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Resumo 

Este texto contempla a discussão acerca liminaridades espaciais, socioculturais e 
simbólicas dos rituais sagrados atinentes a Devoção ao Nosso Senhor do Bonfim e a 
Águas de Oxalá, e da festa profana Lavagem do Bonfim. Portanto, remete às 
configurações e as reconfigurações do conteúdo sociocultural e simbólico dos rituais 
sagrados relativos a Devoção ao Nosso Senhor do Bonfim e a Águas de Oxalá, e da festa 
profana Lavagem do Bonfim. Por conseguinte, a importância deste estudo está associada 
à indicação de uma proposta metódica para a abordagem da cena humana, 
principalmente pela Lavagem do Bonfim denotar um fenômeno sociocultural e 
simbólico, no qual a religião, as artes e a festa do espírito e da carne se entrelaçam e se 
revelam em rituais que plasmam o sagrado, o profano e as suas liminaridades. Em 
verdade, considerando o contexto contemporâneo, fomos instigados a interpretar e 
compreender o significado, para o ator social do século XXI, da devoção ao santo 
católico e ao Orixá, incluindo os signos e os mitos que norteiam os rituais sagrados e 
profanos acima mencionados. 
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A Devoção ao Nosso Senhor do Bonfim é uma das nossas heranças religiosas 
portuguesas, originária da cidade de Setúbal de onde se propagou a partir do ano de 
1669. Foi o Capitão de Mar e Guerra Theodósio Rodrigues de Faria, português e 
devoto, que nos idos de 1740, devido a uma promessa, traz, em sua nau de Portugal 
para a Bahia, uma réplica da imagem do Nosso Senhor do Bonfim.  

Inicialmente, a referida imagem medindo 1,06 cm de altura, esculpida em 
pinho de riga, e aparelhamento em ouro e prata foi venerada na Igreja da Penha. 
Porém dando continuidade aos seus propósitos de divulgação e manutenção do culto 
ao Senhor do Bonfim e a Nossa Senhora da Guia, o devoto português fundou uma 
associação denominada Devoção do Senhor do Bonfim, composta por leigos 
católicos a 18 de abril de 1745, que foi reconhecida pelo então arcebispo D. José 
Botelho de Matos, oficializando, assim, o culto ao Senhor do Bonfim e a Nossa 
Senhora da Guia. 

Esta entidade conserva a filosofia do seu fundador, pois além dos propósitos 
de propagação e manutenção do referido culto, promove a evangelização, a catequese 
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e se responsabiliza por curar todo bem que constitua patrimônio da Devoção. A 
escolha da localização para construção da Igreja, delimitada por uma praça, foi o alto 
da única colina da Península de Itapagipe, voltada para a barra da Baía de Todos os 
Santos, tendo sido iniciada a sua construção em 1746. 

A conclusão de suas obras internas data de 1754, ressaltamos que o Mestre 
entalhador Antônio Mendes da Silva, um dos melhores do século XVIII, foi o autor 
do primeiro altar-mor, assim como dos altares laterais antigos. Em 24 de junho a 
sagrada imagem foi transladada da Capela da Penha para a Igreja do Bonfim, dando-
se a sua conclusão final da obra em 1772. Apesar da fachada simples, é uma 
construção religiosa característica da segunda metade do séc. XVIII, embora tenha 
sido alterada no séc. XIX, com a abertura de mais duas portas junto a principal e 
única dando às suas vergas formas neoclássicas. 

Porém, o estilo barroco ainda prevalece através do frontão muito trabalhado e 
recortado em volutas, da talha dourada, dos portais, janelas, pilastras, cornijas, 
adornos de cantaria, do adro rodeado de gradil, onde está situado o Chafariz de 
origem italiana, inaugurado em 1863 ao tempo em que erguida em praça pública à 
primeira estátua do Cristo Redentor no Brasil. 

Além do azulejo, que fora encomendado em Portugal na olaria de B. N. 
Oliveira Borges e pintados por Tomaz do Carmo, porém de pouco valor estético, 
para a área dos corredores laterais e das janelas às torres em formas bulbares, em 
uma das quais está localizado um relógio de fabricação baiana. 

Mesmo com o desaparecimento de peças de relevante valor, a Igreja ainda 
possui rica uma coleção de alfaias de prata, grande conjunto de ex-votos populares, 
jóias como os ornamentos da imagem de Nosso Senhor, ricos sacrários, tocheiras e 
lampadários em prata, um resplendor de ouro e pedras preciosas. 

Segundo os historiadores, a lavagem das igrejas e dos santos é uma tradição 
ibérica e decorria do cumprimento de uma promessa que as pessoas faziam de varrer, 
lavar e enfeitar as igrejas em retribuição a uma graça alcançada, em uma 
demonstração publica de fé, devoção e humildade. 

Portanto, fazia parte dos cânones da sociedade local desta época que as 
senhoras baianas, em ocasiões especiais ou pela falta de água no outeiro de Itapagipe, 
levassem o líquido em potes, a lombo de burro, atravessando a cidade até o referido 
templo, onde ajudadas por suas escravas, lavavam o chão da igreja, por devoção ou 
promessa ao Senhor do Bonfim com espírito puramente religioso. 

Logo, as festas religiosas em louvor ao Senhor do Bonfim, primordialmente, 
eram uma manifestação católica que se constituía de um período no qual era 
realizado um novenário cuja organização obedecia aos costumes de origem européia: 
“A realização, em dia santo, no largo dominado pelo templo, de uma espécie de feira 
festiva, era tradição em terras portuguesas (de onde se transplantou para o Brasil) nas 
solenidades devotas que tinham grande concurso de povo”. 3 

A responsabilidade da tradição da Lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim, 
na quinta-feira anterior ao inicio da novena, como uma preparação para a festa, é 
atribuída a um português que combateu durante a Guerra do Paraguai: “O soldado 
tinha jurado testemunhar desse modo sua gratidão ao Senhor do Bonfim se retornasse 
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vivo do campo de batalha. De volta da guerra, tratou de cumprir o voto, e logo achou 
quem o ajudasse... O resultado ainda perdura”. 4 

Em decorrência da ação colonizadora portuguesa na África, que além de 
outros resultados econômicos incluiu o negócio dos escravos, determinou a 
emigração dos negros africanos procedentes das mais diversas etnias na condição de 
escravos para o Brasil, os quais se somaram às numerosas nações indígenas em nosso 
vasto território. 

A narrativa abaixo, que descreve a Basílica do Senhor do Bonfim, nos fornece 

uma pista para interpretar e compreender a reconfiguração deste costume transplantado 

pelo colonizador, e recriado pelos negros africanos, igualmente estrangeiros, que a 

partir do século XVI imigraram para este país na condição de escravos, enfim 

transformados em mercadoria: 

(...) A igreja muito branca abre os braços em sua colina 
sagrada. Abre os braços para os baianos e estrangeiros, de todas 
as raças e todos os credos. Ali está crucificado e sublime o 
Senhor do Bonfim dos Brancos, que os negros respeitosamente 
sincretizam em seu Oxalá – velho orixá kêto ligado ao padroeiro 
sentimental da cidade pelo seu espírito de extrema bondade e 
compadecida renuncia. Ali está concentrado todo o 
imponderável e inquebrantável poder da fé católica. 5 

A pesquisa histórica tem trazido importantes contribuições à compreensão do 

fenômeno do sincretismo em nossa sociedade. O historiador João Reis, em vários 

trabalhos, analisa elementos do sincretismo nas religiões afro-brasileiras e no 

catolicismo popular, mostrando o estabelecimento de alianças entre senhores e escravos, 

entre crioulos e africanos, entre práticas católicas e pagãs. A contribuição desse e de 

outros historiadores, no estudo de casos de sincretismo, extrapola evidentemente o 

campo específico da religião, relacionando-se a diferentes processos de dinamismo 

histórico. 6 

A procedência do negro sobrevivente no Brasil é, principalmente, a Sudanesa, 

Benin (antigo Daomé), Costa do Ouro, Costa do Marfim e Bantú. Foi distribuído pelas 

regiões Nordeste (Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia) para o cultivo da cana-de-

açúcar e algodão; na Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) para 

mineração, plantio da cana-de-açúcar e do café; e no Centro-Oeste (Goiás) para a 

mineração. 

                                                        
4 SERRA, Ordep.Op. Cit., p. 233. 
5 MAIA, Vasconcelos. Cidade do Salvador. In Lembrança da Bahia. Porto Alegre: Globo, 1962, p.8. 
6 REIS, João. A Morte é uma Festa: Ritos Fúnebres e Revolta Popular no Brasil no Século XIX. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1991, 357 p. 



Embora, a historiografia dominante se restrinja a ressaltar a contribuição dos 

africanos ao que concerne a força física e disposição para o trabalho, relegando desta 

forma, toda a história de um povo cuja trajetória foi e tem sido por demais sofrida, não 

podemos deixar de salientar que os africanos trouxeram para o Brasil tecnologias 

agrícolas, de exploração de minérios e criação extensiva desenvolvidas. Além destas 

tecnologias, contribuíram com um patrimônio artístico, cultural e religioso, que assim 

como na África se transformaram no Brasil em núcleos de resistência, diante do 

desrespeito do colonizador, desde quando lhe foram negadas oportunidades de 

expressão de sua fé e da sua arte. 

No sincretismo religioso afro-católico, Senhor do Bonfim corresponde a 
Oxalá, cujo ritual sacro se intitula Águas de Oxalá, e assinala o inicio do calendário 
religioso dos Terreiros de Candomblé7 afro-brasileiros, de origem kêto e localizados 
na Bahia, consistindo em uma das suas mais importantes cerimônias. E, homenageia 
Oxalá8, o orixá mais importante e o mais elevado e venerável das divindades iorubas, 
cuja lenda remete a criação do mundo9. Embora haja referências a dezesseis 
qualidades de Oxalá, dos orixás funfun10, os mais conhecidos nos candomblés 
baianos são Oxalufã, e Oxaguiã. 

Oxalufã, o Grande Orixá ou ainda o velho sábio inspira um imenso respeito 
às pessoas do candomblé. Pela idade, anda com dificuldade e apoiado num grande 
cajado de estanho, chamado opaxorô. Oxaguiã é o orixá funfun, jovem e guerreiro, 
usa espada, escudo e mão de pilão. 

O arquétipo de personalidade das pessoas iniciadas sob a proteção destes orixás 

sugere calma, confiança e respeito. Normalmente, são pessoas mais reservadas, 
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racionais, obstinadas e independentes, jamais alteram seus planos, porém aceitam as 

conseqüências deles provenientes sem lamúrias e reclamações. 

No momento de sua dança no xirê11, os outros orixás presentes vão cercá-lo, 

sustenta-lo, e por vezes é levado às costas de um outro orixá, preferencialmente Ogum 

ou Oxaguiã. Após o toque para Oxalá, o xirê é encerrado. 

Ao que tudo indica o ritual sacro das Águas de Oxalá se fundamenta em 
uma lenda, que segundo pesquisadores tanto na África quanto na Bahia possui os 
mesmos elementos, ou sejam, os heróis, o enredo e o desfecho: 

Oxalufã, rei de Ifan, decidira ir visitar Xangô, o rei de 
Oyó, seu amigo. Porém ao consultar o babalaô antes de partir, 
foi advertido de que não deveria realizar a viagem, pois seria 
vítima de um desastre. Oxalufã, porém tinha um caráter 
obstinado e persistiu em seu projeto, perguntando que sacrifícios 
poderiam ser feitos para melhorar a sua sorte. O babalaô 
confirmou que seria uma viagem muito penosa e que teria de 
sofrer numerosos reveses, lhe recomendou se não quisesse 
perder a vida, jamais recusasse os serviços que lhe fossem 
pedidos, não reclamasse das conseqüências que disso 
resultassem e levasse três roupas brancas para trocar e sabão. 
Oxalufã apoiado em seu cajado de estanho, lentamente, se pôs a 
caminho. Ao encontrar o Èsù Elépo Pupa12 sentado a beira da 
estrada com um barril de azeite dendê ao seu lado, trocaram 
saudações e Exu pediu a Oxalufã que o ajudasse colocar o barril 
sobre sua cabeça, enquanto recebia a ajuda, maliciosamente 
aproveitou para derramar o conteúdo sobre Oxalufã, pondo-se a 
zombar dele. Sem reclamar, Oxalufã seguindo as 
recomendações do babalaô, lavou-se no rio próximo, pôs uma 
roupa nova e deixou a velha como oferenda. Continuou a andar 
com esforço, e foi vitima por mais duas vezes, ao encontrar o 
Èsù Eléèdu13 e o Èsù Aláàdì14, sem perder a paciência repetiu 
após cada encontro as recomendações do babalaô. Ao chegar na 
fronteira do reino de Oyó, encontrou um cavalo fugido 
pertencente a Xangô, Oxalufã com o intuito de amansar o 
animal, deu-lhe espigas de milho com a intenção de leva-lo ao 
seu dono, porém os servidores de Xangô que estavam a procura 
do animal, supondo tratar-se de um ladrão, deram-lhe golpes de 
cacete e jogaram-no na prisão. Sete anos de infelicidade – seca, 
epidemias, rebanhos exterminados, colheita comprometida, 
mulheres inférteis, se abateram sobre o reino de Xangô. Um 
babalaô, consultado por Xangô, atribuiu a toda aquela desgraça 
à prisão injusta de um velho homem, que após seguidas buscas e 
perguntas foi levado a presença de Xangô e reconhecido como 
Oxalufã, seu amigo. Desesperado pelo que havia acontecido, 
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Xangô pediu-lhe perdão e deu ordem aos seus súditos para que 
fossem, todos vestidos de branco e guardando silêncio em sinal 
de respeito, buscar água três vezes seguida a fim de lavar 
Oxalufã que em seguida, voltou a Ifan, passando por Ejibô para 
visitar seu filho Oxaguiã, que, feliz por rever seu pai, organizou 
grandes festas com distribuição de comida. 15 

Desta forma, é um ritual no qual se rememora os infortúnios sofridos por 
Oxalufã durante a sua viagem, a sua prisão, os seus sete anos de confinamento e 
conseqüente infelicidade para o reino de Oyó, a descoberta da causa para estes 
acontecimentos nefastos, às providências que conduziram ao reconhecimento dele 
por Xangô, o pedido de perdão e o reencontro de Oxalufã com o seu filho, 
Oxaguiã16, em um ciclo de festas que duram três semanas. 

Ressaltamos que existem variações quanto à duração do ciclo e as etapas do 
ritual, de acordo com a interpretação e tradição de cada família de santo, porém, 
são unânimes quanto a algumas referências. 

Por exemplo, durante este período todas as atividades são desenvolvidas em 
silêncio, o espaço é totalmente limpo. As paredes são pintadas, os ornamentos 
substituídos, as interdições alimentares são respeitadas (café, sal, azeite de dendê). 
Podemos observar que os participantes se vestem e mantém as cabeças cobertas com 
indumentárias confeccionadas em tecido branco, e se mantém ocupados pelas mais 
diversos tarefas, que são determinadas pela Yalorixá ou Babalorixá diretamente, ou 
por intermédio dos seus auxiliares de acordo com a hierarquia e função de cada um. 

Os papéis desempenhados pelos membros da família de santo obedecem aos 
critérios de aprofundamento no axé determinado pelo tempo de iniciação, cargo e 
posição na hierarquia do Terreiro. Todo o espaço, tanto na área externa quanto na 
interna é usado, nos quais são preparados cenários, onde de acordo com a tradição, a 
lenda é narrada através da sua encenação. Cada cena é composta pela combinação do 
toque instrumental, gestual, danças, orikis17 e cânticos selecionados de acordo, com 
cada ocasião, além dos utensílios, louças e metais necessariamente brancos. Neste 
período, os iniciados sob a proteção deste orixá dormem junto à cabana como 
guardiãs em uma demonstração de respeito, e ao mesmo tempo se privilegiando de 
uma purificação espiritual. 

De modo geral, o ritual é iniciado em uma sexta-feira, dia, no Brasil dedicado 
ao orixá. Na primeira cena, os axés de Oxalá são retirados do seu peji18 e levados em 
cortejo até uma pequena cabana, feita com palmas trançadas, localizada em uma 
determinada parte da área externa, simbolizando a viagem de Oxalufã e sua estadia 
na prisão. 

A segunda cena corresponde à cerimônia em memória às pessoas do reino de 
Oyó, que em silêncio e vestidas de branco foram buscar água para Oxalufã lavar-se. 
Todos os participantes vestidos com roupas brancas, portando um quartilhão, em 
silêncio absoluto, formam um cortejo que se dirige à fonte sagrada para buscar a 
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18 Altar dos orixás afro-brasileiros. 



água que é derramada, em seguida sobre os axés de Oxalá, esta ação se repete três 
vezes. 

Na terceira cena, os quartilhões são arrumados em volta do axé de Oxalá, o 
silêncio é interrompido pelos toques dos atabaques, a proibição de falar é sustada, 
cânticos são entoados e o transe, como manifestação da satisfação dos orixás, é 
permitida. 

A quarta cena corresponde à volta de Oxalufã ao seu reino, em cortejo os axés 
de Oxalá são levados ao seu peji, onde não faltarão as flores brancas da predileção do 
venerável orixá. O Pilão de Oxaguiã corresponde à distribuição de comida ordenada 
pelo filho que festeja a volta do pai, é a quarta cena e finaliza o ciclo, quando um 
cortejo leva para o salão pratos contendo inhame e milho cozido sem sal, sem azeite 
de dendê e contendo limo da costa, os quais são distribuídos às pessoas presentes. 

Os iniciados pertencentes a esse orixá, pessoas que ocupam cargo, ou mesmo, 
visitantes ilustres recebem pequenas varas de atorí, denominadas ìsán. Formam-se 
dois círculos concêntricos, o de dentro composto por aqueles que receberam o ìsán e 
o de fora com todos os participantes do xirê curvados para receberem pequenos 
toques com o ìsán e a partir daí repetem o ato envolvendo a platéia19. 

As cerimônias se alternam entre as que são restritas aos iniciados, adeptos, 
amigos, visitantes ilustres ou recomendados, observando-se que o acesso, 
internamente é controlado, e outras que são públicas e atraem pessoas das mais 
diversas origens e intenções. 

Portanto, o fato da Lavagem do Bonfim simbolizar o sincretismo religioso de 
Salvador, entre outras manifestações da crença na existência de um Ser superior, 
tolerante e bondoso, significa o resultado natural de um processo transcultural 
oriundo da convivência entre pessoas, em um mesmo espaço sagrado, em detrimento 
das suas diferenças raciais, culturais, sociais, e principalmente econômicas. 

Pois, desde o século XVIII, três dias antes da missa do domingo do Bonfim, ou 

seja, o segundo depois da Festa de Reis, os romeiros se reuniam para lavar a igreja e 

promover a organização para a celebração. A animação da arrumação era garantida 

pelos grupos de samba de roda trazidos nas carroças enfeitadas, onde dividiam espaço 

com os barris de água. Ocasião em que às bebidas e comidas existentes na feira 
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Ejigbô, recentemente fundada, em uma cidade florescente. Em seguida, dirigiu-se para outro lugar. Em 
alguns anos, a aglomeração tornou-se uma grande cidade, cercada de muralhas e fossos, com portas 
fortificadas, um palácio para Eléèjìgbò, numerosas casas, um grande mercado para onde vinham de muito 
longe, compradores e vendedores de mercadorias diversas e escravos. Eléèjìgbò vivia em grande estilo e 
era costume quando se falava em sua pessoa, designa-lo Kábiyèsi (Sua Majestade Real). AWOLÉJÉ após 
muitos anos de ausência e desconhecendo a grandeza do amigo, chegando ao posto da guarda, na porta da 
cidade, pediu familiarmente notícias do Ojiyán (Comedor-de-Inhame-Pilado). Os guardas surpresos e 
indignados com a insolência do viajante para com o soberano do lugar, agarraram AWOLÉJÉ, bateram-
lhe cruelmente e o prenderam. O babalaô, ferido, vingou-se utilizando seus poderes. Ejigbô conheceu 
então anos difíceis. Eléèjìgbò após muito investigar, descobriu a prisão de AWOLÉJÉ, ordenou 
imediatamente que o pusessem em liberdade e pediu-lhe para perdoar e esquecer os maus-tratos de que 
fora vítima. AWOLÉJÉ concordou, mas com uma condição: ‘No dia da festa de Òsàgiyán, os habitantes 
de Ejigbô deveriam lutar entre si, com golpes de varas, durante várias horas’”. 

FIGURA 09: FITAS DO SENHOR DO BONFIM. 



complementavam os ingredientes da descontração, e porque não dizer dos excessos 

cometidos em nome da alegria que se transformava em pândega, algazarra, sem faltar os 

jogos lúbricos entre homens e mulheres, pela sensualidade atribuída aos habitantes dos 

trópicos. 

Ao tempo em que o festejo religioso de uma forma crescente se carnavalizou, os 

escravos perceberam neste espaço uma oportunidade de louvação a Oxalá, o maior de 

todos os orixás, desde quando eram proibidos de realizar qualquer ritual sagrado, 

segundo os cânones da religião africana. E, muitos não perderam a oportunidade de 

pedir ajuda ao Nosso Senhor do Bonfim – Oxalá, para a realização do sonho em retornar 

a terra de origem, da onde foram afastados por força da dominação colonizadora.  

Em conseqüência, propiciado inclusive pelo ambiente sacro permeado pelo 

fervor e devoção, algumas pessoas entravam em um estado alterado de consciência que 

conduzia ao transe, o que transgredia os dogmas preconizados pela igreja católica. E, 

assim como aconteceu nos países ibéricos onde a lavagem de igrejas foi proibida devido 

ao excesso decorrente da liberalidade de comportamento, no Brasil a associação entre 

práticas degradantes que profanavam o recinto sagrado, e a impossibilidade em 

controlar as manifestações dos transes, culminou com a proibição da lavagem dentro da 

igreja pelo arcebispo D. Luis Antonio de Sousa, com o apoio da força pública em 1890. 

O período entre o meado do século XIX e início do século XX foi marcado com 

o surgimento e organização das primeiras Casas de Culto Africano, denominado 

Terreiro de Candomblé, o que possibilitou a expressão anímica pela fé e através da arte 

sacra africana. 

Porém, não podemos esquecer que isto se deu em um clima de perseguição 

policial, de apropriação e profanação de objetos litúrgicos. O papel da arte não é, 

somente, o de reveladora da história de vida do homem e de suas relações sociais, 

políticas e econômicas, nem tão pouco de um conteúdo estético, acima de tudo é 

processo de afirmação de uma identidade, assim como a religião. Rubem Valentim20 no 

seu Manifesto é conclusivo: 

A Arte Brasileira só poderá ser um produto poético 
autêntico quando resultado do sincretismo, de aculturações 

                                                        
20 Rubem Valentim (1922 – 1991), artista plástico baiano, precursor do concretismo construtivista 
emblemático e um seguimento brasileiro do movimento mondriânico. Suas obras são baseadas em 
símbolos dos cultos afro-brasileiros. C.f. VALENTIM, Rubem. Manifesto Ainda que Tardio. In ARTE E 
CULTURA DA AMÉRICA LATINA, São Paulo: Sociedade Científica de Estudos da Arte, Ano III, nº 4, 
março / 1993, pp.131 – 135. 
 
 



signíca (semiótica/semiologia não verbal) das culturas 
formadoras da nossa nacionalidade de base (branco-luso-negro-
índio) se misturar criando em sistema de brasilidade cultural de 
caráter singular, de rito, mito e ritmo que sejam inconfundíveis 
apesar da famigerada Aldeia-Global. O fundamental é assumir a 
nossa identidade de um povo em termos de Nação. 

A questão fundamental se refere à exigência ética do respeito pela diferença, 
sem apelar para o exacerbamento estético, mas evocando a essência dos processos 
identificatórios contidos na pluralidade étnica. Um dos espaços propiciadores deste 
resgate é o Candomblé como religião e a Arte, desde quando ambas são expressões do 
mundo interno, onde permeiam símbolos e arquétipos inerentes ao inconsciente 
individual e coletivo, que conectam a ancestralidade à contemporaneidade. 

A organização dos Terreiros de Candomblé propiciou, de certa forma a prática 
do ritual em homenagem a Oxalá em um espaço sagrado, dando margem a recriações 
por exigência das adaptações às condições materiais e ecológicas do novo país, e 
mesmo pela diversidade de etnias na formação de grupos. No Brasil, o crescimento 
urbano que gerou um aumento no fluxo de participantes da lavagem, as mudanças nos 
códigos morais da sociedade que se tornaram cada vez mais liberais no que tange as 
condutas, principalmente nos espaços lúdicos. 

Por esta razão, baseado em sua tese de que a lavagem se transformara em um 
espaço dominado por um hedonismo avassalador segundo o Cardeal Augusto Álvaro da 
Silva, que na década de 30 determinou o fechamento da igreja durante a realização da 
lavagem. Nos idos dos anos 50, o mesmo Cardeal determinou o fechamento do adro da 
igreja, alegando estar evitando a profanação do lugar sagrado, pois havia se tornado um 
teatro de cenas incompatíveis com a Devoção ao Senhor do Bonfim. 

A partir da segunda metade do século XX, acetuando-se a partir dos finais da 
década de 70, a carnavalização da Lavagem do Bonfim foi se tornando cada vez mais 
evidente, o que contribuía para a reconfiguração do cortejo cada vez mais semelhante ao 
carnaval baiano, propriamente dito. 

Inicialmente, com a participação massiva agitada em caminhões fretados para 
esta finalidade, e que se constituíam em um misto de serviço de bar com música ao vivo, 
que aos poucos foram substituídos pelos trios elétricos independentes ou organizados 
como blocos até assumir as características de um mega evento. 

Em decorrência, as normas de segurança e saúde pública fugiram ao controle dos 
órgãos responsáveis pela organização e fiscalização, que se tornaram incompetentes para 
garantir o cumprimento das normas e evitar situações desastrosas, muitas vezes letais 
relacionadas a acidentes com veículos, arma de toda espécie e excesso de ingestão de 
bebidas alcoólicas e outras drogas proibidas. 

O rumo desta história gerou descontentamento aos católicos que se sentiam 
lesados pela incompatibilidade do clima orgiástico com a celebração sagrada. Os 
ânimos se aciraram, a Igreja Católica foi veemente no seu discurso a favor do direito 
dos sacerdotes e fies em celebrar uma antiga e venerável festa religiosa católica, 
impedidos que foram até da realização da novena naquela noite dionisíaca. 

Por volta de 1975, que os Terreiros foram liberados para realizar seus atos 
litúrgicos, isto é, deixaram de necessitar da autorização policial para as festas públicas. 
A Federação de Cultos Afro-Brasileiros foi fortalecida, resultando em ações que 
fortaleceram os adeptos do Candomblé, que se tornaram mais conscientes e reflexivos 
quanto ao seu papel na sociedade. 

As sacerdotisas do candomblé demonstraram também insatisfação, o único 
aspecto religioso sobrevivente, o das abluções de água de cheiro por elas realizado 



estava sendo asfixiado e manipulado pelo show-business. Os adeptos do candomblé 
perceberam a folclorização crescente da fé nos orixás. 

Os poderes públicos desaparelhados para cumprirem as suas funções sociais, já 
que não dispunham de equipamentos, nem tão pouco seus órgãos estavam articulados 
em suas ações a ponto de garantir a população o seu direito inalienável de ir e vir, sem o 
risco de se expor a situações que variavam da ofensa moral à lesão patrimonial e 
corporal. A população em geral, praticamente foi impedida de se aproximar das 
imediações do largo e da igreja. 

Em 1998, diante do impasse, respaldada na justificativa da importância do 
resgate das tradições, a Prefeitura Municipal anunciou medidas proibitivas quanto à 
participação dos trios elétricos e blocos durante o cortejo, que foi reorganizado. 

Em decorrência, o referido cortejo foi, mais uma vez, reconfigurado, e sua 
composição se restringiram a uma ala de baianas, diversos grupos de políticos, seguidos 
por carroças enfeitadas, cavaleiros, ciclistas, bandas de sopro e percussão, além de 
pessoas a pé. O slogan da festa deste ano foi: “Quem tem fé, vai a pé”. 

Como medida conciliadora visando proteger as cifras de investimento 
movimentadas pelas diversas entidades, o Calendário Anual dos Festejos Momescos 
ganhou uma importante prévia, no sábado seguinte a Lavagem, o Farol Folia. 
Inicialmente, no trecho do Circuito Dodô (Barra / Ondina), de onde foi transferida após 
quatro anos para o trecho compreendido entre o Parque Atlântico e o Jardim de Alah, e 
neste último o roteiro iniciou na Praça Atlântico, na Boca do Rio em direção à Praia dos 
Coqueiros, em Patamares. 

Em 2003, a Festa do Bonfim, realizada de acordo com o calendário cristão cuja 
data é móvel, iniciou na segunda-feira, depois do dia de Reis (6 de janeiro) e se 
estendeu até o segundo domingo, tradicionalmente a Lavagem ocorreu três dias antes do 
último domingo, em uma quinta-feira, neste ano correspondeu a 16 de e atraiu milhares 
de pessoas. 

A Emtursa - Empresa de Turismo S/A cadastrou cerca de setenta entidades 
culturais e carnavalescas para participar do cortejo, entre elas bandas de sopro, 
charangas, agremiações carnavalescas, afoxés e grupos de percussão que ficaram 
concentradas na Conceição da Praia, na subida em direção à Ladeira do Contorno e 
desfilaram de acordo com a ordem de chegada. 

O cortejo teve início às 9:45h, com a grande maioria dos participantes vestida 
de branco, a cor predileta de Oxalá, em procissão num percurso de aproximadamente 
oito quilômetros de extensão, desde o largo da Conceição (da frente do II Comando 
do Distrito Naval, na Cidade Baixa) até o largo do Bonfim, em direção à Colina 
Sagrada, o ponto alto da festa. 

A ordem do desfile obedeceu ao seguinte escalonamento, abrindo o desfile os 
batedores da Polícia Militar, seguidos por ciclistas, ala das autoridades, a ala das 
baianas, composta por quinhentas mulheres vestidas a caráter, o Afoxé Filhos de 
Gandhy e por fim, as carroças.  

Porém, antes da saída do cortejo houve a realização de um ato ecumênico que 
constou de uma Oração pela paz mundial no adro da Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição. A celebração coordenada pelo frei Gilson Magno contou com a presença do 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, D. Gilio Felício, que após o 
anuncio dos sinos, abriu a celebração. Além de representantes de outros segmentos 
religiosos, a exemplo do Padre Jorge Costa da Igreja Ortodoxa Siriana e do Reverendo 
Josafá Batista da Igreja Anglicana, o Afoxé Filhos de Gandhy e as baianas, também 
participam do culto. 



Os participantes do cortejo foram recepcionados pelo Coral da Cidade, composto 
por crianças, entoando, entre outras canções, o Hino ao Senhor do Bonfim e o Sermão 
da Montanha, sob a regência do Maestro Keiler Rego.  

As escadarias da igreja foram lavadas por cerca de quinhentas baianas vestidas a 
caráter que, das suas quartinhas trazidas aos ombros despejaram água de cheiro nas 
escadarias e no adro da igreja, ao som de palmas, toque de atabaque e cânticos de 
origem africana.  

Após a parte religiosa, a festa continuou no Largo do Bonfim, com batucadas, 
danças e barracas de bebidas e comidas típicas instaladas na Baixa do Bonfim, 
Dendezeiros e subida para Monte Serrat, além de oitocentos ambulantes credenciados 
pela - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESP.  

O controle da entrada de veículos no local da festa resultou da articulação entre a 
Polícia Militar que trabalhou com um efetivo de dois mil duzentos e quarenta e quatro 
homens, divididos em duzentas e noventa patrulhas, pelos aproximados oito 
quilômetros do percurso entre a Conceição da Praia e o Bonfim, e a Superintendência de 
Engenharia de Tráfego - SET. 

Foram colocadas barreiras impedindo o acesso no roteiro do cortejo, implantado 
desde a zero hora do dia 15, interditando o viaduto do Campo Grande e na Avenida 
Contorno, na altura do Solar do Unhão. 

Uma infra-estrutura visando a higiene e saúde pública foi disponibilizada a 
população, incluindo cento e setenta sanitários químicos ao longo de onze pontos do 
cortejo, dez carros-pipa e dez compactadores de lixo, três postos de atendimento à 
disposição do público, ao longo do cortejo, além de contar com uma unidade de 
atendimento móvel e duas ambulâncias convencionais. 

Sem sombra de dúvidas, a Lavagem do Bonfim perdeu sua característica de um 
festejo religioso sincrético e de conotação popular, o produto turístico Salvador a tornou 
manchete dos principais meios de comunicação massiva, tanto escrita, quanto sonora, 
televisiva e informacionalizada, que conectaram uma manifestação local a todas as 
tribos desta imensa aldeia global. 

Atualmente, o que vemos é a população, o público fiel, que em detrimento do 
calor provocado pela temperatura média dos trinta e cinco graus, aguarda a chegada do 
cortejo contida pelo isolamento criado e supervisionado pela Polícia de Choque, 
frustrando a realização do desejo de purificação através dos poderes mágicos contidos 
no banho de cheiro. Pois, em decorrência das necessidades de captação de 
investimentos, a difusão da imagem desta festa assume as características de um 
poderoso instrumento de marketing, por esta razão deve prevalecer à idéia de beleza, 
ordem, conforto e segurança. Na verdade, estas imagens veiculam a representação da 
lavagem da escadaria da Igreja para o mundo, como se para o observador fosse o 
bastante a impressão de lavagem. 

Justifica-se, portanto a disposição das baianas sorridentes, conduzindo os vasos, 
anteriormente levados sobre a cabeça, aos ombros, suas indumentárias impecáveis e 
seus belos adereços valorizados pela diversidade e qualidade da matéria prima utilizada 
para a sua produção criativa. Enfim, tornou-se a exibição de uma gestualidade 
teatralizada e excessivamente asséptica. 

Esta configuração decorre do contexto sócio-historico deste momento em que 
vivemos mediados pela tecnologia da informação, no qual a busca pelo novo, ou seja, o 
desejo do encontro com a alteridade é o que motiva o deslocamento das pessoas no 
espaço real ou virtual, e produz o sentido do consumo instantâneo, desde quando o 
consumidor é uma pessoa em movimento em um mundo que se move ad infinītus. 
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