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Resumo 
 
A inspiração problemática veio de uma crônica de Cora Coralina em que narra 
a execução de condenado a pena capital. O trabalho versa sobre os ritos da 
morte em Goiás no século XIX, através das justificativas testamentárias. Essas 
propiciam elementos interessantes na compreensão do imaginário regional em 
torno da morte e destinos no além. As preocupações apresentadas pelos 
testadores mostram como as pessoas lidavam e cuidavam dos assuntos 
relativos à morte e, principalmente ao destino da alma. 
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Introdução 

Meu interesse pelo tema nasceu da observação de rituais ainda 

praticados na cidade que resido – Fazenda Nova-Goiás –. Depois de 

acompanhar um sem número de velórios e sepultamentos me despertei para 

algumas situações que a partir daquele instante soaram como indagações e 

para as quais não tinha respostas. Colocar o morto com os pés em direção à 

porta de saída da casa, a sua condução e entrada no cemitério no mesmo 

sentido, bem como o enterramento. Tais questões passaram a me “incomodar” 

e certo dia numa conversa informal com um ex-coveiro da cidade, fiz lhe 

algumas daquelas indagações. Esclareço que não se trata de formulações com 

base em estudos, visto tratar-se de uma pessoa com pouca instrução formal. 

Começou afirmando que simbolicamente os pés voltados para a porta de saída 

da casa indicavam primeiramente que são os pés que as pessoas usam para 

andar e também devia ser conduzido em sua última viagem. Da mesma 

maneira mostrava que ele estava saindo da casa e também entrando no 

cemitério, mas no cemitério seus pés ficavam voltados para o interior e não 

para a porta, pois, dali não ia sair como havia feito em sua casa. 

Tais explicações naquele instante foram satisfatórias, mas 

despertou-me a vontade de estabelecer uma pesquisa mais concreta. O ponto 

de partida surgiu da leitura de um trecho de “Estórias da casa velha da ponte” 



de Cora Coralina. Nesse livro ela narra uma crônica do assassinato do 

sargento-mor Antônio Luiz Brandão, Inspetor Interino da Real Fazenda. 

Segundo Cora sua bisavó teria assistido a execução e contava com riqueza de 

detalhes o fato. O executor do crime fora um boliviano de nome Miguel, que foi 

preso logo depois, confessando quem o havia contratado. O mandante foi 

morto pelos agentes de segurança quando este resistiu à prisão, era cunhado 

da vítima. Corre o processo contra o executante e a sentença é a pena capital 

por enforcamento. É deste ponto em diante o que mais me interessa, pois, no 

ato da execução do réu traz todo um ritual da morte em Goiás. Resolvi 

transcrever extratos do que escreveu Cora, acredito que isso permite uma 

melhor compreensão por parte do leitor. 

 

Na semana que precedia o ato final, a Irmandade se achegava mais do 
condenado no oratório. 

Cuidava da sua parte espiritual sem esquecer a parte material. 
[...] 

 A alimentação do condenado era pedida pelos Irmãos em casa 
de família que de boa vontade prestavam esta última caridade, mandando 
comida boa, abundante e variada, além de doces, geléias, frutas e 
cigarros. 

 Vinha o padre tantas vezes quantas pedisse o paciente. Ouvia 
missa ali mesmo rezada, recebia a Santa Comunhão. Por último, recebia a 
extrema-unção. Cumpria suas penitências. Agia a Irmandade, exortando e 
confortando o condenado para aquele duro caminho do céu. 

 No dia e hora aprazados, vestia-lhe o sambenito. Comparecia a 
Irmandade toda com seu hábito branco e capuz, sua bandeira branca 
desfraldada, o pendão e a cruz alçada. 

 Na frente da cadeia formava-se o cortejo. [...] 

 O cortejo dramático descia da cadeia com todos os sinos 
tocando finados. A Guarda Nacional com sua primeira linha formada. Ala 
dos Irmãos da Misericórdia metida nos seus balandraus, de velas 
apagadas na mão e com o responso e orações pelos mortos. No centro 
vinha o condenado, já purificado de todos os pecados, metido no 
sambenito e com a corda no pescoço. [...] 

 Atrás do cortejo, dois Irmãos da Misericórdia levam um caixão 
negro vazio, pobre, triste, sinistro onde recolheriam os restos do 
executado. [...] 

 [...]. O sino da Igreja da Abadia ali mais perto tocava finados. 
Respondia o Carmo, o Rosário, a Matriz, a Boa Morte. No alto do estrado, 
o condenado recebia de joelhos a absolvição in extremis. O padre o 
ajudava a se erguer e tomava seu lugar ao lado esquerdo com cruz alçada. 
[...] 



 [...]. Os Irmãos vestiam ali mesmo a mortalha, acomodavam o 
corpo no lúgubre caixão e enterravam mais tarde, ou no dia seguinte, fora 
do sagrado’. (CORALINA, 2000: 73-86).  

  

Aí estava colocado o problema. Interessava-me investigar os rituais 

de morte praticados em Goiás naquela época. Como se passavam os rituais de 

morte em Goiás? Qual o objetivo buscado na sua realização? Decidi então 

pesquisar os lugares e os ritos morte em Goiás a partir das justificativas 

testamentárias. Meu objetivo era traçar um quadro do comportamento da 

comunidade em relação à morte e aos cuidados que deveriam serem tomados 

no seu “enfrentamento”.  

No primeiro momento examinamos um bloco que envolve os anos 

de 1816 a 1841, contendo quarenta e oito documentos digitalizados; o segundo 

percorre o período de 1842 a 1852, com quarenta e dois; o terceiro de 1852 a 

1862, com quarenta e cinco; estes dois são fotocópias, todos pertencentes ao 

acervo do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central – IPEH-

BC. Friso que todos eles foram registrados em cartórios da antiga capital – 

Goiás, sendo que vários eram de pessoas de outras localidades. Isto não 

invalida o estudo, posto que, alguns aspectos eram padrões e, também porque 

o cotidiano citadino não era muito diferente daquele encontrado no restante da 

província se tivermos como base o conteúdo dos mesmos. As datas 

informadas nos registros tratam-se do momento de seu registro e, essas 

ocorriam no dia do falecimento do testador, compreende-se daí termos um 

testamento de 1816 e o Livro de Registro uma data bem posterior.  
 

A preparação para a morte – os testamentos 

O primeiro passo na preparação de uma boa morte passava pelo ato 

de testar, neste momento a pessoa fazia suas disposições de ultima vontade e, 

principalmente penitenciava-se de suas faltas cometidas, garantindo assim um 

salvo-conduto necessário no acerto de contas com o Tribunal Divino. Dentro de 

um padrão geral os testamentos continham; o cabeçalho com os dados do 

testador; a justificativa – suprimida no final do século –, a disposição dos bens; 

orientações sobre créditos a receber e o pagamento de suas dívidas; as missas 



pela alma, em vários casos, pelas de outras pessoas; pedia oração e perdão; 

solicitava a intercessão da corte celestial; reconhecia filhos; recompensava 

quem lhes serviu; assumia a condição de casado com o/a companheiro/a que 

viveu maritalmente a vida toda, mas solteiro/a; estabelecia o local de 

sepultamento; confessava e orava, e, por fim, recebia a extrema-unção.  

As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, criou um 

modelo de testamento e orientava os fiéis no cumprimento das disposições do 

testador por parte dos testamenteiros. Além do seu papel religioso de 

encaminhamento de suas exéquias e da alma, os testamentos eram também 

um documento legal, seguindo um padrão que era praticado em todo o Brasil. 

No período oitocentista essas orientações ainda norteavam o formato e a 

execução dos testamentos, que passo a examinar.  

1. Abertura: contém o nome do testador, a data, a cidade e em parte 

também o nome do testamenteiro. Exemplo: “Registro do testamento 

Solemne com q. faleceo nesta cidade Hylaria Martins Braga a 25 de 

Junho de 1830, seu testamenteiro Bazilio Martins Braga” ou “Registro do 

testamento com q. faleceo nesta cidade o Alferes Manoel da Rocha 

Fogaça a 9 de Novembro de 1828”; logo traz as divindades do 

cristianismo e reiteram em alguns casos a unidade cristã, três pessoas 

distintas, mas só um Deus. Exemplo: “Em nome do Padre, do Filho edo 

Espirito Santo Amem=” ou “Em Nome da Santissima Trindade Padre, 

Filho, Espírito Santo, Tres Pessoas distintas, e hum só Deos verdadeiro 

Amem”; 

2. Apresentação: o próprio testador faz sua apresentação na primeira 

pessoa. Exemplo: “Eu Manoel da Rocha Fogaça” ou “Eu Gregorio 

Ludovico de Carvalho”; 

3. Justificativa ou motivo para testar: com raras exceções, os testadores 

relatavam as razões para tal. As doenças e com isso o sentimento de 

proximidade da morte, a incerteza do fim, a necessidade de colocar a 

alma no caminho certo, prestar contas de sua existência, uma viagem, 

ou mesmo a velhice, etc., eram a maioria dos motivos apresentados 

para testar. daí em diante ele iria fazer as determinações de última 

vontade e de caráter particular e pessoal. Exemplo: “Eu Manoel da 

Rocha Fogaça achandome gravemente infermo demolestia crônica, mas 



de pé e em meu perfeito Juizo, e entendimento, equerendo me dispor 

para dar contas aomeu Criador quando for servido Chamarme...”; 

4. Encomendação e profissão de fé: A partir desta etapa os testadores 

faziam as suas disposições individuais, que começava invariavelmente 

pela encomendação de sua alma e onde aproveitavam para reiterarem a 

sua fé na Santa Madre Igreja Católica. Era o momento utilizado também 

para pedir a intercessão de Jesus Cristo, de santos, de anjos e em 

alguns casos de toda a corte celestial em seu favor no instante de seu 

julgamento. Exemplo: “Primeiramente emcomendo a minha Alma a Deos 

que a Creou, e a remio com o Preciozo Sangue de Nosso Senhor Jesus 

Christo aquém pesso a Salve pela sua infinita Mizericordia, pelos 

Mericimentos de Maria Santissima Nossa Senhora aquém Invoco por 

minha Intercessora, como Mai dos Pecadores. Creio em tudo quanto 

Cré, e ensina a Santa Madre Igreja Catholica, e Apostolica Romana, em 

cuja fé protesto viver imorrer”; 

5. Informações pessoais: local de nascimento, muitos afirmam sua 

condição de batizado, filiação, seguida da informação sobre os pais, a 

menção a filho legítimo ou natural. Exemplo: “Declaro que fui nascido e 

Baptizado na Capella de Santa Rita d Antas Filial a Matris da Cathedral 

de Goyaz filho natural de Larianna dos Anjos, edo Alferes Francisco 

Lopes Fogaça que me reconheço por tal em seu testamento, e am bos 

já falecidos amuitos annos”; 

6. Disposições testamentais: é o momento em que os testadores fazem 

suas declarações e determinações. Confessa, reconhece um(a) 

companheiro(a) com quem viveu maritalmente como esposo(a), ou 

casa-se, assume a paternidade de um filho, ou no mínino, a 

possibilidade de que aquele possa ser seu filho, já que, o seu não 

reconhecimento pode ser tida como uma falta grave, dificultando a 

salvação da alma, o que evidentemente ele quer evitar. Designa os seus 

herdeiros e tutores se aqueles forem menores, o testamenteiro, o tempo 

para que este faça a sua prestação de contas. Instrui sobre a maneira 

que quer o seu funeral, como o hábito a ser sepultado e o local, missas 

a serem realizadas para si e até mesmo para outros, 

acompanhamentos, etc. Muitos recorrem à piedade cristã para que seus 



testamenteiros aceitem a incumbência de proceder ao cumprimento de 

seus desígnios. E por fim a parte burocrática com as assinaturas do 

próprio testador ou seu arrogo e das testemunhas. Exemplo: “Declaro 

que no dia de hoje vinte quatro de Outubro do Corrente anno de mil 

oitocentos, evinte oito me Cazei na forma da Igreja com Felisberta Maria 

da Fonseca, da qual dita minha mulher tenho duas filhas, huma de nome 

Maria com idade de onze annos com pouca diferença, eoutra de nome 

Ciriaca de idade de dez annos pouco mais, ou menos as quaes ditas, 

minhas filhas reconheço como tães, e por minhas legitimas herdeiras... 

Declaro que tenho mais duas filhas naturaes... da qual dita Izabel tenho 

mais hum filho de nome Antonio de idade de dez annos evive em minha 

companhia, tenho mais outro filho de nome Joze de idade de vinte cinco 

annos... os instituo por meus legítimos herdeiros... Declaro e instituo por 

meus testamenteiros em primeiro lugar adita minha mulher... e por tutora 

detodos os meus filhos menores... lhes deixo o tempo de quatro annos 

para prestarem a Conta no Juizo... Declaro e quero que minha 

Testamenteira mande dizer por minha Alma trinta missas,... quero que 

aminha Caza, e Fabrica de Engenho seja conservada no mesmo estado 

que tenho conservado... E por esta forma hei por feito este meu 

Testamento...”; 

7. Termo de Aprovação: parte burocrática onde o Tabelião faz a aprovação 

e registro, acompanhado da assinatura das testemunhas. Exemplo: 

“Aprovação= Saibão quantos este publico Instrumento de Aprovação de 

Testamento... e que para a sua maior validade pedia Amim Tabelião lhe 

Aceitasse, e Approvasse, o qual Testamento lhe aceitei...”; 

8. Termo Abertura: fazia-se logo após o falecimento do testador, com a 

devida conferência do mesmo. Exemplo: “Termo de Abertura= Aos nove 

dias do mes de Novembro de oitocentos evinte oito annos nesta Cidade 

de Goyaz... eu Tabelião adiante nomeado vim esendo ahi por elle Juiz 

foi aberto este Testamento com que faleceo nesta Cidade o Alferes 

Manoel da Rocha Fogaça, oqual se achava fixado, cuzido, lacrado, e 

Approvado...”; 

9. Termo Aceitação: consistia em uma declaração registrada em cartório 

em que o testamenteiro se comprometia em proceder ao cumprimento 



das disposições do testador e apresentar as contas do inventário – 

receitas e despesas. Exemplo: “Termo de Aceitação= Aos quatorze dias 

do mez de Novembro demil oitocentos evinte oito annos nesta Cidade 

de Goyaz em meu Escriptorio ahi appareceu prezente Felisberta Maria 

da Fonseca viúva do falecido Testador Manoel da Rocha Fogaça que a 

reconheço pela própria de que tracto, e doufé... epor Ella viúva mefoi 

dito que aceitava a prezente Testamentaria, e se obrigava a Cumprir as 

disposições do mesmo... e de prestar Contas a custa da mesma 

Testamentaria, e de Como assim disse, aceitou,...”.  

       

Prosseguindo quero salientar que minha estratégia visa “reconstruir” 

o cotidiano encontrado em Goiás no período oitocentista, e seguindo os itens 

elencados acima, vale destacar que os dois primeiros itens são de praxe nos 

testamentos, havendo uma ou outra variação na Abertura, mínima por sinal, já 

que diversos testadores fazem questão de referirem à Santíssima Trindade. 

Minha pesquisa revelou muita similaridade nas justificativas com os trabalhos 

de João José Reis A morte é uma festa (1991) e com o de Cláudia Rodrigues 

Nas fronteiras do além (2005).  

Quadro 1 – Justificativas da elaboração dos testamentos em Goiás, entre os 

anos de 1816 – 1862 

Nº  Data de 

Elaboração 

Data do 

Óbito 

Nome 

do Tes-

tador 

Razões Apresentadas  

1 30-03-1816 23-08-

1832 

José 

Joaquim 

Vieira 

[...] estando são e em meu perfeito 

juizo, e entendimento que Deos 

Nosso Senhor he servido darme, 

mas temendo-me da morte por 

estar de partida para a Cidade da 

Bahia a continuar no meu giro de 

meu negocio, e não saber o que 

Deos de mim fará, ou quando me 



chamará para sy, faço este meu 

testamento pela maneira seguinte. 

2 05-03-1820 10-03-

1820 

Furriel 

Bernar- 

dino de 

Senna 

Pinto 

[...] achando-me gravemente 

infermo de moléstia que Deos 

Nosso Senhor foi servido dar-me, 

porem em meu perfeito Juizo, e 

entendimento por Mercê de Deos, 

e querendo me dispor para 

esperar amorte que he certa, 

Determino fazer este meu 

Testamento da maneira e forma 

seguinte. 

3 14-10-1826 

Revogou o 

Testamento

em  

15-03-1828 

21-03-

1828 

Capitão 

João 

Francis-

co dos 

Guima-

raens 

[...] e temendo-me damorte que he 

natural atodos, edesejar por a 

minha Alma no Caminho da 

salvação faço o meu Testamento 

pela forma, emaneira seguinte. 

4 30-04-1828 04-12-

1830 

Tereza 

Gomes 

da Silva 

[...] achandome aopresente de 

saúde, e em meu perfeito Juizo, e 

entendimento que Déos mefez 

Mercê, e temendo-me da morte 

que he servido determinar, ordeno 

este meu Testamento na maneira, 

eforma seguinte. 

5 30-09-1828 30-09-

1828 

Capitão 

Joaquim 

Luiz 

Brandão 

[...] achando-me gravemente 

infermo de molestias cronicas, 

sem esperanças devida, porem em 

meu perfeito Juízo, e 

entendimento, e querendo-me 

dispor para esperar amorte, epor 



aminha Alma no Caminho da 

Salvação determino fazer este 

meu testamento da maneira 

seguinte. 

6 10-07-1830 26-07-

1830 

Coronel 

Comen-

dador 

Francis-

co 

Xavier 

Leite do 

Amaral 

Couti-

nho 

[...] achando me infermo de hum 

Callo a ruinado, porem em meu 

perfeito Juizo, e entendimento, 

etemendo da morte, querendo me 

dispor para oque Deos for servido 

Decretar determino fazer este meu 

Testamento... 

7 08-10-1830 11-10-

1830 

Miguel 

Gonçal-

ves dos 

Santos 

Achandome nomeu perfeito Juizo, 

senhor demim, e detodas as 

minhas potencias, efaculdades 

mortaes com perfeito 

conhecimento do que faço, vou 

proceder aeste meu Testamento, 

eultima vontade afim de dispor dos 

meus bens na forma da 

Constituição, e mais Leis do 

Império para depois de minha 

morte. 

8 24-03-1834 25-03-

1834 

Reveren

-do 

Marti-

nho 

Pereira 

Cardoso 

[...] achando-me atacado de huma 

retenção de Ourinas, porem com 

intervalos de sucego e em meu 

perfeito Juizo e entendimento, e 

querendo-me dispor para o que 

Deos for servido Decretar. 



9 03-07-1834 26-07-

1834 

Maria 

Eufrazia 

dos 

Santos 

[...] achando-me inferma de 

moléstia interior más em meu 

perfeito Juizo, e entendimento 

determino fazer este meu 

testamento da maneira e forma 

seguinte. 

10 27-06-1835 19-04-

1837 

Joaquim 

Theodo-

ro Alves 

[...] estando em meu perfeito Juizo 

e entendimento molesto de hum 

ataque de pedra nas ourinas, e 

temendo-me da morte, faço meu 

testamento e disposição de ultima 

vontade. 

11 24-01-1839 27-01-

1839 

Marceli-

no José 

da 

Silveira 

[...] achando-me gravemente 

enfermo, porem em meu perfeito 

Juizo, e entendimento, e não tendo 

esperança de vida pelo estado de 

debilidade em que me acho por 

causa de minha moléstia 

determino fazer este meu 

testamento. 

12 04-07-1839 24-10-

1839 

Capitão 

João 

Alves 

de 

Souza 

[...] estando porem em meu 

perfeito Juizo, e entendimento 

temendo a morte a que esta 

sujeita a creatura humana,... 

13 23-11-1839 27-11-

1839 

Dona 

Maria 

Izabel 

Pereira 

da 

Cunha 

[...] achando-me molesta por hum 

dezastre que me aconteceo de 

queimar-me na factura de licor, 

porem em meu perfeito juízo e 

entendimento e temendo-me da 

morte... 



14 15-11-1840 

Testamento 

refeito em 

21-04-1843 

06-07-

1843? 

Miguel 

Afonço 

Pereira 

Valle 

[...] e axando-me em Idade 

avançada de sesenta ecinco para 

secenta eseis annos, porem em 

perfeito Juizo, digo em Juizo 

perfeito eboa dispozicam delle-me 

resolvo afazer este meu 

testamento... 

15 17-08-1847 28-08-

1847 

Agosti-

nho 

Pereira 

de 

Assump

-ção 

[...] achando-me enfermo porem 

em meu perfeito Juízo e 

entendimento que Deos me Deu, 

por não saber odia e nem a hora 

que Deos Nosso Senhor me 

chamará a contas por ser a morte 

certa e a hora incerta, faço este 

meu testamento... 

16 25-07-1848 28-08-

1848 

Ana de 

Souza 

Oliveira 

[...] achando me enferma, porem 

em meu perfeito juizo, 

eentendimento qe D`s medeo, por 

não saber o dia, nem a hora em 

que o Nosso Senhor me chamará, 

e como amorte hé certa, embora 

incerta, temendo-me achar 

desaprecatada, faço este meu 

testamento... 

17 11-05-1854 11-05-

1854 

Antonia 

Francis-

ca da 

Silva 

Guedes 

[...] achando-me adoentada porem 

bem em meo perfeito Juizo 

eentendimento, quando registrar 

as dispozições de minha ultima 

vontade, que por temer que 

amorte me surpreenda, resolvi 

fazer o meu testamento e o faço 



da maneira seguinte. 

18 05-11-1854 13-11-

1854 

Joaquim 

Antonio 

da 

Cunha 

[...] firmemente creio, em cuja fé 

protesto viver e morrer, como fiel 

catholico achando-me no meo 

perfeito Juizo, senhor de mim, e de 

todas as minhas potencias, e 

faculdades mentais, com perfeito 

conhecimento do que faço vou 

proceder este meo Testamento, 

ultima vontade afim de dispor dos 

meus bens na forma da 

Constituição e mais Leis do 

Império para depois de minha 

morte. 

19 04-04-1856 08-07-

1859 

Beliza-

ria 

Alves 

Ribeiro 

Nunes 

[...] achando-me em meo perfeito 

juízo, querendo acautellar as 

disposições de minha última 

vontade, resolvi fazer meu 

testamento, e faço domodo 

seguinte. 

Quadro elaborado a partir dos dados das seguintes fontes: 1)- Registro de 

Testamentos da Provedoria de Goiás. Goyaz, 5 de Dezembro de 1829. 

Exemplar digitalizado. IPEH-BC; 2)- Registro de Testamentos – 1842-1852. 3)- 

Registro de Testamentos – 1852-1862. Exemplares fotocopiados. IPEH-BC. 

 

Preocupado com o longo tempo de suas viagens, o negociante José 

Joaquim Vieira (nº 1) via em suas andanças pelos sertões um perigo para sua 

alma. Não querendo ser surpreendido por uma morte inesperada ele afirma no 

decorrer de suas disposições que tudo isso “era para desencargo de sua 



consciência”.1 Para ter certeza ou uma segurança maior de que seus desejos 

seriam cumpridos deixa nomeados testamenteiros em três diferentes 

províncias: Bahia, Goiás e Mato Grosso. José Joaquim falece muitos anos 

depois de testar, mais exatamente em 23 de agosto de 1832, o que permite 

perceber uma característica do cotidiano de todos, temia-se a falta de 

preparação para a outra vida. Isto pode ser entendido nas explicações do 

Capitão João Alves de Souza (nº 12), que “temendo a morte a que esta sujeita 

a creatura humana”, ou nas das senhoras Ana de Souza Oliveira (nº 16) “e 

como amorte hé certa, embora incerta, temendo-me achar desaprecatada...”, e 

Antonia Francisca da Silva Guedes (nº 17), que diz “que por temer que a morte 

me surpreenda”. A senhora Antonia Guedes deve ter percebido que o seu fim 

estava próximo e então fez seus preparativos, por acaso ou não, no mesmo dia 

de seu falecimento.  

Todo esse apresto tem como objetivo primordial alcançar a graça 

para a alma, conforme as palavras do Capitão João Francisco dos Guimaraens 

(nº 3) “e temendo-me damorte que he natural atodos, edesejar por a minha 

Alma no Caminho da salvação”. Interessante notar que o Capitão João 

Francisco não faz menção de seu estado de saúde como motivo para testar, 

vindo a falecer quase dois anos depois, o que reforça e dá crédito a tese do 

desejado rumo dos céus e, a sua e necessária arrumação para tal. A pronta 

presteza no ato é condição sine qua non de bem-aventuranças da alma. Não 

posso dizer categoricamente que ele não estava acometido de alguma doença, 

estou aqui confiando no que diz o seu testamento. 

Constatei que grande parte dos testadores no período inicial de 

minha pesquisa deixava para testar ao “pressentirem” a chegada da morte, e 

sendo esta incerta e infalível, o melhor remédio é prevenir-se. O medo crescia 

com o aparecimento das doenças, “vendo” o fim aproximar-se, é chegado o 

momento de determinar as suas últimas vontades. É o que faz Joaquim 

Theodoro Alves (nº 10), “molesto de hum ataque de pedra nas ourinas, e 

temendo-me da morte”, ele resolve fazer o seu testamento. Sua doença deve 

ter dado-lhe uma trégua, pois, ele morreu quase dois anos depois. De qualquer 

                                                        
1 Registro de Petição do Capitão Francisco Manoel Vieira solicitando liberação do Testamento 
de José Joaquim Vieira. 29-12-1837. Registro de Testamentos da Provedoria de Goiás. Goyaz, 
5 de Dezembro de 1829. Exemplar digitalizado existente no IPEH-BC. Goiânia-Go. p. 111v.   



forma isso não invalida a necessidade de fazer sua prestação de contas 

individual ao Criador. 

Agindo assim, o indivíduo evitaria que a morte lhe encontrasse 

despreparado, sem ter feito, as disposições e determinações de suas últimas 

vontades, “sem que ele prestasse contas aos que ficavam e também os 

instruísse sobre como dispor de seu cadáver, de sua alma e de seus bens 

terrenos” (REIS, 1991: 92). É assim que justifica os signatários dos números: 2, 

6, 8, 16 e 17. Alguns já se declaravam sem esperanças de vida, é o que diz 

Marcelino José da Silveira (nº 11) e também o Capitão Joaquim Luiz Brandão 

(nº 5); o primeiro veio a óbito três dias depois de testar e o segundo onze após. 

Preparar-se para a morte é um costume já bem antigo e remonta à Idade 

Média, temia-se morrer de forma repentina e sem os cuidados necessários, é 

que nos fala Ariès: 

 

Para que a morte assim se anunciasse, ela não podia ser 
súbita, repentina. Quando não prevenia, deixava de aparecer como 
necessidade temível, mas esperada e aceita de boa ou má vontade. 
Rompia então a ordem do mundo em que todos acreditavam, instrumento 
absurdo de um acaso, por vezes disfarçado em cólera de Deus. É por essa 
razão que a mors repentina era considerada infamante e vergonhosa. 

[...] 

Hoje, tendo banido a morte da vida cotidiana, ficaríamos, pelo 
contrário comovidos por um acidente tão súbito e absurdo, e antes 
suspenderíamos nessa ocasião extraordinária os interditos habituais. A 
morte feia e desenrosa na Idade Média não é exclusivamente a morte 
súbita e absurda como a de Gaheris, mas também a morte clandestina que 
não teve testemunhas nem cerimônia, a do viajante na estrada, do afogado 
no rio, do desconhecido cujo cadáver se descobre à beira de um campo, 
ou mesmo do vizinho fulminado sem razão. (ARIÈS, 1981: 12). 

 

Já nos casos 8 e 9, se o testador não diz claramente já pressentir a 

morte e, portanto, também sem maiores expectativas, a declaração de suas 

enfermidades e o tom melancólico parece deixar isto implícito, como afirma o 

Reverendo Martinho Pereira Pedrozo (nº 8) “achando-me atacado de huma 

retenção de Ourinas, porem com intervalos de sucego...”. Seu caso ao que 



tudo indica era mesmo grave, já que falece no outro dia. Dona Maria Eufrazia 

dos Santos signatária do número 9, morre 23 dias depois de testar.  

O Coronel Comendador Francisco Xavier Leite do Amaral Coutinho 

que resolve testar em função “de hum Callo a ruinado”, poucos dias depois de 

testar no dia 26 de julho ele vai óbito. Dona Maria Izabel Pereira da Cunha (nº 

13), testa porque teve um acidente doméstico e se queimou. Ela morre quatro 

dias depois de fazer suas disposições. Seu testamento não fala da gravidade 

das queimaduras, mas a julgar por um acidente de tal natureza, seu quadro 

clínico deve ter se agravado. 

Mesmo para àqueles que estão gozando de boa saúde e, frente à 

dúvida, preparar-se-á para o momento, é o caminho mais aconselhado. É o 

que faz Tereza Gomes da Silva (nº 4) em abril de 1828: “achandome 

aopresente desaude, e em meu perfeito Juizo, e entendimento de Déos me fez 

Mercê, e temendome damorte que Deos he servido determinar...” e também 

Miguel Gonçalves dos Santos número 7, em oito de outubro de 1830, que 

curiosamente não faz uma justificativa religiosa e apela às leis do Império para 

garantir a disposição dos seus bens, mas pede um enterro religioso e solene. 

“Declaro que falecendo, eu desejo ser sepultado na Capella de São Francisco 

de Assiz de Anicuns, e acompanhado pelo meu Parocho, e omeu interro será 

solennimente”.2 Coincidência ou não em fazer seu testamento apresentando 

suas contas e suas disposições finais, ele falece três dias depois. A julgar pelos 

costumes da época, certamente, Miguel dos Santos partiu para a outra vida 

com a consciência tranquila. Certamente, essa foi à mesma situação vivida por 

Joaquim Antonio da Cunha, caso número 18, que reafirma a sua condição de 

católico, reitera a sua fé e confia na Lei dos Homens, a Constituição do 

Império. Outra coincidência interessante entre ambos é que mesmo não 

estando doentes, supondo pelo fato de que não utilizam essa razão para 

elaborarem seus testamentos Joaquim da Cunha faleceu poucos dias depois 

de testar. Semelhanças e acasos à parte, esses fatos denotam o ideário que se 

praticava e os cuidados que se deveriam ter para com a morte. 

                                                        
2 Registro do Testamento de Miguel Gonçalves dos Santos. 11-10-1830. Registro de 
Testamentos da Provedoria de Goiás. Goyaz, 5 de Dezembro de 1829. Exemplar digitalizado 
existente no IPEH-BC. Goiânia-Go. p. 83v. 



Os ultimatos em torno dessa, são, de fato, muito importantes, e 

evidentemente o grande objetivo é por a alma no rumo da salvação, prestando 

contas ao Tribunal Divino. A crença geral era de que a Justiça Divina tarda, 

mas não falha. Essa crença certamente influenciou nas disposições de 

Agostinho Pereira de Assumpção (nº 15) que afirma o seguinte em seu 

testamento: “por não saber odia e nem a hora que Deos Nosso Senhor me 

chamará a contas por ser a morte certa e a hora incerta”. Diante da dúvida o 

melhor é se precaver e tomar todos os cuidados necessários. Creio ser 

também o motivo que levou a senhora Belizaria Alves Ribeiro Nunes (nº 19) a 

elaborar o seu testamento, já que ela diz: “querendo acautellar as disposições 

de minha última vontade”. Cautela que tomou o senhor Miguel Afonço Pereira 

Valle (nº 14), que vê a aproximação da morte por sua condição de idoso, “e 

axando-me em Idade avançada de sesenta ecinco para secenta eseis annos”. 

Ele estava fechando o ciclo natural da existência: nascimento, crescimento, 

velhice e por fim, a morte. A mesma atitude tomou o Capitão João Francisco 

dos Guimaraens em 15 de março de 1828, coincidentemente também poucos 

dias antes de sua morte, que ocorreu seis dias depois de refazer o seu 

testamento.     

Interessante também observar o consentimento dos testadores dos 

números: 4, 6 e 8, aceitando as resoluções de quando àquele fosse “servido 

determinar” ou “servido Decretar”, resignação ou inconformismo? Impossível 

dizer. Deus é ainda o provedor de tudo “me fez Mercê” “por Mercê”, tudo que 

tinham ou eram era fruto de sua graça, devendo a ele toda a sua existência e 

providência. Senhor deste e do outro mundo era consenso de todos que sua 

vontade estava acima de qualquer coisa e não devia ser contrariado. Assim 

também, merece destaque as palavras do Furriel Bernardino de Senna Pinto 

(nº 2), onde seus males foi uma ação divina “[...] achando-me gravemente 

infermo de moléstia que Deos Nosso Senhor foi servido dar-me...” e em 

seguida encomenda a sua alma.  

  

 Esta associação entre pecado e doença era fato bastante 
presente na sociedade brasileira da época, bem como na maioria das 
sociedades do Antigo Regime. Por esse motivo, inclusive, era para os 
santos, anjos e demais membros da corte celestial, assim com para os 
amuletos e outras práticas associadas ao sagrado e/ou sobrenatural, que a 



população se voltava nos momentos da enfermidade. As conjunturas 
epidêmicas eram a ocasião em que estes recursos, feitos de forma 
coletiva, eram utilizados com mais evidência. Essa associação também 
apareceu nos testamentos analisados por mim, quando os testadores 
afirmaram, por ocasião da redação do testamento, estar doentes ‘de 
doença que Deus Nosso Senhor foi servido dar’. (RODRIGUES, 2005: 
122). 

        

Fica claro aqui um dos condicionantes do imaginário da época, era 

um momento delicado para a alma do moribundo, que se via disputada pelas 

forças do bem e do mal – divinas e satânicas. A igreja preocupada com a 

passagem dos indivíduos, orientava os médicos que tão logo percebessem a 

iminência do falecimento do doente, chamasse o pároco para dar a este os 

sacramentos necessários, sob pena de multa e excomunhão.3 Já no século 

XVIII, os visitadores faziam as mesmas recomendações aos párocos sobre o 

pronto atendimento aos doentes e os socorros espirituais necessários. 

Treslado dos capítulos devizita que deixou oReverendo Vezitador Jozê de 
Frias e vascons.oz nesta Matris da Snrª Santa Anna de Villa Boa de Goyâz 

 

8º Eporq ainda dosq commungaó na Paschoa, Saô muito poucos, 
ou quaze nenhuns osq recebem oSantissimo Viatico nahora da morte, 
contentandose os Snres. deq Somente se confessem, Sendo este pão 
Sacratissimo arefeyçaó mais util pª a Longa viagem da Eternidade, e 
escudo muito necessrº para Sedefenderem as Almas naquella terrível hora 
dos assaltos decomum inimigo; Lembro R.Parochos aobrigaçáo que tem 
pordireito natural eDivino e Ecclezº de apacentarem as Suas oVelhas com 
este Espitual aLimento lhesmando compena de suspensão ede 30/8 pagas 
do Aljube procurem q todos oz que não tiverem cauza urgente, 
comunguem por viático, eos q a tiverem communguem aomenos 
Espiritualmente, edebaixo damesma pena. 

 [...] ficando outroSim os mesmos Parochos incursos na pena 
da constituição nº 109 Se por Sua negligencia, ou culpa falecer alguém 
Sem o Sacrago Viatico. 

9  E para q com mayor prontidão efacilidade seja administrado o 
Sanctissimo Viatico aos enfermos de Longe procurarâ o R.Parocho, ter 

                                                        
3 Cf. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Feitas, e Ordenadas pelo Illustrissimo, 
e Reverendíssimo senhor D. Sebastião Monteiro da Vide, 5º Arcebispo do dito Arcebispado, e 
do Conselho de Sua Majestade: Propostas, e Aceitas em o Synodo Diocesano, que o dito 
senhor celebrou em 12 de Junho do anno de 1707. São Paulo: Typographia 2 de Dezembro. 
1853. p. 68-9. Título XL. 



hum relicário emq dentro emhum corporal pequeno Sepossa collocar a 
Sagrada Particula pª assim Ser levada com decência devida acaza do 
enfermo emqualquer q for necessrº oq darâ o Parocho aexecuçáo com 
abrevide. possível.4 

 

Ao que tudo indica as tantas preocupações da Igreja tinha os seus 

motivos, já que no século seguinte o visitador Luiz Antonio da Silva e Souza 

denuncia as atitudes corruptas por parte de alguns clérigos, demonstrando que 

nem sempre as ordens dos superiores eram cumpridas.  

 

Luiz Antonio da Silva e Souza Presbittero Secular, Cavallero Professo na 
Ordem de Cristo, Governador da Jurisdiçáo Eccliziastica com Vizita 
ordinaria nesta Provincia e na mesma Vigario Geral e Provisor, Juiz 
Apostolico das Dispensas e dos Cazamentos pello Exmo. E Rmo. Snr Dom 
Francisco Ferreira de Azevedo Bispo- confirmado de Cartorio Prelado de 
Goyaz, do Conselho de Sua Majestade Imperial, que Deos guarde trª 

 

Tenho ouvido vagamente dizer, que alguns Sacerdotes 
chamados para confissoens, de infermos em perigo de morte, se escuzáo 
com o frívolo pretexto de não serem vigarios da Igreja, e o que he mais 
absurdo, e escandalozo, entráo em negociaçoens de recompensa antes de 
irem socorrer ao próximo em tam urgente necessidade e inda que me  não 
posso persuadir desta asserssáo, pelo conhecimento, e informaçoens, que 
tenho do clero das Freguezias e ainda náo tive em vezita quexa a este 
respeito, dezejo comtudo que náo exuto nem a Sombra deste 
procedimento tam ante cristão, e alheio daquella charidade, que deve 
resplandecer nos Ministros da Religiáo; e por isso declaro que a 
obreigaçáo de acudir aos enfermos com os socorros da Igreja, he de 
justiça privativa do Parochos, e seus Coadjuctores, nas que na falta, e 
impedimento destes, todos os sacerdotes por dever da caridade sáo 
obrigados a accudir, sendo chamados, a semilhantes necessidades, sob 
pena de se conhecer delles, e serem castigados, se morrer algum sem 
confissão por sua negligencia com Suspençáo de Ordens, pello tempo, 
que parecer a S.Excia. Rma.5 

 

                                                        
4 Goiás: Termos das visitas pastorais, cartas pastorais, provisões, certificados, editais, etc 
1734-1824. Sociedade Goiana de Cultura. Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil 
Central – IPEH-BC. Exemplar fotocopiado existente no IPEH-BC. p. 13v e 14.  
5 Idem. p. 116v e 117. 



Todo esse zelo que a Igreja demonstrava ter com a alma é sinal de 

que a população tinha um comportamento inverso, muita regra e fiscalização é 

a evidência do descumprimento. Suas apreensões com o destino da alma eram 

muito grandes, normalmente a encomendação era a primeira verba nomeada 

por parte dos testadores. Mas a realidade dos ultimatos testamentários 

deixados para a derradeira hora, é prova cabal de que suas preocupações 

eram pequenas, e mostram também a confiança nos ritos, missas, exéquias e 

intercessões. Isso corrobora a hipótese de que o principal objetivo das pessoas 

na hora em que elaboravam seus testamentos era mesmo de fazer sua 

prestação de contas individual, confissão e arrependimento eram o passaporte 

que afiançava as bem-aventuranças com a entrada no paraíso celeste.  
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