal da memória afoxé 

Badauinos tocando cantando e dançando num passo de fé 

Dessa africanidade ritual sincretista mito candomblé 

Vibrações positivas gente colorida Olorum Modupé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A canção composta pelo dançarino Negrizu foi a 3ª colocada no Festival da Canção 

Badauê, em 1983. 
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Badauê (Misteriosamente) 

Composição: Moa do Catendê Ano: 1978 

Gravado por:  Caetano Veloso 

Álbum: Cinema Transcendental Ano: 1979 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ug2-1JdNTdg  

 

Misteriosamente 

O Badauê Surgiu 

Sua expressão cultural 

O povo aplaudiu 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ug2-1JdNTdg
https://www.youtube.com/watch?v=Ug2-1JdNTdg
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Bloco Beleza (Badauê) 

Composição: Moa do Catendê Ano: 1977 

Gravado por: Ilê Aiyê 

Álbum: Ilê Aiyê 25 anos Ano: 1999 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O8z9FjWYciE  

 

Fale o que for 

Mas não esqueça 

Que o ilê é uma beleza 

Podes crê 

 

Ô Ô Ô Ô 

Podes crê 

Ô Ô Ô Ô 

Podes crê 

 

De longe se nota 

A sua riqueza 

Esmagando sua tristeza 

E o povo com certeza 

Vai aplaudir 

 

Ô Ô Ô Ô 

Na liberdade 

Ô Ô Ô Ô 

E na cidade 

 

Sua criolada engalanada 

Cem por cento emocionada 

Delirando toda massa 

Cantando assim: 

 

Badauê badabá auê auê 

Badabá auê auê 

Badabá auê auê 

Bada Badabá 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O8z9FjWYciE
https://www.youtube.com/watch?v=O8z9FjWYciE
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BROWNMACHI 

Composição: Moa do Katendê Ano:  

Gravado por:   

Álbum:  Ano:  

Disponível em:  

 

Brown fez esta canção  

Só pra te lembrar 

Hoje é nossa inspiração 

Foi Mateus Aleluia quem 

Pediu a Chicco Assis 

Acordar o Badauê 

Acordar o Badauê 

Êêêêê  

 

Evartenegra 

Explosão Cultural 

Êêê 

Raiz Afro-Mãe 

Festa de Magia 

Êêê 

Deuses Africanos 

Mito Sagrado 

Êêê 
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  Candomblé de Rua (Quioiô) 

Composição: Edfran Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 04 Ano:  

Disponível em:  

 

Badauê venha ver qual é 

É o mais lindo afoxé 

Candomblé de Rua 

Badauê 

 

Já falaram tanto em senzala 

Da África passada, escravidão 

Negro hoje é atualidade 

Vá pra faculdade, meu irmão 

 

Quioiô quioiô 

Quioiô quioiô 

Badá badá quioiô 
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Fala Nagô 

Composição: Negro Tica Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 11 Ano:  

Disponível em:  

 

Quando alguém fala em nagô 

Lembra desse nome Badauê 

É o afoxé do Engenho Velho 

Que hoje vem cantando pra você 

 

Em nagô Badá... 

Bada bada Badauê 

Bada bada Badauê 

Em nagô Badá... 

Bada bada Badauê 

Bada bada Badauê 
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Festa de Magia 

Composição: Moa do Katendê  Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 13 Ano:  

Disponível em:  

 

Está em festa um povo de magia 

Fiéis e as Babás e Ogans 

Descem a ladeira de Nanã Buruquê – Buruquê 

Pra ver, sentir e amar o Afoxé Badauê – Badauê 

 

Ôô ôôô Ôôô ôôôô 

Ôô ôôô Ôôô ôôôô 

Ôô ôôô Ôôô ôôôô 

Ôô ôôô Ôôô ôôôô 

 

Oh raiz afro mãe 

Oh raiz afro mãe 

Oh raiz afro mãe 

Oh raiz afro mãe 

 

Bebebebebê A 

Bebebebebê Fo 

Bebebebebê Xé 

Bebebebebê Ba 

Bebebebebê Da 

Bebebebebê Auê 

Afoxé Badauê Afoxé Badauê 

Afoxé Badauê Afoxé Badauê 

Afoxé Badauê 
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Filho da Terra Mãe 

Composição: Moa do Katendê Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 06 Ano:  

Disponível em:  

 

Pomba de Oxalá 

Flores de Iemanjá 

Perfume de Oxum 

Oraieiê ô 

 

Pipocas de Omolu 

Mel pra adocicar 

Vinte e uma velas  

pra te iluminar 

 

Filho desta terra  

Mãe quem te criou 

Paire em teu espirito 

A santa paz 

 

Filho da Terra Mãe 

Filho da Terra Mãe 

Filho da Terra Mãe 

Filho da Terra Mãe 
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Gina 

Composição: Moa do Katendê Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 02 Ano:  

Disponível em:  

 

Gina é a dijina 

Da mona do okan 

de Katendê  

aêaê ê 

 

Êêê ê Badauê êêê 

Êêê é Badauê aêaê 

Êêê ê Badauê êêê 

Êêê é Badauê 

 

Já não tarda o raio 

Sagrado de Xangô 

Rasgar a terra 

E resplandecer 

Nas águas santas 

De Oxum, de Oxum, 

de Oxum, de Oxum 

 

E ai, novamente 

A beleza e o desejo 

Desabrochar-se-ão 

No seio místico 

Da natureza, da natureza 

 

Êêê ê Badauê êêê 

Êêê é Badauê aêaê 

Êêê ê Badauê êêê 

Êêê é Badauê 
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Lembá Dilê 

Composição: Jorjão Bafafé – Faixa 12 Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito Ano:  

Disponível em:  

 

No Engenho Velho 

Lembá Dilê 

Tem um afoxé 

Lembá Dilê 

E o nome dele 

Lembá Dilê 

É Badauê 

 

Lembá Dilê 

Lembá Lembá Dilê 

Lembá de canaburá 

Lá vem o dia Badauê 
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Lili de Oxum 

Composição: Moa do Katendê Ano:  

Gravado por:   

Álbum:  Ano:  

Disponível em:  

 

Lili 

Aonde está você, Lili? 

No meu ilê fazendo oração 

para nos valer 

pedindo Malembe a Zambi 

Axé para vencer 

 

Macumbá, macumbá 

Macumba, macumba 

Macumbá, macumbá 

Macumba  

Macumba-macumba 

 

Ogum Dilê, Orumilá 

Desçam pra saudar 

Lili de Oxum, famosa ialorixá 

Que no Badauê vai se eternizar 

Que no Badauê vai se eternizar 

  

Macumba, macumba 

 

Macumbá, macumbá 

Macumba, macumba 

Macumbá, macumbá 

Macumba  

Macumba, macumba 
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Mito Sagrado 

Composição: Moa do Katendê Ano:  

Gravado por:   

Álbum:  Ano:  

Disponível em:  

 

Mito Sagrado 

Caminhos... que o povo há de seguir 

em busca da sabedoria 

nas asas tanta esperança 

voa nossa profecia 

Virá, um dia o encontro humano fraternal 

uma luz sagrada brilhará 

Guiando os passos da multidão 

vinde, amor aos corações 

 

 

Quisera, viesse em espírito 

e realizasse esse sonho lindo 

a humanidade sorriria 

o Badauê, tão feliz seria 

Dai ó pai! Sagrada alegria 

Mito sagrado 

dai o pão da vida 
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Mostro minha cultura 

Composição: Jorjão Bafafé Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 03 Ano:  

Disponível em:  

 

 Oiá-Oiá Oiá-Oiá  

Oiá-Oiá Oiá-Oiá 

Oiá-Oiá Oiá-Oiá 

 

Mostro minha cultura e originalidade 

Mostro minha cultura e originalidade 

Dos meus ancestrais aos negros atuais 

Dos meus ancestrais aos negros atuais 

Iorubá é nossa língua 

Iorubá é nossa língua 

Eu canto pra vocês 

Esse grito que nasceu 

No rio Niger 

No rio Niger 

 

Obá nixé Obá nixé 

Obá nixé Obá nixé 

Obá nixé Badauê Afoxé 

Badauê Afoxé Badauê Afoxé 

Badauê Afoxé 
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Negra Badá 

Composição: Macarrão Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 01 Ano:  

Disponível em:  

 

Óóó Negra Badá 

Óóó Negra Badá 

Óóó Negra Badá 

Óóó Negra Badá 

 

Ela é uma baiana, é Badauê 

Emana essência divina de ser 

Por isso eu canto pra ela 

Com fé em Deus 

Que ela desfrute as coisas lindas 

Que existem no Badauê 

 

Gostei do seu penteado 

E de te ver bailar 

Fazendo todo esse povo 

Cantar Negra Badá 

Negra Badá... 

 

Óóó Negra Badá 

Óóó Negra Badá 

Óóó Negra Badá 

Óóó Negra Badá 
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Ogum Megê 

Composição: Aloísio Menezes Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 07 Ano:  

Disponível em:  

 

Ogum Megê  

Ogum Megê 

Filho de Oxalá 

Neto de Obaluaiê 

 

Nagô falou de Ilê 

Nagô falou de Malê 

Nagô falou, falou de Nzambi 

E do nosso Afoxé Badauê 

Mas na senzala 

Todo negro ouviu 

Um grito de alegria 

E o Badauê surgiu 

 

Badauê, Badauê, Badauê 

Filho de Babá Okê 
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Olorum Saun 

Composição: Aroldo Medeiros Ano:  

Gravado por:   

Álbum:  Ano:  

Disponível em:  

 

Quem explorou a cultura 

Foi o Afoxé Badauê 

Quem explorou a cultura 

Foi o Afoxé Badauê 

Foi quem cultivou a terra 

Pra plantar e colher  

Foi quem cultivou a terra 

Pra plantar e colher 

 

Olorum Saun 

Olorum O Saun 

Olorum Saun 

 

Afoxé Badá 

Eh Afoxé 

Eh Afoxé 

Badá Badauê 

Eh Afoxé 

Orumilá ê 
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Oxalá 

Composição: Moa do Katendê Ano:  

Gravado por:   

Álbum:  Ano:  

Disponível em:  

 

Pai se incorpore do nosso eledá 

como sangue que ostenta todo corpo 

nosso espírito forte e credos 

fortificará. 

 

Vejo, no firmamento dos pensamentos 

Oxalá, anunciar 

um novo dia 

dos teus olhos enigmáticos 

descer a luz da salvação 

o teu opaxorô sagrado 

sangrar a terra 

devolvendo a purificação, Oxalufan 

 

Oxalufan, Badauê quer ver o amanhã (bis) 
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Oxum 

Composição: Moa do Katendê Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 16 Ano:  

Disponível em:  

 

Oxum, Oxum 

Amenize a fúria de Ogum 

Oxum, Oxum 

Oxum, Oxum 

Amenize a fúria de Ogum 

Oxum, Oxum 

 

Deixe Xangô suas mulheres amar 

Oiá Obá deixem de guerrear 

Na magia do Badauê 

Eu quero ver 

Oxum, Ogum, Xangô, Oiá, Obá 

Trazendo a paz de Oxalá 

 

Quero seu amor, Oxum 

Quero seu amor, Oxum 

 

Quero me inspirar em ti, 

Na sua beleza 

Quero possuir também, 

A sua riqueza 

Quero mergulhar e ficar, 

No seu rio sagrado 

Ser o seu esposo, Oxum 

Amar e ser amado 
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Pot-Pourri Badauê 

Composição: Moa do Katendê Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 17 Ano:  

Disponível em:  

 

Badauê Canta Gandhy 

 

Filhos de Gandhy 

O Badauê canta pra você 

Filhos de Gandhy 

Olorum Modupé 

 

30 anos de luta 

De amor e paixão 

Graças a vontade divina 

Hoje você é maior 

Deixe o Badauê enxugar o seu suor 

 

Não chore Gandhy, Não chore não 

Você é um bom irmão 

Eternamente será lembrado 

Seu mundo é abençoado 

 

Ararêkolê 

 

Badauê, Badauê 

Badauê, Badauê 

ArarêKklê, 

Aralêkolê 

 

Adupé Adupé 

Adupé Adupé 

Congo, Ifé, Aláfia 

Congo, Ifé, Aláfia 

 

Orukó 

Ôôô 

Orukó Babá 

Orukó Babá 

Orukó Omom 

Ararum Orixá 

Amim Badauê 

Oôôô 

 

Badauê 

Nanananã Nanã Nanã Nanananã Nanã...  

Nanananã Nanã Nanã Nanananã Nanã... 
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Presente de Oxum 

Composição: Moa do Katendê Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 05 Ano:  

Disponível em:  

 

Chega gente de toda parte 

Pra levar o presente 

A mamãe Oxum 

Couros, Gãs e xequerés 

São consagrados 

Meninos tocando aos fieis 

empolgados 

Dos olhos de Nanã 

Pura alegria 

E o Badauê conduz sua magia 

 

Chega gente de toda parte 

Pra levar o presente 

A mamãe Oxum 

Dos becos e ruas 

A fé e a cultura 

No afoxé Badauê se mistura 

Foguetes explodem 

O Engenho engrandece 

Mãe Oxum o Badauê acontece 

 

Óó Mãmãe Oxum 

Óó Mãmãe Oxum 

Dai-nos sua pureza 

Óó Mãmãe Oxum 

Óó Mãmãe Oxum 

Dai-nos sua grandeza 

 

Chega gente de toda parte 

Pra levar o presente 

A mamãe Oxum 

Cantos Sagrados 

Invadem as alturas 

Reinando nos corações só doçura 
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Promessa ao Gantois 

Composição: Ailton, Duzinho e Piaba Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 10 Ano:  

Disponível em:  

 

Aê Babá Ixá 

Borô Babá 

Aê Babá Ixá 

Borô Badauê 

 

Não fique triste 

Menina que eu lhe falei 

Que nesse ano eu vou curtir com você 

Eu já falei com minha Mãe-de-Santo 

Que esse ano eu vou descer de Badauê 

Eu já falei com minha Mãe-de-Santo 

Que esse ano eu vou descer de Badauê 

 

Aê Babá Ixá 

Borô Babá 

Aê Babá Ixá 

Borô Badauê 

 

Falei com Menininha 

Pra ela me ajudar 

Fazendo uma macumbinha 

Pros males se afastar 

Ela disse que fazia 

Se eu lhe obedecer 

Pagando uma promessa 

E descer de Badauê 
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Quebá Euá 

Composição: Guio de Ogum Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 08 Ano:  

Disponível em:  

 

Esse é o Badauê 

Não nego o meu natural 

Esse é o Badauê 

Não nego o meu natural 

Sou descendente de africano 

Que prazer me dá 

Sou descendente de africano 

Que prazer me dá 

 

Com Idé de Iansã 

Com Idé de Iemanjá 

Com Idé de Oxum 

Kaô Kaô Kaô Xangô 

Com Idé de Iansã 

Com Idé de Iemanjá 

Com Idé de Oxum 

Kaô Kaô Kaô Xangô 

Assim cantam os negros 

 

Quebá Euá Quebá Euá 

Quebá Euá Quebá  

Quebá Euá Quebá Euá 

Quebá Euá Quebá Euá 

Quebá Euá Quebá  

Quebá Euá Quebá Euá 
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Segure o Cachimbo 

Composição: Guiguio Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 14 Ano:  

Disponível em:  

 

Ele vem do Engenho Velho 

Pisando macio só para você 

Para quem tá por fora 

Segure o cachimbo 

Esse é Badauê 

 

Eu sou eu sou Afoxé Badauê 

Eu vim aqui para você me ver 

Eu sou eu sou Afoxé Badauê 

Eu vim aqui para você me ver 

 

Tem muita gente que não acreditou 

Que o Badauê viesse pra ficar 

Se enganou agora é pra valer 

Fique no canto e procure aprender 
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Sonho de Badauê 

Composição: Nilson Conceição Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 09 Ano:  

Disponível em:  

 

Eu vou descer de Badauê 

Pra realizar meu grande sonho 

Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou 

Eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou 

 

Preparar minha crioula 

Originalizada em nagô 

Afoxé qualificado 

Quando chega em plena praça 

É o delírio de toda raça 

Afoxé qualificado 

Quando chega em plena praça 

É o delírio de toda raça 

 

Eu vou descer de Badauê 

Pra realizar meu grande sonho 

Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou 

Eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou 

 

Não há tristeza nesse dia ,meu amor 

Desamarre as canelas e venha dançar ijexá 

Você não é poste nem tampouco é estátua 

Pra ficar ai parada olhando meu corpo gingar 

No afoxé Badauê o couro começa a tocar 

Eu vou viajando numa boa 

Somente a cantarolar 

 

Eu vou descer de Badauê 

Pra realizar meu grande sonho 

Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou 

Eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou 
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Terno Badauê 

Composição: Waldomiro Ano:  

Gravado por:  Moa do Katendê e Zumbé 

Álbum: Disco Inédito – Faixa 15 Ano:  

Disponível em:  

 

Nação Africana 

O toque Ijexá 

E o canto Iorubá 

É o Afoxé Badauê 

Filho do pai Oxalá 

 

É filho de Oxalá 

O terno badá Badauê 

É filho de Oxalá 

O Terno badá Badauê 

 

A natureza o criou 

Preceituoso ele fez 

Altivo afoxé misterioso 

 

É filho de Oxalá 

O terno badá Badauê 

É filho de Oxalá 

O terno badá Badauê 

Ôô ôôô ô Ôô ôôô ô 

Ôô ôôô ô Ôô ôôô ô 
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Você Gostou de Mim  

Composição: Mário Bafafé Ano:  

Gravado por:   

Álbum:  Ano:  

Disponível em:  

 

Você gostou de mim 

Gostei sim senhor 

Você gostou de mim 

Gostei sim senhor 

 

Então me dê um abraço 

Eu dou sim senhor 

Então me dê um abraço 

Eu dou sim senhor 

 

Você sabe meu nome 

Não sei não senhor 

Você sabe meu nome 

Não sei não senhor 

Eu me chamo Badauê 

... 
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ANEXO B – OUTRAS CANÇÕES SOBRE O BADAUÊ 

 

Neste anexo, reunimos canções que foram compostas e gravadas por artistas consagrados, 

desde o surgimento do Badauê, até momentos mais atuais. Muitas destas canções foram 

responsáveis por difundir o nome do Badauê para o Brasil e para o mundo. 

 

Afoxé Badauê (Edil Pacheco) 

Afoxé Badauê (Gilberto Gil) 

Aganju 

Batuque Badauê 

Beleza Pura 

Cae Cae Caetano 

Esperando Badauê 

Eu sou o Carnaval 

Ijexá 

Muito Obrigado Axé 

Pessoal do Aló 

Sim/Não 

Systema Fobica (Ubaranamaralina) 
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Afoxé Badauê 

Composição: Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro Ano:  

Artista:  Luiz Caldas 

Álbum: Afros e Afoxés (Faixa 5) Ano: 1988 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6a81ZxFPz-s 

 

Lua cheia meio-dia 

Vou levar meu bem querer 

Pelas ruas da Bahia 

Pra dançar no Badauê 

Lua cheia meio-dia 

Vou levar meu bem querer 

Pelas ruas da Bahia 

Pra dançar no Badauê 

 

Deu meio-dia 

Você me chamou eu vim 

Badauê vai ser meu guia 

No caminho do Bonfim 

Deu lua cheia capitão 

lugar tenente 

Badauê que me clareia 

Feito a estrela do oriente 

 

Deu dia santo todo dia 

é dia sim 

Badauê que toma conta 

Do meu bem perto de mim 

Deu dia santo todo dia 

é dia sim 

Badauê que toma conta 

Do meu bem perto de mim 
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Afoxé Badauê 

Composição: Gilberto Gil Ano:  

Artista:  Gilberto Gil 

Álbum: To be alive is good (anos 80) – remaster. Ano: 2002 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aBoOLEMPAKQ 

 

Afoxé badauê  

Afoxé aloriá  

Afoxé badauê  

Afoxé aloriá  

 

Oi salve, salve  

Salve, salve quem é grande  

Oi salve, salve  

Afoxé Filhos de Gandhy 
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Aganjú 

Composição: Charles Negrita e Pepeu Gomes Ano: I/D 

Artista:  Baby do Brasil 

Álbum: Cósmica Ano: 1982 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A96qIOC5ifE 

 

Aganjú o balafom 

Erê, erê, erê 

Alujá, opaxorô, ijexá 

Aganjú o balafom 

Erê,erê,erê 

Alujá, opaxorô, ijexá 

Ijexá! 

 

Malembá, nanauê 

Malembá, badauê... 

Badauê! 

Malembá,nanauê 

Malembá,badauê... 

 

Ijexá,Ijexá,Ijexá! 

Ijexá,Ijexá,Ijexá! 
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Batuque Badauê 

Composição: Saulo Fernandes / Mikael Mutti / Paulo 

Nascimento / Fernanda Farani / Dom 

Chida 

Ano:  

Artista:  Banda Eva e Ana Mametto 

Álbum: Conexão Nagô Rede Tambor Ano: 2012 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=50tchuyYdgk 

 

Sou tambor em movimento 

Se estou perto de você 

Sou aberto 

Sou do mundo 

Vi Batuque Badauê 

 

Toque ai neguinho 

Me gusta ver-te balançar 

Samba pelourinho 

Me gusta, me gusta, amar-te 

 

Lar de igreja 

Fé de gente 

Pedra para de chorar 

Dessa ancestralidade 

Nasce o dom de libertar 

 

Toque ai neguinho 

Me gusta ver-te balançar 

Samba pelourinho 

Me gusta, me gusta, amar-te 

 

Agora que estou livre 

Pra dançar 

Eu saio carnaval 

Vestindo cores vivas (2x) 

 

Samba reggae, é now... 

  

https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/banda-eva/batuque-badaue/compositor
https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/banda-eva/batuque-badaue/compositor
https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/banda-eva/batuque-badaue/compositor
https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/banda-eva/batuque-badaue/compositor
https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/banda-eva/batuque-badaue/compositor
https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/banda-eva/batuque-badaue/compositor
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Beleza Pura 

Composição: Caetano Veloso Ano: I/D 

Gravado por:  Caetano Veloso 

Álbum: Cinema Transcendental Ano: 1979 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4fzE267Y1JM  

 

Não me amarra 

dinheiro não 

Mas formosura 

Dinheiro não 

A pele escura 

Dinheiro não 

A carne dura 

Dinheiro não 

 

Moça preta do Curuzu 

Beleza pura 

Federação 

Beleza pura 

Boca do Rio 

Beleza pura 

Dinheiro não 

 

Quando essa preta 

Começa a tratar do cabelo 

É de se olhar 

Toda a trama da trança 

A transa do cabelo 

Conchas do mar 

Ela manda buscar 

Pra botar no cabelo 

Toda minúcia 

Toda delícia 

 

Não me amarra 

Dinheiro não 

Mas elegância 

Não me amarra 

Dinheiro não 

Mas a cultura 

 

Dinheiro não 

A pele escura 

Dinheiro não 

A carne dura 

Dinheiro não 

 

Moço lindo 

Do Badauê 

Beleza pura 

Do Ilê Aiyê 

Beleza pura 

Dinheiro yeah 

Beleza pura 

Dinheiro não 

 

Dentro daquele turbante 

dos Filhos de Ghandy 

É o que há 

Tudo é chique demais 

Tudo é muito elegante 

Manda botar 

Fina palha da costa 

e que tudo se trance 

Todos os búzios 

Todos os ócios 

 

Não me amarra 

Dinheiro não 

Mas os mistérios 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4fzE267Y1JM
https://www.youtube.com/watch?v=4fzE267Y1JM
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Cae Cae Caetano 

Composição: Jorge Ben Jor Ano:  

Artista:  Jorge Ben Jor 

Álbum: Alô, Alô, Como vai? Ano: 1980 

Disponível em: https://youtu.be/M90ltG0eBeQ 

 

Cae cae Caetano 

Filho de Santo Amaro 

Menino baiano 

Cae cae cae cae cae, Caetano 

Filho de Santo Amaro 

Menino baiano 

 

Viva, viva Emanuel Caetano 

Meu irmão, meu amigo 

Meu poeta, meu anjo 

Viva, viva Emanuel Caetano 

Meu irmão meu amigo 

Meu poeta meu encanto 

 

Tudo de bom pra você 

Muito som, sol e os sorvetes 

De balões 

Arco-iris, cores, árvores, passarinhos 

Céu azul, aurora boreal 

Criancinhas, azul, vermelho, rosa e ouro 

Muitos beijos, muitos abraços e muitos 

queijos 

Maravilhosos olhares, caleidoscópicos de 

verdes mares 

É o que deseja seu amigo sincero 

 

Compra rolete de cana na estrada 

Cana baiana, cana caiana 

Solta pipa até a lua de Jorge nascer 

Salve tipo divino maravilhoso 

Que sai no badauê ilê ilê 

Que sai no badauê ilê ilê 

Mesmo que o panelão derreta as 

lembranças 

Muito obrigado 

Por você ser meu amigo Veloso 
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Esperando Badauê 

Composição: Jorge Alfredo e Silvia Patrícia Ano:  

Artista:  Jorge Alfredo 

Álbum: Esperando Badauê Ano: 1982 

Disponível em:  

 

Só de longe que a gente consegue entender 

A energia que desce pro corpo 

Quando passo de bom 

Meu calor pra você 

Se demora rola festa até quando 

 

Por enquanto eu não sei 

Vim te ver 

Quero mais carnaval sobre nós 

Mesmo aqui vendo 

Na praça o couro comer 

Sou capaz de escutar sua voz 

 

E sobe encosta arranha e gosta 

E roça e fica no mesmo lugar 

E o trio arrasa passa e agente transa 

E agita do lado de cá 

 

No Terreiro, no canto da Sé 

Muitas horas querendo saber 

Se pra gente de repente 

No amanhecer 

Vai chegar o Afoxé Badauê 

 

Badauê Badauê Badá 

Badauê Badauê Badá 

Badauê Badauê Badá 

Badauê Badauê Badá 
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Eu Sou o Carnaval 

Composição: Moraes Moreira e Antônio Risério Ano:  

Gravado por:  Moraes Moreira 

Álbum: Lá vem o Brasil descendo a ladeira Ano: 1979 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=t5kr6hTcmQE 

 

Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração (menina)  

Eu sou o pierrot e a colombina de Ubarana-Amaralina  

Que alucina a multidão (eu sou) 

Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração (menina)  

Eu sou o pierrot e a colombina de Ubarana-Amaralina  

Que alucina a multidão (eu sou) 

 

Toda a cidade vai navegar no mar azul Badauê  

Fazer tempero, se namorar na massa, no massapê 

Toda a cidade vai navegar no mar azul Badauê  

Fazer tempero, se namorar na massa, no massapê 

 

Baba de moça no carapuá é ganzá, bongô, agogô, pirá 

  



193 

 

 

Ijexá 

Composição: Edil Pacheco Ano:  

Artista:  Clara Nunes 

Álbum: Nação Ano: 1982 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=J3TW7zpwS3A 

 

Filhos de Gandhy, Badauê 

Ilê Aiyê, Malê Debalê, Oju Obá 

Tem um mistério 

Que bate no coração 

Força de uma canção 

Que tem o dom de encantar 

 

Seu brilho parece 

Um sol derramado 

Um céu prateado 

Um mar de estrelas 

 

Revela a leveza 

De um povo sofrido 

De rara beleza 

Que vive cantando 

Profunda grandeza 

 

A sua riqueza 

Vem lá do passado 

De lá do congado 

Eu tenho certeza 

 

Filhas de Gandhy 

Ê povo grande 

Ojuladê, Catendê, Babá Obá 

Netos de Gandhy 

Povo de Zambi 

Traz pra você 

Um novo som: Ijexá 
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Muito Obrigado Axé 

Composição: Carlinhos Brown Ano: I/D 

Artista:  Ivete Sangalo e Maria Bethânia 

Álbum: Pode Entrar Ano: 2009 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-yjXxHR8RBE 

 

Odô, axé odô, axé odô, axé odô 

Odô, axé odô, axé odô, axé odô 

 

Isso é pra te levar no Ilê 

Pra te lembrar do Badauê 

Pra te lembrar de lá 

 

Isso é pra te levar no meu terreiro 

Pra te levar no candomblé 

Pra te levar no altar 

 

Isso é pra te levar na fé 

Deus é brasileiro 

Muito obrigado axé 

 

Ilumina o mirin orumilá 

A estrada que vem a cota 

É um malê é um malembe 

Quem tem santo é quem entende 

 

Quanto mais pra quem tem Ogum 

Missão e paz 

Quanto mais pra quem tem ideais 

E os Orixás 

 

Joga as armas prá lá 

Joga, joga as armas pra lá 

Joga as armas pra lá 

Faz a festa 
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Pessoal do Aló 

Composição: Moraes Moreira e Antônio Risério Ano:  

Gravado por:  Moraes Moreira 

Álbum: Bazar Brasileiro Ano: 1980 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=s4CS8RmavkM  

 

Alô, Alô pessoal do alô 

Vai ter auê, Badauê, ebó 

Chilique do cacique 

No ponto chique 

Atrás do cheirinho da loló 

 

Mas qual é o pó? 

Quem é do roçado 

Ralando coco 

Se dá melhor 

 

Sou pena branca 

Da Zona Franca 

De Maceió 

Vendendo peixe 

Passando piche 

Sou azeviche 

Apache do Tororó 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s4CS8RmavkM
https://www.youtube.com/watch?v=s4CS8RmavkM
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Sim/Não 

Composição: Edu Gonçalves (Bolão) e Caetano Veloso Ano: I/D 

Gravada por:  Caetano Veloso 

Álbum: Outras Palavras Ano: 1981 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=SnY4w7H99bA&list=PLrt7VbxNS8reK8CI8iimwl_-

fxiEKwmrg&index=5 

 

No Badauê (Badauê) 

Vira menina, macumba, beleza, escravidão 

No Badauê (Badauê) 

Toda grandeza da vida no sim/não 

No Zanzibar (Zanzibar) 

Essa menina bonita botou amor em mim 

No Zanzibar (Zanzibar) 

Os orixás acenaram com o não/sim 

 

Afoxé, jeje, nagô 

Viva a princesa menina, uma estrela 

Riqueza primeira de Salvador 

 

No Ilê, Aiyê (Ilê Aiyê) 

Uma menina fugindo beleza amor em vão 

No Ilê, aiyê (Ilê Aiyê) 

Toda tristeza do mundo no não/não 

 

No Badauê (Badauê) 

Gira princesa, primeira beleza, amor em mim 

No Badauê (Badauê) 

Os orixás nos saudaram com o sim/sim 

 

Afoxé, jeje, nagô 

Viva a princesa menina, uma estrela 

Riqueza primeira de Salvador 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SnY4w7H99bA&list=PLrt7VbxNS8reK8CI8iimwl_-fxiEKwmrg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SnY4w7H99bA&list=PLrt7VbxNS8reK8CI8iimwl_-fxiEKwmrg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SnY4w7H99bA&list=PLrt7VbxNS8reK8CI8iimwl_-fxiEKwmrg&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SnY4w7H99bA&list=PLrt7VbxNS8reK8CI8iimwl_-fxiEKwmrg&index=5


197 

 

Systema Fobica (Ubaranamaralina) 

Composição: Russo Passapusso Ano:  

Gravado por:  BaianaSystem feat. B. Negão 

Álbum: BaianaSystem Ano: 2010 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=94Jhl5QGCuA  

 

Se desligarem meu limite  

vão ligar dinamite 

De Ubarana ao beleleu  

tem coquetel no coquipite 

Fobica na avenida e o abadá pra vestir 

Fobica na avenida e o abadá pra vestir 

 

No meu jardim eu vou plantar uma flor 

No coração eu quero paz e amor 

 

Bloco de carnaval tem cura pra reumatite 

A guitarra tem pedal, 

 tem samba reggae no beat 

Vim de Periperi so pra catar meu siri 

Só deixo meu cariri no último pau de arara 

 

Todo carnaval é na avenida 

E quem não gosta fica em casa 

vendo na tv, pra quê? 

Pra navegar no mar azul Badauê 

Colombina namorar na massa do massapê 

Mistura adrenalina melanina e dendê 

Quem fatura com a fratura  

que não sai na Tv 

 

No meu jardim eu vou plantar uma flor 

No coração eu quero paz e amor 

 

Vira Bagdá 

Amigo vira Bagdá 

Salvador terceiro mundo 

Sempre vira Bagdá 

 

 

De dia de Noite 

De tarde ou na Madruga 

Eu sou Mestiço e acredito na mistura 

então 

Qual é o problema irmão? 

Deixa fluir o som 

B Negão equipe de demolição  

 

da Babylon Fya 

É Ubaranamaralina que alucina a 

multidão 

 

De dia de Noite 

De tarde ou na Madruga 

Eu sou aquele cara que o gelo enxuga 

To falando de música, do invisível 

Percepção ativando um outro nível 

Destemido 

O grave entra pelo ouvido 

Desce chacoalha o seu umbigo 

Deixa as pernas como trigo 

Com o vento a balançar 

Com vento a soprar 

Seus sentidos 

Viando pelo ar 

Na freqüência modular 

Energia sempre sempre a girar 

Sempre sempre a rodar 

 

De dia de Noite 

De tarde ou na Madruga 

Eu sou Mestiço e acredito na mistura 

então 

Qual é o problema irmão? 

Deixa fluir o som 

B Negão equipe de destruição  

da Babylon F

https://www.youtube.com/watch?v=94Jhl5QGCuA
https://www.youtube.com/watch?v=94Jhl5QGCuA


 

 


