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O dia em que Iemanjá caiu no carnaval 
 

 

Negócio seguinte: muito antes do Google já havia Caymmi. Se você quer saber alguma coisa sobre a 
Bahia, é só começar a cantarolar Dorival, que você encontra. 

Receita de vatapá? Primeiro o fubá, depois o dendê; procure uma negra baiana que saiba mexer. 
Número de igrejas em Salvador? 365 igrejas a Cidade da Bahia tem. Aspectos sócio-demográficos? 
Pois não: São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do negro doutor. 

Se você googlar – perdão: se você caymmar o sábado de carnaval deste ano, vai encontrar o 
seguinte: 

Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar:  eu quero ser o primeiro a saudar Iemanjá. 

Esse foi um dos motivos que me fizeram passar o carnaval em Salvador. O mesmo tempo maluco – 
será que tem alguma relação com o aquecimento global? – que fez a folia começar tão cedo acabou 

causando uma coincidência inédita de festas: Iemanjá caiu em pleno carnaval. 

Iemanjá cair no Carnaval é mais ou menos como São João cair no Natal, ou como o último capítulo 
da novela das oito ser transmitido na mesma hora de uma semifinal da Copa com o Brasil em campo. 

 

A festa de Iemanjá é no Rio Vermelho, antigo vilarejo de pescadores que se tornou um bairro boêmio, 
no meio do caminho entre a Barra e a Pituba. A função começa de madrugada, quando os devotos 



vêm entregar seus presentes a Iemanjá. São flores, perfumes, colares – enfim, tudo o que não pode 
faltar no toucador de qualquer deusa do mar bonita e vaidosa. 

 

Só conseguimos chegar às 11 e meia da manhã. Ao meio-dia, resolvemos entrar na fila para entregar 
os presentes – provavelmente a fila mais organizada da Bahia. Um pouco depois chegou a Adriane 

Lima, já com flores na mão. 

 



 

 

 



Além de organizada, a fila é divertida: a festa vai acontecendo ao seu redor, e você nem sente o 
tempo passar. 

 

 

Uma hora e 15 minutos depois, entramos no pavilhão onde os presentes são reunidos e transferidos 
para os barcos que, à tarde, fazem o delivery das oferendas em alto-mar. 

 

 



Olha a Adriane aí, gente! 

 

Em circunstâncias normais, nós esperaríamos até a hora dos barquinhos com as oferendas saírem 
em procissão. Mas é carnaval, e na Bahia isso não significa apenas trios, camarotes, blocos afro, 
Avenida, Barra-Ondina, Pelourinho, abadá e pipoca. Carnaval na Bahia também significa feijoada. 
Todo dia acontece alguma feijoada em algum lugar – uma tradição que deve ter origem no fato de 

que, até pouco tempo atrás, quase todos os restaurantes dignos do nome fecharem durante a folia (o 
que não acontece mais). Algumas feijoadas são eventos comerciais (com camisetas caríssimas e 

shows com astros do carnaval); outras são eventos sociais aos quais não se pode faltar. A nossa era 
do segundo tipo. 

 



 

 

E nos abalamos do Rio Vermelho à avenida do Contorno, onde está o Amado, o melhor restaurante 
de Salvador do momento. A feijoada estava uma delícia, a vista era maravilhosa, a varanda era o 

máximo, as pessoas eram divertidas (casting by Licia Fabio), mas não deu para ficar para o repeteco. 
Precisávamos voltar ao Rio Vermelho para ver a saída dos barquinhos. 



 

Estávamos de volta ao Rio Vermelho às 4 em ponto, horário em que todos diziam que a procissão 
realmente sairia. Tsk, tsk, tsk: tarde demais. Esse ano o Carnaval da Bahia está sofrendo um surto 
maligno de pontualidade britânica, e a procissão deve ter partido na hora oficial, e não na hora em 

que costuma sair. Quando conseguimos chegar à praia, os barquinhos já estavam na linha do 
horizonte, escoltados por um navio da Marinha. 

De todo modo, a festa continuava na areia, com terreiros de candomblé e até alguns Filhos de 
Gandhy desgarrados. 

 



 

 

 



Num superpalco montado no canto direito da praia, Carlinhos Brown dava início ao show da noite, 
que prometia participações de Caetano Veloso, Gal Costa e Daniel Jobim. Adoraríamos ficar, mas 

não dava: já estava na hora de voltar para o hotel e preparar a excursão da noite para ver a saída do 
Ilê Ayê. 

 

Mesmo sem ter visto a saída dos barquinhos, adorei a festa de Iemanjá. De todos os eventos do 
carnaval de Salvador que vi até agora, é o único que não tem a poluição visual dos banners gigantes 
de propaganda. Pelo menos por enquanto, ainda não há nenhum barquinho de oferendas patrocinado 

pelo Sedex. 

(Eita, espero não ter dado nenhuma idéia a ninguém.) 
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