
 

serviços amigáveis entre os associados, ordem, bom comportamento e moralidade 

(Ver: Figs. 79; 80; 81; 82).  

 

                                     
Figuras: 79 e 80. Sociedade Protetora dos Desvalidos em 1922 (JORNAL DO COMMERCIO. Edição 
Comemorativa do Primeiro Centenário da Independência do Brasil, set. 1922, p. 321. Rio de Janeiro). 

BMETL. Fachada da atual Sociedade dos Desvalidos. A.P. 2006.                                                                                              
 

                       
                                            

Figuras: 81 e 82.  Associação Typographica Bahiana, criada em 1870 (JORNAL DO COMMERCIO. Edição 
Comemorativa do Primeiro Centenário da Independência do Brasil, set. 1922, p. 321. Rio de Janeiro). 

BMETL. Fachada atual da Typografia Bahiana. A.P. 2006.      
                                                                                                                
 
  



 

                                                

    Figura. 83. Montepio dos Artistas, foto atual. A.P. 2006.   
 
 

                                                                                          

2. 6. 2. 1. Identificação dos Artistas das Quintas  

 

Dentre os artistas que escreveram a memória artística baiana, nas entrelinhas e nos 

mármores dos túmulos dos Cemitérios da Quinta dos Lázaros, podem ser citados:  

 

 

1- Manoel Ignácio da Costa  –discípulo de Félix Pereira, faleceu em 1849, com 

quase 90 anos de idade – laborioso e fecundo no talhe. O São Lázaro, padroeiro do 

hospital dos morphéticos, de bonita roupagem, pela imitação o artista soube dar o 

estilo andrajoso que se atribui ao santo, o que é produto de sua fertilíssima 

imaginação, como também uma linda imagem da Piedade, um São Cristovão e uma 

Sant’Anna, todos de quatro palmos, no Hospital da Quinta dos Lázaros. Suas 

especialidades eram os trabalhos de barro cozido (QUERINO, 1911, p.17). 

 

2- Domingos Pereira Baião  – Nascido em 1825, faleceu em 21 de agosto de 1871 



 

e foi discípulo de Bento Sabino dos Reis, identificado com a arte, foi escultor exímio, 

retratista regular e músico de família. São Lázaro e mais duas personagens no 

segundo plano, todos em tamanho natural.  Fez cursos preparatórios e desenho no 

antigo Lyceu Provincial, brilhou tanto na elegância do traço, como na firmeza da 

execução. Suas obras estão espalhadas, em profusão, por todo o país. É da sua 

autoria uma Conceição, na capela da Ordem Terceira de São Francisco, no 

Cemitério da Quinta dos Lázaros (QUERINO, 1911, p.23). Segundo Leal (1996, 

p.69), Domingos era um artista pardo e foi quem mais se evidenciou na escultura, 

deixando obras de destaque para a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco 

(1849), no Convento do Desterro (nova imagem de Nossa Senhora do Desterro, 

1850-1854) e, para a Igreja da Conceição (imagem de Nossa Senhora da 

Conceição, 1855-1856). 

 

3- João Francisco Lopes Rodrigues  - Nasceu a 19 de dezembro de 1825 e 

faleceu em 11 de outubro de 1893. Inteligente e aplicado, considerado um grande 

artista, mas pelo egoísmo, não aprimorou mais a sua vocação através de uma 

escola. Fez da pintura um apostolado e nunca vergou a grandeza da arte por 

conveniências interesseiras. Exerceu o cargo de desenhador da repartição das 

Obras Públicas da então província, e nele aposentou-se. Foi auxiliar do professor 

Canysares - um dos fundadores da Escola de Belas Artes - onde exerceu as 

funções de professor da segunda classe de desenho, de pintura a óleo e de vice-

diretor. Lecionou, por algum tempo, no Lyceu de Artes e Ofícios, assim como em 

colégios e casas particulares. Depois do Lithógrafo Vera-Cruz, foi quem melhor 

trabalhou em retratos à tinta da China e outros desenhos à sépia. Produziu grande 

quantidade de retratos a óleo, quadros de costumes, natureza, moda, etc. Dentre 

outras telas, pintou uma tendo Christo no primeiro plano na capela da Quinta dos 

Lázaros (QUERINO, 1911, p. 77). Segundo Leal (1996, p.69), na pintura havia um 

grande número de artistas, dentre eles João Francisco Lopes Rodrigues. 

 

4- Secundino  – o Mestre-de-Corte nasceu em 1837, entalhou túmulos de mármore 

no início do séc. XX. Atribuiu às figuras de anjos e outras alegorias, esculpidas em 

mármore, como importadas de Lisboa e Itália. Trabalhou no Cemitério da Ordem 



 

Terceira do Carmo (VALLADARES, 1967, p.125).  

 

5- Enéas Sacramento  – aprendiz de Secundino e de João Câncio, entalhador de 

pedras e mármores, autor da lápide de Andreé Juliette Gambeta (1959), na Ordem 

Terceira de São Francisco, juntamente com a carneira de Fortunata Maria 

Conceição, em 1960 (VALLADARES, 1972, p.1310) (ANEXO T). 

 

6- Silvério Antônio de Carvalho  – Mestre-de-obras, identificado numa lápide da 

Bolsa de Caridade, iniciada em 14 de dezembro de 1898 e terminada em 25 de 

outubro de 1900, sendo inaugurada em 3 de dezembro de 1900 (VALLADARES, 

1967, p.125) (ANEXO U). 

 

7- João José Lopes Braga  – Mestre-de-obras, trabalhou na Capela do Cemitério 

do Convento de São Francisco (VALLADARES, 1972, p.1308).  

 

8- Manuel Friandes  – nasceu em 1832 e faleceu em 1904, foi construtor de 

carneiras do Convento e da Ordem Terceira de São Francisco (QUERINO, 1909, 

p.206).  

 

9- Victoriano da Conceição  – recebeu em 26 de outubro de 1877, vinte e cinco mil 

réis pela caiação reparos e pintura feitos no Cemitério da Irmandade de Santana, na 

Quinta dos Lázaros (LEAL, 1996, p. 70).  

 

10- Manoel Luiz de Jesus  – (1885) recebeu em 31 de dezembro de 1875, da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Santana, a quantia de vinte e cinco mil 

réis pela caiação dos carneiros e consertos no telhado do Cemitério da Quinta dos 

Lázaros (LEAL, 1996, p. 70). 

 

11- Felisberto Marques de Souza  – mestre-pedreiro (VALLADARES, 1972, 

p.1308).  

 

12- Germano Salles  – Mestre-de-Corte marmorista, com endereço à Rua do 



 

Arsenal, 36, Lisboa (VALLADARES, 1972, p.1308).  

 

13-José Lauro de Azevedo  – nasceu em 1808 e faleceu em 1878, foi encarnador e 

pintor de imagens (VALLADARES, 1967, p. 125).  

 

14- Thomaz Pereira Palma  – canteiro marmorista, trabalhou em vários cemitérios 

baianos (VALLADARES, 1967, p. 125). Autor da tela do ex-voto da Igreja do Sr. do 

Bonfim referente a cólera-morbo, datado de 1855, ou milagre da Cólera, que 

representa as Irmandades em procissão de graças e, em diversos detalhes, de 

importância iconográfica dos costumes da época, sobretudo quanto à separação 

dos grupos de acordo com a condição social, trajes e até a curiosa presença de 

uma cadeirinha de arruar,  o principal meio de transporte daquela data. Faleceu a 

06.01.1878 com mais de noventa e dois anos. Exerceu, sobretudo, a pintura de 

imagens (estofador de imagem), obtendo fama entre os santeiros, fez pintura sobre 

vidro, obtendo prêmio “Medalha de Ouro” na Exposição do Liceu de Artes e Ofícios; 

fez cenografia e dirigiu bailes pastoris, escreveu músicas para os bailes, como: Luz 

e Adônis. Artista extraordinário e versátil (QUERINO, 1926, pp. 68-69) (ANEXO V). 

 

                                                            

  2. 6. 3. Os Artistas das Quintas no Taboão 

 

Mundo de infâmia e torpeza 
É este mundo que habito. 

Só vale nele a riqueza,  
Chore embora o pobre afflito 

O trabalho sempre é mau pago, 
O vício vende o pudor, 
A honra não tem valor, 

Ter talento é ser maldito”. 
                     José Lauro de Azevedo (Artista do Taboão 1835-1892). 
 
 

Muitos dos artistas que possuíam seus ateliês na Ladeira do Taboão (ou Silva Jardim), 

não receberam citação de Manoel Querino, o primeiro a dedicar-se ao registro 

biográfico de artistas populares baianos. Apesar do seu empenho em valorizar a 

condição social e humilde dos artistas, sua formação e critérios eram acadêmicos, 



 

exigindo um teor de habilitação artesanal e uma identificação do artista ao estilo 

ensinado e consagrado na época, o que podem tê-lo feito desprezar algumas 

produções artísticas. 

 

Dessa forma, os artistas do Taboão não foram citados em Biografia, mesmo sendo 

contemporâneos ao seu período de estudo (1880 a 1923). Acredita-se que a 

mentalidade brasileira predominante nesta época, não considerava que o desenho e a 

pintura que se fazia pudessem ser valiosos, mas apenas produtos primários 

(VALLADARES, 1967, pp. 87-89). 

 

Há muito que pesquisar para se conhecer o universo técnico-artístico e mental 

expresso através da Arte Funerária no Cemitério da Quinta dos Lázaros. Um outro 

caminho proposto, além dos Montepios e Sociedades, pode ser traçado, partindo-se 

da Ladeira do Taboão (Ver Fig.84). Sua localização entre a Baixa dos Sapateiros, 

Ladeira do Pelourinho, Carmo e Passo, a colocaram como intersecção da cidade baixa 

com a alta. 

Esse trecho urbano da cidade não possui igrejas, colégio, grêmio, sede de partido ou 

restaurante, somente casas assobradadas. Apenas os vestígios de um chafariz na rés 

da ladeira, e um outro, de pedra de cantaria talhada em delfim, escondido no matagal, 

onde funcionou o Plano do Taboão. 

 

 

Figura. 84. Ladeira do Taboão, Salvador – BA.  A.P. 2005. 



 

Sua importância foi a de ser a via de trânsito mais densa entre os mercados da cidade 

baixa, e os mercados de Ouro, e de Santa Bárbara. Seu intenso tráfego entre 

mercados e áreas de moradia favoreceu suas atividades comerciais. 

 

“À noite, o Taboão é soturno. Marujos, policiais, mendigos, capitães de areia, 
prostitutas do Pilar e seus visitantes. É na madrugada que começa o trânsito 
dos feirantes, passageiros de barco, trens e ônibus para o interior, carroças 
de burro, mulas e caminhões de carga pesada. Às 07 da manhã, as portas do 
Taboão se abrem, o caminhar cresce, o alarido chega, compra-se, vende-se, 
cobra-se, encomenda-se, adia-se, reclama-se, procura-se, dá-se recado, dá-
se notícia e assim se faz o dia do Taboão. É a hora de cada artesão sentar-se 
ao banco e tomar seu instrumento” (VALLADARES, 1963, p. 151). 
 

Essa parte da narrativa de Valladares é, sobretudo, interessante neste trabalho, já que 

as portas desse comércio variado continuam abertas até os dias atuais, e através 

delas se vende tudo de necessário à população, destacando-se um comércio 

especializado em apetrechos e equipamento artesanal. 

 
“Sinal dos artesãos que viveram e trabalharam por ali, que fizeram e fazem o 
Taboão distinguir-se das demais áreas: pelas atividades e notável centro 
artesanal que levava o consumidor a procurá-lo. Um verdadeiro centro cultural e 
espírito universitário formado por profissionais das mais diferentes atividades, 
artesanais e artísticas – e, apenas um nome dá ao consumidor o endereço 
bastante” (VALLADARES, 1963, p.152). 

 

As reminiscências de Valladares tornam-se muito vivas, ainda mais, porque seus 

estudos ocorreram na década de 1930, mas apenas foram registrados em 1963, em 

Artigo da Revista Tempo Brasileiro: O Aperfeiçoamento dos Artesanatos (I) e, o 

Aperfeiçoamento dos Artesanatos – A Universidade do Taboão.  

 

Poucos foram os cronistas da Bahia que situaram o Taboão nos aspectos mais 

íntimos; Odorico Tavares, Vasconcelos Maia, José Valladares. De modo geral, os 

historiadores passaram como transeuntes pela ladeira. Coube ao ficcionista Jorge 

Amado descobrir-lhe a alma. Em Suor, Jubiabá e em Capitães da Areia, o Taboão 

aparece em território novelesco, mais solicitado como zona decadente, de prostituição, 

um Taboão acima das lojas, das oficinas, noturno, de escadarias e quartos de 

tabiques. Em Bahia de Todos os Santos é um capítulo do pitoresco baiano, 

pecaminoso, lírico e miscigenado, de tráfico, de crimes, de costumes e poesia. 

Jorge Amado foi quem primeiro viu a humanidade da ladeira e registrou-a, reteve-a 

impressionado ante o quadro da decadência, das criaturas dos sobrados, misturadas 



 

aos bêbados e marginais que se confundem à alma dos prédios gastos, explorados, 

devassados, incendiados quando convém e demolidos quando não rendem mais. Se 

para o romancista o Taboão restasse apenas num quadro de evocação de 

determinada paisagem humana, não voltaria mais tarde como verdadeira personagem 

de uma de suas melhores novelas: A Morte e a Morte de Quincas Berro D’ água. 

Nesta, o Taboão se apresenta acompanhado de um de seus habitantes mais 

característicos: 

  

“Quando finalmente naquela manhã, um santeiro estabelecido na 
Ladeira do Taboão chegou aflito à pequena, porém, bem arrumada 
casa da Família Barreto (...) O santeiro contava de Quincas a 
Leonardo, não havia quem não gostasse dele na Ladeira do Taboão 
(...) Voltou-se para os curiosos ainda a fitá-la, era aquela gentinha do 
Taboão, a ralé em cuja companhia Quincas se comprazia (...) E o 
transporte do cadáver do Taboão para Itapagipe? Uma fortuna. Por 
que o enterro não sai daqui mesmo? Vamos nós de acompanhamento. 
Basta um carro. Depois, se vocês fizerem questão, a gente convida 
para a missa de sétimo dia”. 
 
 

 

São trechos isolados de um diálogo, que definem e enfatizam a má fama do Taboão, 

como lugar de prostituição. No início do capítulo VI, o romancista sela o julgamento da 

ladeira, porém faz em duas frases suficientes para a caracterização entre a noite e dia, 

pois o tráfego e o comércio pretendem purificar a rua em cada manhã: 

  

“A ladeira do Taboão não era lugar onde uma senhora pudesse ser 
vista à noite, ladeira de má fama, povoada de malandros e mulheres-
da-vida. Na manhã seguinte, toda a família se reuniria para o enterro”.  

 
 
Essa dupla face do Taboão, a do dia e a da noite, enriquece-o ainda mais de conteúdo 

humano. Não lhe faltando a suficiência poética para ser capítulo, cenário e 

personagem de Jorge Amado e para atrair Pierre Verger, que foi um de seus 

moradores por longos anos. 

 

Na década de 1963 ainda podiam ser encontrados: 

 

“Com extrema facilidade contam-se as lojas de ferragens, de peças 
mecânicas, de artigos de couro, de materiais de construção, de 



 

quinquilharias, armarinhos e casas de tecidos, armazéns e padarias, 
casas de móveis, casas de equipamento de embarcações, alfaiates, a 
casa de lavar chapéus de feltro e de panamá, a loja de bicicletas, a de 
colchões de crina e paina e a de caixões de defunto e de completo 
funeral. Além de profissionais com endereço próprio, marceneiros, 
entalhadores, riscadores de friso, imitadores de mármore e madeira, 
tipógrafos, funileiros, pintores de barra e florões, estucadores, mestres-
de-obras, eletricistas, afinadores de piano, ilustradores, calafates e 
músicos de grupos para festas, são alguns dos exemplos do intenso 
tráfico de serviços e empreitadas” (VALLADARES, 1963, p. 156). 

 

Clarival do Prado Valladares foi o pesquisador que mais se aprofundou sobre esse 

trecho da Cidade do Salvador, conhecido como Ladeira do Taboão, e cujo nome 

verdadeiro é Silva Jardim. Seu interesse adveio de uma pesquisa sobre ex-votos na 

Igreja do Bonfim, no ano de 1939, quando buscava uma rubrica de TOILLETE DE 

FLORA, descobrindo João Duarte da Silva, artista genuíno, comprometido e enraizado 

no âmago da cultura popular.  

 

Na época da sua pesquisa, o artista já era morto, havia falecido num temporal em sua 

pequena casa no Rio Vermelho, que caiu e o soterrou, justamente no dia em que, 

pelas chuvas, disse não ir trabalhar, aguardando o tempo melhorar. Foi destruição em 

ambos os lados, desabamentos, feridos e mortos. 

 

O autor se refere à Ladeira como a Universidade do Taboão, devido ao número de 

artistas, que punham as suas mesas na famosa Ladeira, e a variedade de atividades 

existentes no local, contribuindo para a cultura baiana. Desses artistas é possível citar, 

dentre outros anônimos: 

 

1- João Duarte da Silva  - cabelereiro a contragosto, riscador de milagres (ANEXO 

X) a graça divina, fazia cenários de presépios, cruzes mortuárias e regência de 

grupo musical (VALLADARES, 1963, p.160). 

 

2- Ubaldo Couto  – santeiro e escultor de imagens, jornalista autodidata, moralista, 

criador e proprietário de O Lema (VALLADARES, 1963, p.160). 

 

3- José Afonso de Santa Isabel  - santeiro-escultor do Taboão, falecido em 1954, 



 

passava as horas atendendo a serviços banais de pequenas restaurações, porém 

tinha o hábito de cada dia esculpir um corpo de crucificado e palmo e palmo e meio 

em cedro, enquanto descansava do almoço numa espreguiçadeira de lona 

(VALLADARES, 1963, p.160). 

 

4- José Lauro de Azevedo  - é um nome até hoje lembrado pelos santeiros do 

Taboão. Nasceu em 1835 e faleceu em 1892. Impressionava pela versatilidade de 

talento e mordacidade. De gênio irascível e mordaz. Vinte anos antes de morrer, 

abandonou a pintura, dedicando-se ao galvanismo, conserto de objetos preciosos e 

fabricação de perfumarias. Compôs e publicou as Belezas da Bahia, panfleto em 

verso, só escapando da critica a classe artística. Foi o autor de diversos preparados 

químicos, tais como: Pó Chinez, para dentes; Verniz Econômico que encerra 

quatorze substâncias diversas, sendo empregado no polimento de mobílias e serve 

para preservar o livro contra traças. Colaborou com quase todos os jornais satíricos 

da época (VALLADARES, 1963, pp.160-161). 

 

5- João Criysóstomo de  Queiroz  - santeiro–pintor, considerado o maior na 

especialidade e mestre de vários santeiros (Joaquim Galdino de Matos, Antônio 

Gentil do Amor Divino, Euclides Telles da Cruz, Severiano Alves de Souza), teve o 

seu nome consagrado pelos trabalhos de pintura em vidro, cenógrafo de grandes 

presépios e de bailes pastoris, compositor de música para essas ocasiões; falecido 

em 1878 (VALLADARES, 1963, p.161) (VALLADARES, 1967, p.125). 

 

6- Mestre de Corte Secundino  - de prodigiosa inteligência, entalhador, e 

marmorista, fez muito mausoléu para o cemitério da Quinta dos Lázaros, com 

oficina no Taboão Uma das oficinas do mestre era primaríssima, pois ele só 

trabalhava a cinzel e buril, tirando os modelos de um livro estrangeiro de ornatos 

(VALLADARES, 1963, p.161). 

 

8- João Câncio Rodrigues  - marmorista, com oficina na Ladeira do Taboão, Nº. 57, 

foi também autor de jazigos para os cemitérios da Quinta dos Lázaros, nas quadras 

da Ordem Terceira do Carmo se conservam jazigos apreciáveis, como o de Laura 



 

Elenandre Ferrão Muniz (1916), do mais exaltado floral da época, parecendo mais 

um festival de ornatos que um sepulcro (VALLADARES, 1963, p.161). Exímio 

entalhador de detalhes florísticos em carneiras, representando mais o Art Nouveau.  

Foi identificado um túmulo, na Ordem Terceira do Carmo como da sua autoria, 

composto, segundo fotografia, por uma cruz encimada em diagonal com detalhes 

florísticos (VALLADARES, 1972, p.1310).     

 

Em 1935 houve um desabamento de vários sobrados no Taboão. Aguaceiros do 

Carmo, Pelourinho, Passos e Baixa dos Sapateiros, para lá confluíram, muita gente 

ficou soterrada e o Taboão de Jorge Amado desapareceu.  

 

Pierre Verger se mudou de lá para o Rio Vermelho de Baixo. O tempo castigou o 

Taboão, só não destruiu a sua história inusitada de ter sido, por quase um século, um 

centro de atividades artísticas (VALLADARES, 1963, pp.162-163).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NOS 

CEMITÉRIOS DA PRIMEIRA ORDEM DE SÃO FRANCISCO E 

DA VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DO CARMO. 

 

(...) e tão suntuosos foram os planos de aformosear as Quintas que se 
atribui a D. Romualdo, Arcebispo Primaz do Brasil, o humorismo 
“sendo assim preferira ir até aí, antes que ao pavimento da Sé 
Primacial” (PEIXOTO, 1945, p. 214). 

 



 

 

 

 

 

 

De local de sepultamento clandestino de hansênicos, a Hospital dos Lázaros, foram 

necessárias inúmeras leis até que pudesse vir a ser ocupado pelas Ordens Religiosas, 

Irmandades e Associações de Classes, que aos poucos foram chegando à colina e 

construindo para os seus membros a “última morada”.  

Os Cemitérios aqui tratados estão na colina dos Lázaros, em meio à cidade que os 

abraçou, e correspondem ao receptáculo das várias tendências artísticas que surgiram 

na Bahia. Porém devido à pequena visibilidade, e certo ar de descaso quanto ao valor 

das suas representações fúnebres, permaneceram esquecidos e preteridos.  

Seus estudos advêm da História das Mentalidades, da História Social e das Artes, 

tornando-se possível restabelecer-lhes um valor como expressão de tendências 

estéticas. Nesta pesquisa são os próprios cemitérios que respondem, contando as 

suas histórias de amor, de dor, de saudade, de louvor, labor e simulação, cujos 

instrumentos e materiais são os mais variados. Para compreendê-los, tornou-se 

necessário, estabelecer uma tipologia para estudo dos túmulos segundo as suas 

formas: 

• TÚMULO: jazigo com a forma alongada permitindo comportar um ou mais 

sepultamentos primários, dispostos de forma articulada, em decúbito dorsal, e 

normalmente colocado em caixões, de modo a permitir comportar um corpo em 

toda a sua extensão. Sua utilização pode ser temporária ou permanente.  

 

• OSSUÁRIO: jazigo com formas variadas podendo ser estreitos, altos ou 

individualizados, onde são realizados um ou mais sepultamentos secundários e 

desarticulados, permanecendo para a eternidade. 



 

• MAUSOLÉU: edificação de grande porte, que apresenta caráter monumental, 

suntuoso ou, simplesmente coletivo, comportando tanto sepultamentos 

primários, quanto secundários, em caixões ou urnas, e pertencentes a vários 

indivíduos, de uma mesma família, grupo, organização, entidade civil ou 

religiosa. Podem ser divididos em duas categorias:  

� As Capelas, que apresentam uma arquitetura eminentemente 

religiosa e cristã, espécie de pequena igreja.  

� Os Monumentos, que correspondem a uma espécie de 

homenagem póstuma. Os Monumentos, que correspondem a uma 

espécie de homenagem póstuma.  

Foram também selecionados e identificados signos não-verbais, segundo classificação 

de Lima (1994, p.97-99), como: antropomorfos; zoomorfos; fitomorfos; ligados ao fogo; 

de nobreza e distinção social e objetos; com o objetivo de analisar as composições de 

cada túmulo podendo discorrer sobre o seu conjunto. 

 3.1. CONVENTO DE SÃO FRANCISCO: ANTECEDENTES  

Em 1217, o movimento franciscano iniciado por Francisco de Assis (Ver Fig.85) 

começou a desenvolver-se como uma ordem religiosa cujo número de membros era 

tão grande que foi necessária à criação de províncias que se encaminharam por toda a 

Itália e para fora dela, chegando inclusive à Inglaterra. Francisco morreu em 1226, 

sendo canonizado pela Igreja dois anos depois20. 

                                                 

20 Nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 1181 (ou 1182). Filho de um rico comerciante de tecidos, 

Francisco tirou todos os proveitos de sua condição social vivendo entre os amigos boêmios. Tentou, 
como o pai, seguir a carreira de comerciante, mas a tentativa foi em vão.  Aos vinte anos alistou-se no 
exército de Gualtieri de Brienne que combatia pelo papa, mas em Spoleto teve um sonho a trabalhar 
para "o Patrão e não para o servo". Suas revelações não parariam por aí. Em Assis, o santo dedicou-se 
ao serviço de doentes e pobres. Um dia do outono de 1205, enquanto rezava na igrejinha de São 
Damião, ouviu a imagem de Cristo lhe dizer: "Francisco, restaura minha casa decadente". Francisco de 
Assis não teve mais dúvidas, obteve a autorização do papa Inocêncio III, dando início a Ordem dos 
Frades Menores e juntamente com onze companheiros tornaram-se pregadores itinerantes, levando 
Cristo ao povo com simplicidade e humildade.O trabalho foi tão bem realizado que, por toda Itália, os 
irmãos chamavam o povo à fé e à penitência. A sede da Ordem, localizada na capela de Porciúncula de 
Santa Maria dos Anjos, próxima a Assis, estava superlotada de candidatos ao sacerdócio. Para suprir a 
necessidade do espaço, foi aberto outro convento em Bolonha. Um fato interessante entre os 
pregadores itinerantes foi que poucos, dentre eles, tomaram as ordens sacras. São Francisco de Assis, 
por exemplo, nunca foi sacerdote.Em 1212, São Francisco fundou com sua fiel amiga Santa Clara, a 
Ordem das Damas Pobres ou Clarissas. Já em 1217, o movimento franciscano começou a desenvolver-



 

                                                

Figura. 85. Francisco de Assis. Imagem confeccionada por artista da “Feira da Torre”. Brasília - DF. A.P. 
2006. 

     

Através do Frei Henrique de Coimbra a presença franciscana no Brasil foi registrada 

desde 1500, na celebração da Primeira Missa em terras brasileiras. O caráter de 

presença “esporádica” na Bahia foi característico, até que em 1587, os franciscanos 

passam a ter um caráter “oficial” no Brasil e irão desenvolver uma atividade 

missionária entre os índios.  

O projeto colonizador que a Coroa Portuguesa criou para o Brasil nos primeiros anos 

reservava exclusividade aos jesuítas para promover a evangelização. Com o fim do 

privilégio dos jesuítas, os franciscanos intensificaram o processo de expansão no 

Brasil e, a partir de 1585, sob a direção do Frei Melchior de Santa Catarina, fundaram 

na vila de Olinda, o primeiro convento canonicamente ereto em terras brasileiras. 

Fundaram conventos em Salvador, em Igaraçu, Pernambuco, na Paraíba, dentre 

outros, e o de Paraguaçu, na Bahia, em 1649. Em suas atividades seguiam a 

recomendação básica dos estatutos, ou seja, o ‘modo franciscano’, deveria 

                                                                                                                                                            
se como uma ordem religiosa. E como já havia ocorrido anteriormente, o número de membros era tão 
grande que foi necessária a criação de províncias que se encaminharam por toda a Itália e para fora 
dela, chegando inclusive à Inglaterra. Francisco morreu em 1226, sendo canonizado pela Igreja dois 
anos depois. http://www.colegiosaofranciscoassis.hpg.ig.com.br/sfall.htm. Acesso em: 12.03.2006. 

 
 



 

transparecer em toda e qualquer construção que erigissem. Este “modo capucho” era 

a pobreza rigorosa em tudo que eles usassem, de modo que esplandecesse em tudo o 

que fizessem a santa Pobreza, rejeitando o supérfluo e desnecessário (FRAGOSO, 

2004, pp.17-21; 34 - 35). 

O culto divino exercido na Igreja de São Francisco (Ver Fig.86), através da 

administração dos Sacramentos aos fiéis que acorriam ao templo, mobilizava as 

irmandades e associações religiosas para abrilhantarem o culto e incrementarem a 

participação aos sacramentos, fazendo com que os franciscanos marcassem uma 

especial presença apostólica em Salvador, no decurso de mais de quatro séculos. A 

lide cotidiana dos franciscanos solidificou séculos nas terras brasileiras através do 

fervor religioso, trazendo paz e tranqüilidade aos devotos de São Francisco e Santo 

Antônio.  

Ora sendo uma organização pobre, conseguiram os irmãos menores, vivendo de 

esmolas, construir igrejas monumentais e repartir com os mais pobres o pão diário 

para o sustento físico, enquanto fortaleciam com consolo os desesperados. 

Despertando vocações e humildemente vivendo no anonimato, criaram um verdadeiro 

mundo por onde passaram (FONSECA, 1975, p. 05). 

                                          

                 Figura. 86. Igreja do Convento de São Francisco, Salvador – BA. A. P. 2006. 



 

Dessa forma, a estrutura habitual dos conventos coloniais obedecia a razões 

funcionais e às exigências da vida comunitária. Suas igrejas que, num primeiro 

momento, procuraram expressar a “pobreza minorítica”, no entanto passaram a utilizar 

o Barroco e a sua grandeza triunfalista21 para expressar a sublimidade da Religião.  

Por essa razão, quando se percorre uma igreja franciscana deste período, observa-se 

a manifestação de riqueza dos ornatos, conceito este tão em voga para o culto divino. 

No recinto interno do convento, porém, há um contraste para com o esplendor da arte 

que não condiz com a pobreza seráfica, tão recomendada pelo Santo fundador, 

Francisco de Assis. A pobreza e simplicidade marcam o local denominado claustro 

onde viviam os frades, servindo também de cemitério para os frades e alguns 

benfeitores de destaque. 

O claustro do Convento de São Francisco tem no seu andar térreo um conjunto de 

azulejos com uma emblemática religiosa inspirada nas obras do poeta latino Orácio 

Flaco, com emblemas originais de Otto van Veen professor de Rubens. Dos 103 

emblemas originais, os franciscanos escolheram 37, a serem transpostos em azulejo 

para o revestimento do claustro.  

A mitologia era utilizada como roupagem externa, ou como forma literária para 

expressar lições de doutrina cristã. Em cada uma das alas há ornamentação com 

azulejos emblemáticos: “O caminho da verdade e da sabedoria”, ”O caminho 

passageiro da Vida” e, o “Caminho de uma vida comunitária” (FRAGOSO, 2006, p. 07) 

(Ver Figs.87; 88; 89). 

                                                 
21 A riqueza da arte das igrejas franciscanas e a pobreza franciscana, explica-se porque Salvador, 
capital do Brasil - Colônia, primava pelo fausto, máxima na época das minas auríferas, deixando o seu 
reflexo também na ornamentação dos templos e ocasionando a rivalidade entre Ordens Religiosas e as 
Irmandades. Além do fato de que, desde 1630, o Convento figurava como casa de estudos filosóficos, 
teológicos e, desde fins do Séc. XIX sede da Província Franciscana, justificando por isso dimensões 
mais amplas que se prestasse a funções litúrgicas mais solenes. A riqueza exuberante de arte aplicada 
em sua igreja, advinha do conceito cristão em voga, de que para o culto divino ornato seria pouco 
(LIVRO DE GUARDIÃES DO CONVENTO DE SÃOFRANCISCO DE ASSIS DA BAHIA (1587-1862). nº 
23, Rio de Janeiro: Publicação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ministério da 
Educação e Cultura. IPHAN, 1918. 
 



 

          

Figuras: 87 e 88. Claustro do Convento de São Francisco, revestido de azulejos com emblemática 
religiosa (Studio Osmar) e detalhe do Claustro (FRAGOSO, 2006, p. 15). 

                

Figura 88. Entardecer no Claustro do Convento de São Francisco (foto cedida por Fr. Hugo Fragoso, 
2006). 

 

A meditação sobre a morte não significa uma atitude mórbida, mas envolve um 

posicionar-se corajoso diante de sua inevitabilidade e certeza. (Ver Fig. 90). 



 

                     

Figura: 89. Quadro XVII: Vera Philosophia Mortis Est Meditatio (A verdadeira filosofia é a 
meditação sobre a morte) (FRAGOSO, 2006, p. 15). 

A oração e o trabalho são o cerne da filosofia Franciscana, assim como a realização 

dos ofícios do convento; desde a cozinha até a lavanderia, o cuidado dos frades 

doentes, a limpeza e arrumação da enfermaria e “trabalhar com as próprias mãos”, 

preceitos expressos na Regra de São Francisco.  

 

3.1.1. O Cemitério do Convento de São Francisco de Assis 

 

Durante todo o período da Colônia e do Império não havia cemitérios públicos. Os 

enterros aconteciam nas igrejas e nos conventos. E como a Religião Católica era 

reconhecida como Religião do Estado, não havia, senão raríssimas exceções, 

cemitérios reservados aos não-católicos.  

Em todas as religiões havia uma mística da sepultura, esta era como uma conexão 

com o Além e certa “permanência” na comunhão dos vivos.  



 

As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 22, assim expressam a mística da 

sepultura eclesiástica: 

“É costume pio, antigo e louvável na Igreja Católica, enterrarem-se os 
corpos dos fiéis Cristãos defuntos nas Igrejas e cemitério delas, 
porque como são lugares a que todos os fiéis concorrem para ouvir e 
assistir às Missas, Ofícios Divinos e Orações, tendo em vista as 
sepulturas, se lembrando de encomendar a Deus nosso Senhor as 
almas dos ditos defuntos, especialmente dos seus... e, se não 
esquecerão da morte, antes lhes será aos vivos mui proveitoso ter 
memória dela nas sepulturas” (Vide, 1853, p. 134). 

 

Duas razões são ressaltadas, nessa mística da sepultura eclesiástica. Primeiramente a 

“comunhão de orações”, reunindo os vivos e falecidos sob o olhar do Pai comum. A 

segunda razão é a lembrança da morte como coisa “proveitosa”, sendo, pois, o recinto 

eclesial o lugar “sagrado”, por excelência, para o último “repouso”.   

A lei canônica proibindo sepultura eclesiástica aos não-católicos, destoava com o  

sentimento humanitário, tão bem ressaltado, no tocante à sepultura dos escravos 

cristãos. As Constituições do Arcebispado da Bahia, transplantando uma lei do Direito 

Canônico europeu, estabeleciam categorias: 

 

“Não se dará sepultura Eclesiástica aos Judeus, Hereges, Cismáticos 
e apóstatas da nossa santa Fé; aos blasfemos manifestos de Deus 
nosso Senhor, da Sacratíssima Virgem Nossa Senhora ou dos Santos; 
aos suicidas; aos assassinos impenitentes; aos que morrerem, tinham 
bens próprios contra o voto de pobreza; aos que culposamente não 
fizeram a Páscoa naquele ano de sua morte, e morreram sem 
arrependimento; aos infiéis e pagãos; a crianças que o foram 
batizadas” (Vide, 1853, p. 295). 

 

                                                 
22 As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia “[...] adaptaram as normas Tridentinas aos usos 
e costumes da Arquidiocese, especialmente considerando os componentes da sociedade na América 
portuguesa: o índio e o negro e as condições específicas da Bahia”. As Constituições foram 
estabelecidas em 1707, passaram até o Império com modificações e só fora m revogadas 
definitivamente em 1899 (FLEXOR, 2003, p.14). 
  



 

Em que local seriam sepultados aqueles a quem se negava sepultura eclesiástica, as 

Constituições do Arcebispado não esclarecem. Talvez por não ser esta sua atribuição 

jurídica que se estendia apenas aos lugares “sagrados” sob sua jurisdição.  

Toda essa legislação não passou a ter outro contexto com a criação dos cemitérios 

públicos, entre os anos de 1830 e 1850. Mas, durante o Império, esses cemitérios 

“públicos” na realidade eram cemitérios restritivos dos católicos romanos. Somente 

com o advento da República é que se terão, de fato, cemitérios “públicos”. No tocante 

à legislação particular dos Franciscanos, determinavam os Estatutos da Província de 

Santo Antônio do Brasil que, 

 

“As sepulturas perpétuas do cruzeiro (da Igreja) as doará, dentro de 
certos requisitos jurídicos, o Sindico, ou o administrador dos bens da 
comunidade, o qual era um leigo para isso deputado. Todas as 
sepulturas perpétuas no corpo da Igreja e do claustro eram doadas 
pelo referido Sindico, mas só com o consentimento do Guardião e da 
sua comunidade. Sepulturas apenas como “depósito, o Sindico as 
poderia dar com a aprovação dos Discretos do convento. E no tocante 
às “sepulturas dos adros poderá conceder o Irmão Guardião por si só 
aos pobres e, necessitados, aos quais se lhe deve dar sepultura por 
obra da misericórdia e caridade” (Vide, 1909, p. 134).   

 

Em 02 de agosto de 1850, o Vice - Presidente da Província da Bahia, Álvaro Tibério de 

Moncorvo Lima, fez saber a todos os seus habitantes, através da Assembléia 

Legislativa Provincial, que dentre outros assuntos, instituiu a proibição das inumações 

de cadáveres no interior dos templos do Município da Província de Salvador (ALVES, 

1948, pp.286-287). 

No ano de 1857, Frei Antônio do Patrocínio de Maria foi eleito Guardião pela 

Congregação presidida pelo Ministro Provincial Fr. José de Jesus Maria. E, assim que 

o Frei Antônio do Patrocínio assumiu, providenciou o fundamento do Cemitério dos 

Lázaros, que se achou com um total de 177 carneiras, o 1° corpo continha: 129 

carneiras para adultos e 48 para menores, além de uma capela toda retelhada.  



 

Neste mesmo ano, no dia 19 de julho o cemitério foi benzido e lançada a 1ª pedra para 

a edificação da capela com as solenidades usuais. No alicerce do cunhal do lado do 

evangelho ficou enterrado um vaso de louça lavrado, contendo uma folha de 

pergaminho com o seguinte legado, inscrito pelo delineador da planta do cemitério, 

João José Lopes Braga. 

“Aos 19 dias do mês de julho de 1857, governando a Sé provincial, 
do Império o Dr. Romualdo Antônio Seixas, sendo Comissário 
Visitador Geral dos Menores reformados da Província de Santo 
Antônio do Brasil, Fr. Manuel de S. Quintiliano, Ministro provincial Fr. 
José de Jesus Maria e, pelo Guardião, Fr. Antônio do Patrocínio de 
Maria, foi lançada a 1ª pedra para a fundação da Capela, dedicada 
ao glorioso patriarca São Francisco” (LIVRO DE TOMBO DOS 
GUARDIÃES DO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO 1587-1862, 
1978, n° 28,  pp. 53 - 54). 

O Cemitério da Ordem Primeira de São Francisco, construído além dos muros da 

Cidade do Salvador e localizado nas Quintas, possui túmulos e decorações sem luxo e 

exacerbação. Podendo-se perceber o anonimato dos muitos sepultados, despindo-se 

de qualquer tipo de vaidade, como algo intencional estribado na filosofia da Ordem.  

                                                      3.1.2. Descrição espacial: O conjunto tumular 

 

             Figura. 91. Planta do Cemitério do Convento de São Francisco, 2007. 



 

O Cemitério do Convento de São Francisco, também conhecido como dos Humildes 

de São Francisco, está localizado na Cidade do Salvador, entre os bairros: Dois Leões 

e Macaúbas (sul), Barbalho (oeste), Cidade Nova (leste) e Caixa D’água (norte). Sua 

principal via de acesso dá-se justamente na confluência da avenida Barros Reis com a 

rua Cônego Pereira.  

Ao subir a Ladeira das Quintas, sua localização está à esquerda, sendo o primeiro 

Cemitério a ser avistado na Colina dos Lázaros, em meio às casas e árvores (Ver. 

Fig.92)    .                         

 

Figura. 92. Acesso ao conjunto de Cemitérios da Quinta dos Lázaros. A. P. 2005. 

Ao redor localizam-se as residências, bares, funerárias, marmoristas (Ver Fig. 93 e 94) 

e “decoradores” 23 que estabeleceram seus negócios em torno dessa colina e última 

morada.  

                                                 
23 O Sr. Luiz Márcio dos Santos Rodrigues ao ser entrevistado em abril de 2005, para falar sobre a sua profissão, 

respondeu: ”Eu trabalho aqui há cerca de oito anos. Minha profissão é de decorador, porque além de fazer arranjos 
de flores, também faço a decoração do falecido, decorando o caixão e o morto com filó e flores”.N. da Autora. 
 
 



 

                     

        Figuras. 93 e 94.  Marmorista Silva e decorador Luiz Márcio ao centro, A. P. 2006.      

O cemitério do Convento de São Francisco apresenta-se de forma murada (Ver Fig. 

95), com decorações intercaladas por caveiras com tíbias em santor, com pilares 

adossados decorados com floretas, encimados por bustos a meio corpo, urnas 

funerárias, cruzes latinas e figuras alegóricas femininas, cercada por gradis de ferro.  

                                                                          

                                          Figura. 95. Murada de proteção. A. P. 2006 

A primeira Alegoria feminina a se apresentar possui cabelos longos caídos em torno 

do colo, seios salientes e manto. Sua perna direita está posicionada como se estivesse 

a dar uma passada. Porta, à mão esquerda, um livro fechado, símbolo da sabedoria e 



 

onde estão anotados todos os destinos dos homens24 e, à mão direita, não foi possível 

identificar o objeto (Ver. Fig.96).  

O segundo elemento encimado na pilastra está assentado numa peanha redonda, 

trata-se de um busto a meio–corpo de figura feminina nua, apresentando 

características de um modelo de busto antigo, devido aos cabelos pouco tratados 

(TEIXEIRA, 1985, p. 47) (Ver Fig. 97). 

                                   

               Figuras. 96 e 97. Alegoria Feminina e busto feminino a meio corpo. A. P. 2006.  

O terceiro elemento é um busto a meio-corpo de figura masculina, assentado numa 

peanha redonda, possui uma cabeleira pouco tratada, barbas e uma espécie de tecido 

envolvendo dos ombros para o tórax em santor. (Ver Fig. 98). 

                                                 
24 As grandes mudanças na representação do defunto só viriam a realizar-se no século XIV, época em 

que os olhos dos jacentes se fecham, e a posição deitada torna-se mais verossímil. O bem aventurado 
torna-se um morto concreto. A partir daí está aberto o caminho que conduz ao corpo decomposto, ao 
cadáver dessecado, e ao esqueleto. Surgem, já no séc. XIV, as representações de cadáveres em 
adiantado estado de putrefação (XAVIER, 1991, p. 18). Nesta altura aparece uma nova iconografia que 
se converteria num dos temas preferidos da morte na arte do ocidente europeu, um dos temas favoritos 
da pintura quatrocentista da época: a dança macabra, tema antigo, cujas origens formais situam-se na 
Antiguidade Pagã. A incisão destes cortejos báquicos é feita sobre vasos de beber e, longe de serem 
apenas uma ornamentação, mais parecem incitar ao deboche ou à urgência em usufruir a vida em seus 
excessos. A dança macabra traduz uma crítica social em que o poder e o abuso dos grandes 
privilegiados são atingidos: a morte não conhece hierarquias, é igual para todos. Essas imagens 
revelam também um medo da morte pelo que ela representa; o cessar da vida material, corporificam 
sinais de uma consciência dolorosa diante da inanidade da vida humana, de uma desilusão que 
identificava a impotência do homem frente à sua destruição física (LÉVÊQUE, 1979, p. 05 e ss). 
 
 



 

O quarto elemento a encimar a pilastra é um vaso com formato de uma ânfora sem 

asas. Apresenta ramos de flores caindo à sua esquerda e um tecido caindo em ambas 

as laterais do vaso. (Ver Fig. 99). O vaso simboliza o corpo que se separa da alma 

(BORGES, 2002, p. 213). E as flores, a alma dos mortos (LEXIKON, 1990, p.98). 

A utilização dos vasos em obras tumulares sempre foi muito popular por estar 

associado às flores naturais, cujos formatos foram os mais variados e sua utilidade 

também. Podiam ser de boca larga, de gargalo estreito, com alças, com motivos florais 

ou simples (MEYER, 1968, p.401-405). 

                                                                 

                    Figuras. 98 e 99. Busto a meio corpo masculino e Ânfora. A. P. 2006. 

 

Intercalando os pilares do muro, e em todo o seu redor, há representações de caveiras 

com tíbias em santor. A caveira é uma relíquia tétrica de uma vida que se foi. Como 

símbolo da morte, tem seu lugar adequado às Danças Macabras. (XAVIER, 1991, p. 

18) (Ver Fig. 100). 



 

                                                   

                                        Figura. 100. Crânio com tíbias em santor. A. P. 2006. 

 

O pórtico de acesso ao cemitério possui vão central em arco rebaixado, com inscrição 

em Latim Hodie Mihi 1869 Cras Tibii25, significando: “Hoje para mim (esta sepultura) 

amanhã para ti” (esta sepultura) (Ver Fig. 101 e 102).  

É ladeado por colunas lisas com capitel ornado com volutas e floretas. Coroando o 

mesmo, existe frontão triangular encimado centralmente por cruz latina e nas 

extremidades por alegorias femininas. Uma destas figuras porta um cálice com a 

hóstia26, cujo simbolismo está associado, freqüentemente, à abundância. Na Bíblia a 

imagem do cálice aparece em diferentes contextos; o cálice da salvação ou do destino, 

que o homem recebe das mãos de Deus, ou mesmo o cálice da ira de Deus. As 

representações do cálice com o sangue de Cristo referem-se também, excetuando-se 

a celebração eucarística, a Cristo e a salvação eterna. Nos ritos ou nas artes plásticas 

religiosas, os cálices geralmente contêm a poção da imortalidade (LEXIKON, 1990, p. 

43). 

                                                 
25 Professor aposentado de História da UCSAL. N. da Autora. 

26 Principal dos vasos sagrados do culto cristão, no qual é consagrado o vinho na celebração da 

Eucaristia. Na história dos povos é o vaso com que o homem toma líquido necessário para a vida. 
Assim o cálice ou o copo torna-se meio de comunicação em sentido simbólico: comunicador de vida, 
que apresenta ao homem diretamente a boca a água (ou a seiva). O conteúdo do copo pode ser bom ou 
mau. Pode ser portador de benção ou ruína. Na arte cristã, o cálice é símbolo do sacrifício de Cristo, e, 
por excelência da sacristia. Na antiga arte cristã, às vezes aparece com aves do céu que nele vêm 
beber: símbolo da vida eterna. É também, encimado pela hóstia, símbolo da fé. Muitas vezes tinha asas 
para a comunhão do povo (ZILES, 2001, p. 94-95). 
 



 

                                      

                    Figura. 101 e 102.  Pórtico de Entrada com inscrição em Latim. A. P. 2006.  

O cálice evoca ainda a força e concentra a energia. Expressa atitude única de quem 

confia em Deus (GUARDINI, 1938, p. 77) (Ver Fig. 103).   

                                                                   

                                        Figura. 103. Alegoria portando o cálice. A. P. 2006. 

A alegoria feminina localizada na outra extremidade apresenta-se encimada em uma 

peanha redonda, sua cabeça está levemente inclinada para frente, apresenta cabelos 

longos e encaracolados, cobertos por um manto que ultrapassa a altura dos quadris. 

Sua perna direita está levemente postada à sua frente e, porta em sua mão esquerda 

um Livro aberto, enquanto na mão direita a Foice (Ver Fig. 104 e 105). 



 

                          
 
                   Figuras. 104 e 105. Alegoria com a foice e detalhe do manto. A. P. 2006.                                                        
 
 

A Foice representa a morte por excelência, mas foi somente a partir do século XV que 

a foice apareceu pela primeira vez nas mãos do esqueleto, significando o destino 

comum a todos e a certeza inevitável da morte (CHEVALIER, 1988, p. 443).  

Simboliza o tempo que a tudo destrói, sendo atributo especial, desde a Renascença, 

das personificações do tempo e da morte, representada por um homem com a foice. 

Poucas são as representações da figura feminina com esse instrumento (LEXIKON, 

1990, p. 100). 

No centro do frontão triangular localiza-se o Brasão da Ordem de São Francisco27. 

Encimado no bordo do chefe uma cruz latina ladeada por dois braços erguidos em 

santor com as mãos abertas, representando simbolicamente, Jesus Cristo e São 

                                                 
27 Em 1707, a Província de Santo Antônio do Brasil é tomada sob a proteção real de D. João V, Rei de 
Portugal. (IV Centenário do Convento de São Francisco (1587-1987). Salvador, 1987, p. 07. Brasão, 
palavra de origem germânica blasen (soprar), pois antes dos torneios, era costume anunciar o início dos 
mesmos por meio de uma tropa de caça (SILVA, 1951, p.22). Escudo de forma simples, com a ponta 
que a remata curva e contracurva, hoje decaída e substituída pela forma clássica (aquela com a ponta 
em ogiva construída a partir do quadrado) (LANGHANS, 1966, p. 37 e 52). A esfera armilar é um 
instrumento astronômico, formado por 10 aros ou círculos fixos e móveis, denominados de armilas, que 
representam as órbitas dos astros na esfera terrestre, e no centro dos quais se julgava situada a terra . 
Usava-se este aparelho, na Antiguidade e na Idade Média, para estabelecer a posição dos astros no 
espaço terrestre (PROBER, s.d., p.190). 
 
 



 

Francisco; no flanco sinestro do escudo natural, a esfera armilar rodeada por uma 

grinalda de estrelas e, no flanco destro, as cinco chagas de São Francisco.  

O escudo está abraçado por ramos de tabaco e café, cruzados e atados nas pontas 

com um laço carregado ao centro, e uma estrela de cinco pontas (Ver Fig.106). 

                                      

                                  Figura. 106. Brasão da Ordem Franciscana. A. P. 2006. 

As cinco chagas, ou os cinco estigmas que São Francisco apresentou, apareceram no 

seu corpo poucos dias antes da sua morte28.                                    

Na parte interna do pórtico há, no centro do frontão triangular, uma caveira sobre tíbias 

em santor, ladeada por duas tochas, tendo em cada uma das laterais uma roseta (Ver 

Fig.107).  

                                                 
28 Estigmas: do grego stigmata, significa “picada dolorosa”. Trata-se de feridas que, supostamente, 
aparecem em várias partes determinantes do corpo do devoto católico: na cabeça, devido à coroa de 
espinhos; nas costas, devido às chibatadas; nas mãos e  nos pés, devido aos cravos; e na parte lateral 
do corpo, devido ao corte da lança do soldado romano. Portanto, ser estigmatizado é receber no próprio 
corpo as chagas ou os ferimentos de Cristo, e isso literalmente. Além disso, parece que o estigmatizado 
passa a sofrer terríveis perseguições espirituais, tornando-se uma pessoa afligida. Na maioria das vezes 
os estigmatizados estão em profundo transe quando “agraciados” com esse fenômeno. Alguns param 
de comer e outros ainda passam a ter freqüentes alucinações. A Igreja Católica Romana entende que a 
paixão de Cristo está sempre viva entre os cristãos, sendo mesmo causa de conversões, e que, através 
dos séculos, Cristo quis reproduzir, em pessoas privilegiadas, as marcas ou estigmas de sua paixão. 
Kinigth & Anglin, História do cristianismo, 2.ed., CPAD; Nascimento, Luiz A., Carta aos gálata CPAD; 
Mather & Nichols, Dicionário de ocultismo, Editora Vida; Rodo, Scott; Milagres, 1994, Editora Ibrasa, 
São Paulo.  
 
 
 



 

                                              

                               Figura. 107. Parte interna do pórtico de entrada. A. P. 2006 

 

Este cemitério está classificado como convencional por possuir alameda central e ruas 

internas direcionadas para a igreja e/ou cruzeiro, ladeada por túmulos, tendo uma 

Capela ao centro (BORGES, 2002, p. 144) (Ver Fig. 108 e 109). 

                                            

Figuras. 108 e 109. Rampa de acesso (VALLADARES, 1967, 160) e foto atual. A. P. 1998. 

À direita da alameda central há um portão de ferro que dá acesso aos jazigos 

perpétuos particulares e de famílias, cujos túmulos se apresentam com as cabeceiras 

perpendiculares à entrada principal, num total de 58, sentido leste (Ver Fig. 110). 



 

                     

                                                     Figura. 110. Quadra de Freiras. A. P. 2006. 

Nos limites do muro que separa este espaço do Cemitério da Venerável Ordem Terceira 

de São Francisco (Ver Fig.111 e 112), há três túmulos com as cabeceiras voltadas para 

a mesma alameda, cujas dimensões das cruzes e lápides divergem dos demais, além 

de se localizarem bem próximos (encostados) ao muro29.   

                   

Figuras. 111 e 112. Túmulos em estudo, parecendo parecer a acatólico ou outra categoria. Cemitério do 
Convento de São Francisco. A. P. 2006. 

                                                 
29 Além dessa Quadra de freiras, há uma outra, que será tratada posteriormente. N. da Autora. 
 
 



 

Em seguida, num plano mais alto, está a Quadra de freiras (Ver Fig.113), com 34 

túmulos e 29 ossuários, com capacidade para 60, cuja entrada é feita através de um 

portão, pelas varandas abertas, passando pelos jazigos perpétuos. 

 

 

                             
 
                           Figura. 113. Lápide de inauguração da Quadra de Freiras. A. P. 2006. 
 
 
Nesta Quadra há uma particularidade na apresentação dos túmulos, seus espaços 

não são demarcados, porque os sepultamentos são realizados numa espécie de caixa 

horizontal de cimento com superfície alisada e sem identificação, tornando-as mais 

anônimas. 

 

No momento em que os restos mortais são retirados e seguem para o Ossuário é 

possível identificar data de nascimento e morte, porque essas informações vão auxiliar 

na retirada ou não dos restos mortais para o ossuário. Confirmando que o tempo de 

sepultamento ultrapassa os três anos, pode ser feita a transferência. Um novo registro 

é realizado, desta vez no livro de ossuários, atentando-se ainda assim para a 

decomposição completa. Caso esta não tenha ocorrido, os restos mortais retornam ao 

seu local de origem (Ver Fig. 114). 

 



 

                                

                  Figura. 114. Quadras de Freiras Franciscanas Hospitaleiras. A. P. 2006. 

Apenas dois túmulos na Quadra das Freiras Franciscanas apresentam identificação e 

epígrafe, um deles:  

 

Maria do Céu Peixoto 
Ir. Maria Inocência de Santo Antônio 

14 de abril de 1915 
Cedo vim vila nova de Foz Gôa Portugal 

† 24 de março de 1996 
Salvador  

Eu sou a ressurreição, quem crê em mim, 
ainda que morra, viverá 

(Jo. 1; 25) 

À direita da Quadra das freiras franciscanas, estão localizados 53 jazigos perpétuos de 
particulares30.  

Os jazigos perpétuos apresentam características variadas: encimados por cruzes celtas, 

enquadradas, latinas e crucifixos (Ver Fig.115).Outros com gradis de ferro, mas sempre 

enegrecidos pela ação do tempo e falta de manutenção das famílias. 

                                                 

30 Segundo informação do Sr. Hélio, funcionário do CVOTC, não são vendidos mais jazigos perpétuos, 

devido a  falta de espaço, restando apenas  as carneiras, que,  após três anos, a família necessita retirar 
os restos mortais, podendo levá-los para casa ou colocá-los em ossuário em outro cemitério.N. da Autora. 

 



 

                             

                          Figura. 115. Quadra de não religiosos franciscanos. A. P. 2006. 

Ao redor dos Jazigos-Perpétuos estão as varandas em arcadas com telhado de ripas e 

roliços. Nas paredes estão localizadas as Carneiras e no chão os túmulos com 

datação mais antiga em pedra-de-Lioz31 (Ver Fig.116) (APÊNDICE C).  

                                                                                                     

Figura. 116. Carneiras. A. P. 2006. 

                                                                                                   

                                                 
31 Trazidas pelos portugueses em naus, como único carregamento, para servirem de fundação e 
arremate em casas senhoriais e igrejas. Foi também muito utilizada na confecção de lápides tumulares. 
Nota da Autora. 
 
 
 



 

Na passagem para os fundos do Cemitério, há uma Quadra com 91 Ossuários, encostados 

a Capela, não havendo mais espaço para colocação de restos mortais (Ver Fig. 117).  

                                                     

                                                  Figura. 117. Quadra de Ossuários. A. P. 2006.                                                       

Nos fundos da Capela, e em cada uma das laterais, existiram as Quadras de Santa 

Efigênia e São Benedito. Em frente à de São Benedito ainda localizam-se as 10 

campas de frades franciscanos alemães e patriarcas ciganos (Ver Fig.118), que 

morreram com 104, e com 116 anos (VALLADARES, 1967, p.118).  

                                      
Figura. 118. Irmandade de São Benedito (VALLADARES, 1967, p. 164). 

 



 

 

Essa Quadra pertenceu à Irmandade de São Benedito onde foram sepultados muitos 

adeptos do Candomblé que adotaram o local como última morada. Dentre outras 

personalidades, “descansou” a Ialorixá Mãe Aninha do Candomblé (Ver Fig.119) do 

Retiro de São Gonçalo.Seu nome era Eugênia Anna dos Santos32, integrante da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em cuja Igreja 

aconteceu o seu velório, iniciado às 19:00h do dia 03, prosseguindo até às 15:00h do 

dia 04 de janeiro de 1938, saindo levada nos ombros de uma multidão, para as 

Quintas (VALLADARES, 1967, pp.117; 121; 138). 

                                                       
Figura. 119. Mãe Aninha, Ialorixá fundadora do Ilê Axé do Opô Afonjá.                         

http://pt.wikipedia.org./wiki/Imagem:Mae_Aninha.jpg. Acesso em: 25.11.2006 

 

A Quadra de São Benedito foi desativada em 1975 e foram retirados os restos mortais, 

cujo destino é desconhecido. Apenas foi possível identificar que o nome da Quadra de 

São Benedito (Ver Fig. 120 e 121) foi transferido para o Cemitério da Venerável Ordem 

Terceira de São Francisco, ao lado da Quadra de Nossa Senhora Aparecida. 

                                                 
32 Mãe Aninha nasceu em 13 de julho na freguesia e Santo Antônio Além do Carmo em 1869. Filha legítima de 
Sérgio dos Santos (Aniyô) ou Annió e Lucinda Maria da Conceição (Azambriyó), danação Gruncis (Grunci). Teve o 
nome de Iyá Oba Biyi. Fundou o Centro Cruz Santa do Axé Opó Afonjá, ajudada por Joaquim Vieira da Silva 
(Obasanya), um africano vindo do Recife, depois de ter funcionado provisoriamente no Camarão no Banco do Rio 
Vermelho. Foi a primeira Ialorixá da Casa, de 1909 a 1938. Falava francês e tocava piano. Era conhecida pelo 
espírito aguerrido e integrava a elite das mulheres comerciantes da antiga Bahia. Se vestia à moda da Costa (ou 
Pano de Alacá, originário da costa da áfrica particularmente das aldeias da costa do Marfim, Gana, Nigéria, Congo 
e Dakar). Provavelmente foi introduzido no Brasil com a chegada dos negros escravizados (SANTOS, 1986, p.15). 
 
 



 

                                      
Figuras. 120 e 121. Quadra de São Benedito no Cemitério do Convento de São Francisco e, VOTSF. 

Local para onde foi transferida a Quadra. A. P. 2006.                                                                        

Não há informações acerca do local para onde seguiram os restos mortais de mãe 

Aninha. Cogita-se que possa vir a estar no terreiro que ela mesma fundou (Ver Fig. 

122). 

                                      

               Figura. 122. Lápide Tumular de Mãe Aninha com epígrafe (VALLADARES, 1967, p.168). 

                                                                 AQUI DESCANÇA 

          EUGÊNIA ANNA SANTOS 

      *      A   13 - 7 - 1869 



 

   †  A    3 - 1 -  1938 

AMASTE DESMEDIDAMENTE AOS TEUS 

  E AS SAUDADES QUE 

DEIXASTE NÃO TERÃO MAIS FIM. 

  UMA PRECE.                                      

Neste local, há um portão que dá acesso ao Cemitério da Venerável Ordem Terceira 

de São Francisco, sendo utilizada essa entrada no dia-a-dia. Na ocorrência de 

enterros e missas a via de acesso é a entrada principal.                           

 

Na lateral direita, nos fundos da Capela, há uma plantação de capim-santo, tomate, 

boldo, quiabo, mandioca, côco e manjericão, além de uma cisterna, atualmente 

desativada. O local abriga também uma oficina de confecção de lápides, cruzes e 

corbelhas de flores naturais. Tendo sido observado um padrão nas decorações, em 

que a cor azul é utilizada nas letras das epígrafes dos túmulos (fato recorrente nos 

demais cemitérios das Quintas, com mínimas variações). 

Esta Quadra recebeu a denominação de Santa Efigênia33, mas na atualidade não vem 

sendo utilizada. É mantida pintada de branco, onde são vistas silhuetas de epígrafes 

antigas, ao lado há dois quartos e um pequeno sanitário com chuveiro e vaso.  

                                                 

33 Santa Efigênia nasceu na África na região da Etiópia, era leiga Segundo a tradição foi a primeira 

santa africana. Originária de ilustre família real, dedicada à oração e ao apostolado. Tornou o nome de 
Jesus conhecido por toda Etiópia. Sua conversão a Jesus Cristo, fez com que os sacerdotes idólatras 
convencessem ao imperador a sacrificar a própria filha aos deuses pagãos: se assim procedesse o rei 
se faria imortal. Deslumbrado pela possibilidade de viver para sempre, seu pai a entregou para ser 
sacrificada e queimada. No momento de ser imolada, cheia de fé, invocou com confiança o nome de 
Jesus. Nesse momento apareceu-lhe um anjo, que a salvou das chamas, conduzindo-a de volta ao 
palácio real. Nesse mesmo dia, o Príncipe Efrônio, seu irmão, adoeceu gravemente. Apesar dos 
esforços dos sacerdotes magos, veio a falecer. O imperador Égipo, aturdido pelos acontecimentos, 
permitiu que São Mateus viesse visitar o filho. São Mateus impôs as mãos no falecido e restituiu-lhe a 
vida. A partir deste momento o imperador permitiu que o Evangelho fosse pregado por toda a Etiópia. 
Efigênia recusou-se a casar com o príncipe Hitarco. Sabe-se que o seu pai mandou incendiar o 
convento e matar são Mateus, mas, este protegeu Efigênia, pois já a consagrara a Deus para sempre. 
Sabe-se que Efigênia fundou um Mosteiro e que ela própria, invocando o nome de Jesus, o salvou das 
chamas, invocando o nome de Jesus. Eis porque a Santa traz em suas mãos uma casa e tornou-se 
símbolo de todos aqueles que buscam a salvação do lar e lutam para ter uma casa própria. Efigênia 
entristecida com a morte de seu protetor S.Mateus, aquém um suntuoso templo em honra do Apóstolo. 
Sendo muito ligada a São Mateus, a quem deveu a sua conversão, Santa Efigênia tem a sua festa 
associada a do apóstolo.http://www.asj.org.br/santos_mes.asp. Acesso: 14.10.2006. 

 



 

Quando foram instituídos os cemitérios extra-muros, um dos maiores receios e 

preocupações das pessoas dizia respeito à sacralidade do lugar, porque nesses novos 

espaços não existiam Igrejas.  

Dessa forma, cuidou-se para que fossem erigidas Capelas (Ver Fig.123 e 124) posto 

que a Igreja era, por excelência, o lugar sagrado, motivo pelo qual, quanto mais 

próximos estivessem do altar, mais próximos de Deus estariam.  

 

                                 

              Figuras. 123 e 124. Capela e óculo com data de fundação do CCOSF. A. P. 2006.     

                                       

No ano de 1967 existia, no altar-mor desta Capela, uma “pintura a óleo representando 

São Francisco recebendo as chagas, cópia de iconografia hagiológica descrevendo o 

crucificado alado, e o santo amparado por um anjo. No primeiro plano, vê-se a figura 

de São Francisco relembrando a cena” (Ver Fig. 125 e 126). Infelizmente o retábulo foi 

retirado, podendo encontrar-se apenas sobreposições de camadas de tintas, e uma 

investigação acurada nunca ocorreu.  



 

                                                              

            Figura. 125. Retábulo de autoria desconhecida (VALLADARES, 1967, p. 158). 

 

                               

Figura. 126. Foto atual do interior da Capela ornamentada para o Dia de Finados. A. P. 2006 

 

Retornando pela lateral direita dos fundos da Capela há dois Orantes, espécie de 

representação de anjos cujos antecedentes remontam à Idade Média. Estão 

associados ao processo de industrialização, e produção em massa, ocorrido na arte 

funerária em todo o Brasil. São considerados “guardiões celestes” do lugar, e devido a 

sua grande popularidade, foram reproduzidos em série (Ver Fig. 127 e 128). 



 

                            

                    Figuras. 127 e 128. Orante “espremedor de limão” e “mãos postas”. A.P. 2006. 

O primeiro está em posição semi-fletida em almofada, com as mãos bem fechadas, 

em atitude de contrição, sendo denominado vulgarmente de “anjo espreme limão”. O 

segundo em posição genuflexa, também em almofada, apresenta-se com as mãos 

postas em oração.  

 

Os anjos são colocados ora numa posição de guardiões do túmulo, ora como 

anunciadores, variando assim a sua importância dentro do contexto geral do 

monumento34. Nesse cemitério, não se apresentam de forma alada, e não pertencem 

à decoração dos túmulos. O lugar onde estão posicionados permite vislumbrar as 

quadras de frades e freiras, bem como o passante que adentra o espaço. 

 

A Iconografia dos Anjos é uma das mais ricas na Arte Funerária. Suas representações 

são dependentes do período em que estão inseridos, das influências e mentalidades. 

Quando encimadas em bases de túmulos, podem expressar uma variedade de gestos, 

sentidos, ou simulações. Há anjos que se apresentam com aspecto de crianças, sem 

pecado e, assexuados, como também, sensuais em suas vestes transparentes, cujos 

sexos e idades são evidentes.  
                                                 
34 Os modelos de anjos encontrados nas marmorarias de Ribeirão Preto, repetem-se com uma certa 
uniformidade nos cemitérios da  Europa, do Brasil e nos catálogos estatuários da época (BORGES, 
2002, p. 188). 
 
 



 

 

 Ambas as laterais da Capela são compostas por colunatas com arcadas alteadas, 

tendo ao chão 81 túmulos de frades, em pedras-de-Lioz. Voltados para alameda 

central há túmulos de freiras e particulares. Os ossuários localizam-se nas paredes 

das varandas. Na área externa dos jardins à frente da Capela e à sua direita, estão 

localizados 42 sepultamentos de frades franciscanos, em cimento armado, decorados 

por cruzes apontadas e encimados por cruzes góticas, altas e de pontas trilobadas, 

todas dispostas simetricamente (Ver Fig.129). 

                                                                                                       

Figura. 129. Túmulos de Franciscanos com Cruzes trilobadas sob rígida ordenação. A. P. 2006. 

As datações mais antigas desses túmulos são, respectivamente, seguindo a frente da 

Capela: 1899/ 1896/ 1896/ 1898/ 1895/ 1897/ 1897/ 1898/ 1898/ 1902/ 1903/ 1907/ 

1907/ 1909/ 1912/ 1912/ 1913/ 1918. Devido à orientação dos túmulos, cogita-se que 

os espaços foram planejados para que fossem seguidos conforme sua orientação e 

disposição (APÊNDICES B; C). 

Não foram identificadas as razões que motivaram os franciscanos à escolha desse 

recurso de simetria no ordenamento das cruzes. No entanto, a cruz trilobada, trifoliada 

ou trevada tem sido utilizada com certa freqüência pela Ordem Franciscana, sendo 

possível encontrá-la encimada no frontão das igrejas do Convento de São Francisco, 

Catedral Basílica, São Pedro dos Clérigos, de N. Srª da Piedade, do Desterro, dentre 

outras e, no Cruzeiro de São Francisco (Ver Fig. 130 e 131). Os Franciscanos adotam 


