
 

a cruz trilobada por ela representar o símbolo da Trindade, Deus, Jesus Cristo e o 

Espírito Santo. 

 

                 

 
Figuras. 130 e 131. Frontão da Igreja do Convento de São Francisco e Cruzeiro localizado no largo que 

recebe o seu nome. A. P. 2006. 
 

O sepultamento no solo, e disposição dos túmulos na Quadra dos frades franciscanos, 

é coerente com o espírito de irmandade e doação de suas vidas à Ordem à qual 

pertenceram, justificada pela máxima: Fostes pó e ao pó retornarás . 

 

Em 1967, Valladares ficou encantado com a simetria existente nesta Quadra de 

frades, ocasião em que registrou imagem, sendo possível identificar, na Quadra de 

particulares túmulos que ainda existiam, partes de esculturas e partes faltantes (Ver 

Fig. 132). 

 



 

                               
 
                               Figura. 132. Simetria das Cruzes (VALLADARES, 1967, p. 159).  

Acredita-se que um ou outro frade pode ter sido sepultado neste espaço, fato que até 

o andamento das pesquisas não ficou comprovado. Ainda mais porque, no processo 

de identificação das lápides e leitura das epígrafes, foi observada a referência 

específica para esposo, esposa e familiares. 

No interior das varandas abertas estão localizadas as Carneiras, que são uma outra 

categoria de túmulos. Sua forma de aquisição dá-se através de um contrato de 

locação por três anos. Mas, dependendo do estado de decomposição dos restos 

mortais, estes permanecem por mais tempo seguindo para os ossuários, onde ficarão 

perpetuamente. As Carneiras são documentos de difícil datação devido à dinâmica de 

utilização desses espaços 35.   

Dessa forma as datações não são registradas por não corresponderem a um padrão 

de continuidade, fator ocasionado pela demora na retirada dos restos mortais, ou 

permanência por maior tempo nas Carneiras por motivos desconhecidos.  

Como exemplo, a Carneira da esquerda (Ver Fig. 133), no ano de 1998, encontrava-se 

no local. Hoje, não existe mais. Enquanto há outros restos mortais cuja permanência 

tem-se prolongado por motivos indeterminados, como é o caso da Carneira da direita, 

correspondente ao ano de 1995 (Ver. Fig.134).  

                                                 
35 São tipos de construções horizontais, com cerca de 2,10m de comprimento e 0,70cm de altura. N. da 
Auora. 
 



 

                     
              Figura. 133.Carneira de 1998. A. P. 1998.           Figura. 134. Carneira de 1995. A. P. 2006. 
 
 
Ao prosseguir na descrição do Cemitério do Convento de São Francisco, pode–se 

perceber que uma das pilastras das colunatas possui, acima do friso, uma máscara de 

anjo, e abaixo uma figura zoomórfica não identificada portando um cálice na mão 

direita, sendo ladeado por duas tochas sem chamas, em cujos pés estão localizadas 

duas foices em santor (Ver Fig.135). 

 

                                            
 
               Figura. 135. Máscara de Anjo e figura zoomórfica não identificada. A. P. 2006. 
 
 
Adiante, no final do corredor (Ver. Fig.136), passando próximo aos jazigos perpétuos 

de familiares mais antigos em pedra-de-Lioz, pode-se avistar um forno crematório 

utilizado para a queima dos caixões, quando os restos mortais são retirados, 

entregues às famílias, ou colocados nos ossuários. 



 

 

                                           
                                     Figura. 136. Corredor de acesso ao crematório. A. P. 2006. 

 

O forno crematório deste Cemitério possui a altura de cinco metros na superfície e, 

quatro abaixo do nível do solo. Seu formato faz parecer uma pirâmide cortada ao alto. 

A utilização de fornos crematórios remonta aos povos celtas, romanos, visigodos e 

cristãos, que também utilizaram o forno crematório para essas atividades36.  

 

Simbolicamente, o forno é o cadinho onde se elabora a união, é o seio materno onde 

se prepara o renascimento. No forno, a substância morre, para renascer uma 

configuração sublimada (CHEVALIER, 1988, p. 448). 

No ápice do forno crematório podem ser identificadas corujas em cada uma das 

arestas, sendo que uma dessas figuras está faltando. Essa ave guia os mortos e 
                                                 

36 Na Antiguidade, a prática da cremação provinha de duas razões diferentes: a necessidade de trazer 

de volta os soldados mortos, para receberem sepultura em sua pátria, como ocorria entre os gregos; ou 
de convicções religiosas, como entre os escandinavos, que acreditavam assim libertar o espírito de seu 
invólucro carnal e evitar que o morto pudesse causar algum mal aos vivos. Em Roma, talvez devido ao 
ritual adotado para queimar os soldados mortos, a cremação virou símbolo de prestígio social. Nos 
tempos modernos, a discussão sobre a cremação iniciou-se, no Ocidente, no século XIX, com a 
publicação de um livro do médico Sir Henry Thompson. Nos Estados Unidos, o primeiro forno crematório 
foi construído em 1876, e logo surgiram sociedades de apoio à cremação. 
http://www.visaojudaica.com.br/Fevereiro2005/artigos/22.htm > Acesso em: 28.12. 2005.  

 



 

simboliza o conhecimento religioso e a luz que clareia as trevas (LEXIKON, 1990, pp. 

66-67). Seus hábitos são noturnos, porque não consegue suportar a luz do sol, sendo 

identificada como a divindade da morte e a guardiã dos cemitérios (CHEVALIER, 

1988, p.293) (Ver Fig. 137 e 138). 

                      

                       Figuras. 137 e 138. Corujas em duas arestas e, em detalhe. A. P. 2006. 

Atrás de cada uma das corujas há um anjinho com túnica e asas grandes, cobrindo o 

peito do descarnado. Sua aparência é angelical, parece estar brincando e sorrindo. 

Mas como são figuras celestes e ocupam um lugar sagrado na criação, são enviados à 

terra para transportar as mensagens divinas, como também para salvar os crentes, 

podendo ainda, apresentar-se como destruidores. 

Duas figuras de descarnados, ou desfolados (Ver Fig. 139), com barbas, se 

apresentam nos dois lados do ápice do forno, representando a proclamação do destino 

do homem e revelam a finitude da vida 37. 

                                                 
37 As imagens decadentes do corpo humano, que aparecem na arte religiosa, estão, pois, ao serviço de 
uma retórica piedosa. O tratamento das anatômicas nas artes plásticas obedece, no período barroco, a 
uma condição moralista. O crânio e o esqueleto tornam-se, assim, ocasiões de quadros de natureza 
morta: a pose artística dos esqueletos, embora importante, fica em segundo plano, de forma a 
proclamar um sentimento sobre o destino do homem. A sua imagem macabra interessa a todos porque 
lembra a condição humana e os Fins últimos. Depois do Concílio de Trento novos esquemas alegóricos 
foram sistematizados por Cesare Ripa em Iconologia (1503, 1ª edição), cuja primeira ilustrada data 
apenas de 1603. Ele organiza criteriosamente o complexo mundo de imagens que se haviam formulado 
ou reformulado durante o Renascimento, mas também atendendo as novas imposições contra-
reformistas. Suas obras criaram, no mundo das artes plásticas, uma homogeneidade iconográfica nunca 
antes obtida, estruturada em torno da adoção incondicional de símbolos e de alegorias que a maior 
parte dos artistas copiava para a tela, estuque, pedra, bronze, madeira ou barro, sem qualquer pudor, 
graças à divulgação maciça das gravuras e ao largo fenômeno editorial que levava a mesma obra a ser 
publicada em várias línguas européias. (XAVIER, 2001, pp. 56; 70 – 74). 
 



 

Esses tipos de representações correspondem a um dos temas que a Reforma 

Tridentina multiplicou, isto é, a religião alimentou-se da linguagem macabra para 

divulgar a sua liturgia.  

                                                                 

                           Figura. 139. Ápice do forno com cavaleiros e desfolados. A. P. 2006. 

Com a revolução cultural que ocorreu no Renascimento, em que a exploração 

científica do nu, as imagens anatômicas e cirúrgicas passaram a interessar ao médico 

e ao artista, o esqueleto torna-se o objeto do saber juntamente com as imagens de 

corpos esfolados. É o espetáculo do esqueleto e dos órgãos do corpo humano 

(XAVIER, 1991, pp. 27-28). 

Em cada um dos lados do ápice do forno há um busto masculino a meio corpo, com 

barbas longas e capacete38 morrião estilizado uma espécie de arma de defesa de 

corpo, que apareceu pela primeira vez na Ordenança de Francisco I da França, muito 

                                                 

38 Os capacetes ou elmos representam as armas da Heráldica, e só foram utilizados pelos cavaleiros 

cujos escudos pertenciam unicamente às linhagens nobres. Para um Brasão ser completo necessita de 
cimeira e lambrequim, peças acessórias na sua composição (MEYER, 1968, p. 678- 680). O elmo 
distingue categorias pessoais e ramos genealógicos. Na velha Heráldica, o esforço individualizador 
chegou ao ponto de “mexer” nas próprias figuras do Brasão difamando-as. Na distinção de categorias 
sociais, o elmo desempenhou um importante papel simbólico, girando sobre o eixo, abrindo e fechando 
a viseira, ostentando certo número de “grades”, variando a cor do seu forro, ou o “metal” da sua fábrica. 
O elmo tomava várias posições consoantes à categoria da pessoa. Escudeiros e cavaleiros usavam o 
elmo de perfil voltado para a destra. Marqueses e Duques de frente (LANGHANS, 1966, pp.293-294). 

 



 

utilizado pelos arcabuzeiros do Séc. XVI. É símbolo da potência, da invulnerabilidade e 

às vezes da invisibilidade (CHEVALIER, 1988, p. 184).                                                      

Abaixo do ápice, nos quatro lados do forno, há uma caveira com tíbias em santor, 

encimada no capitel por arremate de tecidos presos por rosetinhas, que pendem e 

caem nas arestas do forno. (Ver Fig. 140) 

                                           

Figura. 140. Caveira em santor e remate de tecidos. A. P. 2006. 

Abaixo do crânio há, em dois lados do forno, uma moldura com duas foices também 

em santor, em cujo centro está localizado um rosetão (Ver Fig. 141). 

                                    

                                      Figura. 141. Foices em santor e rosetão. A. P. 2006. 



 

Abaixo das foices em santor há uma rosetinha, encimada pelo brasão da Ordem 

Primeira de São Francisco, acompanhado de outras rosetinhas em cada uma das 

laterais (Ver Fig. 142).  

                                          

                                                 Figura. 142. Brasão da Ordem. A. P. 2006. 

Abaixo da caveira com tíbias em santor, estão inscritos os seguintes dizeres: Os 

nossos esperam os vossos39 e, em cada uma das extremidades, apresenta-se uma 

rosetinha decorando o conjunto (Ver Fig. 143) (ANEXO Z). 

                                                 
39 Esse tipo de inscrição tem o objetivo de fazer com que o homem reflita sobre a impermanência da sua 
própria vida, e sobre o fato de que, em breve, será o próximo que a senhora morte há de legar. É possível 
estabelecer um paralelo com a Capela dos Ossos em Portugal, que guarda grande curiosidade e se 
estabelece como sendo um dos ex-libris da cidade de Évora. A capela foi construída nos séculos XVI e 
XVII, no lugar do primitivo dormitório dos frades. A sua construção partiu da iniciativa de três frades 
franciscanos que queriam proporcionar uma melhor reflexão acerca da brevidade da vida humana. A 
capela é constituída por ossadas provenientes das sepulturas da igreja do convento e de outras igrejas e 
cemitérios da cidade. As paredes, e parte das abóbadas da capela estão revestidas de milhares de ossos 
humanos que ilustram a idéia dos monges fundadores expressa na frase que encima o pórtico da capela: 
Nós ossos que aqui estamos, pelos ossos esperamos. http://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_dos_Ossos. 
Acesso em: 08.10.2006.  Há também um filme brasileiro, um documentário de 1998, dirigido por Marcelo 
Masagão, uma espécie de memória do século XX, que faz alusão a esta máxima. 
 
 



 

                                              

      Figura. 143. Inscrição de cunho escatológico na parte frontal do forno crematório. A. P. 2006 

A moldura em torno da porta de ferro é decorada, em cada um dos ângulos, por uma 

roseta encimada por caveira sobre tíbias em santor, ladeada quatro rosetas nas 

extremidades (Ver Fig.144). 

                                              

                                          Figura. 144. Caveira sobre tíbias em santor. A. P. 2006. 

A utilização de temas macabros que ocorrem no Cemitério do Convento de São 

Francisco tem origens antigas, cujos antecedentes mais diretos situam-se na 

Antiguidade Pagã, sendo que a utilização maior de suas imagens vem a ocorrer no 

século XIV, mas são encontrados na poesia desde o século XII, adquirindo, 

diferentemente da Antiguidade, uma função moral já que pretende ser um freio para 

toda ilusão (XAVIER, 1991, p. 18)  

Na base deste monumento há uma abertura para a deposição de objetos a serem 

incinerados, cuja porta é de ferro, apresentando trava (Ver Fig.145).  



 

                                                   

                             Figura. 145. Porta de ferro para deposição de materiais. A. P. 2006. 

Aos fundos do forno crematório, há uma escadaria com cerca de 4 metros de 

profundidade que dá acesso ao depósito de cinzas (Ver. Fig.146). São 29 degraus 

para baixo, e o forno, quando aquecido, atinge temperaturas muito altas, impedindo a 

passagem a sua volta. Duas portas de ferro facilitam a entrada da lenha e saída do 

material cremado (Ver. Fig.147). Três “carros de mão” fazem o transporte das cinzas 

para a saída do lixo (Ver. Fig.148). O controle do material é realizado a contento, posto 

que a vizinhança não reclama das atividades realizadas neste Cemitério. 

                                              
     
                         Figura. 146. Acesso ao subterrâneo do crematório. A. P. 2006 
 



 

                       
 

Figuras 147 e 148. Parte subterrânea do crematório e escadaria interna de quatro metros de 
profundidade (local de entrada de carrinhos de mão e de saída de material cremado). A. P. 2006. 

 
 
Do alto da Quadra dos frades franciscanos, avista-se outra Quadra de freiras, 

localizada à esquerda da entrada principal e num nível mais baixo que as demais. O 

seu acesso é controlado devido à presença de um portão de ferro, fechado com 

cadeado. Sua abertura ocorre apenas para sepultamentos ou no Dia de Finados. Esta 

Quadra possui 74 túmulos e um Cruzeiro central, em cruz latina, fincada em um 

montículo de pedras contendo na base inscrição informando o nome da Quadra (Ver 

Fig.149). 

 

                       

                                   Figura. 149. Quadra de freiras franciscanas. A. P. 2006.   

 



 

Após seleção, identificação e classificação dos túmulos presentes neste cemitério, foi 

possível quantificá-los da seguinte forma (APÊNDICE L): 

 

Tipos de Túmulos Quantidade 

Lápides no chão (Cavas) 267 

Túmulos de Frades 43 

Túmulos de Freiras 74 

Túmulos de não religiosos 70 

Carneiras de não religiosos 316 

Ossuários de Freiras 29 

Ossuários de não religiosos 219 

 
                                                                           
                                                               
                                                                                 3.1.3.Túmulos Represe ntativos  
 
 
 
 
A chave para o desvendamento deste Cemitério religioso adveio da seleção e análise 

dos túmulos considerados representativos, quanto ao apuro técnico e estilístico do 

período pesquisado, bem como a identificação de elementos próprios e característicos 

do universo funerário Franciscano.  

 

O método iconográfico estudado por Erwin Panofsky, em 1930, em livro intitulado 

Significado nas Artes Visuais, foi utilizado nesta pesquisa por implicar na descrição e 

classificação das imagens, partindo do caráter estético e leitura detalhada dos 

testemunhos de determinadas relações culturais, além de constituir um elemento 

inequívoco de análise entre situação histórica e fenômenos artísticos. O método 

iconológico deste trabalho é o que está vinculado aos estudiosos do instituto fundado 

por Aby Warburg, que utiliza os testemunhos figurativos como fontes históricas, 

revelando um período, uma classe social, crença religiosa e/ou filosófica, e denominado 

por Ernst Cassirrer de valores simbólicos. Investiga-se, portanto, a maneira pela qual, 

sob condições históricas, temas específicos da Arte Funerária foram expressos por 

objetos e fatos. 

        



 

      3.1.4.1. Urna Funerária 

Túmulo em mármore de Carrara com datação de 1859, cercado por gradil de ferro (Ver. 

Fig.150), em base retangular com moldura a meia-cana, encimado por urna funerária 

com pata de leão e garras, com decoração frontal em remate de flores. Apresenta, em 

toda extensão do opérculo, decoração em folhas de acanto, uma espécie de 

representação vegetal muito empregada em ornamentações, sob a forma de folhas, 

ramagens, flores e frutos, soltas ou unidas (LEXIKON, 1997, pp. 11-12; MEYER, 1948, 

p. 43). 

                              

                                              Figura. 150. Urna Funerária. A. P. 2006. 

 

A urna funerária é uma espécie de vaso que tanto pode encerrar cinzas quantos restos 

mortais desarticulados. Pode adquirir uma variedade de formatos (redondos, quadrados 

retangulares) e materiais (mármore, metal, vidro). Na opinião de Chevalier (1988), a 

urna simboliza a unidade social, o princípio vital (água), representa a unidade da 

diversidade, através do perpétuo escoamento e da sucessão da vida e da morte. Pode 

coroar monumentos funerários, funcionar como remates de balaustradas, assumir 

formas zoomorfas por inteiro, e / ou encimadas em pés de leão com garras, esferas e 

elementos decorativos os mais variados, desde folhas de acanto a guirlandas de flores, 

a ramos de papoulas e tochas. 

 

Segundo Meyer (1948), as folhas estilizadas de acanto são os ornamentos do reino 

vegetal que mais se repetem em todo o Ocidente. Esse estilo foi introduzido pelos 

gregos, cuja utilização deve-se ao formato de suas folhas e o belo perfil denteado, mas 



 

não a uma simbologia específica. Suas características irão depender dos seus 

diferentes períodos. O grego emprega, com freqüência, formas aguçadas e rígidas; o 

romano, pontas redondas; os estilos românico e bizantino recorrem a formas rígidas e 

grossas; o período gótico, em sua primeira fase (gótico primitivo), utiliza-se de formas 

redondas e gordas, e, posteriormente, folhas largas e compridas.  

 

No Renascimento há um retorno a ornamentação clássica, desenvolvendo o ornamento 

do acanto, sobretudo, em suas ramagens, alcançando a perfeição suprema. Nos estilos 

que se seguem, as criações não possuem um caráter definido. 

 

O opérculo da urna funerária apresenta-se todo ornamentado por folhas de Acanto 

estilizadas (Ver Fig. 151), complementado por duas volutas encimadas por cruz 

enquadrada estilizada (Ver. Fig.152). 

                 
                        Figuras. 151 e 152 Folhas de acanto e Cruz enquadrada. A. P. 2006. 

 

As flores tem sido um motivo corrente na decoração da maioria dos povos, atribuídas 

ao costume de se colocar adornos nos frisos dos templos, coroas e grinaldas de flores, 

alternados com crânios de animais sacrificados unidos a candelabros, tanto de caráter 

sagrado quanto profano.  

 



 

No caso da papoula40, esta simboliza a abnegação e humildade, mas também o sono 

e o esquecimento (LEXIKON, 1997, p.154). A flor angélica, um dos símbolos mais 

antigos do cristianismo, representa a Trindade e o Espírito Santo (MEYER, 1968, p. 

120). Ambas estão atadas com laço ondeante, remetendo ao poder de atar e desatar, 

além de expressar os compromissos assumidos espontaneamente (Ver Fig.153).  

                                

                             Figura. 153. Urna Funerária ornamentada com papoulas. A. P. 2006. 

 

A urna funerária tem como suporte quatro patas de leão com garras (Ver. Fig. 154). A 

representação desse animal tem sido muito difundida, devido a sua força, coragem, 

ferocidade e suposta sabedoria. É representado geralmente como símbolo do poder e 

da justiça nos tronos e palácios de soberanos.  

 

No culto cristão, o leão é o símbolo do Salvador (o leão da tribo de Judá), representa o 

princípio do mal e dos inimigos da igreja.  Na época contemporânea, o leão vem sendo 

representado também através de partes do seu corpo, cabeça e patas, guardando, no 

entanto, a mesma simbologia (MEYER, 1968, p. 84). Considerado o rei dos animais 

pela Heráldica, o leão é uma nobre figura quando se pretende simbolizar a força 

corajosa e sem temor.  

                                                 
40 Em entrevista realizada no dia 22.10.2006, Arlindo Mendes, baiano de Jaguaquara, nascido em 1919, 
informou ter conhecimento da utilização da papoula como anestésico pelos dentistas práticos e sem 
formação acadêmica, e que ele mesmo foi submetido a esse tipo de tratamento. Informou ainda, que 
essa substância era adquirida em boticas.  
 
 



 

Na Heráldica apresenta-se em atitudes e posições variadas e sempre reconhecíveis. O 

leão é forte conteúdo simbólico encontrado em variadas representações da heráldica 

no Ocidente Medieval. Geralmente, quem ostenta esta figura, opta em perpetuar a 

imagem do elevado estatuto pessoal obtido em vida (papel de guardião na literatura 

românica e símbolo cristológico), (LANGHANS, 1966, p.107). 

 

                                                  

                                                 Figura. 154. Pés de leão com garra. A. P. 2006. 

  

À base deste túmulo apresenta-se a seguinte epígrafe, 

 

              Tributo à Saudosa memória do Reverendo Manoel Moreira dos Santos 

Presbítero Secular 

Cavaleiro professo na Ordem de Christo 

Cônego Prebendado na Sé Metropolitana da Bahia 

Desembargador da Relação Ecclesiástica 

Fallecido aos 15 de janeiro 

Em idade Octagenária de 1859. 

 

 

                                                                        3.1.4.2. Jazigo-perpétuo  com Cruz Celta 

 

A Cruz (CHEVALLIER, 1988, p. 312) é um dos símbolos mais antigos da humanidade. 

No cristianismo, em razão da cruz em que morreu Cristo, ela recebeu o significado 



 

especial de símbolo de sofrimento, mas também do triunfo de Cristo (LEXIKON, 1990, 

p.70). Utilizada desde as representações funerárias paleocristãs torna-se, a partir do 

século IV, objeto de culto, difundido nas artes plásticas e decorativas até a atualidade, 

influenciando também as plantas das igrejas (TEIXEIRA, 1985, p. 76). 

 

Este túmulo (Ver Fig. 155) de mármore branco de Carrara, datado de 1913, cercado 

por gradil de ferro (Ver Fig. 156), possui uma base retangular encimada por Cruz Celta 

(Ver Fig. 157), que se inscreve num círculo, ultrapassando suas extremidades, de 

modo a conjugar o simbolismo da cruz e do círculo.  

 

 Poder-se-ia acrescentar um terceiro simbolismo, o do centro, pelo fato da existência 

de uma pequena esfera no centro geométrico da cruz.               

                     

 
Figura. 155. Túmulo com Cruz Celta estilizada. A. P. 2006. 



 

                   
Figuras. 156 e 157.  Lateral do Túmulo com cercadura de ferro e detalhe da Cruz Celta estilizada.               

A. P. 2006.                    

                        

No suporte da cruz, em sua face anterior, há uma guirlanda de flores, cuja origem, e 

inspiração, remonta aos motivos clássicos geralmente dedicados às divindades que 

simbolizavam a fertilidade (MEYER, 1968, p.79). A lápide de mármore branco, 

enegrecido pelo tempo, apresenta-se decorada com ramos de folhas de louros 

estilizadas na cabeceira, contendo ao centro uma epígrafe com pequeno remate.   

 

Um outro remate com laço e coração (LEXIKON, 1990, p. 64) emoldurado em volutas 

estilizadas contém ao centro a inscrição: Orae por ella. O conjunto decorativo é 

arrematado por uma grinalda de louros (BELLOMO, 2006, p. 74) (Ver Fig.158). Esse 

tipo de lápide horizontal e ornamentos tumulares foram constantes no início do Séc. 

XX, neste Cemitério do Convento de São Francisco, nas Quadras dos não religiosos 

franciscanos. 



 

 

Figura. 158. Representação do Coração com remate de folhas e laço de fita. A. P. 2006.    

                                                                                                                                                                                          

 

3.1.4.3. Jazigo Simples   

 

Túmulo apresentando duas datações, de 1911 e 1920, decorrentes de diferentes 

sepultamentos ou deposição de restos mortais de diferentes indivíduos, posto ser um 

jazigo-perpétuo. Possui uma base retangular com duas aberturas para deposição de 

restos mortais de diferentes indivíduos contendo epígrafes. Está encimado por Capela, 

com quatro arcos alteados e colunas embebidas ao pilar, com pináculo em forma de 

pirâmide arrematando os pilares, cuja cúpula, acredita-se ter sido rematada por uma 

cruz (Ver Fig.159 e 160).   



 

                    

                                Figuras. 159 e 160. Jazigo-Capela com variadas datações. A.P. 2006. 

 

Esse tipo de construção tem o objetivo de sacralizar o túmulo, local em que estão 

reunidos todos os mortos de uma família. É utilizado para que os familiares façam suas 

orações e aproximem-se fisicamente dos seus entes queridos. Não possui a 

suntuosidade dos Túmulos-Capela que se impuseram a partir do século XIX, como a 

Capela Sepulcral da Família Greffulhe, de 1815, (ARIÈS, 1982, p. 310), nem o 

privilégio de ser um recinto privativo.  

Neste túmulo estão localizados restos mortais de duas pessoas da mesma família. 

Uma falecida em 1911 e outra, uma criança, falecida em 1920, cujas palavras, 

registradas pela sua mãe na epígrafe, ecoam por todo o cemitério: 

 

Ao meigo filhinho 

Osvaldo Glz Martins 

Que voou para céu 

Com 10 anos em 29.04.1920 

De sua mamansinha do coração. 

 



 

 

                                                                             3.1.4.4. Alegoria da Ress urreição 

 

Este tipo de Alegoria corresponde a uma produção serial, que caiu no gosto popular 

sendo por isso, bastante solicitada no século XIX.  A Ressurreição representa, na 

religião cristã, a vitória de Cristo sobre a morte, pois ele voltou do mundo dos mortos 

para entrar na vida eterna. Assim foi transmitida a mensagem de Deus aos homens, 

sendo Cristo “instrumento”. “Eu sou a ressurreição e a vida” (João 11). “Quem crê em 

mim viverá, mesmo que tenha morrido” (Mateus 12). Através das passagens bíblicas 

os cristãos encontram as respostas de como sobrepujar a morte. O corpo ressuscitado 

será, ao fim dos tempos, a reunião completa de corpo e espírito. 

 

No entendimento de juízo final clássico, Jesus retornará juntamente com os apóstolos, 

santos e anjos. A temática da ressurreição e do juízo final tem sido freqüentemente 

representada pelos artistas na estatuária. Na iconografia clássica a simbologia mais 

empregada tem sido a ave fênix, a águia, a borboleta e a árvore verdejante 

(BELLOMO, 2006, p.91).  

 

Por conseguinte, no Cemitério do Convento de São Francisco, há apenas uma 

representação de Anjo do Juízo Final. Trata-se de um Túmulo em mármore de 

Carrara, material originário da Itália, transportado de navio, possivelmente o Loyd 

Brasileiro (ALVES, 1945, p.54).  

 

A datação do túmulo é de 1910, apresenta-se cercado por gradil de ferro (Ver Fig. 

161), com base retangular na cabeceira e encimado por Alegoria feminina 

representando a Ressurreição (BORGES, 2002, p.184).  

 

A Alegoria apresenta-se com o braço esquerdo levantado, com o dedo indicador 

apontando para o céu (BORGES, 2002, p.184), símbolo da vida celestial; enquanto o 

braço direito está dobrado, voltado para baixo e apoiado na cintura, representando os 



 

valores terrenos, enquanto os pés estão sobre as nuvens (Ver Fig.162) que pertencem 

à esfera do divino (ZILES, 2001.p. 67).  Uma Alegoria é sempre uma narrativa no 

sentido de ser um relato, representação de coisa em vida, de um universo moral, de 

idéias religiosas ou místicas. 

 

      
             Figuras. 161 e 162. Túmulo com gradil de ferro e Alegoria da Ressurreição. A.P. 2004. 

A Alegoria da Ressurreição possui características do Art Nouveau, que surgiu, como 

estilo estético, artístico e arquitetônico relacionado com o movimento arts & crafts e 

que teve grande destaque durante a Belle Epóque, nas últimas décadas do século XIX 

e primeiras décadas do século XX. O nome surgiu de uma loja de decoração 

parisiense (capital internacional do movimento), chamada justamente Art Nouveau, e 

que vendia móveis ondulantes. Surgiu da necessidade de se desligar do simbolismo, 

por isso busca uma nova atitude.  

É o primeiro movimento que se desprende quase por completo da imitação dos 

modelos anteriores (renascimento, barroco, neoclassicismo, romantismo, etc), em 

busca de uma identidade urbana e moderna, posto que um novo século nascia. Por 

isso utiliza técnicas que lhe são próprias; a representação mecânica como a 



 

xilogravura e a impressão, devido à transparência, panejamento das vestes, 

sensualidade, leveza e identificação do sexo (Ver Fig. 163). 

O estar de pé, para o cristão, é um sinal de sua liberdade redimida por Cristo na sua 

condição de filho, e de sua confiança diante de Deus (ZILES, 2001, p. 129). Sua 

atitude evoca a certeza da existência do paraíso, e convida a todos para que nela 

acreditem, anunciando a Ressurreição. 

 

                                                 

                               Figura. 163. Detalhe da Alegoria da Ressurreição. A.P. 2006.  

As asas evocam a ligeireza espiritual e a ascensão da terra ao céu. Mas antes de 

resolver o problema técnico de voar através de uma adaptação, elas constituem um 

signo para se cumprir a função de alçar vôo (Ver. Fig.164). Seu significado é muito 

amplo e varia de acordo com o tamanho do corpo e da figura angelical e de sua 

posição. Em geral, significa sabedoria, presteza, espiritualidade. Seu significado é 

muito amplo e varia de acordo com o tamanho do corpo, da figura angelical e de sua 

posição. Em geral, simbolizam: sabedoria, presteza, espiritualidade, distanciamento da 

terra e aproximação do céu, denotam incorruptibilidade, elevação ao sublime, e 

transcendência da condição humana (SALGUEIRO, 2004, p. 257). 

 



 

                                                        
 
                                 Figura. 164. Detalhe para as dimensões das asas. A. P. 2006. 
 

A cabeça da alegoria simboliza o espírito manifesto em relação ao corpo que é 

matéria. Suas feições denotam tratar-se de uma jovem de 14 anos de idade, 

aproximadamente. Sua expressão de calma e tranqüilidade advém da sua atitude de 

concentração, como que, aguardando confiante, o atendimento do pedido solicitado, a 

Ressurreição que é próxima. Seu olhar simboliza conhecimento e percepção 

sobrenatural (Ver. Fig.165 e 166). 

 

                            

 

            Figuras. 165 e 166.   Expressões da Alegoria da Ressurreição. A.P. 2006.  

                                                                         



 

As mãos são símbolos de atividade, poder e dominação. Cada posição da mão possui 

um significado (CHEVALIER, 1988, p. 589 – 592). O dedo indicador apontando para o 

alto, simboliza a voz, o canto e o anúncio da Ressurreição (Ver Fig. 167).  

                                                                                        

                     Figura. 167. Detalhe para a mão esquerda da Alegoria. A.P. 2006. 
 
 
As vestes das alegorias da Art Nouveau apresentam uma transparência e leveza, além 

do caimento acentuando a sensualidade feminina, característica desse estilo artístico. 

Os ombros e colo tornam-se desnudos (Ver. Fig. 168). 

 

                                                        
 
                                            Figura. 168. Mão direita da Alegoria. A.P. 2006. 
 
 
A decoração das vestes da Alegoria foi trabalhada pelos marmoristas em Richelieu41 

fruto da observação, apuro e técnica dos profissionais da época. O trabalho é 

                                                 
41 Tipo de bordado vazado, confeccionado à mão ou à máquina, cujos tecidos apropriados são em 
organdi, cambraia de linho, algodão, Etamine suíça, etc. O trabalho a ser realizado deve ser riscado e 



 

composto de bainha aberta, Richelieu e de perfilados e, nesta Alegoria, estão 

localizados na manga (Ver. Fig. 169) das vestes, nas barras (Ver. Fig.170) e golas.  

 

                               
 

Figuras. 169 e 170. Manga com bordados em bainha aberta, com barras em bordado de Richelieu. A. 
P.2006. 

 
 
As barras das vestes da Alegoria apresentam o mesmo trabalho em Richelieu (Ver Fig. 

171 e 172). 

 

                    

Figuras. 171 e 172. Trabalho identificado como Richelieu em mármore e o mesmo trabalho identificado nas 
extremidades da  túnica confeccionado em tecido de Organdi Suíça.  A.P. 2006. 

 

                                                                                                                                                            
esticado com bastidores, que são dois círculos que prendem o tecido. A partir desse momento começa-
se a bordar. Adeildes de Mattos Mendes, 71 anos conhecedora das variadas técnicas em bordados 
desde os 13 anos de idade. Entrevistada em 22.10.06.  
 
 



 

Os pés da Alegoria da Ressurreição estão descalços e firmados numa base em 

formato de nuvens (Ver Fig.173 e 174). 

 

                                                                      
 
                 Figuras. 173 e 174. Detalhe dos pés da Alegoria. A. P. 2006. 
 

  
A alegoria está sustentada em uma base de mármore que possui uma inscrição Orae 

por ella. Além deste dizer, possui um orifício circular contendo em baixo relevo um 

trevo de quatro folhas, simbolizando a força vital. Na Idade Média era símbolo da 

Trindade devido as suas folhas trifoliadas (LEXIKON, 1990, p. 94 -195) (Ver Fig. 175). 

 

     
 

          Figura. 175. Suporte da Alegoria. A.P. 2006. 
                                                                                                                                                   



 

                                                                               3.1.4.5. Cruz em Ferro Fundido 

 

 

Esta cruz encimava um túmulo que foi destruído pela ação do tempo, porém o seu 

registro faz-se necessário por ser o único exemplar em ferro fundido presente neste 

Cemitério (Ver Fig. 176). Pela sua localização, entre os túmulos de 1910 (Alegoria da 

Ressurreição) e 1919 (Túmulo com cruz Celta), parece ser do mesmo período. 

 

O ferro fundido aos poucos foi substituindo a pedra, e era utilizado, geralmente, para 

torres e frontispícios, como também cruzes sepulcrais. A facilidade para o trabalho no 

ferro permite uma execução rica e delicada (MEYER, 1968, p.221). 

 

 

                                   
                Figura. 176. Cruz de ferro, com datação atribuída á década de 1910. A.P. 2006. 

 

 

 

 



 

                                                                3.1.4.6. Jazigo-perpétuo com Cruz Celt a 

 

 

 

Túmulo em mármore branco, com datação de 1919, apresenta base retangular (Ver 

Fig.177) encimada por Cruz Celta simples arredondada e estilizada (Ver Fig.178). 

Quando a cruz está inscrita em um círculo é considerada intermediária entre o 

quadrado e o círculo, acentuando, simbolicamente, a união entre o céu e a terra 

(LEXIKON, 1990, p.70). 

 

                      
 
        Figuras. 177 e 178.  Jazigo-perpétuo com Cruz Celta estilizada e detalhe da Cruz. A. P. 2006.    
                                                                                           
 
Uma particularidade pode ser observada neste túmulo, no que diz respeito à 

quantidade de restos mortais num mesmo local. São 06 restos mortais, compartilhando 

o mesmo espaço, com datações bem diferentes: 1875; 1896; 1919; 1921; 1923 e s.d. 

(Ver Fig.179). Na verdade o próprio nome Jazigo-perpétuo permite que isso ocorra. 

Quando não há mais espaço para os restos mortais suspendem-se os sepultamentos 

naquele local.          

 

                     

Na lápide tumular constam os seguintes nomes: 



 

Francisco Ferreira de Andrade - 1919 
Gustavo T. Haanwinckel – 1921 
Joanna B. Haanwinckel – 1921 

Clara H. Andrade – 1923 
Maria Cândida S. Serra - ? 
Albertina M. Serpa – 1875 

Lembrança de D.T.H. 
 
 
 
 
 

                                                  3.1.4.7. Jazigo Perpétuo com Cruz de Santiago ou 
lanceolada em  formato de caixão ou sarcófago 

 
 

Jazigo Perpétuo em mármore branco, com datação de 1906, cercado por gradil de 

ferro. Apresenta uma base retangular de cimento armado e cobertura de mármore, 

encimado por sarcófago também de mármore, tendo na cabeceira Cruz de Santiago 

(TOSTES, s.d., 79) (Ver Fig. 180, 181 e 182) (TEIXEIRA, 1985, pp. 76-77), apontada 

(POST, 1996, p. 59) ou da Paixão.  

 

                                      
Figura. 180. Jazigo-perpétuo em formato de caixão de caixão ou sarcófago, com Cruz de Santiago ou 

Lanceolada. A.P. 2006. 
 
 
Apenas dois exemplares desse tipo de túmulo foram identificados em todo o Cemitério 

do Convento.  



 

           
 
Figuras. 181 e 182. Detalhe para o formato do túmulo e gradil de ferro dos oitocentos. A.P. 2006.                                                                     
 
                                                                       
                                                                           3.1.4.8. Túmulo com Cruz Tr ilobada 
 
 
A denominação de Cruz Trilobada (Ver Fig. 183) advém da própria forma que 

adquirem, quando os braços terminam na forma de um trevo. São também chamadas 

de trifoliadas ou trevadas e presentes na arte cristã simbolizando, como a folha do 

trevo, a Santíssima Trindade. 

 

                                                
 
   Figura. 183. Cruz Trilobada, símbolo da Trindade: Deus, Jesus é o Espírito Santo. A. P. 2006. 



 

Neste túmulo há a convivência de dois tipos de representações de cruzes: a Cruz 

Trilobada e a Cruz Aguçada. No caso específico dos Franciscanos, estes a 

representaram de forma estilizada, acrescentando uma base, que no seu formato 

original não existe. Esse tipo de representação é utilizado nas Carneiras em baixo 

relevo (Ver Fig. 184). 

 

                                                 

 
Figura. 184. Detalhe para o túmulo dos frades Franciscanos em formato de caixão, com cruz apontada. 

A.P. 2006. 
 
 
 

São 43 jazigos–perpétuos com cruzes trilobadas e aguçadas pertencentes aos frades 

franciscanos. Seu material é de cimento armado, com formato de caixão ou sarcófago. 

Os restos mortais são depositados diretamente na terra, e posteriormente são 

confeccionados os formatos de caixão ou sarcófago. 

 

A disposição dos túmulos, formato e simetria os fazem únicos no Brasil. Até um 

determinado período, esses túmulos permaneceram sem identificação dos restos 

mortais e data do falecimento. Frei Hugo Fragoso, em pesquisa inédita, após 

exaustivos trabalhos de decupagem, conseguiu restabelecer as datações, 

confeccionando pequenas lápides onde foram inscritas as datas de falecimento.  

 



 

Após toda a checagem dos dados, aguardou reclamação de algum parente, o que não 

ocorreu até o presente momento. Dessa forma e, com base em suas pesquisas, segue 

a identificação dos sepultados nesta Quadra com suas respectivas datas de 

falecimento. Por questão do recorte temporal da pesquisa, não foram citados os 

sepultados após 1924. 

 

 

Frade Franciscano Data do Falecimento 
Fr. Raimundo Nonato da Madre de Deus 

Pontes       
† 28.11.1875 

P. Fr. Francisco de Nossa Senhora da 
Pena                                                

†27.04.1879 

P. Fr. Miguel de São Carlos  (Ordem 3ª)                                                       † 06.03.1886 
Cl. Fr. Inocêncio Mosser                                                                                †08.03.1895 

Cl. Fr. Estanislau Brokoetter                                                                           †13.02.1896 
Ir. Fr. Elis Holtkort                                                                                           †17.02.1896 

Cl. Fr. Agostinho Plassmann                                                                          †01.02.1896 
Cl. Fr. João José Schmidt                                                                               †28.02.1896 

CL. Fr. Bertoldo Bigge                                                                                    †07.02.1986 
Cl. Fr. João José Klingelhage  (Campo 

Santo)                                              
†01.03.1897 

Cl. Fr. Cândido Eschborn                                                                              †26.10.1897 
P. Fr. Antônio de São Pedro Celestino                                           †29.11.1897 

P. Fr. Teobaldo Herke                                                                                    †02.04.1898 
Cl. Fr. Cesário Elpel                                                                                      †19.04.1898 

 Fr. José dos Desposórios (Campo 
Santo)                                                     

†21.06.1899 

P. Fr. Joaquim do Espírito Santo                                                                    †27.07.1902 
 Fr. Antônio da Ascenção                                                                               †30.10.1903 

P. Fr. Francisco Batista Araújo                                                                       †01.02.1907 
Ir. Fr. Edmundo Fastenrath                 †14.12.1907 

Ir. Fr. Edmundo Walter                                                                                   †08.03.1909 
Ir. Fr. Fabiano Borchard                                        †21.07.1912 

Ir. Fr. Silvino Soares de Melo                                                                         †29.11.1912 
Ir. Fr. Sebastião Horstmann                                                        †13.08.1913 

Ir. Fr. Ângelo Sanchis                                                                                    †16.04.1919 
Cl. Fr. Benedito Fiamoncini                                                                           †15.04.1919 

P. Fr. Davi Faustini                                                                                         †02.08.1920 
Ir. Fr. Plácido Thien                                                                                        †01.03.1924 

Ir. Fr. Bernardo Wolski  †21.03.1924 
Ir. Fr. Pascoal de Souza Leão                                                                        †07.06.1924 

P. Fr. Niceto Oberbobeck                                                                            †02.08.1924 
 

 



 

Quanto aos jazigos-perpétuos selecionados e identificados, somam um total de 07 

(sete), considerados representativos do entorno: 

 

 

  Jazigo - Perpétuo Datação 
1- Urna - Funerária 1859 
2-Jazigo-Perpétuo 
 com Cruz Celta 

1913 

3- Jazigo-Capela 1911 e 1920 
4-Alegoria da  
Ressurreição 

1910 

5- Cruz de Ferro 
Fundido 

1910 

6- Jazigo-Perpétuo  
com Cruz Celta  

1919 

 
 
 
 
 
 
                                                           

                                                                   3.1.4 Signos não-verbais identifica dos 
 
 
 
Após a seleção e análise dos túmulos considerados representativos, foi realizada a 

identificação dos signos não-verbais, baseados em classificação estabelecida por 

Lima (1994, p. 97-99), cujos dados foram registrados em Fichas de Classificação e 

Documentação (APÊNDICE E). 

 

SIGNOS POSIÇÃO MOBILIÁRIO 
1- Antropomorfos   

 

 

I - Figura de Anjo 
II - Figura masculina 
III - Crânio 
IV - Figura feminina 

    
 

  
A)Em pé 

B)C/ tíbias em santor 
C)Busto 
D)Militar 

E)C/ panejamento 
F)Isolado 

 
a)com tocha 
b)com livro 
c)com cruz 

d)com cálice 
e)com foice 

f)sobre almofada 

2 - Zoomorfos 
 

  



 

 I - Coruja  
II - Pata de leão 

a) Isolado 
      b)  Suporte 

X 
 
 

3 -  Fitomorfos 
 

I - Flor 
   II -  Folha 

III - Em moldura 
 

 

                a) Com fita 
 

4- Ligados ao fogo 
 

      

    I- Tocha        A) Isolado 
B) Para baixo 

a) Cruzados em si 
 

5- De nobreza ou 
distinção social 
 

  

I - Brasão X X 
6- Objetos   
I - Urna 
II - Cruz 
IV - Crucifixo 
V - Livro 
VI - Globo 
VI I - Foice 
VIII - Elmo 

 
 

1 -Isolado 
2 -Forma de vaso 
3 -Forma quadrangular 
4 -Forma piramidal 

 
 

A -Simples 
B –Decorado 
C -Com 
inscrição 
D - Lobada 

a)Lobada 
b)Com  flor 
c)Panejamento 
d)Foice 
e)Monte de 
pedras  
f)Inciso na 
lápide 
 

 
 
 
 
                                                                 

                                                 3.1.5. Identificação dos Artistas e Artesãos 
 
 
 
No decorrer da pesquisa foi possível identificar três artistas-artesãos que trabalharam 

no Cemitério do Convento de São Francisco (APÊNDICE D): 

 

1 - Manuel Friandes –  (1832-1904), foi empreiteiro-construtor e mestre-de-obras de 

galerias e carneiros do Convento, na Ordem Terceira de São Francisco (PEIXOTO, 

1909, pp.253- 254), nos Cemitério da Quinta dos lázaros e da Igreja de Nossa 

Senhora e Santana (QUERINO, 1945, p. 206).  

2- João José Lopes Braga  – Mestre de obras e delineador da planta do cemitério 



 

do Convento e, VOTSF (LIVRO DE TOMBO DOS GUARDIÂES DO CONVENTO 

DE SÃO FRANCISCO 1587-1862, 1978, nº. 28, p. 53-54). 

3- Thomaz Pereira Palma –  Canteiro-marmorista, nasceu em 1837, viveu até idade 

avançada, deixando numerosas obras nos cemitérios baianos e fez muitos 

discípulos (QUERINO, 1909, pp. 192; 253). Dirigiu o assentamento do Monumento 

ao Dois de Julho. Misto de artista e operário da construção civil, religiosidade no 

Cemitério da Igreja de Santana em 1884 na construção de 36 jazigos, canteiros 

para um jardim no referido cemitério, caiamento geral e pinturas pela quantia de um 

conto e quatrocentos. Atuou e investiu na criação e fundação do Liceu na primeira 

diretoria (LEAL, 1996, pp. 73; 155). 

  

3. 2. A VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DO CARMO: ANTECEDENTES  

 

Segundo a legislação canônica, as Ordens Terceiras têm como base o espírito da vida 

entre “irmãos”, além da função de exercerem alguma obra de caridade. São 

compostas por leigos, homens e mulheres, solteiros, casados e viúvos que se 

congreguem sob a mesma devoção (MARTINEZ, 1969, p.11).  

    

A tradicional história dos Carmelitas coloca-os como descendentes dos 
anacoretas do Carmelo, montanha a oeste de Nazaré e remonta sua 
origens aos profetas Elias e Eliseu. Esta questão levantou polêmica, 
suscitada em 1668 pelo Pde. Daniel Papebroch que negou ser Elias o 
primeiro Irmão Carmelita.    Hoje, segundo o P. Ricardo Garcia 
Villoslada, não há dúvida que a fundação da Ordem propriamente dita 
não se deu antes do século XII  . No entanto não nega o referido padre 
que “hubo anacoretas que pusieraon sus ermitas em el monteCarmelo, 
atraídos tal vez no solo por la belleza Del paisage, sino, por el recuerdo 
Del profeta Eliasque era mirado como modelo de contemplativos. Tales 
anacoretas, se remontaban por sucesion ininterrupta hasta los profetas 
Elias e Eliseo? Historicamente no puede demonstrarse.” Comprova que 
em 1156 São Bertoldo,cavaleiro cruzado, filho do conde de Limoges, 
retirou-se para o Monte Carmelo e estabeleceu-se em uma gruta que se 
dizia ser a do profeta Elias. Posteriormente, o mesmo santo erigiu uma 
igreja, em volta do antigo mosteiro, e ali ficou habitando. A igreja foi 
dedicada a Nossa Senhora e os ermitas chamavam-se “Eremitas de 



 

Nossa Senhora do Monte Carmelo”. Assim, esta devoção à Virgem 
tornou-se a principal meta dos Carmelitas e o profeta Elias ficou sempre 
como modelo para a Ordem. A primeira regra dos Carmelitas, de grande 
austeridade, data de 1226, aprovada pelo Papa Honório III.  A partir de 
1238 começaram, os mesmos, a fixarem-se no Ocidente e, em 1247, 
Inocêncio IV aprova a modificação de sua regra, podendo, então, os 
frades carmelitas dedicarem-se aos ministérios apostólicos assim como 
às outras Ordens (MARTINEZ, 1969, p. 38). 

 

A Ordem Terceira do Carmo (Ver Fig.185) foi uma das mais importantes que Salvador 

já conheceu.  Sua fundação na Bahia ocorreu no dia 19 de outubro de 1635, e o 

critério para aceitação de um membro era o étnico-social.  

 

 

Figura. 185. Nossa Senhora do Monte do Carmo.  Igreja de Nossa Senhora do Carmo. A.P. 2007. 

                              

Por não possuir uma igreja própria, a Ordem Terceira do Carmo teve sérias 

desavenças com a Ordem Primeira - composta apenas por padres regulares - até que 

em 1644 resolveu construí-la. Em 30 anos construíram a igreja, a sacristia, o primeiro 

claustro e o antigo consistório (OTT, 1998, pp.22-30). Os Terceiros do Carmo foram 

enriquecendo e contratando diversos profissionais para as suas construções, trazendo 

material de Lisboa, e tornando a igreja (Ver Fig. 186) cada vez mais rica, espalhando a 

sua fama e fazendo com que as esmolas aumentassem cada vez mais.  



 

No século XVIII há o predomínio, nesta Ordem, de pessoas ligadas ao comércio, em 

função do desenvolvimento no Brasil desta atividade, quer no âmbito local, externo, 

marítimo e terrestre. No século XIX este predomínio persiste (MARTINEZ, 1969, p.36-

37). 

Diante da importância que tinham na sociedade, os irmãos desta Ordem reagiram 

negativamente perante a Lei Provincial de 04 de junho de 1835, que vedava os 

enterramentos dentro das igrejas, concedendo o privilégio a particulares (REIS, 1991, 

pp.51-53).   

                                  

          Figura. 186. Igreja da Venerável Ordem Terceira do Carmo. A. P. 2006. 

 

Como a Ordem havia construído catacumbas em suas próprias dependências, não 

estava disposta a arcar com os prejuízos advindos do encerramento dos enterros. Os 

irmãos, então, se reuniram, e decidiram convocar em 24 de outubro de 1836, todas as 

Ordens, Irmandades e Associações de Classes, para discutirem sobre o final do 

sepultamento nas igrejas e sobre a construção do Cemitério do Campo Santo, 

proposição à qual se opunham veementemente (ALVES, 1948, p.281). A Ordem 

Terceira de São Francisco foi convocada, mas não participou, enquanto a Ordem 



 

Terceira de São Domingos de Gusmão aliou-se aos Terceiros do Carmo na briga 

contra a construção do cemitério do Campo Santo.  

 

Em 23 de outubro de 1836 o novo cemitério particular foi inaugurado. Dois dias depois, 

uma multidão incitada, de visconde a escravo, participou de um levante, todos em 

defesa da manutenção da visão tradicional da morte e, sobretudo, da manutenção dos 

privilégios econômicos que as instituições envolvidas possuíam.  

 

No entanto com a Epidemia de Cólera, e o conseqüente medo de contaminação, os 

sepultamentos dessas Ordens e Irmandades, incluindo a Terceira do Carmo, 

passaram a ser feitos no terreno da Quinta dos Lázaros, doado pelo Governo (REIS, 

1998, pp.314-317; 321-328).      

   

3.2.1. O Cemitério da Venerável Ordem Terceira do C armo 

 

Os irmãos das Ordens Terceiras sempre foram enterrados em dois lugares; 

primeiramente nas capelas, nave ou capela-mor e, mais tarde, nos cemitérios e 

catacumbas que foram construindo.  No subsolo aproveitaram o espaço livre deixado 

em consequência do declive do terreno, solução que possibilitava a utilização desses 

espaços, separando melhor as funções e afastando os odores do recinto das naves. 

 

Algumas Leis foram criadas para regulamentar a mudança desse tipo de costume e 

tradição como A Ordem Régia de 14 de janeiro de 1801, que instituía que fossem 

construídos cemitérios fora das cidades; e o ato de 25 de junho de 1834, no qual o 

Presidente da Província sancionou lei sobre a proibição dos enterros nas igrejas.  

 

Nesta mesma época foi concedido o privilégio da construção e exploração de cemitério 

a José Augusto Pereira de Mattos, que, no Campo Santo, edificou a construção no 



 

mesmo local onde lá se encontra o primeiro cemitério e capela. Esta concessão veio 

atingir, em cheio, as associações religiosas, dentre elas a Venerável Ordem Terceira 

do Carmo, 

 

 “Movimentaram-se as Irmandades às vésperas da inauguração do 
cemitério”.  As Irmandades reunidas, com cruzes alçadas, com 
distintivos e estandartes, dirigiram-se à praça do Palácio onde já se 
achava reunido o povo para assistir ao anunciado desfile de 
protestos”. Uma comissão falou ao Presidente d Francisco de Souza 
Paraíso, que prometeu revogar a lei. Mas, no mesmo dia, as 
Associações “cruzes alçadas”, estandartes ao vento, destruíram a 
golpes de alvião e marretadas tudo que se havia feito, arrancando 
grades, derrubando muros, demolindo dependências, só restando 
desse completo arrazamento, de pé, entre montes de tijolos, madeiras 
e telhas, intacta, a capelinha branca que a fúria aniquiladora 
respeitara”. Temporariamente são suspensas as pressões acerca da 
proibição dos enterros nas Igrejas. Em 1849, começa o governo novo 
cerco procurando se informar das Ordens a quantidade de enterros 
realizados em seus cemitérios para avaliar a extensão do perigo que 
tal prática representava para a saúde pública (MARTINEZ, 1969, 
P.193). 

 

 

A epidemia da febre amarela, em 1850, determinaria uma nova Lei Provincial nº 404 

de 02 de agosto, que proibia os sepultamentos nos interiores das capelas, mas 

permitia nas catacumbas e carneiras à sua volta. O golpe final da proibição dos 

enterros nos cemitérios e catacumbas é dado com o ofício expedido pelo Governo a 

03 de setembro de 1855, em razão da segunda epidemia do século XIX, a 

devastadora cólera morbus.  

 

As Ordens Religiosas farão, a partir dessa época, suas campas e carneiras nas 

Quintas. Ao agir desta forma procuravam, não só solucionar o problema dos 

sepultamentos de seus Irmãos, como também ampliar o seu raio de ação. Esta meta, 

porém, não foi satisfatoriamente alcançada já que a classe alta elegera a zona sul 

como local para suas residências e, conseqüentemente, sepultava seus mortos, 

preferencialmente, no Campo Santo da Santa Casa de Misericórdia, a partir de 1850. 

 



 

A Venerável Ordem Terceira do Carmo muito resistiu quanto à mudança do local de 

sepultamentos, posto ter sido a instituição religiosa que mais resistiu e questionou à 

Resolução, resistindo bastante em deslocar os sepultamentos dos seus irmãos para 

uma localidade descristianizada. Mas, com a Epidemia de Cólera, acabou cedendo e, 

no ano de 1859, segundo Martinez (1969), começou a construção das Carneiras 

naquele local. 

A fundação deste cemitério ocorreu no ano de 1859, quando foi iniciada a construção 

das carneiras e do edifício. Em 12 de setembro de 1877, um contrato foi assinado com 

Thomaz Pereira Palma, para realização da obra, um dos fundadores do Lyceu de 

Artes e Ofícios. E, em 1884, foi autorizado o calçamento da entrada do cemitério, 

recebendo a benção no ano de 1894. O pátio em frente à Capela, até o ano de 1919, 

estendia-se há cerca de dois metros e meio do Cruzeiro Central. Na atualidade segue 

até o frontão principal, tendo ao redor, túmulos dispostos com a cabeceira voltada para 

o passante. 

A partir desta data, o espaço interno da Alameda central foi ampliado. O frontão 

principal foi construído, assim como os muros que o circundam. As grades foram 

colocadas por medida de segurança, e as cores azul e branca foram mantidas. No ano 

de 2001 novas modificações foram realizadas, como o fechamento das varandas da 

Capela, construída de forma octogonal, assim como a retirada de túmulos ao seu 

redor, que estavam sem a conservação devida, dentre eles um identificado como do 

entalhador e marmorista João Câncio Rodrigues.                                                                                                 

   3.2.2. Descrição espacial 

O Cemitério da Venerável Ordem Terceira do Carmo localizado na Praça Rubim 

Muller, alto de Quintas, em Salvador – BA; é um misto de cemitério convencional e de 

galerias. Apresenta-se intercalado por colunas (Ver Fig. 186; 187; 188 e 189) e gradis 

de ferro fundido, com formato em pontas de lança.  



 

                   

              Figura 186. Planta do Cemitério da Venerável Ordem Terceira do Carmo, 2006. 

 

Figura. 187. Fachada atual do Cemitério da VOTC. A. P. 2006. 



 

         

Figuras: 188 e 189. Gradis e colunas da fachada do CVOTC. A. P. 2006. 

 

Seu acesso é feito através de pórtico encimado por cruz latina, com suporte em 

Alegoria da Saudade deitada, cabeça voltada para a entrada, cabelos curtos e braços 

ao longo do frontão. Em cada uma das extremidades apresenta acróteras rematando o 

frontispício. Abaixo, inscrição em português com o nome do cemitério e quatro 

cachorros com formatos geométricos dispostos simetricamente.  

Na parte exterior do pórtico, há nos dois lados, uma placa alusiva à inauguração da 

portada, bem como a relação dos membros que compuseram a Mesa Administrativa 

no ano de 1919 (Ver Fig. 190). E, em especial, 

 

“ao Irmão José Álvaro Cova, pelos seus elevados esforços para 
aquisição do terreno pelo Governo do Estado em Virtude da Lei nº 
1218 de 14 de agosto de 1917, no qual acham-se organizados os 
quadros de sepultamentos que nesta data são inaugurados, Bahia, 28 
de dezembro de 1919”. 

Assim como, 

“No dia 28 de dezembro de 1919 foram inaugurados estes dois 
quadros de sepulturas que por deliberação da Meza de junho deste 
ano, foram construídos no priorato e direção do Irmão Isidro de 
Queiroz Monteiro”. 

 



 

 

Figura 190. Pórtico de entrada com placas em mármore alusivas à inauguração de novas Quadras de 
Carneiras. A. P. 2006. 

As Ordens Terceiras, quando construíam asilos, cemitérios e casas para aumentarem 

o seu patrimônio, tinham o curioso hábito de colocarem, na fachada, o símbolo da 

Fraternidade, para identificá-las (MARTINEZ, 1969, p. 176). 

 

No centro do frontão, há um gradil de ferro em cuja ombreira centraliza-se o Brasão. 

Esse tipo de representação surge pela primeira vez  

nos finais do século XV, em 1499, na capa dum livro sobre a vida de S. Alberto da 

Sicília. Nele aparece sob a forma de um “vexillum”, isto é, um estandarte ou bandeira 

que depois se foi modificando nalguns pormenores com o correr dos tempos até 

assumir a atual forma de escudo heráldico da VOTC (Ver Fig. 191). 

 

 O Brasão da Venerável Ordem Terceira do Carmo, originalmente, apresenta moderna 

divisão mantelada (TEIXEIRA, 1985, p.98), encimado por um braço, representando o 

de Elias, que sustenta uma espada de fogo, demonstrando sua ardente paixão pelo 

Absoluto de Deus. A “palavra ardia como um archot” (Eclesiástico 48,1). Em cada um 

dos lados da espada, há uma fita com inscrição em latim: “Zelo zelatus sum pro 

Domino Deo exercituum” (Ardo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos (1  Reis 

19,10). Para os Carmelitas Elias é o profeta solitário que vivendo na presença de deus 



 

cultiva a sede do único Deus. Por isso, como o Profeta, os carmelitanos levam “espada 

do Espírito, que é a  Palavra de Deus” (Regra 19). 

 

                                               

      Figura. 191.  Brasão da VOTC. A.P. 2006. 

Este Brasão, que se apresenta no pórtico de entrada do CVOTC, compreende uma 

releitura do Brasão oficial da Ordem, em cujo suporte (ferro), não caberiam tantos 

elementos decorativos.  

Abaixo do braço de Elias, uma coroa alta, representa o Reino de Deus, que é o 

supremo soberano do Carmelo, pois estes procuram servir fielmente a Deus, com 

coração puro e boa consciência (Regra, 2), com a vocação de implantar e robustecer 

nas almas o reino de Cristo, estendendo-o por todo o orbe terrestre. Para tanto, 

inspiram-se nas figuras do Profeta Elias e da Virgem Maria. A coroa, ainda representa 

Maria e a sua realeza sobre a Ordem do Carmo e a Ordem de Maria. 

 

As três estrelas de seis pontas possuem as cores dourada e branca. As que estão 

localizadas nos flancos destros e senestro são douradas, representando os pais e 

mestres da Ordem do Carmo: S. João da Cruz e S. Teresa de Jesus. Noutras 

interpretações as duas estrelas representariam os profetas Elias e Eliseu, e ainda os 

Carmelitas, que já terminaram a sua peregrinação e subiram ao cimo do Monte 

Carmelo. A estrela da ponta do escudo, de cor branca, evoca a pureza da Bem-



 

aventurada Virgem Maria, Mãe e Irmã dos Carmelitas, como também a primeira 

igrejinha dedicada a Nossa Senhora do Carmo.                                     

O pórtico de entrada possui a aparência de um palácio recuado, devido a uma obra de 

perspectiva, que se utiliza na representação de objetos tridimensionais sobre uma 

superfície bidimensional, ou de fraco relevo atingida pela ilusão de espessura e 

profundidade. A fachada do cemitério aparenta ter muito mais que os três metros que 

possui. Na verdade, não passa de um muro simulando uma fachada palacial, idêntica 

à dos frontões de igrejas barrocas (VALLADARES, 1967, p.1310). 

A porta significa a passagem de uma esfera para outra, deste mundo para o além, do 

domínio profano para o sagrado. Quando a porta fechada indica freqüentemente um 

segredo oculto, mas também proibição; a porta aberta representa um convite para sua 

travessia ou um segredo revelado (LEXIKON, 1997, p.164). 

De acordo com a tipologia cemiterial, este cemitério também está classificado como 

convencional ou rodeado, por possuir uma alameda, Capela e/ou cruzeiro central, e 

túmulos voltados para a entrada principal. A circulação dos passantes é livre para 

ambos os lados. Toda a área central corresponde às quadras de jazigos-perpétuos, 

distribuídos simetricamente ao pátio, e correspondem à liberdade e senso de invenção 

dos mestres-de-obras ao interpretarem estilos e modelos artísticos.  

Segundo Martinez (1969), a construção das Carneiras no cemitério da VOTCA, 

ocorreu no ano de 1859.  Em 12 de setembro de 1877 foi firmado o contrato para o 

Cemitério das Quintas com Thomaz Pereira Palma. Em 20 de abril de 1884 foi 

autorizado o calçamento da entrada do cemitério.  

Sua construção foi realizada pelos profissionais mais competentes da época, e 

consiste num quadrado regular de cerca de 100 metros de cada lado, apresenta-se de 

forma murada e com gradil rendilhado em toda a face, unindo num só corpo jazigos-

perpétuos, carneiras, ossuários e Capela (Ver Fig. 192; 193). 



 

                

                                      Figura. 192. Vista do interior do CVOTC. A.P. 2004.                                                 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 193.   Vista do interior do CVOTC e data da construção do pórtico, com vista para a Praça Rubin 
Muller. A.P. 2006.                                                                                            

Nos dois lados da alameda central há balaustradas de cimento armado, que servem 

de divisórias para a entrada do cemitério. Em cada extremidade há uma alegoria 

encimada em uma base, cujas laterais são ornadas por cinco floretas. Há uma 

Alegoria portando o Cálice, associado freqüentemente à abundância, símbolo do seio 

materno que alimenta, e do colo materno, um receptáculo que acolhe e protege.  

O seu conteúdo associa-se também ao significado simbólico cósmico do crânio, do 

Graal (LEXIKON, 1997, p. 42), e ao simbolismo da amizade e união, por ser um 

recipiente de bebida que é passado de mão em mão. Na Bíblia, é um símbolo 



 

ambivalente; aparece como cálice da ira, símbolo do juízo divino, como cálice da 

benção e da alegria, símbolo da presença de Deus (BECKER, 1999, 53) (Ver Fig. 

194).  

A outra Alegoria apóia-se na Âncora, que simboliza a esperança, sobretudo no 

simbolismo cristão, mas também a constância e fidelidade. É atributo de diversas 

divindades marítimas, visto que a âncora significa o único apoio do navio durante as 

tempestades.  Possui formas variantes, e, com o acréscimo de uma trave, foi utilizada, 

no início do Cristianismo, como símbolo secreto da cruz (LEXIKON, 1997, p. 18) (Ver 

Fig. 195). 

                

               Figuras. 194 e 195. Alegorias portando o Cálice e a Âncora. A. P. 1999.  

À esquerda do pórtico principal estão localizadas as Quadras: Maria da Natividade 

França Monteiro e Maria Tereza da Cruz; à direita as Quadras: Maria Ignez Brandão e 

Maria Cecília Gouveia, ambas de carneiras. 

 

Da entrada principal, é possível vislumbrar a construção eclética que os carmelitanos 

erigiram, enriquecidos de esculturas e ornatos complementando o aspecto palacial. A 

profundidade da fachada é de apenas três metros, nas paredes localizam-se as 



 

carneiras, mas o pequeno espaço disponível não deixa de ser enfeitado com flores 

naturais, de metal, papel, plástico e paninhos de renda (Ver Fig. 196). A intenção dos 

artistas, artífices e operários foi atingida, apesar das pequenas dimensões de espaço. 

                 

                      Figura. 196. Vista parcial da lateral esquerda do CVOTC. A.P. 2006. 

 

Esta construção cemiterial apresenta três frontões triangulares. O frontão à esquerda 

da entrada principal (Ver Fig. 197) está encimado por uma ampulheta adornada com 

volutas. A ampulhetas simboliza a queda eterna do tempo, seu escoamento inexorável 

que se conclui, no ciclo humano, pela morte. Sua forma mostra a analogia entre o alto 

e baixo, assim como a necessidade, para que o escoamento se dê para cima, no virar 

a ampulheta. Assim, a atração se exerce para baixo, a menos que seja revertida a 

maneira de ver e de agir. É oportuno notar a exigüidade da relação entre o alto e 

baixo, estreito orifício pelo qual a relação pode se estabelecer em um movimento 

contínuo (CHEVALIER, 188, p. 50) (Ver Fig. 198). 



 

                               

Figuras: 197 e 198. Frontão triangula à esquerda do pórtico principal e detalhe da ampulheta. AP. 2006. 
 
Em cada extremidade do frontão, apresenta-se uma alegoria de anjo com “mãos 

postas”, em atitude de vigilância. Abaixo, no tímpano, a representação do Brasão 

estilizado da Ordem, ladeado por duas figuras de anjos neo-barrocos, desnudos, 

ajoelhados, portando uma tocha invertida com a chama apagada. Nas laterais, mais 

dois anjos e duas arcadas. 

 
A administração do Cemitério da Venerável Ordem Terceira do Carmo está localizada 

no interior da arcada deste frontão. Adiante, seguindo as varandas, estão localizadas 

nas paredes as carneiras (Ver Fig. 199) e no chão as cavas (Ver Fig. 200 e 201), em 

pedra-de-Lioz, identificadas como as ocupações mais antigas desse cemitério 

(APÊNDICE F).  

                   

Figuras: 199 e 200. Carneira e túmulos em pedra de Lioz com datações mais antigas. A.P. 2006.                        



 

                             
 
Figura. 201. Lápide em pedra-de-Lioz, confeccionada por João Câncio Rodrigues. A. P. 2006. 
 

Em sua grande maioria, as lápides estão assinadas por seus autores, como Britto, A. 

Carvalho, Bellas e João Câncio, marmoristas do final do século XIX, e 1º Quartel do 

século XX, confeccionando lápides para catacumbas e cemitérios da Cidade do 

Salvador (APÊNDICES G; H; I; J). 

Um segundo frontão (Ver Fig. 202), também triangular, está localizado no centro do 

cemitério, encimado por Cruz Pátea (Ver Fig. 203), espécie de cruz muito utilizada na 

Heráldica (LANGHANS, 1966, p.143).  

 

Abaixo, a ampulheta e, no tímpano, o Brasão da Ordem, ladeado por dois anjos Neo-

Barrocos desnudos, com tochas apagadas e para baixo. As extremidades do frontão 

são rematadas por agulhas, espécies de coruchéus de cimento (TEIXEIRA, 1985, 

p.16; 74). 

                      

Figura. 202. Frontão central por detrás da Capela. A. P. 2006. 



 

                                                     

                                                 Figura. 203. Cruz Pátea. A.P. 2006 

Acredita-se que os túmulos com datação mais antiga estejam localizados neste 

espaço, indicando, conseqüentemente, as primeiras ocupações do lugar. Um outro 

frontão, idêntico ao primeiro finaliza o conjunto arquitetônico (Ver Fig. 204). Este 

cemitério possui quatro Quadras de Carneiras: Maria da Natividadade França 

Monteiro; Beata Maria Tereza da Cruz; Santa Bárbara e Beata Edith Stein. 

À frente, um Cruzeiro centralizado completava a ornamentação até o ano de 1919, 

quando o cemitério passa por uma ampliação, sendo construídas carneiras e 

ossuários nas laterais, bem como a alameda e pórtico de entrada. 

 

Figura. 204. Frontão localizado à direita da entrada principal. A. P. 2006 



 

Não há registros quanto à data de construção da Capela octogonal (Ver Fig. 205), 

sendo possível afirmar que possuía varandas abertas que foram fechadas em uma 

reforma no ano de 2001, para abrigar melhor o féretro e familiares.   

         

     

Figura. 205. Capela octogonal. A.P. 2006.                            

Esta Capela apresenta remates de pinha estilizada em cada uma das arestas e, em 

sua fachada, uma cena, tendo Nossa Srª. do Monte Carmelo ladeada pelos profetas 

Elias, profeta de Tesbi de Galaad, depois de Moisés, profetizando sobre diversos 

assuntos; o período da seca; ser alimentado por corvos no deserto, a cura do filho de 

uma viúva em Sarepta; a vitória sobre um Ordálio no Carmelo, e a fuga ao deserto de 

Horeb quando obteve uma aparição de Deus; Eliseu foi seu discípulo (HEINZ-MOHR, 

1994, p.144).                         

A construção desta Capela fez com que a fachada do cemitério fosse ocultada, 

juntamente com seus detalhes, ornamentos, um verdadeiro texto religioso. Dessa 

maneira, diminuiu o espaço para os jazigos-perpétuos, comprimindo os já existentes 

(Ver Fig. 206).  



 

  

   Figura. 206. Ocultamento do frontão central e ornamentos decorativos do conjunto arquitetônico. A.P. 
2006. 

Conseqüentemente, houve a necessidade da construção de carneiras e ossuários, 

posto que esses, na forma vertical, ocupariam menos espaço. Foram criadas assim as 

quadras de carneiras dispostas nas laterais da entrada principal. Enquanto os 

ossuários foram construídos circundando a Capela.             

No interior da Capela, há assentos de cimento ao seu redor, porta-velas e ostensório 

em pedestais para a decoração fúnebre (Ver Fig. 207). O acesso à Capela é feito por 

um gradil de ferro (Ver Fig. 208).  

Em seu interior está presente um retábulo com decoração nos tons bege e dourado, 

encimado por Cruz pomeada estilizada, em cuja base apresenta-se uma máscara de 

anjo (TEIXEIRA, 1985, p. 76) (POST, 1996, p. 60).  



 

                                                

                               Figura 207. Interior da Capela do CVOTC. A.P.2006. 

                                               

                          Figura. 208. Porta de acesso à Capela com gradil. A.P. 2006. 

O arco do retábulo apresenta uma pinha em cada extremidade. A pinha representa o 

martírio de Santa Afra de Augsburgo, que morreu queimada em no ano de 303 

(HEINR-MOHR, 1994, p.291). Nas extremidades do retábulo, posicionam-se dois 

bustos de figuras angelicais, e mais duas figuras de anjos alados com “mãos postas”, 

que completam a composição (Ver Fig. 209 e 210).  



 

            

Figuras: 209 e 210. Retábulo e figura de anjo genuflexo alado. A.P. 2006 

É possível identificar a sombra de uma cruz latina, que foi retirada e em cuja base 

existe, atualmente, uma máscara de anjo na cor dourada (Ver Fig. 211). Na almofada 

do altar-mor identifica-se a figura de um Cordeiro, um dos mais significativos da 

simbologia cristã, representando a inocência e a humildade, é o animal mais freqüente 

para o sacrifício no Antigo Testamento e, em geral para o culto antigo (HEINZ-MOHR, 

1994, p. 105) (Ver Fig. 212).                                      

                

Figuras. 211 e 212. Máscara de anjo e figura de Cordeiro sobre almofada. A.P. 2006. 

 


