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"A arte é um compêndio da natureza formado pela imaginação." 

(Eça de Queiroz)   



RESUMO 

 

A partir da produção de azulejos artísticos fabricados e assinados pelo artista Max 

Urbán, esta pesquisa tem como objeto de estudo o acervo azulejar instalado na Igreja Matriz 

de Conceição da Feira – Ba. Os painéis que observamos apresentam temas que retratam 

passagens bíblicas, marianas e símbolos litúrgicos. A oficina funcionava no Porto da Barra 

em Salvador entre as décadas de 1960 a 1970, pois, durante essas décadas, foram produzidos 

vários painéis com temas variados, contudo, não foram identificadas alguma biografia que 

pudesse fornecer informações sobre esta fábrica, bem como a esse artista. 

Além da função ornamental, o acervo em estudo se trata de um bem artístico-cultural 

tanto para a Igreja, quanto para o município. Mas, ainda carece desse estudo técnico, 

abordando questões sobre a importância da preservação de bens artísticos dentro da 

arquidiocese.   

 

Palavras chave: Iconografia, Azulejo, Painel, Urbán, Preservação, Igreja Matriz de 

Conceição da Feira. 
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INTRODUÇÃO  

 

A cultura azulejar representa um importante bem artístico patrimonial no Brasil, pelo 

fato de preservar muitas histórias, memórias de épocas e lugares diferentes do país. Pois, o 

azulejo ainda é utilizado como forma de expressão artística através de painéis e nas 

tradicionais decorações das igrejas católicas, que, além da função de ornamento, contribuem 

também no auxilio pedagógico da fé através das cenas bíblicas, bem como, retrata a vida dos 

santos e símbolos litúrgicos.        

Desse modo, entendemos que é de grande importância estudar o conjunto de azulejos 

decorados que se encontram instalados na Igreja Matriz de Conceição da Feira, interior do 

Estado da Bahia, uma vez que representa a reconstrução e valorização de parte da memória 

vivenciada por esta comunidade através da tradição artística no revestimento das paredes. No 

entanto, esse é um trabalho muitas vezes difícil, já que boa parte das produções carece de um 

estudo histórico e biográfico que possibilite uma maior visibilidade e também a sua 

preservação, assim como o trabalho do pesquisador que pretende se debruçar sobre essa 

produção.    

  O presente trabalho, desenvolveu um levantamento na produção da azulejaria 

contemporânea, tendo como recorte temporal a década de 1960 até a década de 1990, 

abordando especificamente os painéis decorados pelo artista Max Urbán, sendo nosso 

principal objeto de estudo, cujas obras encontram-se instaladas na Matriz de Conceição da 

Feira. O artista também desenvolveu outros trabalhos que estão na Matriz de São Gonçalo dos 

Campos, além dos painéis que estão espalhados por Salvador.  

  A elaboração desta pesquisa surgiu das minhas lembranças de infância, da necessidade 

em desvendar como estes azulejos foram pintados e por quem? Tentando observar como 

deram “vidas” aos desenhos? Nesse contexto, a partir do curso de Artes Visuais na 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, fui aprimorando o meu olhar artístico e 

buscando referências sobre os fundamentos do estudo em artes, com leituras dos autores: 

Erwin Panofsky (2004), Louis Réau, (2000).  Wofilin, e Giulio Carlo Argan (1992). Como 

aluno da Universidade, pude assistir ao ‘I Simpósio Arte no Recôncavo’, realizado pelo 

colegiado de Museologia em 2017, o que me incentivou nesta busca por produzir um estudo 

sobre azulejaria do Artista Max Urbán, nas paróquias citadas, tendo como objeto central o 

conjunto da Matriz em Conceição da Feira, como meio de propor visibilidade e políticas de 
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preservação para este acervo e ao mesmo tempo procurar incentivar também novas pesquisas 

nesse campo.    

  Pesquisando sobre a década de 1960, foi possível constatar outras obras com registros 

autorais assinadas pelos artistas que produziram trabalhos de pintura em azulejaria no mesmo 

período do nosso artista pesquisado. Dessa forma, elencamos os seguintes autores: Lênio 

Braga, (1967) seu trabalho encontra-se instalado no salão da rodoviária de Feira de Santana-

BA, e trata-se de um patrimônio material tombado pelo IPAC, seu painel retrata um pouco das 

histórias, lendas e personagens populares desta cidade.  

 Em seguida, os painéis de Juarez Paraiso, (1980) instalados no Mercado de Arte 

Popular em Feira de Santana, com tema que faz alusão ao sertanejo, e também a presença da 

indústria na Cidade. Além disso, a Cidade de Cachoeira apresenta um excelente painel 

instalado na parede do posto de gasolina na Praça Manoel Vitorino, de autoria do artista Udo 

Knoff1, cuja pintura é uma reprodução do original “O Primeiro Passo da Independência” do 

pintor fluminense Antônio Parreira, (1931). 

Sobre a política voltada para preservação de bens materiais, fomos informados na 

própria secretaria arquidiocesana que foi criada uma comissão pastoral encarregada da 

preservação do patrimônio artístico na arquidiocese.  

Nesse sentido, a atuação de um regimento proporciona a adoção de medidas 

adequadas para todo e qualquer tipo de reforma ou alteração, uma vez que esta prática ocorre 

em muitos prédios sem nenhum estudo técnico, alterando a autenticidade e a estrutura 

arquitetônica de muitas obras. Com relação aos danos ao patrimônio, observamos 

irregularidades como: trincas, perfurações, manchas, peças soltas e recolocadas 

aleatoriamente encontrados nos painéis da Matriz de Conceição da Feira.  

Com base no Regimento da Comissão de Bens Culturais da Arquidiocese Primaz do 

Brasil: 

 

Comissão é o organismo técnico-pastoral responsável pelo que se refere ao espaço 

celebrativo, cabendo-lhe a assessoria e a análise dos projetos de reforma, 

intervenções, adequações, construção de novas igrejas e outras edificações sacras e 

religiosas; deve zelar pela conservação do patrimônio histórico-cultural-religioso 

 
1 COSTA, Alzira. Câmara Festa da Independência de Cachoeira. ALZIRAJORNALISTA, 09. maio.2010. 

Disponível em: http://alzirajornalista.blogspot.com/2010/05/ Acesso em: 21.mai.2019 

 

http://alzirajornalista.blogspot.com/2010/05/
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material e imaterial da Arquidiocese; promover, acompanhar e apoiar iniciativas que 

favoreçam o conhecimento, a valorização, a preservação e a divulgação da Arte 

Sacra em suas diversas dimensões.2 

 

 

 Assim, nota-se a importância de uma Comissão Pastoral encarregada desses assuntos, 

de forma que todas as paróquias da arquidiocese possam ter conhecimento e saibam adotar 

medidas de preservação de seus bens patrimoniais com intuito de poder valorizar sua história 

e memória.    

 No levantamento das fontes documentais, as instituições visitadas assim como a 

central do Arcebispado em Feira de Santana não dispuseram de nenhuma informação ou 

documentos referentes aos painéis mencionados relacionados a seu autor. Coube então a 

coleta de informações dos entrevistados que foram testemunhas da instalação das obras e 

puderam conhecer o autor, como também apresentar o mapeamento citado neste trabalho. 

Além disso, realizamos a pesquisa de campo no endereço onde funcionou a oficina do artista, 

conversamos com alguns moradores deste local, porém, não obtivemos êxito. 

Como metodologia para a aquisição de informações sobre nosso objeto de estudo 

elegemos o uso do registro fotográfico, medição e vistoria nos painéis, e a elaboração do 

desenho da planta baixa localizando as obras. Em nossa pesquisa de campo, a realização das 

entrevistas contou com testemunhas que participaram ativamente da instalação dos azulejos 

feitos por Urbán nas Igrejas Matrizes de Conceição da Feira e São Gonçalo dos Campos. 

Além disso, houveram contribuições de outros membros da igreja, que também se 

interessaram por estes painéis. Assim, foi entrevistado um professor-escritor, e uma 

professora, ambos em São Gonçalo dos Campos, um alfaiate e escritor, além de duas 

pedagogas-catequistas residentes de Conceição da Feira, e também um artista sacro residente 

no município de Cachoeira. Consideramos que estes relatos foram imprescindíveis na 

elaboração de muitas questões sobre a dificuldade em conseguir elementos biográficos do 

autor.  

A estrutura da nossa pesquisa está posta em quatro capítulos que facilitará a 

compreensão das leituras em que nos dispomos a investigar. No primeiro capítulo, 

dissertaremos sobre o breve histórico do município de Conceição da Feira. No segundo 

capitulo, abordaremos um pouco sobre o contexto histórico da azulejaria no Brasil no período 

 
2 COMISSÃO EPSICOPAL PASTORAL PARA OS BENS CULTURAIS, “regulamento da comissão de bens 

culturais da Arquidiocese Primaz do Brasil”. Bahia: [s.n], 2014. Disponível em: 

http://www.bensculturaiscnbb.com/conheca-o-regimento-da-comissao-de-bens-culturais-da-arquidiocese-

primaz-do-brasil/ Acesso em: 12/03/2019.   

http://www.bensculturaiscnbb.com/conheca-o-regimento-da-comissao-de-bens-culturais-da-arquidiocese-primaz-do-brasil/
http://www.bensculturaiscnbb.com/conheca-o-regimento-da-comissao-de-bens-culturais-da-arquidiocese-primaz-do-brasil/
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colonial até o contemporâneo para assim chegarmos ao nosso objeto de estudo que são os 

azulejos instalados na Igreja Matriz da cidade de Conceição da Feira. O capítulo três faremos 

uma análise sobre os azulejos do artista Max Urbán. Por fim, no quarto capítulo, discutiremos 

sobre a importância da política de preservação de bens artísticos dentro da arquidiocese.  

1. BREVE HISTÓRICO DO INÍCIO DA AZULEJARIA NO BRASIL 

 

 A arte na azulejaria é considerada como uma das manifestações artísticas mais antigas 

difundidas no Brasil pelos portugueses principalmente a partir do século XVII em várias 

cidades da colônia situadas no litoral. Sendo as principais cidades que representam essa arte: 

Pernambuco, Salvador, Rio de Janeiro e Maranhão. Foram aplicados na arquitetura com 

práticas de revestimento de fachadas em palácios e casas, sendo bastante requisitados nas 

ornamentações de Igrejas e conventos. Como por exemplo, a Igreja dos Franciscanos em 

Salvador. (SENABIO, 2003).   

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

O convento de São Francisco apresenta uma importante série de obras sacras. Seus 

painéis azulejares retratam cenas bíblicas, marianas e especialmente a vida contemplativa de 

São Francisco de Assis, como modelo a ser seguido pelos fiéis e frades, através das práticas 

de meditação, oração e silêncio. Pinheiro (1991, p. 138), explica que o azulejo foi como um 

Figura 1: Azulejos da Igreja de São Francisco em Salvador – BA 

Fonte: https://www.matraqueando.com.br/igreja-e-convento-de-sao-francisco-em-salvador-a-obra-

maxima-do-barroco-na-bahia 

 

 

 

https://www.matraqueando.com.br/igreja-e-convento-de-sao-francisco-em-salvador-a-obra-maxima-do-barroco-na-bahia
https://www.matraqueando.com.br/igreja-e-convento-de-sao-francisco-em-salvador-a-obra-maxima-do-barroco-na-bahia
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fenômeno de ambiência imagética que estava ao mesmo tempo interligado tanto na estrutura 

arquitetônica bem como a comunicação visual por meio dos ícones, imagens figurativas.   

 Neste conjunto, destacam-se algumas pinturas que retratam a relação da caveira que 

está próxima a São Francisco, como reflexão da certeza que a morte caminha lado a lado com 

a vida. Para Beiter (2012) estas obras eram baseadas no livro de Eclesiastes nos capítulos 1,2 

e 3:20, fazendo alusão ao pecado, vaidade, e morte, sendo fatores consideráveis que veio a 

contribuir para a formação pedagógica dos frades. 

 De acordo com Pinheiro, (1991, p. 127) dentro do sistema mercantilista que dominava 

a economia da época, o azulejo colonial serviu como um excelente meio de expressão visual 

direcionada para seduzir e impor a representação das elites dominantes provenientes da 

nobreza e do clero, que vigoravam no Brasil.  

 Tendo em vista que a Bahia, como um dos maiores portos de recebimento dessas 

mercadorias, houveram grandes incentivos com relação à tradição das ornamentações por 

parte das Igrejas. Tradição esta que foi bastante utilizada, e se prolongou por várias épocas até 

a atualidade, porém agregada a novas tendências, formas, técnicas por conta do processo da 

industrialização. Segundo Fernandes “A Bahia é o maior núcleo brasileiro e um dos mais 

importantes núcleos da azulejaria portuguesa no mundo. Fora de Portugal, é o mais 

importante”.3 Partindo desse ponto de vista, Fernandes chama atenção também para o grau de 

qualidade pictórica dos acervos no estado.  

 Além de Salvador, é importante mencionar também as Cidades históricas do 

Recôncavo Baiano que ao longo do tempo resguardam um pouco das memórias históricas em 

sua cultura. Preservada em bens patrimoniais como a Cidade de Cachoeira, onde se encontram 

muitos acervos em azulejos que decoram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e o Convento 

da Ordem Terceira do Carmo.   

 De fato, o azulejo traz em si a herança histórica de muitas memórias e registros do 

passado, sendo um significativo objeto de estudo e pesquisa no campo da história da arte, 

patrimônio e arquitetura. Nessa perspectiva, a Constituição Federal Brasileira em seu Artigo 

216, assegura as medidas de proteção sobre o patrimônio cultural e seus bens, como forma de 

 
3 FERNANDES, E. Azulejaria na Bahia. Jornal A Tarde. 25 set. 2012. Entrevista concedida ao Jornal A Tarde. 

Disponível em: https://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1448985-a-azulejaria-da-bahia,-na-visao-de-estacio-
fernandes Acesso: 15/02/2018. 

 

https://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1448985-a-azulejaria-da-bahia,-na-visao-de-estacio-fernandes
https://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1448985-a-azulejaria-da-bahia,-na-visao-de-estacio-fernandes
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conservar e promover a política de preservação e conscientização entre o poder público e a 

sociedade.   

1.1 O AZULEJO NO PERÍODO MODERNISMO  

 

O modernismo exerceu uma função importante no campo artístico e arquitetônico para 

a revalorização dos aspectos importantes relacionados à identidade brasileira. Através de 

temas inseridos às tradições populares, a fauna e a flora.  Esse contexto indica que a azulejaria 

foi bem utilizada no embelezamento e ressignificação de muitos ambientes como prédios, 

muros e fachadas, e instituições governamentais.4  

Em vista disso, muitos artistas ganharam visibilidade com painéis e murais que se 

destacam pelo espaço e também pela qualidade artística, a exemplo da obra instalada no 

prédio do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Os painéis fazem alusão à fauna 

marítima brasileira através de figuras como conchas, estrelas do mar,  peixes, cavalo-marinho, 

na cor branca e azul. Segundo Wanderley (2006, p. 65), três painéis são de autoria de Paulo 

Rossi Osir, e apenas dois são de Candido Portinari, sendo que este teve um grande 

reconhecimento como marco na época para o fortalecimento do modernismo e também na 

valorização da arquitetura.  

Em vista disso, os painéis passam a ter maior admiração e contribui com a propagação 

desse ideal do modernismo nacional, possibilitando uma fruição no dia a dia entre o público e 

a produção artística. Sobre esta relação, Maciel afirma em seu projeto de mapeamento, a 

seguinte observação:  

 

Para quem realiza uma obra de arte nesta esfera “pública”, é um verdadeiro 

exercício de uma comunicação mais ampla, visto que não tem restrições tais como 

dia e hora marcados para a contemplação, as obras simplesmente “invadem” a 

percepção de quem passa, de forma despretensiosa, mas marcante, sem dúvida.5 

 

 
4 MACIEL, Neila Dourado Gonçalves. Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador. 

Fundação Cultural do Estado da Bahia, Diretoria de Artes Visuais, 2009.  

5Idem. P. 2,3. 
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 Assim, percebemos o quanto a arte instalada em espaços abertos, tem a possibilidade 

de atingir um público maior e com diferentes olhares, e interpretações artísticas, com a 

finalidade de inserir o indivíduo na ótica de uma observação artística, para que se tenha um 

olhar de importância sobre o quanto a arte em espaços públicos unifica os povos com 

diferentes olhares.     

 

1.2 A AZULEJARIA A PARTIR DO PERÍODO CONTEMPORÂNEO  

 

 A utilização dos azulejos na contemporaneidade torna-se reduzida em comparação às 

épocas abordadas acima. Porém, alguns artistas continuam atendendo encomendas conforme a 

decoração de certos ambientes públicos e privados retratando temas variados. Muitos 

trabalhos são requisitados por igrejas católicas, que pedem a representação de cenas bíblicas e 

da vida dos padroeiros, conforme a tradição local.  

 Dentro da produção sacra, é importante salientar o papel do artista, a escolha de cada 

tema conforme a sua visão artística para representar o sagrado de acordo com as encomendas. 

Nesse processo de criação, os painéis do artista Claudio Pastro6 apresentam também 

elementos que fazem alusão à biodiversidade brasileira, e que decoram a Basílica de 

Aparecida em São Paulo. Pastro, se apresenta como um grande referencial da arte, bem como 

para os católicos devido a sua extensa criatividade presentes em muitos materiais didáticos, 

vitrais, objetos litúrgicos, dentre outros produtos. 

 A basílica citada acima possui um rico acervo que retrata passagens bíblicas sobre a 

vida de Maria, Cristo e seus apóstolos. Sendo recentemente inaugurada, no ano de 2017, o 

mesmo da abertura da Campanha da Fraternidade que abordou o tema “Bioma Brasileiro e 

defesa da vida". Esta obra encontra-se instalada no baldaquino, e chama a atenção do 

espectador pelas figuras naturais de plantas e animais típicos das regiões do país, e em cada 

uma destas apresentam a figura de um anjo com um tema bíblico, distribuídos entre quatro 

pilares que sustentam a estrutura da Cúpula Central7.   

 Embora tenhamos uma diversidade de produção artístico-visual contemporânea que 

cada vez mais está agregada a tecnologia às artes, o azulejo em si, representa uma forma de 

 
6 Sobre o artista consultar: https://claudiopastro.com.br/ Acesso em: 15.mai.2019. 
7 Disponível em: https://www.a12.com/jornalsantuario/noticias/revestimento-do-baldaquino-e-inaugurado-no-

santuario-nacional Acesso em: 04.jun.2019 

https://claudiopastro.com.br/
https://www.a12.com/jornalsantuario/noticias/revestimento-do-baldaquino-e-inaugurado-no-santuario-nacional
https://www.a12.com/jornalsantuario/noticias/revestimento-do-baldaquino-e-inaugurado-no-santuario-nacional
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resistência artística que não pode ser esquecida pela sociedade. Trata-se de uma importante 

ferramenta que faz parte de memórias imprescindíveis, para a manutenção da cultura, seja 

para o país ou para o local onde está inserida representando algo.     

 

2. BREVE HISTÓRICO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA 

 

Santos, menciona em seu livro “Terra da Gente”8, obra de grande importância que reúne 

parte das memórias e histórias desta cidade, um breve relato expondo que foi a partir do 

século XVII, que o coronel Manoel de Aragão e Correia, dono das terras conhecida por Saco, 

mandou construir em 1675 uma capela que foi dedicada a Nossa Senhora da Conceição, 

subordinada a Freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira. 

 Em decorrência do tempo, a referida capela não apresentava um bom estado de 

conservação, com isso foi construída outra no ano de 1830, em torno desta surgiram às 

primeiras povoações, feiras e comércio. Pois, o local foi favorecido por possuir uma nascente 

de água, com estradas reais que interligavam o sertão em direção ao Nordeste do Estado, 

consolidando assim o Arraial Nossa Senhora da Conceição da nova Feira. Posteriormente, foi 

edificada a Matriz consagrada esta padroeira, em 1847, sendo elevada à categoria de 

Freguesia. No dia 23 de julho do ano de 1926, eleva-se a categoria de Freguesia de Conceição 

da Feira, pela Lei Estadual nº 1879, sendo que já contava com uma população de 

aproximadamente 15 mil habitantes.9  

 Assim, o referido ato devocional a padroeira que foi realizado no passado e se 

perpetuou com mais forças e em maiores proporções. Sendo frequentemente reverenciado no 

Hino da Cidade, nas festas de largo, como a lavagem do dia 08 de dezembro, e no conjunto de 

painel azulejar da Igreja Matriz. Esta, além da função decorativa e pedagógica, pode ser 

compreendida como um bem artístico e patrimonial.   

 

 

 
8 SANTOS, Maria Lúcia P. dos; BASTOS, Djalma F; CERQUEIRA, Heloisa Helena C. “Conceição da Feira: 

Terra da Gente.” Conceição da Feira – BA. Santana, 1996. P.11-12.   
9 Idem. P.11-12.   
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2.1 LOCALIZAÇÃO 

 

 Atualmente o município passou a fazer parte da Região Metropolitana de Feira de 

Santana10, através da Lei Complementar nº 35 de 06 de julho de 2011. Pois, antes pertencia à 

região do Recôncavo Baiano. De acordo com o último censo demográfico do IBGE11, em 

2010 a população registrou-se 20.391, com densidade demográfica estimada em 22.392, ainda 

neste censo 14.000 pessoas declaradas católicas. 

 A cidade faz parte da região do Centro Norte Baiano, encontra-se a uma distância de 

69 km da capital baiana, em linha reta, 118 km por rodovia e 134 km por ferrovia. 

 

2.2 HISTÓRICO DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 

 

 

Construída em 25 de maio de 1847 na Praça da Bandeira, a Matriz se destaca com seu 

prédio histórico ao lado das palmeiras imperiais. Tendo como padroeira Nossa Senhora da 

Conceição, é atualmente administrada pelo pároco José Ribeiro e tem como Bispo 

arquidiocesano Dom Zanoni Demettino Castro. 

 

 
10 Sobre dados da região consultar: http://fnembrasil.org/regiao-metropolitana-de-feira-de-santana-ba/ Acesso 

em 05/07/2019.  
11 IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/conceicao-da-feira/panorama Acesso em 13.mar.2018 

Figura 2: Mapa de localização da Cidade: Conceição da Feira- BA. 

Fonte: https://www.google.com/maps 

 

http://fnembrasil.org/regiao-metropolitana-de-feira-de-santana-ba/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/conceicao-da-feira/panorama
https://www.google.com/maps
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 A referida Igreja é decorada com azulejos artísticos de autoria do artista Urbán, que 

retratam passagens bíblicas, a vida de Maria e símbolos litúrgicos, como o cálice, peixe, uvas, 

sagrado coração, pomba e flor de lírio. Nesse contexto, nota-se a importância do trabalho 

desse artista na representação artística do sagrado, tornando essa Igreja um ambiente 

contemplativo e pedagógico.   

 Por conta da escassez de documentos, não sabemos se houve algum plano 

iconográfico, conforme o modelo e ordem instalados neste ambiente. E de como foi proposto 

para o artista a criação deste acervo que contém alguns dos principais momentos que são 

reconhecidos pela Igreja Católica com nos Dogmas12 marianos por exemplo. O Catecismo no 

parágrafo 491 define que: A Igreja tomou consciência de que Maria, "cumulada de graça" por 

Deus, foi redimida desde a concepção. E isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, 

proclamado em 1854 pelo papa Pio IX.13 Nesse sentido entendemos que a Igreja no uso de 

suas atribuições defini várias disposições aos dogmas marianos, sendo verdades que podem 

estar ligadas a Deus e de como esse elo pode designar obediências etc.    

 

 
12 O termo ‘dogma’ provém da língua grega, que significa "opinião" e “decisão”. 

 
13 Disponível em: http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2cap2_422-682_po.html Acesso 

em: 07. dez, 2018 

Figura 3: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. 
Foto: Nadson Silva, 2013. 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2cap2_422-682_po.html
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3. PAINÉIS DE AZULEJOS ARTÍSTICOS DA AZULEJARIA URBÁN EM 

SALVADOR 

 

 A antiga fábrica cujo pseudônimo conhecido Urbán, funcionava no Bairro do Porto da 

Barra em Salvador na década de 1960, porém não foi possível a localização da mesma. 

Segundo Maciel (2009) muitos locais públicos e privados desta cidade, foram decorados com 

as obras dessa azulejaria, com temas que fazem alusão a paisagens urbanas naturais, 

embarcações, dentre outras. Destacamos algumas obras que fazem parte do mapeamento 

elaborado pela pesquisadora Neila Dourado Gonçalves Maciel em 2009. Vale ressaltar que 

muitos painéis apresentam um bom estado de conservação e qualidade pictórica, assim como 

mostram as figuras subsequentes: 4,5,6,7,8 e 9.  

 A imagem abaixo apresenta o painel instalado na lateral direita do Elevador Lacerda, 

no tamanho 2,20m x 4m, transmitindo para o público cenas que refletem alguns dos principais 

produtos da história na economia baiana (Petróleo, cana-de-açúcar, cacau, sisal e fumo).  

 

.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida a figura 5 apresenta algumas imagens que decoram o prédio do edifício 

Nazaré, as imagens retratam paisagens como palácios, pontes, casas e uma igreja, e ao fundo 

algumas árvores, supõem-se que o artista quis retratar um dado momento daquele lugar, nota-

se que as cores se repetem, e também o efeito de ângulo. 

Figura 4: “Riquezas da Bahia”. 
Fonte: https://www.destinosporondeandei.com.br/salvador-patrimonio-unesco/ 

 

https://www.destinosporondeandei.com.br/salvador-patrimonio-unesco/
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A imagem acima retrata uma cena secular, que pode ter sido copiada de algumas 

pinturas renascentistas, onde é apresentado personagens saldando uma mulher com uma 

auréola em volta da cabeça, na pintura predomina apenas duas cores: branca e azul.  

Figura 5: “Marcos da cidade de Nazaré”. 

Fonte: Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador (2009). 
 

 
 

Figura 6: “Os milagres das rosas”. 

Fonte: Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador (2009). 
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Neste quadro o tema proposto retrata a natureza, apresentando uma realidade 

vivenciada por animais típicos de clima frio. Em primeiro plano têm-se três espécie urso 

polar, pinguim e uma foca, em seguida alguns moradores como iglus, e no fundo os paredões 

formados por gelos. A paisagem apresenta algumas cores azuis, verde, cinza e branco, 

enquanto os animais tons naturais, preto, amarelo, marrom e cinza.  

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: “Alaska”. 

Fonte: Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador (2009). 

 

Figura 6: “Saveiros” 

Fonte: Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador (2009). 
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O tema da pintura apresentado acima faz alusão ao mar com o céu nublado que 

contempla parte da cena em cores azuis, verde e branco, em detalhe são exibidas embarcações 

com saveiros e barcos, retratando pescadores, sendo os que foram os mais recorrentes de 

acordo ao mapeamento realizado por Maciel (2009).  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, nota-se uma variação em temas e tons cromáticos e policromáticos bem 

explorado pelo artista, que demonstram os desenhos com ângulos em profundidade e 

linearidade em planos diferentes, assim como mostrada nesta paisagem bucólica.   

 

3.1 OS PAINÉIS AZULEJAR DA MATRIZ DE CONCEIÇÃO DA FEIRA E SÃO 

GONÇALO DOS CAMPOS. 

 

 Partindo de a investigação sobre autoria dos painéis azulejares instalados na Igreja 

Matriz de Conceição da Feira - Bahia, nosso objeto principal de estudo, onde optamos em 

realizar um estudo abordando questões sobre conservação de bens artísticos, e a análise 

iconográfica14 das pinturas: (Fuga para o Egito e Sagrada Família). Foi possível constatar ao 

longo desta pesquisa, outros trabalhos produzidos pelo mesmo autor que assina as pinturas 

 
14 ‘Iconografia’: É o ramo da história da arte que trata do tema ou mensagem das obras em contraposição à sua 

forma. 

Figura 7: “Vulcão Vesúvio”. 

Fonte: Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador (2009). 
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com “Az”. Artísticas Urbán, instalados também na Matriz da cidade de São Gonçalo dos 

Campos, cidade vizinha, ambas subordinadas à arquidiocese de Feira de Santana. 

 Nessa dimensão de encomendas produzidas e instaladas a partir da década de 1960 - 

1970, as referidas paróquias ainda permanecem com escassez de fonte bibliográfica, ou algum 

tipo de escritos artísticos, cartas, documentos de contratos relativos a encomendas e 

pagamentos que forneça alguma informação pertinente.  

 Conforme Argan e Fagiolo, argumentam em seu livro “Teoria da Arte”15, destacam o 

quanto é importante pesquisar e conhecer um pouco sobre o processo artístico, os desenhos 

que documentam, e as primeiras ações de preparação das obras para se criar a história em 

torno da produção do artista. Assim, foi necessário o relato de alguns entrevistados que foram 

testemunhas importantes há época, e que guardam em suas memórias algumas informações 

acerca desse artista.  

Isso se afirma nas palavras de um antigo morador que conheceu um pouco do processo 

dessa azulejaria. Nosso entrevistado, cita como ocorria a produção dessas peças, bem como 

descreve como as pinturas dos painéis tinha um papel importante para aqueles que as 

observavam nas Igrejas.     

“A oficina funcionava no andar superior de sua residência, onde pude ver de perto o 

processo de criação. Pois, a produção era totalmente manual, demandava bastante 

trabalho e dedicação, sendo que a sua maior preocupação era a queima das peças, na 

qual ele pintava as imagens, e logo em seguida colocava dentro do forno, momento 

pelo qual era fixada a pintura nas peças. De fato, o resultado final era bonito e 

satisfatório. Assim, Urban tinha esse dom de pintar e transforma o azulejo em 

excelentes painéis, que retratavam a vida e os milagres de São Gonçalo do 

Amarante, chamando atenção de todos aqueles que observavam e visitavam a igreja 

aqui na cidade”16 (Professor Edvaldo Daltro, 78 anos, residente em São Gonçalo 

dos Campos).  

 Os relatos acima fazem parte da memória vivenciada por este morador que contribuem 

com muitas pesquisas sobre as historicidades locais deste município, sendo imprescindíveis 

no levantamento sobre azulejaria em evidência.   

     
     

 

 

 
15 ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio: “Guia de História da Arte”. Lisboa, Editorial Estampa, 1992. 

P.23 
16 Entrevista realizada por Nadson Silva, em São Gonçalo dos Campos, dia 01 e dezembro de 2018.  
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Na imagem seguinte podemos observar a assinatura com marca de registro da 

azulejaria desse artista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cujo intuito é demonstrar a importância que essa pesquisa aborda, com a intenção em 

estudar e valorizar estas obras corroborando com o pensamento de Argan e Fagiolo, em que, 

“o valor artístico de um objeto é aquele que se evidência na sua configuração visível ou como 

vulgarmente se diz, na sua forma”17. Portanto, o nosso olhar artístico, sob as experiências, 

somadas à maneira como interpretamos determinada comunicação visual são fatores 

importantes que nos ajudam a dar valor e sentido a algo.   

 Nessa perspectiva, tanto as obras de representação religiosa, quanto os temas livres, de 

fato se tornaram galerias em espaços abertos, e que, demonstram uma qualidade plástica nas 

pinturas, mesmo em meio a tantas outras produções artísticas, que nos remetem a observação 

e reflexão a cerca de um fato ou momentos históricos que foram importantes a determinada 

época passado aos dias atuais.  

 

 

 

 

 
17 ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio: Guia de História da Arte. Lisboa, Editorial Estampa, 1992.p.14. 

Figura 8: Assinatura do artista Urban. 

Foto: Nadson Silva, 2019. 
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3.2 DAS INFORMAÇÕES LEVANTADAS A PARTIR DAS ENTREVISTAS  

 

Como já fora abordado anteriormente sobre a falta de documentos biográficos, 

estabelecemos para a base deste trabalho os relatos nas entrevistas concedidas por pessoas que 

tiveram contato próximo com essa arte, as quais, foram expectadores desta época em 

Conceição da Feira e em São Gonçalo dos Campos, cujos relatos foram imprescindíveis para 

a confirmação dos fatos entre as décadas mencionadas. Além da fala de duas pessoas que 

manifestaram o interesse nesse levantamento bibliográfico, anexado na pesquisa. 

Elaboramos algumas questões aos quais pudesse ser respondida, assim enumeramos 

entre quatro perguntas para sabermos como ocorreu o contexto ligado a arte que este artista 

produziu. A primeira, se referia a saber dos entrevistados, “Sobre os painéis; comentando um 

pouco sobre eles”, na segunda questão tentamos compreender um pouco sobre “qual era a 

opinião, sob a importância que eles davam aos azulejos”. O terceiro questionamento 

buscamos conhecer através das palavras dos entrevistados “sobre o que sabiam do artista e se 

conheciam seu trabalho”, na última questão buscamos entender. “sobre a data da instalação 

dos azulejos, se tinham alguma recordação dessa memória, ou se na época ouviram falar 

sobre alguma reforma daqueles painéis, e quem tinha sido o responsável por iniciá-la”.     

Nosso planejamento ocorreu dentro de questões simples no intuito de uma abordagem 

acessível, no entanto, no decorrer desse processo decidimos por abandonar o roteiro 

planejado, pois dentro desse aspecto as respostas foram se tornando ricas trazendo uma 

memória fiel, sobre Urbán, bem como seu processo de trabalho, a instalação dos painéis etc.  

Diante disso o roteiro foi satisfatório, e as entrevistas comporão um lugar significativo 

em contribuição a essa pesquisa.    

De acordo aos entrevistados: 

Ao entrevistar o Professor Edvaldo nos dedicamos a explorar a trajetória desse artista 

e seu comprometimento com a arte no processo de instalação, ao nos contar como ocorrei, ele 

nos diz:  

 

“Com relação ao artista Urbán, esse Urbán, na década de 1960, ele foi requisitado 

pelo pároco Josemir Valverde, para fazer a reforma dos azulejos da igreja. A nossa 

Igreja Matriz possuía azulejos portugueses muito bonito, mas, com o decorrer do 

tempo esses azulejos foram danificados, algumas retirados e roubadas, e a igreja 
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ficou com painéis totalmente danificados. Então, diante esta realidade, o pároco 

Josemir Dias Valverde, precisando fazer uma nova reforma na parte da igreja, ele 

descobriu Urbán em Salvador, que tinha uma moradia ali no porto da Barra e nessa 

casa de morar ele tinha também a sua oficina de trabalho. A grande preocupação 

dele era colocar imagens em azulejos e através de um processo de queimação, ele 

conseguia fixar a pintura no azulejo, e hoje São Gonçalo possui toda a sua área 

interna revestida de azulejo pintado com puro Urbán, trazendo assim, algumas 

informações sobre a vida de São Gonçalo, os milagres que São Gonçalo e sua 

realização como missionário lá em Amarante, na cidade que fica no norte de 

Portugal. Urbán tinha esse dom de pintar e transformar o azulejo em painel que 
pudesse chamar atenção de todos aqueles que observavam” 

(Professor Edvaldo Daltro, 78 anos, residente em São Gonçalo dos Campos. Dia 

01 de Dezembro de 2018)18 

 

 

Quando entrevistamos o Sr. Djalma, pudemos perceber o quanto ele foi saudoso as 

memórias quando esses azulejos foram instalados, nos dizendo o seguinte: 

 
 

“Me lembro bem quando foi colocado aqueles azulejos ali na igreja, foi na época do 
padre Mato Grosso, e o artista foi um argentino, que veio trabalhou e morava em 

Salvador. Pude presenciar desde a chegada destes materiais, que estavam dentro de 

várias caixas, e durante os dias em que foram colocados pelo artista e alguns 

pedreiros, na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, formando cada desenho, que 

era a coisa mais linda da época”19 

(Djalma Farias Bastos, 80 anos, residente em Conceição da Feira). 
 

 

A professora Zezé fez um breve resumo de sua relação com o artista, ao ser 

perguntada como foi essa conexão com o artista:  

 
“Ele foi meu amigo, trabalhava em Salvador, e fiz parte da comissão dos festejos, na 

época realizamos alguns eventos para arrecadação de fundos... e dos pedidos das 

encomendas, conforme os temas dos painéis, alusivos ao padroeiro São Gonçalo”20 

(Professora Zezé, em São Gonçalo dos Campos. Dia 16 de junho de 2018). 

 

Sobre o processo de trabalho do artista nas Cidades de São Gonçalo e Conceição da 

Feira, Dante nos revelou que:  

“Urban era argentino, morou em Salvador. Pois, fazia seus trabalhos de pinturas nos 

azulejos e depois colocava cada peça dentro do forno especializado pra cozimento... 

lembro-me que foi no mesmo ano em que eu fiz meus trabalhos artísticos da Matriz 

de São Gonçalo dos Campos, que os azulejo foram colocados e depois daí foi em 

Conceição da Feira que Urbán fez a decoração”21 (Dante Lamartine, em 

Cachoeira, 2018).   

 

 Estes relatos foram de fundamental importância, por tratar o lugar e as memórias, além 

de afirmar as histórias que comporão o imaginário social de uma determinada época. Os fatos 

até aqui, e que até o momento encontra-se uma lacuna por falta documentos nessas Igrejas. A 

 
18 Entrevista realizada por Nadson Silva, em São Gonçalo dos Campos, dia 01 e dezembro de 2018. 
19 Entrevista realizada por Nadson Silva, em Conceição da Feira, dia 07 e dezembro de 2018. 
20 Relatos da Professora Zezé, em São Gonçalo dos Campos. Dia 16 de junho de 2018 
21 Relatos do artista Dante Lamartine, em Cachoeira, 07 de dezembro de 2018. 
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partir de então, este trabalho abre espaço para novas pesquisas que possam agregar e 

reconstruir as informações sobre o trabalho da azulejaria e seu artista, bem como a forma 

como foram produzidas as obras. 

 Entretanto, percebe-se que esse artista soube explorar com riqueza de detalhes os 

temas ligados a religião, com um ótimo apelo estético e pictórico, por meio dos traços bem 

definidos, adornados com os arabescos na cor azul que realçam as pinturas.  

 

3.3 SOBRE O ACERVO INSTALADO NA IGREJA MATRIZ EM SÃO GONÇALO 

DOS CAMPOS 

 

 A falta de documentação sobre as obras sacras é um fator recorrente o que dificultou o 

levantamento do nosso objeto de estudo. Com isso, foi realizada levantamentos também em 

outros estabelecimentos locais. Porém. sendo encontrado apenas um pequeno indício através 

do Jornal “A RAZÃO”22 veículo de importante comunicação que contribuiu com a 

informação na cidade e região em seu folhetim registrado sobre o Ano 33, no dia 11 de agosto 

de 1964, sob o número 951, ao mencionar a reforma das paredes da Matriz com novas 

decorações.     

 Segue abaixo dois exemplos de painéis que fazem parte do conjunto instalado na 

Matriz de São Gonçalo dos Campos, com simbologia e temas cristãos:  

 
22  Jornal “A RAZÃO”. S. Gonçalo dos Campos, BAHIA, 11 de agosto de 1964. NUM. 951, ano 33.    
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O incenso representa um importante gesto simbológico dentro da celebração da missa, 

assim como ressalta no livro do Apocalipse, onde São João descreve: “A fumaça dos 

perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos, diante de Deus”.23   

 O painel acima encontra-se instalado na lateral direita do altar Mor, esta pintura, 

apresenta um turíbulo, recipiente de metal que é usado para queima do incenso, este processo 

é representado através das luzes e do movimento das fumaças, ascendem formando um 

círculo e no meio as letras que simbolizam o Alfa e o Ômega, e logo abaixo nota-se a 

assinatura do autor. 

 
 

 
23 “A Bíblia Sagrada Sagrada.” Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Revista e Atualizada no 

Brasil. 2 ed. Barueri – SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999. P 201, Apocalipse (Cap 8, Vers 4)  

Figura 9: “Incenso”  

Foto: Nadson Silva, 2017. 
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 Na figura 12, a pintura apresenta uma das principais virtudes alcançadas pelo frei 

Gonçalo do Amarante, durante a sua vida sacerdotal. Segundo a tradição da igreja; frei 

Gonçalo passou uma Quaresma inteira a pão e água e suplicou fervorosamente a Nossa 

Senhora que lhe alcançasse uma graça. Diz-se que a Virgem Maria lhe apareceu e lhe disse 

que procurasse a ordem em que iniciavam o seu Ofício com a Saudação Angélica ou Ave-

Maria.24 

 Neste painel, a cena é composta por três personagens: em primeiro plano o frei 

Gonçalo, em segundo plano a aparição de Maria com o menino no colo, que apareceram numa 

visualização espiritual. Outros elementos compõem a leitura desse quadro é a ponte que 

passar sobre o rio, além da cidade, e de um muro próximo ao Frei, um cajado que tem alguns 

significados na bíblia como, pastor, líder. Por fim, constata-se a decoração dos arabescos 

azuis que reforçam com precisão a qualidade linear do desenho. 

 
 
 

 
24 Sobre a vida de São Gonçalo, Disponível em: 

http://saogoncalocontagem.arquidiocesebh.org.br/paroquia/padroeiro/%20Acesso%20dia%2004/06/2019 

Acesso em: 04. jun.2019 

 

Figura 10: “Suplica a Nossa Senhora”.   

Foto: Nadson Silva, 2017. 
 

http://saogoncalocontagem.arquidiocesebh.org.br/paroquia/padroeiro/%20Acesso%20dia%2004/06/2019
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Na cena que é exposto na figura 13, é descrito o momento da “preparação para o 

sepultamento de Jesus”, mencionado nos evangelhos: (João19: 38-40). Após pedi o corpo de 

Jesus a Pilatos, José de Arimatéia, comprar linho fino para envolver em faixa o corpo, e 

Nicodemos vem ajuda-lo trazendo as misturas de mirra e aloés, tomaram o corpo de Jesus, 

envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação 

para o sepulcro. Ainda nesta cena, nota-se a presença de Maria, João Evangelista e Maria 

Madalena, que tornam este momento de grande lastima através de suas expressões pela dor da 

perda.  

 As expressões artísticas alcançadas por este artista, dialogam com o imaginário das 

pessoas ao passo em que contextualizam certos fatos e contos históricos que deram origem ao 

surgimento desses municípios e as devoções a seus padroeiros.   

 Conforme o documento do Sacrosanctum Concilium, Constituição sobre a Sagrada 

liturgia, no Capitulo VII, sobre a Dignidade da Arte Sacra, no artigo 122:  

 

Entre as mais nobres atividades do espírito humano estão, de pleno direito, as artes 

liberais, e muito especialmente, a arte religiosa e o seu mais alto cimo, que é a arte 

sacra. Elas espelham, por natureza, a infinita beleza de Deus a ser expressa por certa 

forma pelas obras humanas, e estarão mais orientadas para o louvor e glória de Deus 

Figura 11: “Lamentação de Cristo”.   
Foto: Nadson Silva, 2017. 
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se não tiverem outro fim senão o de conduzir piamente e o mais eficazmente 

possível, através das suas obras, o espírito do homem para Deus.25 

  

 Desta forma, percebemos a grande importância da arte para com a representação do 

sagrado, fazendo esse elo entre o olhar humano para as coisas do supremo. A referida 

Constituição, afirma a ação da igreja em apoiar a arte ao tempo, e em jugar-se no direito de 

escolha entre as obras que mais estivessem de acordo com a fé, piedade, e tradição e que 

melhor pudessem servir ao culto.26 

3.4 O ACERVO DA IGREJA MATRIZ EM CONCEIÇÃO DA FEIRA    

 

 Conforme afirma o Senhor Djalma Farias “A decoração das paredes da Matriz, foi 

realizada pelo pároco Antônio José Cerqueira Mato Grosso, durante a sua administração 

entres as décadas de 1960 a 1970”. Contudo, percebemos a importância de um artista quando 

seus dons são colocados a serviço da representação do sagrado, este, passa a ser 

compreendido não somente com os olhos da fé, e sim como um produto artístico e cultural a 

ser reconhecido e estudado no município.  

De acordo com o Concilio do Vaticano II, 1960. 

 

Ao artista cristão se pede, portanto, um compromisso particular: o de representar a 

realidade criada e, através dela, esse “mais além” que a explica, funda, redime. A 

arte figurativa não deve tampouco temer como inativa “narração”, a arte é sempre 

narrativa, tanto mais quando se põe a serviço de uma história que sucedeu em um 

tempo e um espaço.  (Concilio Vaticano II, 1960).27 

 

 A partir deste Concílio, a contratação de serviços para ornamentações seguia esta 

orientação como critério. Assim, custavam a saber a forma como os artistas expressavam seus 

dons na representação da fé, algo invisível e sagrado, de maneira que o público possa absorver 

as imagens.      

 
25 Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium. Sobre a Sagrada Liturgia. Disponível em: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19631204_sacrosanctum

-concilium_po.html Acesso em:  04.abr.2019. 

 
26 Idem, Acesso em: 04.abr.2019  
27 Idem, Acesso em: 04.abr.2019 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html
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O acervo da Matriz de Nossa Senhora da Conceição é um ambiente convidativo a 

contemplação de pinturas que remetem a passagens bíblicas, mariana, símbolos litúrgicos e a 

vida de Jesus. Composto por um total de 27 painéis, em cores variadas, cujos desenhos foram 

distribuídos a partir do coro e o arco do cruzeiro cada extremidade com apenas um, sendo a 

grande parte na nave e o altar mor.  

 Em razão da falta da documentação, optamos em elaborar um mapa básico da planta 

baixa, para facilitar a localização dos painéis, conforme o tema e o lugar instalados. 

 

 

 

 

Tabela descritiva dos painéis da Igreja Matriz de Conceição da Feira - BA 

Figura 12: Planta baixa da localização dos painéis da Matriz de Nossa Sª. da Conceição. 

Fonte: Nadson Silva, 2018  
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Nº do Painel Tema Tamanho Local Rodapé do 

painel 

Obs: 

Painel-01 Deus pai e Jesus a 

sua direita 

Altura 00m X 

0,00cm Largura 

Arco do 

cruzeiro 

  

Painel-02 Sta. Cecilia com a 

Harpa 

Altura 1.50m X 

0.92cm Largura 

Coro    

Painel-03 Arcanjo S. Rafael Altura 2,65 X 

0,70cm Largura 

Entrada da 

nave 

 PP, BD, PT, MR 

Painel-04 Arcanjo S. Miguel Altura 2,65m X 

0,70cm largura 

Entrada da 

nave 

 BD 

Painel-05 José com menino 

Jesus 

Altura 2,46m X 

0.60clargura 

Porta 

esquerda 

 BD 

Painel-06 Maria com menino 

Jesus 

Altura 2,46m X 

0.60clargura 

Porta direita  BD 

Painel-07 Divina Pastora Altura 2,46 m X 

1,50m largura 

Nave-lado 

esquerdo 

 PD 

Painel-08 Anunciação do 

Anjo 

Altura 2,86m X 

2,80m largura 

Nave Pomba sobre 

a flor 

OS, PP 

Painel-09 Fuga para Egito Altura X largura Nave  PD, MR 

Painel-10 Sagrado Coração 

de Jesus 

Altura 1,84m X 

0,30cm Largura 

Nave  OS, MR 

Painel-11 Ramos de lírio Altura 1,84m X 
0,30cm Largura 

Nave   

Painel-12 Ramo de lírio Altura 1,84m X 

0,30cm Largura 

Nave   

Painel-13 Sagrado coração Altura 1,84m X 

0,30cm Largura 

Nave  PS 

Painel-14 Sagrada família Altura 2,80m X 

2,80m largura 

Nave  OS, MR 

Painel-15 Maria mãe da 

igreja 

Altura 2,83m X 

2,30m largura 

Nave Cálice 

sagrado 

PP 

Painel-16 Pedagogia de 

Maria 

Altura 2,90m X 

1,40m largura 

Nave  MR 

Painel-17 Batismo de Jesus Altura 2,30m X 

4,29m largura 

Nave  PT 

Painel-18 Trecho do oficio de 

Maria 

Altura 1,84m X 

0,77cm largura 

Altar-Mor   

Painel-19 Pães e peixes no 

sexto 

Altura 2,89m X 

0,55cm largura 

Altar-Mor   

Painel-20 Jesus e os 

discípulos 

Altura 2,10m X 

1,39m largura 

Altar-Mor Pães e peixes  PS 

Painel-21 Entrega das chaves 

a Pedro 

Altura 2,10m X 

1,39m largura 

Altar-Mor Pombas Esp. 

Santo 

 

Painel-22 Pedro com as 
chaves 

Altura 2,10m X 
1,39m largura 

Altar-Mor O cordeiro  

Painel-23 Coroação de Maria Altura 2,10m X 

1,39m largura 

Altar-Mor Pomba Cáli. 

Sagrado 

 

Painel-24 Assunção de Maria Altura 2,10m X 

1,39m largura 

Altar-Mor Casal de 

pavão 

 

Painel-25 Enterro de Maria Altura 2,10m X 

1,39m largura 

Altar-Mor Cálice 

sagrado 

 

Painel-26 Cacho de uva Altura 2,89m X 

0,55cm largura 

Altar-Mor   
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4. OS PAINÉIS ANILISADOS 

 

 Dos painéis catalogados acima elegemos apenas dois: Painel 15, “Fuga para o Egito”, 

e o painel 16, “Sagrada Família e pedagogia de Jesus”. A priori, esse recorte considerou a 

importância do tema da Sagrada Família, por se tratar de um tema pouco citado nos 

evangelhos. Pois, através desta representação o espectador consegue fazer uma breve leitura 

de como poderia ter sido alguns momentos desta família, e os ensinos que Jesus recebia 

quando criança. Além disso, chama atenção neste painel a composição artística nos planos 

apresentados na cena que diferencia um pouco de outros trabalhos de mesmo tema, e também 

a sua dimensão e suas cores. Vale ressaltar que estes mesmos requisitos valeram também para 

escolha do painel 13.    

 Portanto, essa analise iconográfica tem sua importância que oferece visibilidade a 

diversos estudos da imagem para pesquisas que venham contribuir dentro deste acervo, 

abordando sua importância para nível de tombamento dado a seu valor histórico religioso.  

 

Observações: Peça Solta= PS, Peça Trincada= PT, Mancha de Rejunte= MR  

Peça Perfuração = PP, Peça Diferente= PD, Borda Danificada= BD.  

Figura 13: “Fuga para o Egito”. 

Foto: Nadson Silva, 2018.  
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 A Fuga para o Egito é relatada conforme o Evangelho de Matheus, em que é dito 

que, “Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: 

Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois, 

Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua 

mãe durante a noite, e partiu para o Egito”28 

 Conforme Reau (2000) está cena é basicamente composta por três personagens: José, 

Maria com o menino Jesus no colo, montada em um jumento. Mas, ao longo dos séculos, 

houve variações iconográficas que passou então acrescentar mais personagens, tais como: um 

anjo guia o menino Jesus a carregar o globo cruciforme. A partir do século XIII, aparecem 

outras interpretações que retratam José carregando o menino em seus ombros. 

 Localizado na nave, entre o púlpito e o altar de São Benedito, o painel representado 

na figura 15, apresenta uma síntese básica, onde aparecem os três personagens; José que vai 

à frente guiando o burro, e com o olhar atento e cuidador, trazem no ombro um cajado e um 

cesto, Maria sentada sobre o lombo do animal, com suas vestes na cor azul, carrega em seu 

colo o menino Jesus que apresenta uma aureola sob a cabeça, e por fim o burro branco, que 

tem grande significado bíblico, transporta em seu lombo um cesto com utensílios e uma 

esteira. Também podemos observar, que neste trajeto há presença de algumas árvores, 

pequenas elevações no solo, pedras, algumas casas, e no fundo um horizonte com algumas 

pirâmides que simbolizam a região do Egito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 “A Bíblia Sagrada.” Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Revista e Atualizada no Brasil. 2 

ed. Barueri – SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999. P 3 (Matheus. Cap. 2, Vers. 13,18) 
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Figura 14: “Sagrada família e a pedagogia de Jesus” 
Foto: Nadson Silva, 2018. 

  

 O tema da Sagrada Família, é basicamente apresentado em um dos textos do 

Evangelho de Lucas (2, 41- 52), onde narra um momento da participação da família na festa 

da Páscoa, o menino Jesus no meio dos mestres das leis demonstrando sabedoria, em seguida 

eles retornam para sua casa em Nazaré, onde seus pais o educavam e percebiam o quanto 

Jesus crescia com muita sabedoria e graça de Deus. 

 De acordo ao estudo icnográfico de Reau, essa família era representada com: A Santa 

Ana, a Virgem Maria e entre elas o menino Jesus. Esta definição reforçava o valor materno, 

dos quais, os ensinamentos foram às bases essências. Posteriormente ao período do 

renascimento e da Idade Média, esta representação foi mudada, e são José passa a ser avó de 

Jesus. “Assim, a família de Nazaré, passa a ser bastante retratada no mundo da arte, 

principalmente na pintura com cenas da natividade e fuga para o Egito, aumentando a 

devoção no mundo”29  

 Esta figura 16 ainda apresenta uma fase pouco citada na Bíblia, mas com grande 

importância, que é a questão da educação e laços afetivos transmitidos pelos pais. Numa casa 

simples, percebemos que Maria está sentada, com um livro aberto conversando com o 

menino, no canto inferior direito um instrumento de tear, feito de madeira. Ao passo em que 

 
29 REAUL, Louis. Iconografia Del Arte Cristiano: Nuevo Testamento. Tomo. V.2. Espanha, Editora, Ediciones 

Del Serbal, 2000, p. 153 
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José se encontra no lado esquerdo da tela, junto a uma bancada, e traz em sua mão um 

instrumento de carpintaria e ao mesmo tempo participando do diálogo. Neste resumo visual, 

podemos compreender especificamente um pouco das funções deste casal, uma vez que Maria 

herdou de sua mãe os ensinamentos e passa a transmiti-los. 

 

5. SOBRE A QUESTÃO DE PRESERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS NO 

MUNICÍPIO 

 

 O Instituto do Patrimônio Artístico da Bahia (IPAC) chama atenção para as ações de 

preservação de bens a partir da descentralização do estado para com os municípios. Através 

desse apoio, torna-se de fundamental importância a abordagem dessas questões de forma que 

os gestores se preocupem mais com a valorização e preservação de sua cultura local. Nesse 

ponto de vista, o conjunto azulejar em estudo ainda não passou por nenhum tipo de processo 

de reconhecimento como bem artístico cultural a nível municipal. 

 Maria Cecília Londres Fonseca, em seu livro: O Patrimônio em Processo30. Publicado 

em 2005, leva em consideração dois valores arraigados num patrimônio, sendo eles: O valor 

econômico como bem imóvel, e o valor cultural. Entretanto, a política da preservação do 

patrimônio vai além da ação de proteção, pois, torna-se indispensável à ação dos atores 

sociais, os processos de produção enquanto prática social.   

 Segundo o IPHAN, o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos 

saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à 

identidade desse povo. De acordo com a Constituição Federal Brasileira31, em seu Art. 216, o 

patrimônio cultural é:  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - As formas de expressão; 

II - Os modos de criar, fazer e viver; 

 
30 FONSECA, Maria Cecília L. O Patrimônio em Processo: Trajetória da política federal de preservação no 

Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Minc- Iphan, 2005, p.40-41. 
31 BRASIL. Constituição (1988). “Constituição da República Federativa do Brasil.” Brasília, DF: Senado 

Federal: Centro Gráfico, 1988. Cap. 5, P. 39 
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III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 
V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação32 

 
 

 Nessa perspectiva, a referida pesquisa chama atenção aos possíveis meios a serem 

elaborados, visando à questão de bens e a política de tombamento, tanto para a arquidiocese 

quanto a aplicabilidade da Lei Orgânica que versa sobre o Bem Municipal, Cultural, e de 

Educação e Esporte, em Conceição da Feira. “O Poder Público, com a colaboração da 

comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural municipal, por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e outras formas de acautelamento e preservação”.33 

 Ainda sobre a política de preservação do IPHAN, é importante destacar seu Decreto nº 

9.238, de 15 de dezembro de 2017, que discorre sobre a Política de Patrimônio Cultural 

Material (PPCM)34 que traz em seu escrito um conjunto de medidas que podem ser 

implementadas com o engajamento e participação que não dependem somente do Estado, e 

sim das esferas municipais e da população.   

Assim, cabem as diretrizes aplicáveis aos processos institucionais como requisitos:  

 

Art. 6º As ações e atividades relacionadas com a preservação do patrimônio cultural.  

material estão organizadas a par5r dos seguintes processos institucionais: 

I - Educação Patrimonial 
II - Identificação 

III - Reconhecimento 

IV- Proteção 

V - Normatização 

VI - Autorização 

VII - Avaliação de Impacto 

VIII - Fiscalização 

IX - Conservação 

X - Interpretação, Promoção e Difusão.35  

 

 

 De fato, atuações através das normas citadas acima podem garantir uma política de 

proteção sobre os azulejos decorados da Igreja Matriz em Conceição da Feira, uma vez que 

 
32 (IPHAN) “INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL”. PORTARIA Nº 375, 

DE 19 DE SETEMBRO DE 2018.  
33 Art. 160-B, Lei Orgânica Municipal de Conceição da Feira-Bahia, p.82, 2010.   
34 Portaria nº 375 de 19 de setembro de 2018. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/portaria3752018sei_iphan0732090.pdf Acesso dia 17.jan.2019  
35 (IPHAN) “INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL”. PORTARIA Nº 375, 

DE 19 DE SETEMBRO DE 2018.  

 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/portaria3752018sei_iphan0732090.pdf
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apresentam certos danos em sua estrutura física, além da escassez dessas medidas, que ainda 

não foram adotadas.       

5.1 SOBRE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

 

 Durante a identificação e análise do acervo, foi possível constatar algumas 

irregularidades que aos poucos vem comprometendo o estado de conservação dos azulejos, 

uma vez que já houve intervenções em função de algumas reformas das paredes. Em 

consequência dessas ações, foi alterado as bordas dos azulejos através de cortes bruscos sobre 

o contorno dos desenhos de arabescos que adornam as imagens.   

Abaixo algumas imagens registradas em que mostra o estado de conservação das peças 

azulejares:  

 

 

 

 

 

                                                              
 

 
    Figura 18                                                    Figura 19                                                              Figura 20                                                               

Figura 15 
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                                     Figura 21                                                                Figura 22 

 

Figura 17: Borda faltando peça. Figura 18: Detalhe das marcas de perfurações, e está faltando uma peça. 

Figura 19: Peça danificada. Figura 20: Peça perfurada. Figura 21: Mancha de rejunte, e borda danificada. 

Figura 22: Detalhe da peça de outro painel que foi retirado em função de uma reforma nesta parede, além de 

manchas de rejunte.      

  

 Embora esses detalhes sejam visíveis em alguns destes painéis, a maioria ainda 

apresenta um bom estado de conservação e qualidade no vidrado ou esmalte das peças. Mas, 

ainda há um certo risco de as peças se soltarem em função da pouca qualidade do reboco de 

algumas paredes devido ao tempo de durabilidade, como nos exemplos mostrados nas figuras.  

Danos encontrados nos painéis:  

▪   Ausência de peças em alguns painéis; 

▪   Azulejo trocado, ou recolocado de forma errada;  

▪   Peças soltas provocado por defeito no reboco das paredes; 

▪   Preenchimento de local com argamassa; 

▪   Peça mal colocada; 

▪   Peça com defeito de fabricação; 

▪   Peças com fissuras e/ou perfurações; 

▪   Manchas nos vidrados, causada por adesivos, massa corrida, tintas, etc.                                                         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Pesquisar a arte na azulejaria possibilita investigar um pouco as memórias e 

experiências do passado histórico. No recorte temporal desta pesquisa, percebe-se que em 

muitos casos, que a produção artística azulejar a partir da década de 1960, carece de 

documentação ou estudo técnico. Assim como os painéis e Max Urban, que apresentam essa 

dificuldade bibliográfica, restando apenas às informações coletadas com algumas pessoas que 

tiveram contato com o autor na produção de suas obras. 

  Nosso objetivo geral não foi atendido, uma vez que a pesquisa teve como intenção 

reunir fontes bibliográficas ou algum estudo realizado sobre seus acervos artísticos nas 

paroquias, não se tem encontrado nessas igrejas, e nem nas instituições públicas visitadas, 

para se elaborar um contexto histórico geral dessa azulejaria. Além disso, não obtivemos êxito 

durante a visita de campo no local onde possivelmente funcionava esta fábrica.  

 Porém, no objetivo específico, foi possível a conclusão da decodificação iconográfica 

através do estudo teórico de Louis Reau, sobre a arte cristã. Além disso, relatamos sobre o 

estado de conservação do acervo, discutindo sobre a questão de políticas de preservação de 

bens artísticos dentro da arquidiocese e também ao nível municipal, baseado no IPHAN, e a 

Lei orgânica da cidade.  

 A metodologia exerceu um papel fundamental neste trabalho, podemos reconstituir 

com as visitas em campo, apenas nas Igrejas de Conceição da feira e São Gonçalo dos 

Campos as análises que enriqueceram esta pesquisa, retratado com muito esforço. Além disso, 

reforçamos o papel dessa arte em outras cidades da Região, como os painéis inseridos na cena 

urbana em Feira de Santana e Cachoeira inclusos à época citada acima. Por conta da 

facilidade e a distância entre as Igrejas foi possível à coleta de dados com alguns moradores 

que puderam conhecer esse artista durante as décadas que se seguiram, trabalhando nas 

reformas das paredes em que seu legado foi registrado.  

 Por fim, ressaltamos a importância deste trabalho tanto para a comunidade e a 

arquidiocese. Reforçamos que é necessária uma pesquisa com maior abrangência de pessoas 

entrevistadas, e uma expansão na investigação bibliográfica do artista, bem como a produção 

de painéis e a fábrica.  
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FONTES 

 

Fontes primária... 

Figura 4: Painel Azulejar, “Riquezas da Bahia”. Lateral direita da parte externa do Elevador 

Lacerda, Centro Histórico. 

Fonte: https://www.destinosporondeandei.com.br/salvador-patrimonio-unesco 

 

Figura 5: Painel Azulejar, “Marcos da cidade de Nazaré”. Edifício Cidade de Nazaré, Rua da 

Faísca nº 19, Dois de Julho, Salvador – BA.  

Fonte: Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador (2009 

 

 

Figura 6: Painel Azulejar, “Os milagres das rosas”.  Edifício Vendaval Bloco A, Rua 

Presidente Kennedy nº 118, Salvador - Ba. Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais 

Artísticos de Salvador (2009) 

 

Figura 16: Painel Azulejar, “Alaska”, Edifício Alaska, Rua da Faísca nº 30, Dois de Julho, 

Salvador - BA. Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador (2009) 

 

Figura 17: Painel Azulejar, “Saveiros”, Edifício Vendaval Bloco A, Rua Presidente Kennedy 

nº 118, Barra, Salvador. Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de Salvador 

(2009) 

 

Figura 18: Painel Azulejar, “Vulcão Vesúvio”, Edifício Nápoles, Avenida Sete de Setembro 

nº4213, Barra, Salvador - BA.  Projeto de Mapeamento de Painéis e Murais Artísticos de 

Salvador (2009) 

 

Figura 11: Painel Azulejar, “Incenso” parede do Altar Mó. Painel azulejar, da Matriz de São 

G. dos Campos – BA. 

 

Figura 19: Painel Azulejar, “Suplica a Nossa Senhora”.  Painel azulejar, da Nave, na Matriz 

de S. Campos – BA. 

 

Figura 13: Painel Azulejar, “Lamentação de Cristo” Painel azulejar, Sacristia da Matriz de 

S. Campos.  

 

Figura 20: Painel Azulejar, “Fuga para o Egito”. Igreja Matriz de Conceição da Feira, R. 

Calamar, Conceição da Feira – BA. 531.  

 

Figura 21: Painel Azulejar, “Sagrada família e a pedagogia de Jesus”. Igreja Matriz de 

Conceição da Feira, R. Calamar, Conceição da Feira – BA. 531. 
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desta Monografia]   
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Nome________________________________________________ Idade_____ 
Profissão________________________________________________________ 
Cidade__________________________________________________________ 
Data____/____/________ 
 
 

Questionário de pesquisa Metodológica 
 
 
1 Sobre os painéis; comente um pouco sobre eles: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2- Em sua opinião, qual a importância destes azulejos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
 
3- Sobre o artista Urbán? Você conhece? (  ) Sim  (  ) Não 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4- Sobre a data da instalação dos azulejos? Você lembra? ou já ouviu falar sobre 
esta reforma e quem foi o padre responsável?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Assinatura do entrevistado 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 

TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO: 

▪ ALICATADO - Composição decorativa constituída pela combinação de secções 

recortadas de azulejo de diferentes cores lisas, com múltiplas formas geométricas 

justapostas, segundo esquemas preestabelecidos. 

 

▪ ARESTA - (Técnica de decoração hispano - mourisca que consistia na aplicação do 

barro cru em moldes de madeira ou metal, formando arestas salientes, que isolavam os 

diversos esmaltes coloridos. Surge em Sevilha em finais do séc. XV, prolongando-se a 

sua utilização no séc. XVI, substituindo a técnica de CORDA SECA. 

 

▪ AZULEJO DE FIGURA AVULSA - Azulejo que contém em si mesmo todo o 

motivo principal - flores, frutos, animais, figuras humanas, barcos, cestos, construções 

variadas. Geralmente é decorado nos quatro cantos com pequenos ornatos que 

constituem elementos de ligação. 

▪ AZULEJO DE PADRÃO – padrão 

 

▪ AZULEJO HISPANO - MOURISCO – Designação dada geralmente ao azulejo 

produzido na técnica de CORDA SECA e de ARESTA, em Sevilha e Toledo nos 

séculos XV e XVI. 

 

 

▪ AZULEJO INDUSTRIAL - Designação dada ao azulejo fabricado em série, com a 

chacota e a pintura realizados por processos mecânicos. 

 

▪ CHACOTA - Objectos e peças cerâmicas que foram cozidas no forno uma única vez 

e ainda não apresentam vidrado. Para o caso específico da porcelana usa-se o termo 

biscoito. 

 

▪ CORDA SECA (técnica de) - Técnica de decoração hispano - mourisca que consistia 

em desenhar o contorno dos motivos decorativos com a mistura de uma substância 

gorda, geralmente óleo de linhaça e manganês, evitando assim que na cozedura as 

cores se misturassem. 

 

▪ ENGOBE - Preparado argiloso de consistência cremosa bastante fluida, de cor natural 

ou corada com óxidos metálicos, utilizado para decoração do corpo cerâmico.” 

 

▪ ESTAMPAGEM - Técnica de decoração que consiste na aplicação do desenho por 

meio de uma estampa ou decalcomania com ponteados no vidrado, numa só cor. 
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▪ ESTAMPILHAGEM - Técnica de decoração que consiste na colocação de uma 

máscara ou “estampilha” – papel oleado ou placa metálica -, com o desenho que se 

quer reproduzir sobre o azulejo. O motivo é pintado à trincha e, consoante o número 

de cores, assim varia o número de estampilhas. 

 

▪ FAIANÇA - Designação que tem origem na cidade italiana de Faenza, importante 

centro produtor e exportador de cerâmica desde o séc. XV. Actualmente, refere-se a 

um grande grupo de produtos cerâmicos de PASTA mais ou menos porosa, e mais 

frequentemente branca, recoberta por um revestimento de VIDRO com ou sem 

decoração. Inclui-se neste grupo uma grande parte das loiças utilitárias, de mesa e 

decorativas. v. MAJÓLICA. 

 

▪ FAIANÇA. Consistia no revestimento com vidrado estanífero da chacota, ficando a 

superfície preparada para se pintar directamente a decoração. Utiliza-se por vezes para 

designar exclusivamente as faianças de pasta corada. 

 

▪ MAJÓLICA - Designação com origem provável no nome da ilha de Maiorca, cuja 

produção cerâmica se teria estendido a Itália no séc. XV, adquirindo aí a designação 

de FAIANÇA. Consistia no revestimento com vidrado estanífero da chacota, ficando a 

superfície preparada para se pintar directamente a decoração. Utiliza-se por vezes para 

designar exclusivamente as faianças de pasta corada.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 MUSEU MACHADO DE CASTRO (Lisboa) Portuguese Institute of Museums – Glossário. Coimbra: [s.n.], 

2019. Disponível em:  

http://www.museumachadocastro.gov.pt/pt-PT/coleccoes/glossario/ContentList.aspx Acesso em 12.mai.2019. 

http://www.museumachadocastro.gov.pt/pt-PT/coleccoes/glossario/ContentList.aspx
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ANEXO II 

 

Breve Contexto sobre os painéis artísticos na Igreja Matriz de Conceição da Feira - BA 


