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RESUMO 

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar as práticas e permanências 

relacionadas à morte e o morrer da cidade de São Cristóvão na segunda metade do século XIX 

(1864 -1886). A Cidade de São Cristóvão foi fundada em 1590 por Cristóvão de Barros, 

localiza-se no estado de Sergipe e é a quarta cidade mais antiga do Brasil, foi a capital de 

Sergipe até 17 de março de 1855, quando o presidente da província de Sergipe, Inácio 

Barbosa, elevou o povoado Santo Antônio do Aracaju à posição de cidade de Aracaju e 

realizou a mudança da capital da província. Os sancristovenses possuíam uma forte 

familiaridade com seus mortos, realizavam diversos rituais fúnebres, alguns tinham início 

ainda em vida, outros em morte, ambos são explorados durante o trabalho. Analisaremos os 

rituais fúnebres realizados em vida, como a redação do testamento, a realização dos 

sacramentos, a procissão do viático; assim como analisaremos os rituais fúnebres realizados 

após a morte, o uso da mortalha, a encomendação da alma, procissão e os locais de inumação. 

Utilizamos como fontes: os testamentos, inventários, o livro de assentamos de óbito número 1 

(1864 -1886) da Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Igreja Matriz), os relatórios dos 

Presidentes da Província de Sergipe Del Rey sobre: Cemitérios, Hospitais e Saúde Pública. 

Foram utilizados os métodos quantitativo e qualitativo para que houvesse um maior 

aproveitamento das informações das fontes.  

 

Palavras-chave: Morte; São Cristóvão; Século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to analyze the practices and the permanencies related to death and dying of 

the city of São Cristóvão in the second half of the 19th century (1864-1886). The city of São 

Cristóvão was founded in 1590 by Cristóvão de Barros, located in the state of Sergipe, which 

was capital until March 17, 1855, when the president of the province of Sergipe, Inácio 

Barbosa raised the town of Santo Antônio do Aracaju in the city of Aracaju, and made the 

change of the capital of the province, is the fourth oldest city in Brazil. The sacristonvenses 

had a strong familiarity with their dead, performed several funeral rituals, some had begun 

while still alive, others in death, both are explored during the work. We will analyze the 

funeral rituals performed in life, such as the writing of the will, the performance of the 

sacraments, the procession of viaticum; the funeral rites performed after death, the use of the 

shroud, the commissioning of the soul procession; and the places of burial. We use as a 

source: the wills, inventories, death row book number 1 (1864-1886) of the Parish of Our 

Lady of Victory (Mother Church), the Reports of the Presidents of the Province of Sergipe 

Del Rey on: Cemeteries, Hospitals and Health Public. Quantitative and qualitative methods 

were used to obtain better use of information from sources. 

Keywords: Death; São Cristóvão; 19th century. 
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INTRODUÇÃO 

A morte biológica é um acontecimento comum a todos os seres vivos, porém a forma 

como lidamos com ela é algo cultural. De acordo com Cuche (2002), a cultura é importante 

para pensar a unidade da humanidade na diversidade além dos termos biológicos. A cultura 

mostra-nos que as semelhanças e as diferenças no comportamento de alguns povos não são 

raciais, naturais e nem genéticas, e sim culturais. 

Nada é puramente natural no homem. Mesmo as funções humanas que 

correspondem a necessidades fisiológicas, como a fome, o sono, o desejo 

sexual, etc., são informados pela cultura, as sociedades não dão exatamente 

as mesmas respostas a estas necessidades. A fortiori, nos domínios em que 

não há constrangimento biológico, os comportamentos são orientados pela 

cultura. Por isso, a ordem: „Seja natural‟, frequentemente feita às crianças, 

em particular nos meios burgueses, significa, na realidade: „Aja de acordo 

com o modelo da cultura que lhe foi transmitido (CUCHE, 2002, p.11). 

 

Portanto, podemos afirmar que os nossos comportamentos, mesmo que pareçam 

naturais, são guiados pelo modelo cultural que nos foi transmitido: a fome, o sono, o desejo 

sexual, e não seria diferente com a morte. A maneira como as pessoas se comportam diante da 

morte é proveniente do modelo cultural daquela sociedade, por isso os estudos sobre essa 

temática vêm ganhando pesquisadores de várias áreas, tais como: sociólogos, antropólogos, 

historiadores, etc. 

A morte passou a se tornar objeto de estudo dos historiadores graças ao movimento da 

História Nova, novos objetos e novas fontes, que eram marginalizados pela história 

tradicional, ganharam espaço no campo histórico. Apesar de em 1912, James Harvey 

Robinson ter publicado um livro intitulado História Nova, essa publicação não se constituiu 

em um marco para esse movimento. Foi somente a partir de 1929, quando Lucian Febvre e 

March Bloch fundaram a revista Annales com foco na história econômica e social, que houve 

a ascensão do foco para tal tema. 

Em 1959, Fernand Braudel tornou-se diretor da revista dando início à segunda geração 

dos Annales, período esse marcado pelo uso de métodos quantitativos na história. Depois de 

Braudel, Jacques Le Goff assumiu o seu lugar como diretor da revista dos Annales, marcando 

o início da terceira geração. Durante esse momento foi bastante utilizado o termo Nova 

História ou História Cultural. 

A História Nova pode ser considerada uma resposta contra o paradigma da história 

tradicional. Enquanto esta se preocupa com a política, com grandes nomes e seus feitos; 
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aquela considera os feitos humanos uma „construção cultural‟ que sofre mudanças de acordo 

com o tempo e o espaço, sendo voltada para a vida e as experiências das pessoas comuns. 

Segundo Peter Burke (1992), 

a nova história começou a se interessar por virtualmente toda a atividade 

humana. [...]. Daí a expressão „história total‟, tão cara aos historiadores dos 

Annales. A primeira metade do século testemunhou a ascensão da história 

das ideias. Nos últimos trinta anos nos deparamos com várias histórias 

notáveis de tópicos que anteriormente não se havia pensado possuírem uma 

história como, por exemplo, a infância, a morte (BURKE, 1992, p. 2). 

 

Inserindo-se entre os estudiosos vinculados a história nova, Philippe Àries disserta sobre 

o comportamento do homem diante da morte, por meio de uma análise plurissecular de 

diversas fontes documentais e literárias. Ele divide a história da morte em dois períodos: o 

primeiro, denominado Morte Domada, que vai do século V ao final do XVIII, no qual existia 

uma familiaridade com a morte, uma vez que os mortos eram enterrados no interior das 

igrejas onde os vivos frequentavam; havia publicidade no momento da morte, o quarto do 

moribundo ficava repleto de pessoas porque uma morte solitária não era considerada uma 

“boa morte”
1
; os funerais eram repletos de pessoas, eram realizados rituais fúnebres para  

auxiliar a alma do morto a chegar no outro mundo.  

Percebe-se através da leitura das obras de historiadores como Àries (1988), 

Rodrigues (1997) e Reis (1991) que não existia distinção ou exclusividade de lugares dos 

vivos e lugares dos mortos, eles coabitavam os mesmos ambientes. Os mortos 

frequentemente eram enterrados dentro das igrejas, onde os vivos se casavam, se batizavam 

e assistiam à missa; enquanto os vivos utilizavam o cemitério como praça, mercado, feira, 

local de reuniões, de namoro, além de servir como local de asilo. 

No final do século XVIII e começo do XIX, dá-se início a outro momento na história 

da morte, denominado por Philippe Àries (1988) de Morte Selvagem. Em virtude do advento 

do Iluminismo e dos avanços da medicina, começaram a surgir algumas mudanças no 

comportamento dos seres humanos diante da morte. 

Com o avanço da medicina, os mortos e doentes tornaram-se caso de saúde pública, 

consequentemente os médicos aconselhavam que os vivos ficassem longe dos enfermos e dos 

defuntos, pois eles poderiam passar doenças. “Os fenômenos que no século XVIII se tornarão 

                                                      
1
 A Boa Morte é uma morte reconhecida, que permite a preparação para o além-mundo por parte do moribundo e 

da sua família, que faz parte do ciclo da vida, assim como a colheita faz parte do ciclo da agricultura: é 

perfeitamente natural. 
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fatos de higiene, química, biologia eram, no momento de sua emergência, imediatamente 

atribuídos à esfera do sagrado” (ÀRIES, 2014, p. 641). Logo, não era mais aconselhável que o 

quarto do moribundo ficasse repleto de pessoas, que os indivíduos fossem enterrados nas 

igrejas e, por conseguinte, que os vivos utilizassem os cemitérios como lugares públicos de 

encontros. 

No Brasil, mudança das atitudes diante da morte, ocorreu de modo geral (pois esse 

processo não ocorreu de forma simultânea em todo território brasileiro) no início da segunda 

metade do século XIX, devido às teorias médicas como as teorias contagionistas e 

infeccionistas e aos surtos epidêmicos
2
. Já na Província de Sergipe Del Rey, as mudanças de 

atitude diante da morte ocorreram em virtude da epidemia de cólera que assolou a província 

em dois períodos 1855-1856 e 1863. Assim, foi em consequência ao primeiro surto de cólera 

que foram construídos os primeiros cemitérios extramuros, como também foram proibidos os 

sepultamentos no interior das igrejas. 

Dentre os cemitérios construídos após da epidemia, estava o Cemitério da 

Misericórdia, localizado na cidade de São Cristóvão, o qual era, de acordo com os Relatórios 

dos Presidentes da Província, o melhor cemitério de Sergipe. Porém, ele não teve muita 

aceitação pelos sancristovenses como veremos mais adiante no quarto capítulo, então, depois 

do período das epidemias na década de 1870, o povo de São Cristóvão volta a inumar os seus 

mortos no interior das igrejas e nos cemitérios das irmandades e ordens terceiras da cidade. 

Posto isso, é importante salientar que o principal objetivo desta pesquisa é analisar as 

práticas e permanências relacionadas à morte e ao morrer na Cidade de São Cristóvão/SE na 

segunda metade do século XIX (1864-1886). Além disso, a presente pesquisa também 

observa a relação dos habitantes de São Cristóvão com a morte, através da análise de como 

eram realizados os rituais fúnebres na cidade de São Cristóvão na segunda metade do século 

XIX. O recorte temporal pesquisado abrange de 1864 até 1886, esse período foi escolhido em 

virtude da principal fonte deste trabalho: o livro 1 de óbito da Paróquia de Nossa Senhora da 

Vitória. 

Nesses registros, também é possível encontrar a causa da morte, a idade do defunto, a 

data do falecimento, o nome dos pais, a cor de pele do falecido, o estado civil, a condição de 

nascimento e a condição social. No total são 1436 registros, por meio destes é possível 

                                                      
2
 Lembrando que, de modo geral, muitos processos de mudanças das atitudes diante da morte no Brasil foram 

ocasionados pelos surtos epidêmicos, no entanto esse processo de mudanças pode ter ocorrido por fatores 

diferentes dos surtos epidêmicos. 
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analisar os rituais fúnebres, a faixa etária dos mortos, as principais causas das mortes, os 

principais locais de sepultamento, além de calcular diversos índices de mortalidade através do 

sexo, da cor, da condição social e do estado conjugal. 

Metodologicamente, foram tabulados e analisados os dados constantes no registro de 

óbito, tais como: causa da morte, sacramentos, local de sepultamento, tipo de mortalha.  

Portanto, o livro 1 de registros de óbito é a fonte que norteia o presente trabalho, todas as 

informações contidas nos 1436 registros foram armazenadas no banco de dados do programa 

da Microsoft chamado Access, a fim de facilitar o uso das mesmas. Através desse programa e 

do Excel foi possível utilizar os dados de forma quantitativa para a execução de quadros sobre 

a realização de sacramentos, local de sepultamentos, uso de mortalhas, etc., os quais 

proporcionaram uma melhor compreensão dos dados obtidos nos registros. 

Outras fontes utilizadas foram os testamentos e inventários que constam no Arquivo 

Geral Judiciário do Estado de Sergipe onde filtramos os documentos com a intenção de 

selecionar apenas os testamentos e os inventários cujos indivíduos estivessem nos registros de 

óbitos. As informações retiradas dessas fontes foram utilizadas de forma qualitativa, através 

do uso de fichas elaboradas por mim (em anexo), para atender os objetivos da presente 

pesquisa. 

Nos testamentos (de 1864 a 1886), foram analisados os preparativos para uma boa 

morte, já que a elaboração desse documento é um tipo de preparação. No testamento, o 

indivíduo expressa suas últimas vontades, por exemplo, o tipo de enterro que ele deseja, o tipo 

de mortalha com a qual ele quer ser enterrado; explica como devem ser resolvidas as suas 

pendências, como pagamento de dívidas e de funcionários, divisão de bens. Registros de óbito 

e Testamentos são: 

  

Duas séries documentais, que servem ao estudo quantitativo da morte e das 

atitudes coletivas ante a morte: os registros eclesiásticos de óbitos e os 

testamentos. Os primeiros cobrem, em princípio, toda a sociedade, 

independentemente de riqueza ou posição social, dos senhores aos escravos, 

dos citadinos ao homem do campo e ao índio, em suas aldeias. A única 

condição a ser preenchida era a de ter sido batizado na fé católica e raros 

eram os indivíduos que delas escapavam. Já os testamentos um tempo longo, 

permite explorar o problema ao nível da massa anônima das elites, da 

burguesia ou dos proprietários do campo, embora num plano adjacente 

atinjam o povo das cidades e os camponeses também. Estas duas séries, por 

meio de tratamentos quantitativos, permitem atingir o nível das 

caracterizações demográficas e das representações coletivas da morte, para 

nossas sociedades pretéritas (MARCÍLIO, 1983. p.66). 
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Diante desta explicação de Marcílio, durante a pesquisa optamos por utilizar esses dois 

tipos de fontes. Nesta dissertação, também foram utilizados os relatórios dos Presidentes da 

Província de Sergipe Del Rey, no que se refere à salubridade pública, aos hospitais e aos 

cemitérios.  Outra fonte utilizada foram as coleções de Leis e Resoluções da Assembleia 

Provincial de Sergipe de 1864, localizadas no Arquivo Público do Estado de Sergipe, pois 

elas continham as regras para realizar o sepultamento no Cemitério das Misericórdias. 

Ainda como fonte a subsidiar esta pesquisa utilizamos o Annuario Christovense ou 

Cidade de São Christovão, escrito pelo memorialista Serafim Santiago, nascido na cidade de 

São Cristóvão em 1859. Nessa fonte, encontram-se as memórias de Serafim Santiago sobre os 

feitos e atitudes do povo sancristovense. Assim como valemo-nos do livro Orações 

extrahidas dos melhores livros de piedade e proprias para implorar a misericórdia de Deos 

no Tempo da Peste, aprovadas por sua excellencia reverendíssima, o sr. Arcebispo da Bahia, 

que foi reimpresso na tipografia da Villa de Santo Amaro em 1855, este livro chegou até mim 

através de uma rede de sociabilidade e solidariedade entre pesquisadores.  

As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707) também foram importantes 

para o desenvolvimento deste trabalho, pois, através dos seus artigos, é possível perceber como 

eram aconselhados os indivíduos e o clero a se comportarem diante de determinadas 

situações, a título de exemplo: o que é permitido ou não na hora de fazer um testamento, quais 

são as normas para ser enterrado no interior das igrejas, entre outras. 

A fim de dar conta de nossa proposta, a presente dissertação está organizada e 

dividida em quatro capítulos.  

O primeiro denominado Breve histórico: Sergipe e a cidade de São Cristóvão é 

dividido em cinco partes que é formada pelo tópico Ocupação e colonização de Sergipe o 

qual retrata a formação e a ocupação da capitania de Sergipe Del Rey, a Independência de 

Sergipe em relação à Província da Bahia, e A cidade de São Cristóvão que trata de forma 

breve alguns aspectos importantes da respectiva cidade, a fim de situar o leitor a respeito 

do contexto histórico de São Cristóvão, como a formação da cidade e o seu 

desenvolvimento em relação as outras cidades da Província e a mudança da capital que 

afetou profundamente São Cristóvão e o povo sancristovense. 

A terceira parte A Medicina em Sergipe no século XIX retrata de forma breve alguns 

aspectos da medicina em Sergipe, focando a trajetória do primeiro hospital de Sergipe Del 
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Rey, o Hospital São Mateus, aberto pela Santa Casa da Misericórdia na cidade de São 

Cristóvão e, por conseguinte, como a mudança da capital afetou o seu funcionamento. Tal 

perspectiva foi exposta com o objetivo de compreender como se encontrava a medicina na 

respectiva cidade no século XIX, para assim podermos analisar as principais causas de morte. 

Causas de Morte e método de cura é a quarta parte do capítulo 1, nela é feita uma 

análise quantitativa das causas de morte encontradas nos registros de óbito, relacionando-as 

com o gênero, a idade e a cultura do povo sancristovense, bem como o contexto histórico, 

econômico e social em que se situava a medicina em São Cristóvão no século XIX. 

 Na quinta parte do capítulo 1, intitulada Morte por epidemias e o apego a fé católica 

na Província de Sergipe, é apresentada a relação entre a fé do povo sancristovense, a situação 

da saúde pública em São Cristóvão e a morte por epidemias na referida cidade.  

O segundo capítulo intitulado In Vitta: Rituais fúnebres Realizados em vida aborda 

os rituais fúnebres realizados enquanto o morrente ainda estava vivo, é dividido em duas 

partes. 

A primeira: “Em cuja fé protesto viver e morrer. Este meu testamento e última 

vontade” é dividida em três partes: Principal objetivo dos testamentos demonstra qual era 

o principal objetivo do testamento para o sancristovense e a sua importância ritual; em 

Desejos atendidos: a função do testamenteiro na execução da testamentária explana como 

se certificava que os testamentos eram cumpridos, exaltando a importância da função do 

testamenteiro para o cumprimento da testamentária; a última parte Acerto de contas: a 

importância da resolução das pendências terrestres para o testador  explana a relevante 

preocupação dos testadores em “acertar as contas” com os vivos antes de morrer, 

reconhecendo os filhos que foram gerados fora do casamento, pagando dívidas, libertando 

alguns escravos como forma de expressar gratidão pelos serviços prestados. 

A segunda parte do referido capítulo é denominada Sofrimento do corpo, pecado da 

alma: Sacramentos e Oficio Divino, nela fala-se sobre os sacramentos, a procissão do viático, 

quem poderia receber os sacramentos e a sua importância ritual. 

Com o início do terceiro capítulo: In morte: Rituais fúnebres realizados em morte, 

começamos a análise dos rituais fúnebres que ocorrem após a morte do moribundo, este está 

dividido em quatro partes. Na primeira parte, Última moda: análise das mortalhas, é realizada 

uma análise dos tipos de mortalhas utilizadas pelo defunto de acordo com a religião, a idade, a 

condição social e a profissão, destacando a sua importância ritual. 
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Na segunda parte, Negócio da morte: despesas funerárias, são analisadas as despesas 

funerárias através dos recibos encontrados nos inventários, a partir desses podemos notar a 

importância de determinados elementos nos rituais fúnebres, para tal citamos dois exemplos: 

o funeral do Africano Manoel Gama e o funeral de Guilherme José Barbosa. A terceira parte, 

Encomendação da alma, aborda os tipos de encomendação, a sua frequência e a sua 

importância para os habitantes de São Cristóvão. A última parte, Cortejo fúnebre, relata como 

eram realizados os cortejos fúnebres na cidade de São Cristóvão, por meio das memórias de 

Serafim Santiago. 

O quarto capítulo, A última morada, discorre sobre os locais de inumação da cidade 

de São Cristóvão, a partir das informações retiradas do livro de óbito número 1 da Paróquia de 

Nossa Senhora da Vitória. Esse capítulo está dividido em duas partes, sendo a primeira 

Sepultamento em lugares sagrados, a qual é destinada a análise das inumações realizadas no 

interior das igrejas, capelas de engenho e Irmandades e Ordens Terceiras da Ciedade de São 

Cristóvão. O bom filho à casa torna: O retorno dos sepultamentos no interior das igrejas na 

cidade de São Cristóvão é um tópico pertencente a primeira parte deste capítulo, e discute os 

motivos para o retorno dos sepultamentos no interior das igrejas na referida cidade. 

A segunda parte do capítulo três é o Sepultamento nos cemitérios, nela abordamos o 

processo de mudança do sepultamento no interior das igrejas para os cemitérios, com foco na 

Província de Sergipe. Abordamos a importância da epidemia de cólera para o processo de 

construção de cemitérios em Sergipe; a criação do cemitério da Misericórdia, que foi o 

primeiro cemitério público de São Cristóvão, e da quantidade de inumações por ano 

cemitérios das Ordens do Carmo e de São Francisco em São Cristóvão e os sepultamentos 

realizados pelas Irmandades em São Cristóvão focando nas Irmandades dos “Homens de 

Cor”. 
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CAPÍTULO I – BREVE HISTÓRICO: SERGIPE E A CIDADE DE SÃO 

CRISTÓVÃO 

 

Figura 1: Localização do município de São Cristóvão/SE 

Fonte: Mapa de Sergipe/ São Cristóvão adaptado por Jonatas Ramon Rocha Reis. 

 

1.1  Ocupação e colonização de Sergipe 

 

Sergipe fazia parte da Capitania da Bahia, doada a Francisco Pereira Coutinho em 

1534. Compreendia cinquenta léguas da barra do rio São Francisco “à ponta da barra de 

todos os Santos” (FREIRE, 1977, p. 67). Somente a partir de 1575, foi despertado o interesse 

por Sergipe. Nesse momento, o governo português sentia a necessidade de integrá-lo ao 

movimento colonizador, visto que este pequeno território facilitaria maiores contatos entre o 

centro administrativo (Capitania da Bahia) e o econômico (Capitania de Pernambuco). 

A primeira tentativa de conquista partiu dos inacianos, mas estes não obtiveram o 

êxito desejado, no sentido colonialista. É bom lembrar que, paralelamente às ações dos 

Jesuítas, o Governador Luís de Brito estabeleceu uma aliança com Garcia D‟Ávila, para 

iniciar a ocupação de Sergipe, porém não alcançou os resultados esperados. 

Na última década do século XVI, iniciou-se a colonização de Sergipe após a 

campanha vitoriosa de Cristóvão de Barros em 1590. Como recompensa pelos serviços 

prestados, 
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pelos quais não só a capitania da Bahia ficou isenta de uma invasão, como a 

colonização estendeu-se a novas paragens, donde o erário tinha muitos 

proventos que tirar para o futuro, o rei das Espanhas fez doação a Cristóvão 

de Barros do território que acabava de conquistar, com a ordem de vender 

essas terras ou reparti-las entre os colonos que quisesse e fosse de sua 

vontade, com a condição de estabelecer aí colônias” (FREIRE, 1977, p. 84). 

 

Após fazer doações de terras, Cristóvão de Barros entregou o governo da nova 

capitania a Tomé da Rocha, com isso, criam-se as bases da administração pública da mais 

nova Capitania de Sergipe Del Rey.  

Com a Independência da Holanda em 1579, o rei da Espanha Felipe II proibiu a 

entrada dos navios holandeses em portos Ibéricos, acabando, portanto, com a intermediação 

comercial feita pelos holandeses, por meio da qual esses vendiam os produtos das colônias 

americanas e asiáticas. Frente a essa medida tomada, a Companhia das Índias Ocidentais 

financiou a invasão ao Brasil, objetivando se apossar dos metais preciosos do Peru e do 

México, como também realizar o comércio dos produtos do Brasil, principalmente o açúcar, e 

o tráfico de escravos da costa africana. 

Em virtude de tal fato e após o fracasso da invasão na Bahia, os holandeses invadiram a 

capitania de Pernambuco e nesse contexto se insere Sergipe por estar em uma posição 

geográfica privilegiada, de grande importância para a expansão da invasão holandesa para 

além do território baiano. Segundo Nunes (2006), o domínio do território sergipano seria 

bastante relevante para a conquista da Bahia e, consequentemente, todo o território brasileiro. 

Devido às dificuldades enfrentadas para se estabelecerem em Sergipe, os holandeses se 

dirigiram à Bahia que era seu objetivo principal. Na saída de Sergipe, Bagnoulo, comandante 

das tropas holandesas, utilizou a estratégia da terra arrasada3, dessa forma, a Cidade de São 

Cristóvão foi incendiada, assim como os canaviais, ou seja, tudo que pudesse auxiliar os seus 

inimigos foi destruído.  

Comprova-se, assim, a importância do território Sergipano para a 

manutenção da fronteira do Brasil-Holandês, construindo-se uma zona de 

defesa ante as investidas das forças restauradas sediadas na Bahia. Sua 

ocupação passaria a ser disputada entre portugueses e holandeses como 

grande importância para a sobrevivência das respectivas fronteiras. Seus 

pastos garantiram o abastecimento regular, das tropas que os ocupassem, de 

carne e montada (NUNES, 2006, p. 85). 

 

Destarte, percebe-se que a capitania de Sergipe não foi totalmente dominada pelos 

                                                      
3
 Estratégia na qual se destrói tudo que possa beneficiar o seu inimigo à medida que ele avança. 
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holandeses, pois não era de interesse da Companhia das Índias Ocidentais investir capital para 

colonizar terras em Sergipe, e sim comercializar produtos estimados pelos europeus, se 

beneficiando da estrutura já montada.  

Em relação à economia da Capitania de Sergipe Del Rey, a sua primeira atividade 

desenvolvida foi a exploração de ibirapitanga ou arabutã, como os índios chamavam o pau-

brasil. O pau-brasil foi bastante utilizado pelos franceses, que contavam com a ajuda dos 

índios para pegar a madeira no interior e levá-la até o litoral, onde os franceses permaneceram 

até 1590, quando foram expulsos por Cristóvão de Barros. 

No que concerne a primeira atividade econômica realizada pelos colonizadores na 

capitania sergipana, identifica-se a pecuária, com a criação de gado, o qual era utilizado para 

alimentação dos moradores tanto de Sergipe quanto da Bahia, bem como para força motriz. 

Conforme Santos: 

 

A criação de gado foi a primeira atividade econômica responsável pela 

ocupação do espaço agrário sergipano. Partindo do Rio Real, seguindo o 

curso do rio Vaza Barris, Cotinguiba, Sergipe, Poxim e, posteriormente, o 

São Francisco (SANTOS, 2011, p.60).  

 

Posteriormente, no início dos novecentos, dois produtos significativos estavam na 

pauta das exportações sergipanas: o algodão e o açúcar. O algodão conheceu um período de 

florescimento em decorrência da Revolução Industrial com a indústria têxtil, no entanto 

declinou após a independência dos Estados Unidos. Na verdade, as bases econômicas de 

Sergipe estavam na cana de açúcar, pois, conforme os dados apresentados por Santos (2011), 

  

Em 1609, já funcionavam quatro engenhos em Sergipe, passando para oito, 

em 1637. Com a ampliação do mercado açucareiro, a partir do século XVIII, 

em 1724, contava a Capitania com 25 engenhos, passando para 39 em 1759. 

No final dos oitocentos, conforme Nunes (1989, p. 133-140), tínhamos 140 

engenhos. Ao término do período colonial, Sergipe já contava com 163 

engenhos, subindo, em 1852, para 680. 

 

A Capitania de Sergipe exportava açúcar, algodão, fumo, cereais, entre outros 

produtos. Com uma produção em torno de 233$500, somavam suas exportações 93$500. 

Dependente da Bahia, o seu comércio importava, principalmente, fazendas de algodão, linho, 

ferragens, escravos, entre outras, somando 351$631 (FREIRE, 1977, p. 19). 
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Em vista do crescimento econômico, surgia a necessidade de independência da Bahia, 

assim, pelo Decreto de 8 de julho de 1820, D. João VI declarava a Capitania de Sergipe 

independente da Bahia. Todavia, essa medida só foi efetivada em 3 de março de 1823, 

provavelmente porque os senhores do açúcar estavam ligados por interesses comerciais e 

creditícios à praça da Bahia ou por parentesco aos administradores de Salvador. 

Alguns donos de terras, apenas de status médio, concordavam com a independência do 

Brasil e a autonomia de Sergipe, enquanto os senhores de engenho apoiavam o governo 

recolonizador da Bahia em virtude da dependência econômica que eles tinham dos 

Portugueses que estavam em Salvador, além disso eles poderiam continuar com as “vantagens 

decorrentes da prepotência tradicional que usufruíam, estando o centro das decisões políticas 

distante” (NUNES, 2000, p. 47) 

Com uma população estimada em 100.000 habitantes, a economia sergipana 

apresentava-se, de certo modo, próspera, na medida em que as suas exportações somavam um 

milhão e trezentos e treze mil cruzados, sendo provenientes principalmente do açúcar 

produzido em 226 engenhos. Além do açúcar, Sergipe exportava aguardente, fumo e farinha 

de mandioca (SANTOS, 2011). O comércio realizava-se através das barras do Cotinguiba e 

Vaza-Barris, contudo, em nível do comércio internacional, Sergipe dependia do porto de 

Salvador. 

Depois do tumultuado governo de Carlos Bulamarque, a junta provisória que assumiu 

o poder, em nível administrativo, criou a repartição da Fazenda, lançando as bases no que diz 

respeito à arrecadação. Em janeiro de 1824, assume o governo o Brigadeiro Manoel 

Fernandes da Silveira, o primeiro presidente nomeado para Sergipe independente. 

Após um período caracterizado por disputas políticas, assumiu, em 15 de fevereiro de 

1825, a Presidência de Sergipe, Manuel Clemente Cavalcanti de Albuquerque, quem procurou 

organizar a arrecadação das rendas públicas, como também tentou agilizar a cobrança de 

impostos, principalmente sobre os produtos exportados para a Bahia. 

Do ponto de vista demográfico, os primeiros povoadores estabelecem-se no território 

sergipano, obedecendo não a um plano de povoamento pré-determinado, do ponto de vista 

geográfico, mas de acordo com interesses individuais. O povoamento foi realizado de forma 

rarefeita em relação aos primeiros povoadores, como afirma Thetis Nunes: “na maioria eram 

pessoas de poucos recursos (...) raríssimos deles visavam, nas solicitações, a construir 
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engenho de açúcar. Muitos não tiveram condições de colonizar a terra recebida” (NUNES, 

2006:147). 

Ainda segundo Nunes (2000), em 1823 a população de Sergipe era de 120.000 

habitantes, sendo 88.000 livres e 32.000 escravos, essa população era, em sua maioria, 

analfabeta, mestiça e rural. O clero era ativo na vida política sergipana, certos sacerdotes 

faziam parte da Assembleia Legislativa, alguns eram nascidos em engenhos ou eram 

proprietários. De acordo com Maria Thetis Nunes, os bacharéis começaram a fazer parte da 

Assembleia Provincial no lugar dos coronéis e de seus parentes, de forma significativa, em 

1840. Conforme Nunes (2006), em 1872 a população aumentou para 234.621 e em 1890 

chegou a 310.926, já o número de escravos em 1850 era de 55.924, caindo para 16.634 em 

1888.  

Por último, convém destacar a contribuição de diversos povos para a capitania de 

Sergipe, a exemplo dos franceses, um dos primeiros europeus a fazerem contato com os 

indígenas no litoral das terras que se tornariam a Capitania de Sergipe, entretanto eles não se 

fixaram na terra, uma vez que uma das características da exploração do pau-brasil foi o 

nomadismo. Apesar dos franceses terem se relacionado com algumas índias, eles não 

iniciaram um povoamento da área, nem marcaram culturalmente a capitania. A ocupação dos 

europeus nas terras sergipanas começou com os portugueses em 1590, após a expedição de 

Cristóvão de Barros, logo muitos dos seus seguidores ganharam sesmarias na recém-fundada 

capitania de Sergipe Del Rey, dentre esses, poucos eram os homens de posses, muitos de 

regiões interioranas de Portugal. Foram essas pessoas que deram início a ocupação de terras 

em Sergipe “culturalmente a influência portuguesa prevaleceu na formação sergipana” 

(NUNES, 2006, p. 186). 

Os judeus também contribuíram para a ocupação de terras em Sergipe, muitos vieram 

fugindo da Inquisição, bastante atuante em Portugal, ou eram deportados como criminosos 

para o Brasil. Alguns cristãos-novos receberam sesmarias, como Luís Álvares, Antônio 

Muniz de Lisboa (1623), e Diogo Lopes Ulhoa que lutou com Cristóvão de Barros na luta 

contra o gentio. Devido ao medo de serem descobertos pela Inquisição, os judeus habitaram 

zonas interioranas, esconderam suas identidades e adaptaram-se ao modo de vida do colono.  

Os holandeses que chegaram em Sergipe (durante o período da invasão holandesa), em 

maioria do sexo masculino, de acordo com Nunes (2006) se relacionaram com filhas de 

colonos, negras, índias. Os ciganos também transitaram em terras sergipanas no século XVII, 

porém eles não fixaram moradia, pois foram deportados para as colônias como forma de 
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punição pelos delitos cometidos no Reino em 1721, ainda assim eles tiveram dificuldade de se 

adaptar a vida na colônia. 

 Os africanos vieram para Sergipe junto com os primeiros donos das sesmarias, após a 

vitória da guerra justa
4
 que Cristóvão travou com os índios que aqui habitavam. Os negros 

contribuíram bastante para a formação do povo sergipano, não apenas etnicamente, mas com 

o vocabulário; o folclore através de festas populares como as taieiras, o lambe-sujo, 

cacumbi, reisado, caboclinho; a Confraria de São Benedito em São Cristóvão, a Capela de 

Nosso Senhor do Rosário dos Pretos. 

Convém lembrar que, além dos europeus e dos africanos, cerca de 20.000 tupinambás, 

os quais faziam parte de diferentes tribos, habitavam nessas terras, tupinambás, Caetés e os 

Kiriris. Os indígenas influenciaram na cultura sergipana por meio de diversas contribuições 

como: a toponímia
5
, nomenclatura de frutas, folclore. Expulsos do litoral, dirigiam-se cada 

vez mais para o interior à proporção que os donos das sesmarias ocupavam estes espaços. 

 

1.2 A cidade de São Cristóvão 
 

Vencidos os naturais, Cristóvão de Barros fundou um arraial, próximo ao rio 

Cotinguiba, dando o nome de São Cristóvão, posteriormente São Cristóvão de Sergipe Del 

Rey
6
. Em 1617, esse arraial foi denominado de Freguesia de Nossa Senhora da Victória. No 

século XVIII, a referida freguesia foi elevada ao status de cidade, a Cidade de São 

Cristóvão, também era conhecida como a “Cabeça da Capitania”: 

 

A cidade tem fogos trezentos e noventa almas mil quinhentas e noventa e 

sinco, e a Freguesia toda novecentas e oitenta etres fogos, e almas de 

Sacramentos quatro mil seis centas quarenta e quatro, dous conventos de 

Relligiozos hum de Cramilitascalssados e outro de Franciscanos 

Reformados, hua Capella do Roz dos pretos; tem no seo território seis 

Capellas filiais, e trez de Relligiozos hua de pessoas da Companhia e duas do 

Carmo; onze engenhos de fazer asucar a saber: quatro nas margens dos 

dous Poxins, e sete nas do Vaza barris
7
. 

 

 

No entanto, 

                                                      
4
 “Em 1590, sob o pretexto de guerra justa, a expedição de Cristóvão de Barros devastou, violentamente, as 

aldeias indígenas, apesar da resistência valorosa do cacique Baepeba (coisa ruim)” (NUNES, 2006, p. 206). 
5
 Nome de lugares que permanecem até a atualidade, como Sergipe, Aracaju, Japaratuba. 

6
 Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Enciclopédia dos Municípios, Vol. XIX, 1959, pág. 459. 

7
 Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. Inventário Castro e Almeida, Caixa 15, Doc. 2698 apud: 

SANTOS, Lourival Santana. Subsídios para o estudo da Tributação em Sergipe Colonial. Cadernos UFS. 

História. Editora da UFS: São Cristóvão - Sergipe, n.6, p. 07-18, 2004. 
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Os saques e devastações de que foi alvo Sergipe, pelos conquistadores e 

fugitivos, fizeram da capitania um deserto, de onde desapareceram 

completamente o trabalho agrícola e a atrasada vida administrativa encetada 

e mantida, sob os esforços dos primeiros colonizadores. Pelos seus campos 

pastava o resto do gado, que salvo da vingança dos fugitivos e da cobiça dos 

conquistadores, servia agora de alimento aos tigres (NUNES, 2006, p. 132). 

 

Ainda com relação à cidade de São Cristóvão, D. Marcos Antônio de Souza nos diz 

em 1802, 

Dentro da Cidade habitam 400 moradores [...] seus campos são próprios 

para a criação e propagação de gado vacum e cavalar [...]. A cultura mais 

considerável é a da cana que plantam nas margens do Vaza Barris e fazem 

manipulação de assucar em dez engenhos [...]. Todo o fabrico do assucar 

chega a oitocentas caixas que exportam para a Bahia
8
 

 

Na segunda metade do século XVIII, a Capitania de Sergipe estava dividida em oito 

freguesias, a saber: Nossa Senhora da Vitória de Sergipe d‟El Rei, Nossa Senhora do Socorro 

da Cotinguiba, Jesus Maria José e São Gonçalo do Pé do Banco, Nossa Senhora da Piedade da 

Vila de Lagarto, Santo Antônio de Vila Nova Real do rio São Francisco, Santo Antônio e 

Almas da Vila de Itabaiana, Nossa Senhora dos Campos do Sertão do rio Real de Cima e 

Santo Antônio do Urubu de Baixo (SANTOS, 2011:61).  

Nas primeiras duas décadas do século XIX, a vida socioeconômica da Capitania de 

Sergipe se apresentava promissora. Tinha uma cidade, São Cristóvão; e sete vilas: Santa 

Luzia, Thomar, Propriá, Lagarto, Itabaiana, Santo Amaro e Vila Nova; quatro povoações: 

Laranjeiras, Pacatuba, Japaratuba e São Pedro. 

No ano de 1840, a única localidade que possuía jurisdição de cidade na Província de 

Sergipe era São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Em 1855, São Cristóvão era 

um “núcleo urbano com mais de 1.500 habitantes, onde atuavam oito sacerdotes, quatro 

médicos e dois advogados, com um palácio imponente, belos sobrados residenciais”. 

(NUNES, 2006, p. 128). Aos poucos as vilas foram elevadas à categoria de cidade. 

Laranjeiras recebeu o status de cidade em 1848, era bastante importante para o 

comércio de Sergipe, também marcado como o local de disputa entre católicos e protestantes. 

No ano de 1878, o americano Alexander Blacford vendeu bíblias, começou a pregar o 

protestantismo em 1881, por conseguinte fundou a primeira Igreja Presbiteriana da Província 

de Sergipe em 1874. Segundo Nunes (2006), o desenvolvimento de Aracaju ocasionou a 

                                                      
8
 D. Marcos Antônio de Souza. Memórias sobre a Capitania de Sergipe. Revista do Aracaju, Ano I, nº 1, 

1808, pags.18-19. 
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decadência de Laranjeiras com a transferência das sedes das firmas comerciais de Laranjeiras 

para Aracaju. 

Estância foi elevada à categoria de cidade no mesmo ano que Laranjeiras, em 1848, 

logo progrediu em virtude da sua localização geográfica. Situada próxima ao rio Piapitinga
9
, 

facilitando a exportação de produtos para o Piauí, destacava-se na vida e na economia 

sergipana, perdendo a posição com o desenvolvimento da economia Sergipana. 

Maruim era um dos centros urbanos de maior importância, conseguiu status de cidade 

em 1854, “tornara-se grande centro comercial atraindo europeus de várias procedências 

portugueses, espanhóis, italianos [...]” (NUNES, 2006, p. 230). Já Propriá, foi a última vila a 

ser criada durante o período colonial, foi elevada à categoria de cidade em 1866. Consoante 

Thetis Nunes (2006), Propriá foi o núcleo urbano mais próspero fora da zona açucareira. 

Lagarto que era uma das mais antigas vilas se tornou cidade no ano de 1880, possuía 

grandes criações de gado. A vila da Itabaiana foi fundada em 1697, seu desenvolvimento teve 

início, conforme Nunes (2006), em 1860, graças à expansão algodoeira, teve seu auge em 

1870 com a instalação de máquinas a vapor e foi elevada à categoria de cidade em 1888, 

porém os itabaianenses mais letrados mudaram-se da cidade em virtude da falta de 

expressividade da vida cultural de Itabaiana. 

Em 1855, um fato novo marcou a vida política social e econômica da Província de 

Sergipe, a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju, através da Resolução nº 413: 

 

Art. 1
º
 - Fica elevado à categoria de cidade o Povoado Santo Antônio de 

Aracaju, na Barra da Cotinguiba, com a denominação de cidade do Aracaju; 

Art. 2
º
 - O Município da Cidade do Aracaju será o da Vila do Socorro, tendo 

sua sede na referida Cidade: 

Art. 3
º
 - As reuniões da Assembléia Legislativa provincial celebrar-se-ão 

desde já e d‟ora em diante na mesma cidade do Aracaju; 

Art. 4
º
 - Fica transferida desde já da Cidade de São Cristóvão para a de 

Aracaju a Capital desta Província; 

Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Enquanto no século XVI o principal motivo da escolha da localização das cidades 

eram os morros para melhor proteção, a partir de 1700 isso começou a mudar, uma vez que 

era primordial, para as cidades, o contato com o mar a fim de facilitar as transações 

comerciais. Segundo José Calasans (1992), a tendência deixou de ser cidades-fortalezas e 

                                                      
9
 Atualmente este rio é conhecido como rio Piauitinga. 
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passou a ser cidades-portos, evidentemente esse foi um dos motivos que ocasionou a mudança 

da capital da Província de Sergipe da cidade de São Cristóvão para Aracaju, feita no governo 

do presidente Inácio Barbosa. 

a superioridade topográfica do Aracaju, junto a um excelente porto e de uma 

barra superior ao Vaza-Barris, condições estas que tornariam para o futuro a 

nova capital uma excelente praça comercial. Não só o porto do Cotinguiba 

não é superior ao do Vaza-Barris, como as barras de ambos os rios são 

iguais, não só em volume d‟água, como na formação geológica (FREIRE, 

1977, p. 306). 

 

De acordo com Felisbelo Freire (1977), o problema da longitude em São Cristóvão 

poderia ser resolvido com a construção de uma viação férrea, essa solução seria menos 

dispendiosa do que construir uma cidade (Aracaju) em um curto período de tempo. Na 

opinião de Freire, a mudança da capital foi realizada para “satisfazer assim interesses políticos 

e individuais” (FREIRE, 1997, p. 304). 

No entanto, Inácio Joaquim Barbosa alegou outros motivos, além dos geográficos, 

para a mudança da capital. De acordo com o presidente da província, a cidade estava em 

decadência, suas ruas eram estreitas, não possuíam calçamento, não havia muitos prédios 

públicos. Existia também o fator econômico, pois, mover a capital para a região mais 

importante do ponto de vista econômico da província, facilitaria a fiscalização dos poderes 

públicos. 

O presidente Inácio Joaquim Barbosa, ao fundar Aracaju, criou a primeira 

cidade livre de Sergipe. A civilização que aí se desenvolveu „não tinha como 

as demais, compromissos com a terra e seus senhores. Os que aí se 

estabeleceram pisaram térreo neutro, não alimentaram preconceitos, todos se 

igualaram na luta contra o meio hostil. Do desenvolvimento da nova cidade 

surgiu o prestígio de um novo elemento: o comerciante‟, escreveu Fernando 

Porto. Características que marcariam a nova cidade-capital. (NUNES, 2006, 

p. 148). 

 

Deste modo, Aracaju seria uma cidade livre, em um terreno neutro, sem obrigações 

com os senhores de engenho que dominavam a cidade de São Cristóvão. Além deste fato, 

também havia a necessidade de fundar uma capital moderna, civilizada, em um local portuário 

que facilitasse o comércio, por isso um dos motivos para a transferência da capital foi o 

Gabinete de Conciliação, para o gabinete  

 

tornava-se importante o desenvolvimento das economias regionais 

buscando-se maior produtividade agrícola visando a exportação e aos lucros 

obtidos. Deveria ser estimulado o comércio, sendo imprescindível o 

aparelhamento dos portos facilitando a navegação, para que o que importava 
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a coincidência do eixo político com o eixo econômico que a política imperial 

vinha procurando fazer, como exemplifica a transferência das capitais de 

Alagoas em 1835 para o porto de Maceió. (NUNES, 2006, p. 139). 

 

Em vista disso, é preciso atender as necessidades do comércio através da navegação e, 

consequentemente, da exportação da produção agrária, já que, conforme Nunes (2006), a nova 

capital deveria vir a ser um entreposto comercial, um lugar que combinasse questões 

econômicas e políticas. 

Então, segundo Nunes (2006) em 1855, São Cristóvão possuía mais de 1500 

habitantes, com advogados (2), médicos (4), sacerdotes (8), a cidade possuía “43 engenhos, 11 

alambiques, 12 fazendas de criação de gado” (FREIRE, 1977, p. 204). Com a transferência da 

capital para Aracaju, São Cristóvão entrou em decadência, depois de ter sido por muitos 

séculos o centro administrativo, econômico e social de Sergipe. 

Ao seu tempo de fastígio, S. Christovam, corporizava o espírito político e 

literário, de cuja irradiação surgiu a vida intelectual de Sergipe [...]. Perdeu o 

foro que gosava, com a mudança da capital, ella que fora o município 

maior do Estado, tocando suas raias os quatro pontos cardeais de Sergipe 

(SILVA, 1920, p. 279). 

 

Logo, percebe-se que a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju impactou a 

economia e a vida cultural e social de outras cidades. Com a transferência da capital, as 

atenções voltaram-se para Aracaju “ao encerrar-se a época imperial, a cidade de Aracaju 

tornava-se o centro de gravitação da vida econômica e cultural Sergipana” (NUNES, 2006, p. 

236) e, assim, a cidade de São Cristóvão ficou relegada a segundo plano. É a partir disso e 

nesse contexto que analisaremos o morrer em São Cristóvão na segunda metade do século 

XIX, começando com um estudo sobre a história da medicina em Sergipe, para 

compreendermos melhor as causas de morte, os métodos de cura e a relação do povo 

sancristovense com a morte. 

 

1.3. A Medicina em Sergipe no século XIX 

 

O primeiro hospital da capitania de Sergipe Del Rey foi criado pela Irmandade da 

Santa Casa da Misericórdia entre 1607 e 1622, foi construído juntamente com a capela da 

irmandade em terras doadas por moradores de Sergipe. O hospital São Matheus, como foi 

chamado, era um hospital de caridade, atendia pobres, indigentes, presos, mas também atendia 

soldados e moradores de São Cristóvão em geral. Nesse momento da história sergipana, os 
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hospitais focavam mais na cura dos sintomas do que do tratamento para a prevenção das 

doenças que assolavam a população. 

Em sua dissertação “As febres do Aracaju: dos miasmas aos micróbios”, Antônio 

Samarone de Santana (1997) divide a história da saúde pública de Sergipe do momento da 

independência de Sergipe (março de 1824) ao começo da República (1889) em dois 

momentos: 1824 a 1855 e de 1856 a 1889. O primeiro período caracteriza-se pela participação 

simbólica do poder público, socorro dos indigentes e a existência de somente um hospital de 

caridade em Sergipe, localizado em São Cristóvão. No segundo momento (1856 a 1889), logo 

após a primeira epidemia de cólera, foram criadas por programas governamentais medidas 

voltadas para a saúde pública, uma vez que em tal episódio morreram mais 30 mil sergipanos, 

quando a população era ainda uma média de 200 mil habitantes, ou seja, 15% da população 

sergipana. 

Logo, até o advento da cólera (1855), a preocupação central dos hospitais era tratar os 

doentes. Segundo o historiador José Thiago (2000), em 1843 a assistência hospitalar na 

Província Sergipana era o Hospital de Estância, o do Senhor do Bomfim em Laranjeiras e o de 

São Matheus em São Cristóvão. O hospital São Matheus passava constantemente por 

dificuldades financeiras, fechando e reabrindo diversas vezes por falta de verba, fechou em 

1828 e reabriu em 1840 sob a coordenação do médico Cypriano José Correa. 

Em 1842, o hospital passou por uma ampliação, sendo a parte de cima transformada 

em uma enfermaria; no térreo, que era o local menos ventilado, ficavam os presos e os 

indigentes; na parte superior, os ricos e militares; havia também um cubículo para os lunáticos 

e um depósito para os mortos, porém não trouxe o retorno de capital necessário para 

compensar os gastos do hospital. Com a morte de Cypriano Correia e o roubo dos recursos da 

Santa Casa em 1845, o hospital passou por um momento de dificuldade financeira, como 

podemos ver a seguir: 

Nos 12 mezes contados do 1° de Julho de 1856 até 31 de Outubro de 1857 a 

receita própria d‟este hospital foi de rs. 569$640, e a despeza de rs. 

2:337$480. Este hospital Senhores, não recebe subvenção alguma dos cofres 

públicos desde que d‟aquella cidade se mudou a capital.
10

 

 

A partir do Relatório do Presidente Salvador Correia de Sá e Benevides, podemos 

perceber que a contabilidade do Hospital não estava com um saldo positivo, muito pelo 

contrário, o déficit do Hospital da Santa Casa era grande e a irmandade frequentemente 
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 Relatório do Presidente da Província Salvador Correia de Sá e Benevides do ano de 1857. 
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passava por dificuldades financeiras. Os motivos que levaram a Irmandade a ter problemas 

com recursos, segundo José Thiago (2000), foram diversos, começando pelo fato de que a 

Santa Casa de São Cristóvão não possuía os benefícios da proteção real, pois o Padre Gonçalo 

enviou uma carta ao Rei em 1733 relatando os problemas da Santa Casa: a manipulação das 

eleições da mesa e o patrimônio da irmandade que estava sendo arruinado. 

Além de ser isenta dos benefícios, a Santa Casa não monopolizava o aluguel dos 

esquifes mortuários, como faziam a Santa Casa do Rio de Janeiro e da Bahia, fazendo com 

que ela não lucrasse tanto com os enterros. Mas, de acordo com o estudioso da Irmandade da 

Misericórdia de São Cristóvão, José Thiago (2000), dois fatores foram fundamentais para a 

decadência da Irmandade: A Independência de Sergipe (1824) e a mudança da capital da 

Província de Sergipe de São Cristóvão para Aracaju (1855).  

Após a independência de Sergipe, mediante ao decreto de 1820, a Santa Casa de São 

Cristóvão passou a substituir a Santa Casa da Bahia, a respeito da concessão de empréstimos 

aos sergipanos, ainda que a quitação não aparentasse ser possível. Para completar a crise 

financeira da Irmandade, o Hospital São Matheus não recebeu mais subsídios após a 

transferência da capital, mesmo sendo um hospital exemplar no quesito de higienização, como 

podemos ver no relatório do presidente da província João Dabney D‟Avellar Brotero: 

Hospital de Sam Christovao, tem sua sede na cidade de Sam Christovam, 

pertence á uma casa de Misericordia ali instruída, e pelos reditos de cujo 

patrimônio é suprido; remonta sua criação á longa data, e se os princípios 

hygienicos devem intervir na questão dos hospitais, é certo, que o de que 

trato, referindo-me aos demais da Província, acha-se sob a influencia de 

melhores condições, e oferece mais proporções e regularidade
11

.  

 

Em 1857, havia dois hospitais de caridade, um em São Cristóvão e outro em 

Laranjeiras (o hospital de caridade da nova capital só teve sua construção autorizada em 

1859), mas segundo Presidente João Dabney D‟Avellar Brotero, o Hospital São Matheus era 

o que tinha melhores condições. Já em 1860, o Hospital de São Cristóvão era “o único asylo 

da Provincia, que a colhe em suas infermarias os indigentes infermos”
12

, mesmo com todas 

essas qualidades e com tamanha importância, o Hospital continuava sem receber subvenção 

dos cofres públicos, ainda que o presidente da província Jacinto de Mendonça tenha posto em 

um dos seus relatórios que o “Hospital de São Christovão com mingoados recursos de que 
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 Relatório do Presidente da Província João Dabney D‟Avellar Brotero do ano de1859. 
12

 Relatório do Presidente da Província Manuel da Cunha Galvão, 1860. 
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dispõe, continua a prestar bons serviços.”
13

 

Em 1867, o Hospital passa a ser considerado uma “inconveniência” pelo presidente 

José Pereira da Silva Moraes. No ano seguinte, a situação se agravou, não havia médicos para 

tratar os doentes na cidade, a situação estava tão precária que o presidente Antônio Araújo 

D‟Aragão Bulcão só via duas alternativas: investir em uma “regeneração” do hospital ou 

aplicar o dinheiro público em um hospital que estivesse em melhores condições 

Hospital de Caridade da Cidade de São Christovão. Poucos são os benefícios 

que d‟elle colhe a classe desvalida, visto como, não existe na cidade de São 

Christovão nem botica algum nem medico algum que se possa encarregar do 

curativo dos enfermos recolhidos ao Hospital. Em relação ao Hospital da 

cidade de S. Christovão parece-me que há dois alvitres a adaptar-ou 

proporcionardes meios para regenerar aquelle Pio estabelecimento, ou então, 

quando isso não seja admissível, suprimirdes a subvenção que com melhor 

proveito poderá ser aplicada a outro, em condições mais lisonjeiras.
14

 

 

Então, no ano seguinte, em 1869, durante o mandato de Francisco José Cardoso 

Júnior, o hospital foi fechado. Segundo José Thiago (2000), o presidente fomentou o 

funcionamento dos hospitais de Boquim, Aracaju, Estância e Maruim. Restando à Santa Casa 

a sua capela e o cemitério que foi inaugurado em 1859, o qual será retratado com mais 

detalhes no capítulo 3. 

Podemos perceber que, após a mudança da capital da Província de Sergipe em 1855, a 

cidade de São Cristóvão sofreu com a falta de investimentos na saúde da população, afinal, 

enquanto a medicina social estava fomentando no Brasil na segunda metade do século XIX, 

São Cristóvão teve seu único hospital fechado. Com a mudança dos órgãos públicos para 

Aracaju e, consequentemente, a mudança da elite intelectual que estava florescendo em 

Sergipe
15

 e, em seguida, o fechamento do hospital, os sancristovenses ficaram sem um suporte 

médico para o tratamento do corpo (cura) e o tratamento da mente (implantação de uma 

cultura medicalizada) em uma sociedade extremamente católica. Logo, a grande parte da 

população apegou-se em suas crenças, preservando alguns rituais fúnebres que costumavam 

ser abandonados depois das epidemias, como por exemplo o sepultamento no interior das 

igrejas, bem como ignorando leis que proibiam o sepultamento no interior das igrejas como 

veremos mais adiante, buscando, desse modo, a proteção que não encontravam nas práticas 

médicas.  
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 Relatório do Presidente da Província Jacinto de Mendonça , 1862. 
14

 Relatório do Presidente da Provincia Antônio Araujo D‟Aragão Bulcão, 1868. 
15

 Essa elite intelectual era formada pelos bacharéis que, segundo Nunes (2001) começaram a fazer parte da 

Assembleia Provincial em substituição aos coronéis.  
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1.4.  Causas de Morte e método de cura. 

 

Nos 1436 registros de óbito que analisamos durante a pesquisa, foram encontradas 

98 causas diferentes de morte. Além das doenças identificadas no quadro 1, como: 

afogamentos, queimaduras, parto, velhice, algumas delas foram agrupadas
16

 para uma 

melhor análise, por exemplo, todos os tipos de doenças de coração, de febre, sendo 

reduzidas a 54, como pode ser visto no quadro abaixo
17

. 

QUADRO 1 : Causas de Morte 

Causa da Morte Registros (%) 

Não cita 485 33,77 

Moléstia 208 14,48 

Estupor 103 7,17 

Inflamação 84 6,48 

Natural 64 4,46 

Hidrópico 56 3,90 

Febre 55 3,83 

Maligna 55 3,83 

Edropzia 54 3,76 

Thysica pulmonar 41 2,86 

Varíola 37 2,58 

Jactos de sangue 28 1,93 

Parto 26 1,81 

Maligna 24 1,04 

Opilação 21 1,46 

Paralesia 13 0,93 

Súbita 12 0,84 

Constipação 11 0,77 

Congestão 10 0,70 

Sarampo 10 0,70 

Pleuriz 10 0,70 

Sesoes 9 0,63 

Hypetrofia 6 0,42 

Tétano 6 0,42 

Asthma 5 0,35 

Coração 5 0,35 

Dores Rheumaticas 5 0,35 

Afogado 4 0,28 

Ferida 4 0,28 

                                                      
16

 Foram agrupadas: moléstia do coração, coração e ataque do coração; febre intermitente, febre paleidora, febre 

perniciosa e febre maligna; cólica e ventre; dores rheumaticas e reumatismo; feridas na boca e no braço; Jatos de 

sangue e hemorragia, maligna, cranco, carvunculo e tumor, tosse, thysica e peito. 
17

 Foi utilizada a ortografia dos registros de óbito do livro 1 da paróquia de Nossa Senhora da Vitória. 
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Queimado 4 0,28 

Aneurysma 3 0,21 

Calor 3 0,21 

Indigestão 3 0,21 

Peito 3 0,21 

Velhice 3 0,21 

Vermes 3 0,21 

Cólica 2 0,14 

Dentição 2 0,14 

Diarreia 2 0,14 

Esquerencia 2 0,14 

Ilegível 2 0,14 

Ourinas 2 0,14 

Aborto 1 0,07 

Caimbras de sangue 1 0,07 

Diabetes 1 0,07 

Dor no lado 1 0,07 

Horphia 1 0,07 

Itericia 1 0,07 

Mal 1 0,07 

Mordedura de cobra 1 0,07 

Total 1436 100% 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade de São 

Cristóvão (1864-1886). 

 

Como podemos observar no quadro 3 acima, o mal que mais assolou o sancristovense 

foram as moléstias, um total de 208 casos de moléstias que se subdividiam em categorias de 

acordo com os sintomas: moléstia de peito, moléstia pulmonar, moléstia nas juntas, moléstia 

da pele. “Em 1855, a grande maioria das pessoas morriam de doenças endêmicas, cuja 

identificação exata nem sempre é possível [...]. Muitas vezes os padres registravam um nome 

descritivo para a causa da morte” (REIS, 1991, p. 26).  

No quadro abaixo, é possível notar os diferentes tipos de moléstia que causaram tantos 

óbitos. 

QUADRO 2: Tipos de Moléstia 

Moléstias Registros (%) 

Moléstia Incógnita 168 68,4 

Moléstia de pele 17 7,8 

Moléstia de coração 9 4,1 

Moléstia de Peito 9 4,1 

Moléstia de coração 9 4,1 

Moléstia  1 0,46 

Moléstia Interna 1 0,46 
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Moléstia na junta 1 0,46 

Moléstia no útero 1 0,46 

Moléstia pulmonar 1 0,46 

Total 217 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade de São 

Cristóvão (1864-1886). 

 

A moléstia que mais ceifou vidas foi a icógnita, esse nome era dado quando não era 

possível descobrir qual era a causa da moléstia, isto é, na ausência de um diagnóstico mais 

exato, assim como, inflamação interna, inflamação no interior, moléstia interna, portanto 

“essa expressão abrangente decerto era usada quando não se podia associar os sintomas do 

moribundo a uma enfermidade conhecida” (REIS, 1991, p. 26). Quando se tratava da 

incerteza da causa mortis, existiam diferentes tipos de diagnósticos, como podemos ver no 

quadro 5 a seguir. 

Dos 1436 registros presentes no livro 1 de óbito da Paróquia de Nossa Senhora da 

Vitória, 951 possuem a causa da morte, dentro desse universo 41,2% possuem diagnósticos 

imprecisos, como podemos ver no quadro abaixo. Logo após a Moléstia Icógnita, aparece a 

Inflamação, sem complemento algum, sem qualquer indicação do que a inflamação causou no 

morrente, diferentemente dos outros registros que abordam e detalham o tipo de inflamação: 

uretra (1), útero (4), baço (1), fígado (2), reto (1). 

QUADRO 3:  Tipos de diagnósticos imprecisos 

Diagnóstico impreciso Registros (%) 

Moléstia Icógnita 168 42,6 

Inflamação 72 18,4 

Natural 64 16,3 

Maligna 46 11,7 

Mal de 7 dias 24 6,0 

Súbita 12 3,0 

Velhice 3 0,75 

Inflamação interna 1 0,25 

Inflamação no interior 1 0,25 

Mal 1 0,25 

Moléstia  1 0,25 

Moléstia Interna 1 0,25 

Total 391 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade 

de São Cristóvão (1864-1886). 

 

No que diz respeito à morte natural, que aparece logo após a inflamação no quadro 5, 
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era uma morte esperada, uma consequência de um processo esperado e, portanto, natural. De 

acordo com o conceito médico-forense de morte, a morte natural 

É aquela que sobrevém como consequência de um processo esperado e 

previsível. Por exemplo, nos casos de envelhecimento natural, com 

esgotamento progressivo das funções orgânicas. Em outros casos, o óbito é 

um corolário de doença interna, aguda ou crônica, a qual pode ter acontecido 

e transcorrido sem intervenção ou uso de qualquer fator externo ou exógeno. 

(SANTOS, p. 359). 

 

Logo, a morte natural pode ser consequência da velhice que, por exemplo, foi 

encontrada como causa de morte de pessoas com 100, 101, 110, 118 e 124 anos, como 

também pode ser a consequência esperada de uma doença que vem assolando o moribundo, 

o que se diferencia da morte súbita, também conhecida como de repente, que era tão temida, 

pois, como era imprevisível e acontecia sem avisar, o único modo de prevenir esse temido 

mal era através da oração.  

Em vista disso, existia uma oração específica para combater esse tipo de morte, no 

livro Orações extrahidas dos melhores livros de piedade e proprias para implorar a 

misericórdia de Deos no Tempo da Peste, aprovadas por sua excellencia reverendíssima, o sr. 

Arcebispo da Bahia (1855), na qual, em um trecho, aparece o motivo para a morte súbita ser 

tão temida. 

 

Benignissimo Senhor JESUS, pela vossa acerbíssima, e afrontosa flagelação, 

e coroação de espinho: pela vossa Cruz, e Sacro-Santa Paixão, e pela vossa 

infinita bondade humildemente vos peço não permitais, que eu morra de 

repente, e passe desta vida sem os Santíssimos Sacramentos.
18

 

 

A morte súbita tornava impossível para o moribundo realizar os preparativos a fim de 

se ter uma boa morte. Com o “morrer de repente”, a pessoa perdia a oportunidade de redigir o 

testamento, seja para declarar as suas últimas vontades e alegar a sua fé, seja para confessar os 

seus pecados. O indivíduo também perdia a oportunidade de receber os sacramentos, pois os 

sacramentos, como veremos no capítulo seguinte, deveriam ser administrados enquanto a 

pessoa estava viva. 

As doze pessoas que morreram subitamente tinham de quatro dias a 51 anos, enquanto 

os indivíduos que tinham como causa da morte a velhice, apresentavam idade de 75 a 110 anos, 

                                                      
18

 Orações extrahidas dos melhores livros de piedade e proprias para implorar a misericórdia de Deos no 

Tempo da Peste, aprovadas por sua excellencia reverendíssima, o sr. Arcebispo da Bahia, p. 5 
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logo a morte súbita ou o “morrer de repente” era diferente de morrer de velhice ou de morte 

natural. Segundo Ariès (2014), a morte repentina infringia a ordem do mundo que todos 

confiavam, podendo estar disfarçada de cólera divina, 

O conceito mais aceito de morte súbita se deve a Vibert: „compreende-se, em 

Medicina Legal, sob o nome de morte súbita, os casos onde a morte 

sobrevém mais ou menos rapidamente, em alguns segundos, algumas horas, 

ou mesmo dias, mas de modo imprevisto, atingido, sem causa aparente, um 

indivíduo até então de boa saúde ou que não se apresentava se não ligeiros 

distúrbios ou que, pelo menos, assim parecia às pessoas que o circundavam‟ 

(SANTOS, p. 358). 

 

Assim, morrer de repente referia-se às pessoas mais novas que não apresentavam 

nenhum sinal de enfermidade. Logo, não era um acontecimento natural, sem causa aparente 

“muita gente era registrada como morrido „de repente‟, como se a morte inesperada fosse um 

tipo de doença” (REIS, 1991, p. 26), ao passo que as pessoas mais idosas teriam morrido de 

velhice ou de morte natural.  

Outra causa mortis presente no quadro 5 é Maligna. Esta poderia estar ligada a um 

câncer que, de acordo com Lycurgo de Castro Santos Filho (1977), era uma ulceração 

Maligna, ou poderia estar relacionada a um tipo de febre, a Febre Maligna, ou até mesmo a 

uma doença diferente, independente, como o mal de sete dias. Todos os inocentes que 

morreram desse mal tinham de 3 a 14 dias de nascidos. Conforme Luana Carla Martins 

Campos e Kenia Caroline Vieira Da Silva (2011), esta doença baseia-se na crença de que, no 

sétimo dia de vida, os bebês estão propensos às diversas enfermidades, assim, para evitar que 

os recém-nascidos fossem afligidos por tal doença, eles eram resguardados no sétimo dia de 

vida, longe de terceiros e da luz solar, e tomavam um banho de cheiro. Atualmente esse mal é 

identificado como tétano neonatal, mas era relacionado à maneira como se cuidava do umbigo 

do recém-nascido.  

O Mal, causa da morte que consta no registro de Luiz de França, um bebê de cinco 

meses de idade, entretanto dificilmente esse Mal seria o mal de sete dias, pois, como já vimos, 

esse está ligado à maneira como se cuidava do umbigo do recém-nascido, mais precisamente 

do coto umbilical
19

. Porém, como este cai entre 10 e 21 dias após nascimento, provavelmente 

não tenha sido o que causou a morte de Luiz de França.  

Pode ser que esse Mal citado se refira à Maligna ou até mesmo às crenças populares já 

                                                      
19

 Um pequeno pedaço do cordão umbilical que permanece no umbigo do bebê após o parto. 
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que, conforme um depoente contemporâneo,
20

 se acreditava existir ventos os quais 

espalhavam o Mal (chamados de Vento Mal), este mal era responsável principalmente pela 

morte de crianças e bebês. Infelizmente, a escassez de fontes não nos permite chegar a uma 

definição mais precisa de algumas dessas causas de morte, porque nesse período da história a 

saúde pública de São Cristóvão estava passando por certas dificuldades, como vimos 

anteriormente. 

As doenças relacionadas às vias respiratórias eram frequentes em São Cristóvão, 

correspondendo a 7%, tendo destaque a tuberculose, também conhecida como thysica ou 

thysica pulmonar, como podemos ver no quadro 6. 

QUADRO 4: Doenças das vias respiratórias 

Doenças das vias respiratórias Registros (%) 

Thysica pulmonar 32 53,8 

Constipação 11 14,8 

Moléstia de peito 9 12,1 

Tosse 6 8,1 

Asthma 5 6,7 

Catarro 5 6,7 

Peito 3 3,9 

Congestão 2 2,6 

Moléstia Pulmonar 1 1,3 

Total 74 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

A sangria era um método de cura que servia para a maioria das doenças, ela foi 

utilizada desde o século XVI, por meio do qual o sangue do enfermo é retirado com o uso de 

sanguessugas ou até mesmo de pequenos cortes, a fim de que a doença saia junto com o 

sangue “contaminado”, ela “[...] foi a panaceia universal, nos séculos passados. Por meio dela 

retirava-se a causa da doença [...]” (FILHO, 1977, p. 229). Geralmente, a sangria era feita por 

profissionais chamados de barbeiros, estes deveriam mostrar que estavam aptos a praticar o 

seu ofício através de uma „carta de examinação‟, a qual comprovava que os profissionais 

haviam sidos avaliados por cirurgiões e estes os consideravam capazes de exercer o trabalho 

de barbeiro, todavia, muitos barbeiros praticantes não portavam tal documento. Aparecem 

como causa de morte: tosse, congestão, catarro, peito, pois era comum que as pessoas fossem 

diagnosticadas pelos sintomas e não pela verdadeira causa da enfermidade, uma vez que tosse, 

congestão, catarro e peito não são doenças propriamente ditas, e sim sintomas de uma gripe, 

                                                      
20

 José Alves de Oliveira. 
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resfriado, tuberculose.  

Em 1855, a grande maioria das pessoas morriam de doenças endêmicas, cuja 

identificação exata nem sempre é possível [...]. Muitas vezes os padres 

registravam um nome descritivo para a causa da morte, como „ataque de 

peito‟. Neste caso, porém, sabemos pelo menos que se tratava de uma 

doença das vias respiratórias (REIS, 1991, p. 26). 

 

As febres também aparecem constantemente nos registros, sendo a quarta maior 

causa de mortes, em seus diversos tipos, como pode ser visto no quadro 7. 

QUADRO 5: Tipos de Febres 

Tipo de Febres Registros (%) 

Febre 33 60,2 

Febre Intermitente 9 16,3 

Febre Maligna 8 14,5 

Febre Perniciosa 4 7,2 

Febre Paleidora 1 1,8 

Total 55 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade 

de São Cristóvão (1864-1886). 

 

A explicação para a existência dos diferentes tipos de febres era dada pelo clima 

brasileiro, dado que o “tropicalismo brasileiro alteraria profundamente qualquer febre para 

aqui transplantada [...]. Essa interpretação, muito de acordo com as concepções vigentes nos 

séculos passados, redundou na criação de novos tipos de febres [...]” (FILHO, 1977, p. 167). 

Logo, os tipos de febres diagnosticados eram classificados de acordo com os seus sintomas. 

A febre intermitente poderia afetar os olhos de diversos níveis, causando de 

estrabismo à chamada “cegueira traumática” (FILHO, 1977, p. 224). No que concerne à 

análise feita foram identificadas tais mortes: oito pela febre maligna cuja origem era explicada 

pelo contato com “miasmas pestíferos” (FILHO, 1977, p. 166); quatro pela febre perniciosa; 

um pela febre paleidora; e trinta e três não fazem referência a nenhum tipo específico de febre. 

O tratamento para combater as febres era a base de bebidas feitas com frutos, aguardente, 

purgação e sangria. Era recomendado que o doente ingerisse leite de peito, carne de alguns 

tipos de peixe, caldo de galinha e mingau de tapioca. 

 As principais causas de morte, entre homens, mulheres e inocentes, eram bastante 

semelhantes. A título de exemplificação, a doença que mais matou inocentes, homens e 

mulheres foi a moléstia incógnita, em segundo lugar foi o estupor. Porém, existem algumas 

causas de morte que eram mais presentes em alguns desses grupos devido à idade ou ao sexo.  
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A seguir, no quadro 8, podemos verificar as principais causas de morte de homens, 

mulheres e inocentes. 

QUADRO 6:  Principais causas de morte de Inocentes, Homens e Mulheres. 

Principais causas de morte Inocentes Homens Mulheres 

Moléstia Incógnita 64 47 54 

Estupor 33 27 43 

Inflamação 21 20 31 

Natural 20 18 26 

Hydropesia 7 27 19 

Opilação 1 18 2 

Thysica 0 19 13 

Febres 38 7 10 

Maligna 21 7 18 

Mal de 7 dias 24 - - 

Parto - - 26 

Total Geral de Mortos
* 

558 413 465 

*O total geral de mortos conta não somente com as causas de morte que estão presentes no quadro 8, 

mas de todos os registros de óbito. 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade 

de São Cristóvão (1864-1886). 

 

A moléstia icógnita e o estupor foram as principais causas de morte dos três grupos 

apresentados: inocentes, homens e mulheres. O Estupor era uma doença que “atacava os 

nervos provocando profundo torpor dos membros […] o mal era doença crônica muito 

comum no país, [...] nasce da inclemência do ar, de uma incompleta obstrução e da intempérie 

fria das partes nervosas” (FILHO, 1977 p. 214), por esse motivo também era chamada de “ar”, 

ou “ar-de-estupor”, a “parlesia” é uma das categorias de estupor. A paralisia assim como o 

estupor era uma doença proveniente do sistema nervoso. 

A terapêutica das afecções nervosas foi simplesmente aleatória. Sangrias, 

sinapismos, sanguessugas, cautérios foram indicados nos casos de estupor, 

apoplexia, congestão cerebral, paralisias. Friccionavam-se e fumigavam-se 

os membros e partes paralisadas até com esterco de cavalo misturado com 

incenso e mirra. Perfurava-se a pele com ferro candente (FILHO, 1977, p. 

215). 

 

A inflamação e a morte natural também apareceram constantemente nesses três 

grupos, mostrando que haviam causas mortis que eram comuns na cidade. Mas também 

podemos perceber que outras são características de idade ou sexo, a exemplo da hydropesia e 

da thysica que não causavam muitas mortes nos inocentes. A hydropesia, que aparece também 

nos registros como Edropesia ou hidropesia, é a quinta causa de morte com maior número de 
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óbitos (54). Esta era uma “acumulação de líquido seroso em cavidades e no tecido conjuntivo 

subcutâneo, foi encarada como doença e não como sintomatologia resultante de afecções 

diversas, cardio-renais, hepáticas, e de infecção parasitária” (FILHO, 1977, p. 215). Era tratada 

através da purgação e da sangria. 

Enquanto a hydropesia e a thysica eram mais raras entre os mais jovens, as febres 

eram mais populares nos inocentes. Isto ocorria, possivelmente, pelo fato de que os mais 

novos ainda estavam desenvolvendo o sistema imunológico, logo estavam mais suscetíveis a 

germes e bactérias, estes quando se instalam costumam causar inflamações e infecções que 

podem se manifestar com uma febre, além disso o nascimento dos dentes costuma causar 

febre em bebês, explicando, assim, a alta ocorrência de febre entre o núcleo dos inocentes. 

Outra principal causa de morte entre os inocentes é o mal de sete dias, uma doença exclusiva 

dos recém-nascidos, como foi já foi explicado anteriormente. 

Os principais motivos que ocasionaram a morte de homens e mulheres são quase os 

mesmos (moléstia incógnita, estupor), quando não, possuem números bem semelhantes em 

relação à morte natural, inflamação, até mesmo ao número total de mortos registrados, como 

se pode perceber no quadro 8, o que nos mostra não haver muita discrepância na rotina dos 

dois sexos. Em contrapartida, há duas principais causas de morte que divergem entre os sexos: 

o parto, por ser algo que remete exclusivamente ao sistema reprodutor feminino, e a opilação 

que ceifou a vida de dezoito homens e apenas duas mulheres. 

A Opilação, também conhecida como “amarelão” ou “cansaço”, é causada pelo 

verme Ancylostoma duodenale ou pelo Necatur americanos, o verme aloja-se no intestino 

delgado, sugando o sangue, ocasionando anemia ou hemorragia. O indivíduo pode se 

contagiar ao pisar em um terreno infectado por fezes, como também o verme pode penetrar no 

indivíduo através da pele ou pela ingestão de alimentos infectados.  

No que diz respeito à análise do grande quantitativo de homens mortos pelo amarelão, 

podemos perceber que eles passavam mais tempo em ambientes insalubres, contagiados pelo 

verme, do que as mulheres. Esses ambientes infectados, possivelmente, eram os locais de 

trabalho dos homens, pois, se fossem em suas residências ou nos seus arredores, 

provavelmente haveria mais mulheres mortas por opilação. 

Segundo Cristina Couto (2014), em 1866 já havia sido publicado um artigo na Gazeta 

Médica da Bahia que apontava o Anclostoma duodenale como a causa da opilação. Mas a 

grande parte da classe médica brasileira contestou tal descoberta, continuando a considerar a 
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causa do amarelão uma “pobreza” do sangue, característica dos países tropicais, popular entre 

as classes pobres, ocasionada principalmente pela má alimentação e más condições higiênicas. 

Com isso, podemos notar que é possível relacionar as doenças com idade, sexo, condição 

social. 

O pesquisador Oseas Batista (2018), em seu trabalho intitulado A doença, a morte e o 

defunto: O cotidiano da morte na Freguesia do Jaraguá 1865-1870, retrata que as 

enfermidades que assolavam os escravos estavam ligadas ao cotidiano de trabalho e às 

condições de vida deles. Nos registros de óbito que foram utilizados para fazer esta pesquisa, 

existem apenas 54 registros de escravos, a principal causa de morte deles são moléstias 

incógnitas (14)
21

, assim como a maioria dos falecidos que constam nos registros de óbito; 

depois aparece a varíola (7), como veremos mais adiante, uma vez que as campanhas de 

vacinação contra varíola em Sergipe não eram muito eficientes, portanto os escravos não 

devem ter tido acesso à vacina; a terceira principal causa de morte era a opilação (5), em 

virtude das más condições de vida e por estar em contato direto com um ambiente insalubre. 

Apenas 26 registros contem as causas de morte de um total 54 registros, portanto, devido à 

pouca quantidade de registro de óbito de escravizados, não é possível analisar as possíveis 

relações entre o cotidiano dos escravizados e as suas enfermidades.  

Por meio da análise das causas de morte, podemos constatar que há um grande número 

de causas de morte cujo diagnóstico era impreciso (41,2%), devido à falta de conhecimento 

profissional médico. Dentro desse viés analítico, faz-se necessário lembrar que São Cristóvão 

passava por um momento de “abandono” após a mudança da capital, fato que acabou 

ocasionando no fechamento no Hospital da Cidade em 1869 e, em razão disso, deixou o povo 

sem atendimento médico profissional. 

 

1.5 Morte por epidemias e o apego a fé católica na Província de Sergipe 

 

Como escreveu Jean-Pierre Bayard, “as epidemias, muitas vezes catastróficas, 

semeiam o terror [...], porque o castigo de Deus pesa sobre todos os habitantes” (BAYARD, 

1996, p. 199), tal citação comprova o fato de que por muito tempo se acreditou que o motivo 

do aparecimento das epidemias era a cólera de Deus. No entanto, com o desenvolvimento da 

medicina, surgiram novas explicações baseadas em princípios estritamente científicos, como a 

teoria dos miasmas e a teoria microbiana. 

                                                      
21

 Livro 1 de registros de óbito da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória (1864-1886). 
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Aos poucos, essas teorias foram sendo introduzidas na mentalidade das pessoas, esse 

foi um processo longo que contou com a união de esforços dos médicos e dos governantes no 

desenvolvimento de uma medicina social, consequentemente acarretou em uma mudança de 

comportamento da população, em relação à higiene, aos mortos, à saúde, etc. Esse processo 

ocorreu em períodos diferentes, em lugares diferentes e de maneiras diferentes, geralmente 

impulsionado pelo medo causado por um surto epidêmico. 

A introdução da teoria miasmática, a qual se acreditava que os vapores ou miasmas, 

formados pela decomposição de matérias orgânicas, animais ou vegetais, sob a ação da 

temperatura, da circulação de ventos e da umidade, eram responsáveis pela propagação de 

doenças. Essa teoria foi criada no século XVIII e mudou completamente a relação entre os 

vivos e os mortos no Ocidente, primeiramente na França, dando início ao que Phillipe Ariès 

denominou de Morte Selvagem, marcando o início de um novo comportamento dos vivos 

perante os mortos, um comportamento de distância, como veremos mais detalhadamente no 

capítulo 3. 

Essa teoria chegou ao Brasil no século XIX, sendo adotada pela população geralmente 

após surtos epidêmicos, estes foram o gatilho de vários processos de medicalização da 

sociedade e consequentemente da morte ao longo do país
22

. Em Sergipe não foi diferente, 

pois, segundo Amâncio Cardoso (2001), a primeira epidemia de cólera ocasionou o processo 

de medicalização da província e foi responsável por consolidar a mentalidade medicalizada 

em Sergipe Del Rey. 

A cólera fez 200 mil vítimas no Brasil durante o século XIX, chegou em Sergipe pelo 

Sul, atravessando o Rio Real em julho de 1855 e foi subindo até a região norte, depois se 

espalhou do litoral para o sertão. De acordo com Amâncio Cardoso (2001), a população das 

cidades e das vilas, que estava apavorada com a notícia de que a cólera se aproximava, 

acendia incensos e velas, pedia a intercessão divina e fazia pedido aos seus santos de devoção 

que os livrassem do mal. 

A peste permaneceu até 1856 e foi responsável pela morte de mais de 30 mil pessoas 

na Província de Sergipe, que possuía cerca de 200 mil habitantes. Foi necessária a junção do 

saber médico com a legitimação por parte do Estado para tentar mudar o comportamento da 

população em virtude da salubridade pública. Foram criados os códigos de postura das 

câmaras municipais, proibindo o sepultamento dos cadáveres no interior das igrejas, as igrejas 
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não podiam abrir antes das 07h ou depois das 17h (exceto para a saída do viático), e não 

poderia haver grandes reuniões nos templos, contudo esta ordem não foi cumprida, tendo em 

vista que a “população via no apelo ao poder divino a salvação contra a peste” (SANTOS 

NETO, 2001, p. 174). 

Inclusive o apelo à piedade divina era tão grande que existia um livro de orações para 

evitar dois grandes medos da população: a morte súbita e a morte pela cólera. O livro 

Orações extrahidas dos melhores livros de piedade e proprias para implorar a misericórdia 

de Deos no Tempo da Peste, aprovadas por sua excellencia reverendíssima, o sr. Arcebispo 

da Bahia
23

, que foi reimpresso na tipografia da Villa de Santo Amaro em 1855. 

Na primeira página do referido livro, há a imagem de uma santa, seguida de uma 

invocação à Virgem Maria e, logo após a invocação, há uma afirmação de que o Papa Pio IX 

“concede 100 dias de indulgencias aos que recitarem a prece acima. Já na página seguinte, 

há uma advertência de que a pessoa deve orar não somente com os lábios, mas também com 

o coração e que as orações só podem ser feitas depois de realizada uma contrição sincera, 

posteriormente aparece a seguinte passagem: 

Sendo a peste hum dos flagelos, com que Deos pune os pecados que desafiao 

sua cholera e nos chama ao cumprimento de nossos deveres aquelle que se 

achar em pecado deve procurar livrar-se deste por meio da confissão 

Sacramental, e reformar sua vida pela pratica das virtudes da penitencia e 

boas obras.
24

 

 

Tal passagem mostra-nos e reafirma como as epidemias eram consideradas fruto da ira 

de Deus para punir os pecadores, portanto o recomendado era se redimir dos seus pecados, 

livrar-se deles através da confissão e viver uma vida praticando boas obras. A morte por 

epidemia estava relacionada ao pecado, assim, a fúria de Deus visava à punição de pecadores 

não arrependidos, como podemos ver neste trecho da oração “O Deus, que não desejais a 

morte, senão a penitencia dos pecadores, olhai propicio vosso povo a vós convertido para que, 

em quanto devoto vos invoco clemente affastei dele os flagelos da nossa cholera”
25

 

Fica evidenciado, portanto, que morrer de peste, assim como de morte súbita, o 
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 Este livro chegou até mim através de uma rede de sociabilidade e solidariedade entre pesquisadores. O 

historiador Thiago Fragata emprestou o livro para o pesquisador Amâncio Cardoso que o utilizou durante a sua 

pesquisa sobre a epidemia de Cólera em Sergipe (1855/1856) e teve a bondade de me dar uma cópia impressa do 

livro que ele digitalizou. 
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 O livro Orações extrahidas dos melhores livros de piedade e proprias para implorar a misericórdia de Deos 

no Tempo da Peste, aprovadas por sua excellencia reverendíssima, o sr. Arcebispo da Bahia, p.4 
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 O livro Orações extrahidas dos melhores livros de piedade e proprias para implorar a misericórdia de Deos 

no Tempo da Peste, aprovadas por sua excellencia reverendíssima, o sr. Arcebispo da Bahia, p.8. 
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morrente poderia não receber os sacramentos que auxiliariam na passagem do morto para o 

paraíso, como podemos notar em uma parte da oração contra a peste. 

concedei-nos o auxilio da vossa graça, para que sejamos seguramente livres 

de toda a peste, e morte repentina, e misericordiosamente preservados de 

incorrer na eterna condemnaçao. Por vós JESUS CHRISTO, Rei da Gloria, 

que viveis, renais por todos os séculos. Amen 
26

 

  

Segundo Cláudia Rodrigues (2005), a associação de pecado e de doença era bastante 

presente em grande parte das sociedades do antigo regime e, de acordo com o discurso 

teológico, a doença era vista como uma resposta ao corpo pelos males da alma. Dessa forma, 

torna-se mais fácil entender a relação entre os sacramentos e a cura do moribundo que 

dominou o século XVIII e parte do XIX no Brasil. 

Portanto, era compreensível a preferência aos preceitos religiosos católicos, na busca 

da salvação, do que os conselhos médicos, dado que “para os crentes a razão da cura e da 

salvação está no além, na divina providência. As medidas seculares seriam apenas paliativas.” 

(SANTOS NETO, 2001, p. 195), principalmente na cidade de São Cristóvão, cujo clero era 

formado por importantes membros da sociedade sergipana e ocuparam por muitos anos cargos 

na Assembleia. Porém, logo depois que os bacharéis começaram a substituir o clero e os 

coronéis na Assembleia em 1840, houve a mudança da capital em 1855 e todos os órgãos 

foram transferidos para Aracaju, dessa maneira o povo sancristovense não pode desfrutar por 

muito tempo de uma elite intelectual no poder. Além disso, com a mudança da capital, o 

Hospital da cidade perdeu a ajuda financeira dos cofres públicos, deixando a população sem 

um suporte médico adequado que pudesse direcioná-la para as medidas necessárias a fim de 

se proteger da peste. 

A epidemia acabou em 1866, deixando 30 mil vítimas na Província Sergipana, sendo a 

cidade que obteve maior número de óbitos, 3.500 almas, foi Laranjeiras, seguida da Vila do 

Lagarto 1.374; Vila do Socorro 1.306; Vila de Propriá 1.246; e a Vila da Capela 1.000. A 

cidade de São Cristóvão teve apenas 300 óbitos
27

 relacionados à peste, foi a segunda cidade 

com o menor número de vítimas da cólera, perdendo apenas para a recém-fundada cidade de 

Aracaju. 
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  O livro Orações extrahidas dos melhores livros de piedade e proprias para implorar a misericórdia de Deos 

no Tempo da Peste, aprovadas por sua excellencia reverendíssima, o sr. Arcebispo da Bahia, p.10. 
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 Essas informações foram retiradas da tabela da relação de mortalidade oficial causada pelo cólera-morbo na 

Província de Sergipe de setembro de 1855 a janeiro de 1866 que consta na dissertação Sob o signo da peste: 

Sergipe no tempo do cholera (1855-1856). 
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A epidemia de cólera causou algo que não era comum em Sergipe, o medo dos mortos, 

a falta de solidariedade com os mortos. Cadáveres eram abandonados sem qualquer cerimônia 

em prol da sua pobre alma, “cadaveres insepultos a atestarem a covardia ou a falta de quem os 

levasse a cova; mortes fulminantes dos que corajosamente prestaram-se a auxiliar os 

enterramentos; o pânico de muitos”. (ANDRADE, 1920, p. 102). 

Com o abando dos cadáveres, o governo teve que intervir para o bem da saúde 

pública, pagando os hospitais para que estes realizassem o sepultamento dos falecidos, como 

podemos ver no Relatório do Presidente da Província o Barão de Maruim a seguir: 

Dirigi-me ao 1° Supplente do Delegado que acabava de ser nomeado, 

fazendo ver quanto convinha que desenvolvesse energia ao bem da 

humanidade: remeti-lhe 1:000$000 rs. para de acordo com os Medicos serem 

satisfeitas as maiores necessidades do Hospital e para as despesas com a 

sepultura dos Cadaveres, recomendando que não consentisse que estes se 

conservassem insepultos por muitas horas, o que era um mal tão grave, que 

se bem fosse considerado, não precisaria que para remove-lo interviesse a 

acção do Governo de acudir ao povo mostrarão desanimo, até os próprios 

enfermos e serventes do Hospital o abandonarão.
28  

Além de se responsabilizar pelo enterramento dos cadáveres, o Estado também proibiu 

o sepultamento no interior das igrejas e construiu cemitérios provisórios, em virtude da 

necessidade de precisar urgentemente de um local para abrigar as vítimas da peste. Podemos 

notar que o início da medicalização da morte e da intervenção estatal na busca da salubridade 

pública em Sergipe começa com o primeiro surto da epidemia de cólera em 1855.  

Em 1863, Sergipe foi assolada por dois grandes males: a febre amarela e outro surto de 

cólera. A epidemia de febre amarela não se propagou como a primeira epidemia de cólera, ela 

assolou a Vila de Nossa Senhora das Dores onde faleceram 50 pessoas desse mal e a Vila de 

Simão Dias que perdeu 235 vidas durante a epidemia, além dessas localidades também 

faleceram algumas pessoas na Vila de Lagarto e na cidade de Laranjeiras, mas eram casos 

“tão raros que não constituirão uma epidemia propriamente dita”
29

. Já a epidemia de cólera de 

1863 não foi tão grave quanto a de 1855, durante essas epidemias o governo disponibilizou 

ambulâncias, assistência médica, roupas e alimentos para os enfermos e lançou um novo 

código de posturas em 1864, em São Cristóvão, reforçando a proibição dos enterramentos no 

interior das Igrejas, visto que continuavam acontecendo na antiga capital. 

Segundo Antônio Samarone (1997), a vacinação, como prevenção de doenças, esteve 
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 Relatório do Presidente da Província o Barão de Maruim, 1856. 
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 Relatório do Dr. Francisco Sabino Coelho de Sampaio, Inspetor da Saúde Pública da Província de Sergipe 

apresentado ao Presidente Jacinto Mendonça, 1863. 
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presente na Província Sergipana, não de forma significativa, desde 1826, com vacinações em 

Estância, porém essas vacinações eram processos isolados, não chegavam a vacinar nem 200 

pessoas por ano. Em 1843, Anselmo Peretti nomeia um vacinador geral para coordenar a 

propagação das vacinas, entretanto, vinte anos depois, a vacinação da população continuava 

ineficiente. Podemos comprovar essa informação no seguinte trecho do Relatório de Jacinto 

de Mendonça sobre salubridade pública: 

Julga impossível que os benéficos e salutares effeitos da vacina sejam 

derramados com igualdade no seio da população, como tanto convem aos 

interesses da humanidade. Vinte e oito Districtos existem na Provincia para 

onde se tem nomeado Vaccinadores Municipaes: no entanto só em dez 

desses d‟esses Districtos se cuidou da vacciinação no decurso do anno de 

1861 a 1862, tendo sido inoculados 738 indivíduos
30

 

 

Dos 738 indivíduos vacinados, 549 eram pessoas livres e 169 cativos, demonstrando 

que as medidas de saúde pública buscavam atender a todos, mesmo que não de forma 

igualitária, devido à diferença numérica entre a quantidade de cativos e livres vacinados, 

porém tal ato já era um começo. São Cristóvão não está inserido na lista de distritos onde a 

população foi vacinada, consequentemente foi acometido pela epidemia de varíola. 

A proporção que as notícias do mal irão chegando ao meu conhecimento, ia 

igualmente aplicando-lhe o remédio que estava na esfera de minhas 

atribuições. - Foi assim que por duas vezes fiz seguir para a cidade de São 

Christovão o Dr. Inspetor de Saude para examinar o estado sanitario da 

cidade, aplicando-lhe logo os remédios que julgasse conveniente para fazer 

senão desaparecer o mal, ao menos minoral-o; e aos pobres d‟aquella cidade 

mandei fornecer os necessarios socorros prescritos, e requisitados pelo 

referido Dr.
31

 

 

De acordo com esse mesmo relatório, a cidade de São Cristóvão foi a que mais sofreu 

com a epidemia de varíola, esta apareceu timidamente em alguns presos em 1864, depois 

apareciam alguns casos esporadicamente fazendo que a doença passasse despercebida, 

somente em abril de 1867 explodiu, na cidade, o surto de varíola. Morreram de varíola na 

cidade de São Cristóvão 143 pessoas, quando a população “não sobe a quatro mil habitantes”. 

Embora o número de mortos pela varíola, de acordo com o relatório do Inspetor da 

saúde pública, fosse 143, apenas existem 37 registros que constam a varíola como causa de 

morte, todos eles são do ano de 1866. Nos registros do ano de 1867, não há nenhum registro 
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de morte por varíola, existem causas de morte diferentes e 51 registros sem referência à causa 

de morte, provavelmente são das vítimas da varíola, e acredita-se que, com o aumento do 

número de mortes, o Vigário não conseguia dar conta de registrar tantos óbitos. 

Podemos notar que as doenças eram associadas aos males que acometiam a alma no 

Brasil, principalmente no século XVIII até uma parte do XIX, pois foi quando as teorias 

médicas começaram a se consolidar no Brasil, mas esse processo não ocorreu de forma rápida 

e simultânea em todas as regiões do país. Um exemplo é que, enquanto na Bahia e no Rio de 

Janeiro na década de 1850 já havia sido desenvolvida uma vigilância olfativa para detectar os 

cheiros desagradáveis provenientes da decomposição dos corpos, formadores dos miasmas, 

em Sergipe ainda se usava um livro de Orações para escapar da peste. 

Conforme as Constituições Primeiras, “como muitas a enfermidade do corpo procede 

de estar a alma enferma com o pecado” (p. 68), os médicos, cirurgiões ou barbeiros 

responsáveis por curar os enfermos deveriam chamar um pároco para cuidar primeiramente da 

alma do enfermo, para depois cuidar do corpo. De acordo com Cláudia Rodrigues (2005), a 

enfermidade atuava como uma forma eficiente de levar às pessoas a receberem os 

sacramentos. Era no momento da doença que muitos morrentes iniciavam a realização rituais 

fúnebres, através da elaboração do testamento, como veremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO II – IN VITTA: RITUAIS FÚNEBRES REALIZADOS EM 

VIDA 

 

2.1. “Em cuja fé protesto viver e morrer. Este meu testamento e última vontade” 

 

É a partir dessa realidade demonstrada no capítulo anterior que pretendemos analisar 

as especificidades do morrer em uma área impactante do império, começando pelos rituais 

realizados em vida e finalizando com os rituais realizados em morte. Uma das primeiras 

formas de preparar-se para ter uma “boa morte” era por meio da redação do testamento, este 

estava ligado ao objetivo de salvação da alma, assim como a redução do tempo que o espírito 

do falecido passaria no purgatório. 

Com o nascimento do purgatório nos século XII-XIII, nasce também a possibilidade 

de remissão dos pecados cometidos em vida. Conforme Cláudia Rodrigues (1997), o 

cristianismo considerou que pecados veniais (que não eram mortais), ou a condição da morte 

do pecador (tendo realizado a confissão, porém sem ter feito a penitência), poderiam ser 

reparados se alma passasse um tempo no purgatório. 

O tempo que alma iria passar no purgatório para expurgar os pecados cometidos em 

vida poderia ser reduzido através dos sufrágios. Os sufrágios criaram laços de solidariedade 

entre vivos e mortos, essa solidariedade “se refletia na celebração de missas e na fundação de 

irmandades e confrarias. Oração, jejum, esmola e missas serviriam não para a salvação, mas 

para sufragar penas purgatórias” (RODRIGUES, 1997, p. 154). 

Em virtude disso, no testamento, muitos moribundos deixavam pedidos de sufrágios 

por sua alma, mediante celebração de missas, doação de esmolas, tudo em prol da redução do 

período que a alma ficaria no Purgatório. Diante da importância soteriológica e escatológica 

presentes nos testamentos, a quantidade de pedidos de sufrágios, na busca da salvação não só 

a alma do falecido, mas também as dos familiares e as almas que jaziam no Purgatório, era 

extremamente alta. Em alguns casos, essa atitude prejudicava os herdeiros do falecido, visto 

que este deixava quase todas as suas posses para que fossem realizadas ações com o intuito de 

reduzir o período de permanência de sua alma no Purgatório. 

Em muitas situações, tratavam-se: de inúmeros pedidos de missas, de várias 

esmolas deixadas para pobres, de legados piedosos instituídos em prol de 

uma ou várias associações religiosas, dos pedidos de funerais por vezes 

vultosos e, até mesmo, da decomposição de toda a escravaria devido às 

alforrias concedidas pelos testadores aos seus escravos [...] (RODRIGUES, 

2011, p. 4). 
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Perante as ocorrências desses atos, o Estado passou a interferir nas práticas 

testamentárias, com o objetivo de combater o excesso de gastos relacionados às atividades de 

cunho escatológico que acabavam prejudicando os vivos e aumentando o capital de 

irmandades, sacerdotes, religiosos, etc. Essas intervenções ocorreram durante o reinado de 

Dom José I, no período da reforma pombalina entre os anos de 1761 e 1775, foram criadas 

leis que buscavam regularizar o direito sucessório, restringindo a quantidade de sufrágios, 

legados e esmolas que poderiam ser deixadas em testamento. 

Cláudia Rodrigues (2011) destaca duas leis que tinham a finalidade de regularizar o 

direito sucessório na elaboração dos testamentos. A primeira refere-se a lei de 25 de junho de 

1766 que anulava os testamentos escritos por qualquer indivíduo (secular ou eclesiástico) que 

beneficiassem uma corporação religiosa ou sua família (com exceção dos pais do testador, 

filhos, na ausência destes, irmãos, sobrinhos diretos, ou primos coirmãos); e que fossem 

redigidos depois que o testador ficasse seriamente doente; e permitia que fossem deixados 

legados de até 3 ou 5 missas de esmola. Destarte, procurava reduzir a ingerência de terceiros 

na redação do testamento, principalmente no que dizia respeito à transferência dos bens do 

morrente.  

Já a lei de 9 de setembro de 1769, buscava limitar ainda mais a redação do testamento, 

aumentando os direitos dos herdeiros legítimos, abrangendo os parentes colaterais até o quarto 

grau, separando os bens adquiridos dos herdados, os quais, por sua vez, não poderiam ser 

passados para estranhos. Apenas uma terça parte da terça parte dos bens disponíveis ao 

testador poderia ser utilizada de forma livre, desde que não extrapolasse os limites 

estabelecidos, assim o testador poderia dispor de até 400$000 de legados pios e 800$000 

quando fosse para fins beneficentes como hospitais ou Misericórdias.  

A autora Cláudia Rodrigues (2011) nota a prioridade dada a ações que se 

relacionariam a filantropia, propagando o bem de todos, sejam eles vivos ou mortos, não 

somente com a finalidade de salvação da alma. A historiadora também percebeu que, após a 

promulgação dessas leis da Reforma Pombalina, houve a redução do número de missas 

pedidas nos testamentos por ela analisados, o que leva a pesquisadora a acreditar que essas 

medidas influenciaram, através de certos elementos, no processo de transformação do 

testamento em um documento cujo principal objetivo seria não mais a salvação da alma e sim 

a transmissão de bens. 

Entretanto, isso não quer dizer que os sufrágios reduziram automaticamente mediante 
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a efetivação dessas leis. Afinal, medidas relacionadas a algo tão sensível, como a mentalidade 

cristã, que mexe com as crenças na vida após a morte, não seriam aceitas de forma imediata e 

sim gradativa. 

Para a elaboração desta parte da pesquisa foram utilizados os testamentos que se 

encontram dentro do universo dos registros do livro 1 de óbito da Paróquia de Nossa Senhora 

da Vitória (1864-1886), fonte norteadora deste trabalho. Foram encontrados no Arquivo Geral 

Judiciário do Estado de Sergipe nove testamentos das pessoas que constavam nos registros de 

óbito, porém não significa que as outras pessoas não tenham elaborados testamentos.  

Devido à quantidade de testamentos analisados, foi optado por uma análise qualitativa 

destes, feita, por meio de uma ficha
32

, elaborada para atender especificamente a presente 

pesquisa, visando compreender os principais objetivos dos textos testamentários encontrados. 

 

2.1.1 Principal objetivo dos testamentos. 

 

Diante do exposto no tópico anterior, podemos perceber que a prática testamentária do 

século XVIII e em boa parte do XIX não se referia somente à transmissão de bens do falecido 

para seus herdeiros. Ela se relacionava com algo muito mais profundo, a redução do período 

passado pela alma do moribundo no purgatório para alcançar a salvação eterna. Dada a 

importância ritual que o testamento possuía, havia uma literatura voltada para ensinar aos 

cristãos a se aparelhar para a boa morte. 

Este tipo de literatura, ars moriendi, “artes de bem morrer”, pode ser dividido em duas 

fases diferentes, conforme afirma Cláudia Rodrigues (2005): o período anterior ao Concílio de 

Trento (pré-tridentino), entre os séculos XIV e XV, o qual valorizou o momento próximo da 

morte como uma oportunidade favorável para a preparação do cristão; e o período após o 

Concílio de Trento (pós-tridentino) até o século XVIII, este pregava que, para ter uma boa 

morte, era necessária uma boa vida, ou seja, ser piedoso, refletir sobre a morte não somente 

no momento derradeiro, mas durante toda vida, logo o testamento deveria ser elaborado 

quando o indivíduo estivesse saudável, não à beira da morte.  

De acordo com a visão do momento pré-tridentino, o moribundo poderia aparelhar-se 

para a sua morte próximo ao momento derradeiro. Logo, ressaltamos que, através da análise 

dos testamentos selecionados, podemos perceber que os sancristovenses também seguiam essa 
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visão, isto é, de se preparar para a morte quando a mesma estivesse chegando.  

No quadro 1, seguem os motivos apresentados pelos testadores para o feitio do 

testamento.  

QUADRO 7- Exemplos de motivos apresentados pelos testadores para a redação do 

testamento. 

“Doente, temendo a morte” 

“Enfermo” 

“Doença” 

“Achando-me duente, porem em meo juízo perfeito entendimento” 

“Doente de cama, mas em [il] Juizo perfeito e entendimento” 

“Hando-me porem em perfeito juízo e uso das minhas faculdades intelectuais, por 

temer a morte que é certa ignorando o dia e hora em que tenho de ser chamada pelo 

todo Poderoso” 

“Estando em perfeita saude e senhora da potencia das minhas almas e não sabendo a 

hora em que Deus tenha de chamar-me a sua Divina presença” 
Fonte: AGES -Testamentos do Arquivo Judiciário/SE(1864 – 1886). 

Diante dos motivos apresentados pelos testadores, podemos observar que a preparação 

para a morte em São Cristóvão começava, na maioria das vezes, mediante aos primeiros sinais 

desta. Por isso, frente ao temor perante à incerteza do destino de sua alma no além-túmulo, 

eram redigidos os testamentos. Esse temor, portanto, era a base de uma pedagogia utilizada 

pela Igreja Católica que contribuía para o domínio do momento próximo à morte do 

moribundo e como instrumento de cristianização. 

“Enquanto a Igreja deteve a hegemonia na sociedade, era a proximidade da 

morte a ocasião em que ela melhor conseguia exercer seu controle sobre os 

comportamentos e os pensamentos dos fiéis. Evidencia que a pedagogia 

eclesiástica do „bem morrer‟ exerceu papel fundamental na história do 

catolicismo [...], tendo-se tornado o grande instrumento de cristianização 

[...]” (RODRIGUES, 2005, p. 127). 

 

A pedagogia do bem morrer é, considerada por Cláudia Rodrigues (2005), um difusor 

do cristianismo, pois ela era utilizada como um instrumento de pregação e controlava os 

pensamentos e as ações dos indivíduos tementes ao sofrimento eterno, trazendo a 

possibilidade da salvação da alma, graças à ideia de um julgamento individual. Com o 

“nascimento” de uma escatologia individual, na qual o julgamento que determinaria o rumo 

da alma não seria feito de forma coletiva no momento do Juízo Final, mas de forma particular 

logo após a morte do indivíduo. Após o julgamento, seria decidido se a alma iria para o 

Paraíso, o Purgatório ou o Inferno, então, se o falecido tivesse cometido algum pecado venial 

e demonstrasse que estava realmente arrependido, ele poderia ir para o Paraíso, desde que 
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“cumprisse a sua pena” no Purgatório, expurgando seus pecados. 

O período que seria transcorrido no Purgatório poderia ser reduzido através da 

intercessão por meio de rezas e de sufrágios. Sendo assim, “se, por um lado, a Igreja adotava 

esta pedagogia da morte baseada no medo, por outro, ela mesma oferecia a esperança, a 

segurança, por meio das garantias de proteção proporcionadas por ritos tranquilizadores [...]” 

(RODRIGUES, 2005, p. 52).  

Por isso, era muito comum o pedido de missas em favor da alma, não somente da alma 

dos falecidos, mas também em nome dos que já se foram, uma vez que “Cuidar da própria 

morte implicava cuidar dos já mortos, para que estes, em troca, intercedessem em favor do 

novo finado.” (REIS, 1991, p. 211). Em vista disso, as almas dos pais dos moribundos foram 

constantemente lembradas nos pedidos de missas encontrados nos testamentos analisados. 

Além das missas, outra forma de sufrágio é a distribuição de esmolas, essa atitude 

poderia demonstrar um desprendimento dos bens materiais por parte do moribundo, 

diminuindo o seu tempo no purgatório, visto que “segundo a noção cristã, o auxílio aos 

desamparados pode contribuir para o perdão dos pecados, ajudando os homens a garantir sua 

salvação” (DUARTE, 2013, p. 153).  

Conforme Denise Duarte (2013), a distribuição de esmolas é inserida no processo de 

busca pela salvação, de acordo com a noção cristã, pois elas podiam expressar desapego de 

riquezas, caridade, eram consideradas “um amparo no pós-morte.” (DUARTE, 2013, p. 64). 

No entanto, a oferta de esmolas não foi algo muito presente nos testamentos
33

, apenas um dos 

testamentos consta o pedido de doação. Notamos ainda que neste testamento o pedido de 

distribuição de esmolas que o testador foi bem específico em relação ao tipo de necessitados, 

Vicente Mandarino
34

 que pediu a distribuição de 200$000 reis para os pobres e as viúvas.  

Isto posto, de acordo com Reis (1991), era comum que os pobres rondassem a cidade a 

procura de funerais para acompanhar os mortos, assistir à missa, rezar pelo defunto e, assim, 

ganhar a sua esmola após a missa, contudo, às vezes, a concessão das esmolas era feita 

somente a partir de algumas características, por exemplo: cegos, aleijados, velhos ou viúvas, 

como pediu Vicente Mandarino, “suas preces eram tidas como especialmente benéficas” 

(REIS, 1991, p. 153). 

Além das missas e das esmolas, também encontramos os pedidos de intercessão e 
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declarações de fé, comprovando que o maior objetivo dos testamentos era a salvação da alma, 

principalmente pelo uso da palavra “primeiramente” que sugere que há prioridade relativa ao 

que se segue. 

Como já foi ressaltado por Sandra Paschoal Guedes, a presença do termo 

„primeiramente‟ na maioria dos testamentos, logo no início das invocações 

intercessoras e da especificação do funeral desejado. Este termo também foi 

identificado em pesquisas sobre a França, a exemplo da feita por Pierre 

Chaunu. Concordando com a explicação dada por este autor, Sandra Guedes 

afirmou que as frases „primeiramente encomendo a minha alma...‟ e/ou 

„primeiramente determino que o meu funeral seja... [desta ou daquela 

forma]‟ indicam prioridade espiritual e salvacionista dos testamentos. 

(RODRIGUES, 2005, p. 100). 

 

 Diante da importância do termo “primeiramente”, retiramos dos testamentos 

analisados alguns exemplos de pedidos de encomendação de alma, nos quais aparece o 

referido termo, como podemos ver no quadro 2. 

As declarações, demonstram a importância escatológica dos testamentos para o 

sancristovense. Em um período da história no qual o Brasil estava vivendo um momento 

secularizante (segunda metade do século XIX), procurando separar as competências estatais 

das eclesiásticas, os habitantes de São Cristóvão ainda se apegavam firmemente aos preceitos 

da fé católica, isso é perceptível não apenas na redação dos testamentos, mas também nos 

velórios, nos sepultamentos, como veremos mais adiante. 

QUADRO 8- Exemplos de pedidos de encomendação de alma 

Pedidos de Encomendação  Ano 

“Primeiramente declaro que sou christa Catholica Apostholica Romana, sou e 

creio firmemente em tudo quanto manda crer a Santa Madregreja de Roma e 

nesta Crença tenho vivido e espero e protesto morrer” 

1875 

“Primeiramente encomendo a minha alma e como Christão que sou a Virgem 

Santíssima”  

1883 

“Em Primeiro lugar encomendo minha alma a Deus Padre que o Crenn, a 

Deus Filho que o redimio a Deus espirito Santo que o iluminou e a Virgem 

Mari Santíssima para que na hora da minha morte seja intercessor. Declaro e 

confesso que sou verdadeira Catholica como tal creio nos Mysterios da 

Santíssima Trindade em cuja fé tenho vivido e espero morrer.”   

1883 

Fonte: AGES -Testamentos do Arquivo Judiciário/SE(1864 – 1886). 

As Constituições do arcebispado recomendavam aos testadores que encomendassem a 

alma a Deus, à Santíssima Trindade, a Cristo, e pedissem a intercessão da Virgem Maria, anjos, 

espíritos celestiais e santos. As encomendações eram quase rigidamente formais, porém as 

invocações, apesar de manter um certo formalismo, variavam mais, indicando as preferências 
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devocionais do testador (REIS, 1991, p. 221). 

Embora tenha ocorrido, segundo Reis (1991), uma diminuição no pedido de 

intercessões na Bahia no período de 1824 a 1836, as encomendações estiveram presentes em 

todos os testamentos, demonstrando um forte apego à religiosidade pela população. Essas 

encomendações permaneceram em Sergipe até a Primeira República, de acordo com 

Cerqueira (2014). 

Os testamentos são portadores dos últimos desejos dos seus testadores, como escreveu 

Vicente Mandarino
35

 “Em cuja fé protesto viver e morrer. Este é meu testamento e última 

vontade”. Esses documentos são importantes não só no campo espiritual, mas também no 

campo material, pois, é através dos testamentos que ocorre a transferência dos bens materiais 

do falecido para os seus herdeiros. Tendo em vista isso, para que os desejos expressos no 

testamento sejam atendidos, o testamento deve ser aprovado e o testamenteiro que foi 

escolhido deve realizar as disposições do testador. 

 

2.1.2. Desejos atendidos: a função do testamenteiro na execução da testamentária. 

 

Para que o testamento fosse aprovado testador deveria alegar que estava consciente e 

lúcido, nas palavras de Maria Rosa do Prado Pinto “em perfeito juízo e uso das minhas 

faculdades intelectuais”
36

 

Uma vez escrito o testamento, era preciso que o documento fosse aprovado 

por um notário, que poderia fazê-lo em seu estabelecimento de trabalho, 

diante da presença do testador e de testemunhas, ou na casa do testador, 

principalmente se este estivesse impossibilitado de locomover-se 

(RODRIGUES, 2005, p.125). 

 

Nos testamentos analisados, o notário foi a casa de todos os testadores e os seus 

testamentos foram aprovados no mesmo dia ou no dia seguinte ao feitio do testamento, 

provavelmente em virtude do estado de saúde no qual o testador se encontrava, já que todos 

os testamentos analisados (com exceção do testamento de Anna Angélica Pinto de Carvalho
37

, 

cujo testamento foi redigido quando a mesma estava com saúde) foram elaborados em virtude 

da enfermidade do testador. O número de testemunhas variava de 3 a 5 nos testamentos 

analisados. Na maioria das vezes, os testamentos depois de aprovados eram selados para 
                                                      
35
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serem abertos somente após a morte do testador, como podemos ver na figura 2 o envelope 

que continha o testamento de Vicente Mandarino14. 

Depois de aberto o testamento, chegava o momento de cumprir as disposições 

deixadas pelos testadores, isso cabia aos testamenteiros. Os testamenteiros eram pessoas 

escolhidas pelos testadores para realizar as últimas vontades dos falecidos, diante da 

importância deste papel, as pessoas eram escolhidas cuidadosamente para 

garantir a obediência de seus últimos desejos com a eleição de 

testamenteiros da confiança do requerente, ou de pessoas reconhecidamente 

honradas nesta comunidade, e que, segundo acreditavam os testadores, iriam 

se empenhar no cumprimento da testamentária (DUARTE, 2013, p. 68). 

Figura 2: Envelope que continha o testamento de Vicente Mandarino 

 

Fonte: AGES -Testamentos do Arquivo Judiciário/SE(1864 – 1886).  

Foto de Márcia Oliveira Gama 

 

Podemos perceber isso com a escolha dos testamenteiros, já que, na maioria dos 

testamentos analisados, o testamenteiro é um membro da família, como irmão, cônjuge, neto, 

e em apenas um testamento foi escolhido um membro do clero, o Vigário José Gonsalves 

Barroso. Evidencia-se, pois, a escolha de pessoas de confiança, como familiares e o Vigário 

que era um importante membro da cidade. 

A pessoa escolhida para ser testamenteira não era obrigada a aceitar o cargo, por isso 

os testadores costumavam colocar mais de uma opção, pois, se o primeiro não aceitasse, 

recorreriam ao segundo, e caso este também se negasse, intimariam o terceiro. Caso nenhum 

dos escolhidos aceitasse a função ou se o testador não nomeasse ninguém, os herdeiros 

ficariam com a responsabilidade de realizar as disposições testamentárias. 
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E posto que, conforme a direito, ninguem regularmente póde ser 

constrangido a aceitar o cargo de testamenteiro, salvo for, e quizer ser 

herdeiro, e legatário, com tudo depois de uma vez o aceitar não póde 

arrepender-se, e largar, ou deixar o officio, e póde, e deve ser compellido (8) 

a correr com a execução do testamento: e se haverá por aceitado este officio, 

e cargo não sómente quando por palavras expressas for declarado, mas 

tambem quando por obra o começar a cumprir por acto, (9) que se não podia 

fazer senão como testamenteiro (CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS § 769, 

p.283). 

Segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, ninguém deveria ser 

forçado a se tornar testamenteiro, mas assim que a pessoa aceitasse o cargo, deveria cumpri-

lo. A partir do dia da morte do testador, os testamenteiros tinham o prazo de um ano e um mês 

para prestar contas, caso o testamenteiro não cumprisse esse prazo, ele seria privado de 

“qualquer legado, salário, prêmio, ou interesse, que pelos defuntos lhes for deixado por serem 

testamenteiros” (CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS § 791 p. 282). 

Contudo, se os testamenteiros, que não cumpriram as disposições testamentárias, 

apresentarem uma “legítima causa” ao Juiz de Resíduos, este julgará o impedimento para 

decidir se dará mais tempo ao testamenteiro. A responsabilidade de fiscalizar se todas as 

disposições testamentárias foram cumpridas é mixti fori, pertencendo ao foro secular e ao 

eclesiástico. Os testamentos das pessoas falecidas nos meses de Janeiro, Março, Maio, Julho, 

Setembro e Novembro eram supervisionados pelo Prelado, enquanto o Foro secular era 

encarregado pelos outros meses. 

Depois que o testamenteiro cumprisse as disposições deixadas pelo testador, aquele 

deveria comparecer em juízo para prestar as costas da testamentária. O testamenteiro deveria 

levar todos os recibos comprobatórios de que todas as disposições do falecido haviam sido 

cumpridas. Caso o testamenteiro não apresentasse as contas no tempo devido, seria intimado e 

cobrado, como podemos ver no caso do Tenente José da Motta Rabelo, através desse 

documento é possível confirmar que o principal motivo para a execução do testamento era a 

salvação da alma. 

 O Tenente José da Motta Rabelo faleceu no dia nove de janeiro de 1867, deixou como 

sua primeira opção de testamenteiro o seu irmão Francisco da Motta Rabelo. Este aceitou a 

testamentária, se responsabilizando por cumprir todas as disposições deixadas no testamento 

do seu irmão com o prazo de um ano, definido pelo finado. 

Passado o prazo de um ano e um mês, período determinado pelo Título XLI das 

Constituições Primeiras denominado Dentro em que tempo devem os testamenteiros cumprir 

o testamento, e dar conta, e quando podem e recusar o cargo, houve uma intimação. Então, 
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no dia 12 de janeiro de 1867, o testamenteiro foi intimado a comparecer no Juízo com prazo 

de oito dias depois de intimado, às 10:00 horas, para prestar as contas do testamento. 

Francisco da Motta Rabelo, coberto pelo parágrafo de número 793 do Título XLI, das 

Constituições Primeiras que afirma que 

se os ditos testamenteiros, ou executores tiverem legitima causa (4) de 

impedimento, por onde não possão cumprir os testamentos dentro no dito 

anno, e mez, a virão allegar perante o nosso Juiz dos Residuos, e justificada 

ella se lhes assignará mais tempo, segundo a qualidade do impedimento, e 

causa que se allegar, e justificar, e dentro do tempo, que de novo se lhes 

assignar se não procederá contra elle (p.282) 

 

Em vista disso e coberto pela lei, Francisco alegou que as contas não foram prestadas 

por “couzas independentes da sua vontade”
38

, porque ainda faltavam duas quitações: uma de 

quatro capellas de missas
39

 e a outra de três missas ao Senhor do Bomfim que mandou 

celebrar na Bahia e, por conseguinte, pediu para estender o prazo por mais 60 dias. 

Após o término desse novo prazo, o testamenteiro pediu, no dia 29 de abril de 1867, 

mais uma extensão de 60 dias no prazo para prestação de contas. Seu advogado apresentou 

documentos com o intuito de provar que o seu cliente realmente estava impossibilitado de 

quitar as missas que restavam. Uma prova era uma carta na qual Francisco Rabelo afirmava 

que já havia incumbido ao seu amigo Don Sebastião a celebrar as tais missas desde o ano 

anterior. Outra prova era uma carta do próprio testador declarando que estava gravemente 

doente, datada do dia 15 de abril de 1867, fato que teria o prejudicado. Então, no mesmo dia 

29, foi concedido mais sessenta dias. Entretanto, no dia 29 do mês seguinte, os sessenta dias 

foram caçados e trocados por 5 dias, pois Francisco teria recebido: 

De prompto toda a quantia que no respectivo Inventário foi aquinhoada para 

cumprimento das dispoziçoens testamentarias e sem nenhum impedimento 

atendível tem deixado de satisfazer a mesma despozição ao testador em 

prejuízo e danismo do direito dos interessados, sendo um tempo competente 

chamado ao prestar as contas, illudio a bôa fé do Juiz digo bôa fé do Doutor 

Juiz Municipal do termo persuadindo o com tudo o mais estava cumprido, e 

que só me servia de [ilegível] a falta de recebimento das quitaçoens de 

humas Missas que mandara celebrar na Bahia. [...]. O Doutor Provedor 

descreditando nas alegações do Testamenteiro lhe concedeo os sessenta dias 

de prorrogação que lhe pedio para prestar as contas, porem este, que as não 

pretende prestar em quanto puder obter concessões, depois dos ditos 

sessentas dias, veio pedir reforma de outros sessenta a Vossa Senhoria que 

também lh‟os concedeo a vinte nove de Abril findo e quem não acreditaria 

nas palavras do Testamenteiro, Empregado Público de Cathegoria? No 
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entanto que elle tendo recebido toda quantia aquinhoada para cumprimento 

das despozições testamentarias, declara que está no gozo dessas concessões e 

que não tem saptisfações a dar a interessador
40

. 

 

Em virtude de tal fato, no dia cinco de junho do referido ano, Francisco Rabelo foi 

intimado para prestar as contas da testamentária do seu irmão dentro do período de cinco dias. 

No mesmo dia, em 05/06/1867, o Doutor Manoel Pereira Aguiar apresentou uma procuração, 

provando que ele mesmo poderia responder por Francisco Rabelo. 

Somente no dia quatorze do mesmo mês, o advogado Doutor Manoel Pereira 

Guimarães afirma que Francisco “tendo empregado toda a diligencia possível [ilegível] 

prestação de contas da testamentária em prazo leal, e estando com dificuldades alheias a sua 

vontade”. Apenas em quatro de julho, através de uma procuração, Francisco Rabelo prestou 

as contas do testamento do irmão, junto a procuração estavam diversos recibos assinados, 

comprovando a realização de algumas disposições. 

Entregues os documentos, o próximo passo era fazer a tomada de contas para que o 

Promotor do Juizo comprovasse se realmente todas as disposições foram realizadas. Sendo 

assim, no dia vinte e nove de julho, o Alferes Theodoro Cordeiro Guaraná, procurador do 

testamenteiro Francisco Rabelo, compareceu à residência do Juiz Municipal Provedor de 

Capellas e Residuos, Capitão Joaquim José Pereira, para a tomada de contas. 

Ao analisar o testamento e os recibos, o juiz percebeu que da primeira a sétima 

resoluções, nenhuma delas havia sido cumprida. Theodor Cordeiro alegou que não havia 

recebido a quantia prometida para o cumprimento de todas as vontades do Tenente, e o 

dinheiro que seria utilizado para a realização destas disposições foi desviado para a celebração 

de mais missas “por ser isto mais necessário para a alma do testado”. Entretanto, o juiz afirma 

ter dito ao testamenteiro que ele não poderia utilizar a verba das disposições testamentárias 

para legados pios, porque a função deste é tornar as vontades do falecido realidade, para o seu 

benefício não apenas material, mas também espiritual. Segundo o Promotor de resíduos, 

O testamento, com expressão [ilegível] e respeitável da ultima vontade, teve 

sua cauza de ser na necessidade, legitimada pela sabedoria do Legislador, 

do, complemento de compromissos, que, durante sua vida, o Testador não 

preencheu quer sob o ponto de vista civil quer precisamente sob o ponto de 

vista espiritual, e por assim dizer, na continuação da personalidade do 

mesmo Testador, dando livre partilha seus bens [...] tomando contas ao 

Testamenteiro, não lhe advogar somente o cumprimento desta ou aquella 
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disposição mas de todas e com o mesmo zelo e inteireza.
41

 [Grifo nosso] 

 

Diante do exposto, é perceptível que o Promotor de Resíduos demonstrou a 

importância do testamenteiro, tendo em vista que este devia completar os compromissos que o 

testador não pôde concluir durante a vida, compromissos de cunho civil e espiritual. Sendo 

assim, todos os pedidos devem ser cumpridos, não cabendo ao testamenteiro a opção de 

interferir na testamentária, apenas cumpri-la.  

Logo, em virtude de suas ações, Francisco da Motta Rabelo perdeu o cargo de 

testamenteiro e, consequentemente, foi intimado o segundo testamenteiro Antônio José de 

Almeida Motta no dia doze de novembro de 1867. 

O caso do Tenente José da Motta Rabelo mostra-nos, portanto, o empenho do foro 

eclesiástico para se fazer cumprir o testamento, não só para que sejam realizadas as 

disposições referentes ao campo material, mas também ao espiritual. Nota-se também a 

importância de que cada desejo seja cumprido exatamente da forma que o testador expressou 

durante a redação do testamento, não podendo o testamenteiro impor a sua própria vontade 

contra a do testador.  

Destarte, os testamenteiros eram cobrados e poderiam ser punidos caso deixassem de 

cumprir algum desejo do testador, ou seja, não poderiam fazer nada menos do que o finado 

pediu, mas não havia nenhum problema legal em fazer a mais. Tal fato pode ser comprovado 

no caso de Maria Albina da Gama, testamenteira do seu esposo Manoel da Gama, ele deixou 

bem claro que queria um enterro sem pompa alguma, como podemos ver no trecho que foi 

extraído do seu testamento. 

 

o meu corpo será envolto em habito preto e encomendado pelo meu 

Reverendo Parocho sem pompa alguma, que celebrará a Missa de corpo 

presente, e as mais que respeitão ao Oitavario. Declaro que, além do 

Oitavario quero que minha testamenteira mande celebrar meia capella de 

missas por minha alma. Declaro que tambem quero se celebre mais nove 

missas: sendo trez por Alma de meu pai, trez por alma de minha mãe e trez 

pelas Almas do Purgatorio18. 

 

O enterro de Manoel de Gama contou com a presença não somente do Parocho, como 

ele pediu, mas também de um Sacerdote, um Sacristão, e sua esposa, a testamenteira 

escolhida, gastou 13$000 com música e armação. Além das missas pedidas, ainda foram 
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celebradas 18 missas de corpo presente, meia capela de missas e os sinos foram dobrados 

cinco vezes, ou seja, o desejo do morrente de realizar o seu enterro “sem pompa alguma” não 

foi atendido, contrariando a sua última vontade. Porém, no momento da prestação de contas, 

de acordo com as fontes analisadas não houve nenhuma ressalva ou repreensão à atitude de 

Maria Albina. 

Então, não era apenas uma questão de cumprir estritamente os desígnios do defunto, 

mas garantir que o mesmo tivesse uma boa passagem, que todas as pendências fossem 

resolvidas, pois, como disse o Provedor de Resíduos durante a tomada de contas de José da 

Motta Rabelo, o testamento era “complemento de compromissos, que, durante sua vida, o 

Testador não preencheu”. Assim, o testamenteiro não podia tirar o dinheiro destinado ao 

pagamento de dívidas para mandar celebrar missas, porque ele não tinha o direito de manejar 

o dinheiro que foi destinado a uma pendência. Porém, se todos os desejos fossem atendidos e 

ainda sobrasse capital para incrementar o funeral ou celebrar mais missas em prol da salvação 

da alma, aparentemente não tinha problema legal. 

Assim, podemos notar que o testamenteiro tinha grande função nos rituais fúnebres, 

cabendo a ele a concretização das últimas vontades dos falecidos. Dessa forma, costumavam-

se escolher pessoas consideradas honradas e de confiança para que as pendências deixadas 

fossem resolvidas, bem como para que o defunto pudesse se separar do mundo terreno e 

começar o período de margem antes de se integrar ao mundo dos mortos. 

 

2.1.3. Acerto de contas: a importância da resolução das pendências terrenas para o 

testador. 

O momento de redação do testamento também era um momento de reflexão, já que 

seria o momento do testador “acertar as contas” com Deus e, para isso, ele teria 

primeiramente que acertar as contas com as pessoas da terra, relembrar as suas dívidas para 

poder quitá-las, às vezes alforriar um escravo como forma de “pagamento” pelos bons 

serviços prestados, ou até mesmo reconhecer os filhos bastardos. 

Tal processo de preparação para a morte exigiu do testador uma ação de 

observação de sua realidade, com a finalidade ponderar sobre as 

necessidades impostas pelo momento em questão, para assim definir os 

procedimentos que deveram ser realizados em favor de sua alma (DUARTE, 

2013, p. 79). 

 



 

65 
 

 

Como exemplo a destacar, temos o de Maria Rosa do Prado Pinto
42

, que declarou em 

seu testamento que, após a sua morte, deixaria sua escrava livre pelos bons serviços prestados.  

Declaro que possuo uma escava Velha de nome Barbara, africana de edade 

de setenta e cinco anos de edade pouco mais ou menos, cuja escrava deicho 

terra por bons serviços prestados por ela amem podendo a mesma escrava 

depois de minha morte gozar de sai liberdade e tomar o destino que le 

convir13. 

 

Constata-se que dar a liberdade à escrava Barbara seria uma forma de compensá-la 

pelos trabalhos prestados, uma maneira de acertar as contas e também de conseguir mais 

orações pela alma da falecida, como forma de gratidão. Consequentemente, ajudando a 

reduzir o tempo que a alma de Maria Rosa permaneceria no purgatório. 

O testamento também era o documento para reconhecer os filhos naturais, como 

afirma Francisco José de Brito: “Tive 7 filhos com a segunda mulher sendo que os quatro 

primeiros foram quando a minha primeira mulher estava viva, todos os 7 são herdeiros”
 43

, 

além desses quatro filhos “bastardos”, ele ainda reconhece mais dois e os deixa alguns bens 

“por desencargo de minha consciência” 
44

. Assim, para Duarte (2013), 

o acerto de contas foi essencial para que nenhuma pendência pudesse 

atrapalhar sua passagem para uma bem-aventurança, ao mesmo tempo em 

que os recursos dispostos nas mãos de outrem poderiam ser investidos no 

alcance de sua salvação, possibilitando o cumprimento de legados piedosos 

ou profanos e ainda em sufrágios (DUARTE, 2013, p. 66). 

 

Então, o acerto de contas não era estritamente relacionado ao pagamento de dívidas, 

ele era também relacionado a uma reflexão sobre a vida, sobre aquilo que não pôde ser 

resolvido em vida, mas precisa de um ponto final. Dessa forma, o falecido não deixaria 

“nenhum ponto sem nó” antes de partir, facilitando a sua passagem para o outro mundo. 

Como pudemos ver, a partir da análise qualitativa dos testamentos na segunda metade 

do século XIX na cidade de São Cristóvão, eles eram muito mais do que meros instrumentos 

de passagens de bens. Esses documentos expunham a crença na vida eterna, as angústias do 

moribundo, a religiosidade de um povo, como disse João José Reis (1991): “esses 

documentos [...] representam algo da mentalidade da época”.   

 

                                                      
42

 AGJSE- Série: cível; Subsérie: testamentos; caixa 11; número geral 77. 
43

 AGJSE- Série: cível; Subsérie: testamentos; caixa 11; número geral 77. 
44

 AGJSE- Série: cível; Subsérie: inventários; caixa 24; número geral 181. 
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2.2.  Sofrimento do corpo, pecado da alma: Sacramentos e Ofício Divino 

 

Os sacramentos católicos são sete: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, 

reconciliação ou penitência, unção, ordem e o matrimônio. Conforme Cláudia Rodrigues 

(1997), eles faziam parte do mundo de comunicação entre Deus e o fiel, por isso, ao sentir que 

a morte estava próxima, eram administrados três sacramentos: a eucaristia, a penitência e a 

unção, cada um com suas diferentes características, porém todos juntos em prol da salvação 

da alma do moribundo. 

 Nos momentos de doença grave, incurável e fatal, a penitência, a eucaristia 

e a extrema-unção, administradas com sentidos específicos, procuradas pelo 

doente, no momento em que sentia que era „chegada a sua hora‟. À 

proximidade da morte, a presença do padre era solicitada pelo moribundo, 

por seus parentes ou amigos, tendo em vista a necessidade de ele entrar em 

contato „último‟ e íntimo com Deus, antes da „partida‟. É nesse sentido que 

a figura do padre, interlocutor Entre moribundo e Deus, como mensageiro 

da palavra e dos sinais (sacramentos) divinos, se fazia presente. Se tentarmos 

estabelecer uma certa ordenação a administração dos mesmos, seria: 

penitência (o moribundo confessava e pedia o perdão dos seus pecados); 

eucaristia (entrava em comunhão com „corpo de Cristo ressuscitado‟, de 

forma a garantir, também, a sua própria ressurreição) e a extrema-unção (era 

ungido com óleo da salvação, de forma a eliminar todos os sinais da 

presença „maligna‟)” (RODRIGUES, 1997, p. 177). 

 

No livro 1 de óbito
45

, foram encontrados 99 registros de pessoas que receberam pelo 

menos um tipo de sacramento, porém não aparece o termo “Penitência”, como podermos ver 

no quadro 9, através do qual o moribundo pedia perdão através da confissão, contudo 

aparecem os termos “Absolvido” e “Confessado” que, provavelmente, pode ser uma forma de 

afirmar que o Sacerdote realizou o Sacramento da Penitência. Afinal, a confissão é parte da 

penitência e absolvição é o perdão concedido através da confissão. 

De acordo com as informações do quadro 9, sete pessoas apenas foram confessadas, 

dezoito foram confessadas e ungidas e duas foram absolvidas e ungidas. Segundo as 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, estando o indivíduo sob perigo de morte, 

qualquer Sacerdote pode ouvir as confissões e absolver qualquer pecado do moribundo, mesmo 

que, normalmente, aquele não tenha permissão para realizar esta função. 

QUADRO 9:  Sacramentos recebidos 

Sacramentos Quantidade (%) 

Todos 66 7,5 

Confessado e ungido ou Absolvido e ungido 20 2,0 

                                                      
45

 Registros do livro 1 de óbito da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória localizada na cidade de São Cristóvão. 
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Apenas Confessado 7 0,7 

Não 4 0,4 

Somente Ungido 4 0,4 

Sim 2 0,2 

Sem referência 775 88,8 

Total
* 

878 100 
*
Sem os inocentes, pois eles não recebiam sacramentos. 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade 

de São Cristóvão (1864-1886). 

 

Dessa maneira, o confessor deve pedir que o moribundo confesse todos os seus 

pecados. Caso perceba que o enfermo não vai conseguir concluir a confissão, o Sacerdote deve 

absolvê-lo, porém, se depois da absolvição o indivíduo continuar vivo, ele deverá continuar a 

falar os seus pecados. Se o moribundo estiver impossibilitado de falar, mas ainda estiver em 

juízo perfeito: 

procurará o Confessor, que se confesse por acenos, (13) ou signaes: e 

mandando sahirfóra da casa todas as pessoas, que ahi estiverem perguntará 

ao enfermo em particular, se commetteo algum pecado; e declarando por 

signaes, ou aceno, seja pecado mortal ou venial, o absolva logo 

(CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS, p. 78). 

 

O segundo sacramento seria a Eucaristia, que era considerada pelas Constituições 

Primeiras o “mantimento das almas”. Dessarte, tal sacramento direcionava-se a todos os fiéis 

que estivessem sob perigo de morte, como doentes, mulheres grávidas ou próximas ao parto, 

pessoas que iriam para a batalha ou para grandes navegações, desde que tivessem a idade 

adequada e que os enfermos tivessem condição física de comungar. 

De acordo com as Constituições Primeiras, os Párocos tinham a obrigação de se 

informar se havia algum doente com perigo de morte em sua freguesia, pois eles tinham o 

comprometimento de administrar a Sagrada Eucaristia aos seus fiéis enfermos: 

E assim admoestem aos enfermos, ainda que não estejão gravemente, a que 

tomem a Sagrada Eucharistia: e quando houver de levar o Santíssimo 

Sacramento, mandará fazer o signal com o sino (3) maior da Igreja, e tanger 

a campainha pelas ruas; salvo se a necessidade do enfermo for tal, que não dê 

lugar a isso (Constituições primeiras, p. 46). 

 

A impossibilidade do fiel dirigir-se à Igreja para comungar não era motivo para que 

não recebesse a Eucaristia, pois ele poderia receber em forma de viático. Essa procissão era 

realizada em São Cristóvão, no século XIX, de acordo com Serafim Santiago, quem afirma ter 

visto a procissão pessoalmente e a relatou de forma minuciosa em seu livro o Annuario 
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Christovense ou Cidade de São Christovão. 

Assim, quando o enfermo sentia que a sua vida estava se esvaindo, pedia para que sua 

família chamasse o sacerdote com o objetivo de poder se confessar e receber seus 

sacramentos e, em virtude do pedido, o sacerdote ia para a casa do enfermo e marcava o 

horário para realizar os outros sacramentos, o sacristão era avisado e subia na torre para tocar 

cinco badaladas no sino, um repique e uma chamada. 

Em seguida, após os toques dos sinos, um homem ou um menino saía tocando a campa 

de prata da confraria do Santíssimo Sacramento pela cidade para avisar ao povo e chamar os 

Irmãos do Santíssimo Sacramento. Os irmãos reuniam-se na matriz e de lá saía a procissão. 

Na frente ia um irmão levando uma “rica toalha a tiracollo” e uma espécie de livro, chamado 

Baldaquino, debaixo do braço e tocando campa, atrás dele outro irmão carregando uma cruz e 

dois, ao lado dele, carregando dois grandes castiçais de prata, depois vinham os outros irmãos 

e por último o sacerdote trajando um Pluvial branco debaixo de um pálio segurado por seis 

irmãos; já, na frente do pálio, ia o sacristão levando incensos aromáticos em um “rico 

Thuribilo e Navêta” e próximo ao pálio iam os maestros. 

Durante o percurso da procissão, os sinos das igrejas repicavam e o povo colocava 

colchas de damasco ou chalés de cetim nos peitorais das janelas por onde o Santíssimo 

Sacramento passava e coloria o caminho das suas casas com flores e folhas de mangueiras e 

pitangueiras. Chegando à casa do enfermo, onde já estava montado um altar, o primeiro 

irmão, que estava levando o Baldaquino, abria o livro para receber a eucaristia que o 

sacerdote levava em uma pyxide. Colocada no Baldaquino, o sacerdote adentrava o quarto do 

moribundo para dar a comunhão dizendo “Ecce Agnus Dei: Ecce qui tollit pecáta mundi. 

Dómine, nom sum dignus, ut intres sub toctum meum; sed tantum dic verbo, et samabitur 

animamea” (SANTIA) e mandava o enfermo falar junto como ele “Senhor, eu não sou digno, 

nem merecedor, que voz entreis em minha morada; mas direi uma só palavra e minha alma 

sarará”. Depois da cerimônia, a procissão retornava à Matriz, acompanhado pelo povo e 

faziam uma benção, repicavam os sinos, tocavam as campas e as pessoas que acompanharam 

a Irmandade ganhavam do Sacerdote alguns dias de indulgências. 

Apesar da importância da Eucaristia, não aparece nenhuma menção a este sacramento 

nos registros de óbito, talvez porque o sacerdote não tenha chegado a tempo de realizá-la. 

Podemos supor então que esse sacramento esteja incluso nos 4,6% que receberam todos os 

sacramentos.  
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O próximo sacramento é a extrema unção, apesar desse termo exato não aparecer nos 

registros, podemos conjecturar que a palavra “ungido” pode ser uma referência à extrema 

unção, afinal o moribundo era ungindo com óleo durante a execução deste sacramento. 

Segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, esse sacramento possui várias 

finalidades, mas três são principais. Primeiramente, perdoar os pecados, depois dar saúde ao 

enfermo “quando assim convêm para bem de sua alma” e, por último, dar confiança ao 

moribundo para que sua alma faça uma boa viagem. 

Todos os fiéis que tiverem malícia para pecar podem receber esse sacramento, exceto: 

excomungados, pessoas que não tinham sanidade mental (de nascença, ou em virtude da 

doença), que tiveram morte violenta e os que “entrão em batalha, ou larga, e perigosa 

navegação do mar”. 

198 Devem os Parochos (1) administrar a seus fregueses enfermos com toda 

a diligencia, e cuidado o espiritual socorro do Sacramento da Extrema 

Unção, para que mais facilmente na última hora possão rebater os cavilosos 

assaltos do demônio. Pelo que mandamos, e ordenamos, que tanto que o 

Parocho for chamado, ou tiver noticia, que algum enfermo de doença 

perigosa quer receber o Sacramento da Extrema Unção, lh‟o vá logo 

administrar com toda a diligencia [...] (CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS, p. 

83). 

 

Esse Sacramento era essencial, caso o Parocho permitisse que algum fiel morresse sem 

esse sacramento, ele seria penalizado com suspensão por seis meses do Ofício, prisão ou 

multa, a depender do caso. No entanto, caso o moribundo não recebesse tal Sacramento por 

escolha própria, seria negada a sepultura em solo sagrado. A extrema-unção era muito 

importante pois, segundo Van Gennep (2018), era um ritual de agregação, ele auxiliava o 

defunto a se integrar ao seu novo mundo. 

Na cidade de São Cristóvão, no século XIX, vinte e quatro pessoas receberam a unção 

e sessenta e seis receberam todos os sacramentos, ou seja, podemos afirmar que noventa 

pessoas receberam a extrema-unção. Os registros só constam a presença de sacramentos até 

1874, como podemos verificar no quadro abaixo. 

 

QUADRO 10:  Frequência dos sacramentos e número de mortos
46

 
Ano Mortos com sacramento Mortos sem referência ao sacramento 

1864 1 5 
1865 1 32 
1866 0 52 
1867 0 43 

                                                      
46

 Que podiam receber os sacramentos 



 

70 
 

 

1868 8 42 
1869 20 35 
1870 27 46 
1871 20 35 
1872 12 18 
1873 9 30 
1874 1 35 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade 
de São Cristóvão (1864-1886). 

Como já vimos anteriormente, no ano de 1864 ocorreram alguns casos de varíola em 

São Cristóvão, culminando em um surto em 1867, isso explica o número tão pequeno de 

sacramentos realizados neste período. Em 1866, aparecem trinta e sete registros de óbito 

tendo a varíola como causa de morte e, nesse ano, não houve nenhuma referência à realização 

dos sacramentos, mas isso é normal em períodos de epidemia. Em 1869, a referência aos 

sacramentos aumenta consideravelmente, baixando vertiginosamente em 1874 e 

desaparecendo dos registros em 1875, como demonstrado no quadro 10. 

O desaparecimento da referência aos sacramentos não quer dizer que as pessoas 

começaram a negá-los ou que eles deixaram de ser ministrados, pois a redução ocorreu de 

forma abrupta, geralmente transformações como essa ocorrem de forma lenta e gradual. 

Ainda assim, é possível afirmar que o silêncio em relação à referência dos sacramentos 

também não foi consequência da mudança do vigário, pois o Vigário José Gonçalves Barroso 

permaneceu na paróquia de 1864 a 1882 e, infelizmente, não foi possível detectar o motivo 

desta ausência de referências, porém esse não é o objetivo central da pesquisa, podendo ser 

um objeto de estudo para outros pesquisadores. 

A respeito das quatro pessoas que não receberam os sacramentos, infelizmente não 

sabemos o motivo, já que nenhum morreu de morte súbita ou epidêmica. Dos quatro, três 

usaram mortalhas e dois tiveram suas almas encomendadas, mostrando que acreditavam nos 

rituais fúnebres católicos; três foram enterrados em cemitérios e o outro não tem referência da 

sua última morada, mas também deve ter sido o cemitério, pois as pessoas que não realizaram 

os sacramentos não poderiam ser enterradas em locais santos, a exemplo da igreja. 

Os sacramentos deveriam ajudar o moribundo a fazer uma boa passagem e resistir às 

tentações do mal, uma vez que o quarto era considerado um campo de batalha, onde os anjos e 

os demônios lutavam pela alma do enfermo, 

Circulava também em Salvador o manual do padre português Bernardo José 

Pinto de Queirós que referimos atrás, publicando em 1805 em Lisboa. Nesse 

livro a hora da morte é explicada para com a imagem da guerra, ora com a 
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imagem do tribunal. Os padres são comparados a instrutores militares, já que 

devem treinar a alma do moribundo para „entrar em hum combate‟ contra as 

forças do Mal. As armas são os sacramentos, cuja eficácia é ensinada aos 

doentes [...] (REIS, 1991, p. 106). 

 

Em seguida, após perder a batalha pela vida, mas ganhado a batalha espiritual devido 

ao uso dos sacramentos como as “armas”, chegava o momento de vestir o defunto. 
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CAPÍTULO III - IN MORTE: Rituais fúnebres realizados em morte 

 

3.1. Última moda: análise das mortalhas  

 

Depois da morte do moribundo, tem início os rituais pós-morte: o velório, a 

encomendação da alma, o cortejo fúnebre e, por último, o sepultamento do falecido. Mas 

antes de serem realizados, era importante cuidar do defunto, conforme Reis (1991), para 

garantir que seu espírito não virasse alma penada, por isso eram cortadas as unhas, a barba, o 

cabelo, tudo isso deveria ser feito por pessoa específica, geralmente os alfaiates, pois havia 

uma “importância especial à escolha de quem fazia a toalete no cadáver. Pessoa comum, não 

iniciada no lidar com a morte, não podia tocá-lo, sob pena de também morrer.” (REIS, 191, p. 

115). 

Depois que a toalete do morto tivesse sido realizada, era a hora de vestir o defunto. 

“Seu uso exprimia importância ritual do cadáver na integração do morto ao mundo e sua 

ressurreição no fim deste mundo [...]. Vestir o cadáver com a roupa certa podia significar, se 

não um gesto suficiente, pelo menos necessário à salvação.” (REIS, 191, p. 124). Diante de 

tamanha importância, algumas pessoas faziam sua mortalha ainda em vida para garantir que 

ficaria exatamente da maneira que elas queriam, outras descreviam minuciosamente em seu 

testamento como deveria ser sua mortalha. 

As opções eram várias: tinham vestes de cores, de santos, oficiais, hábitos de ordens, 

roupas do dia a dia. Uma mortalha pode fornecer informações não apenas sobre o falecido, 

mas também a respeito da sociedade, uma vez que, através do estudo do uso das mortalhas, se 

pode discutir não somente sobre costumes funerários, bem como sobre cultura, religião, 

gênero, irmandades, profissões. 

Durante a pesquisa, foram encontrados cinco tipos básicos de roupa mortuária que 

foram distinguidos: as vestes oficiais, militares ou sacerdotais; as de cores; as de santos; as 

das sociedades religiosas (ordens terceiras) e as vestes seculares. 

Por meio do quadro 11, a seguir, pode-se perceber que a veste mortuária mais utilizada 

em São Cristóvão era a de cor. Esse resultado difere com o encontrado por Cláudia Rodrigues 

em sua pesquisa feita no Rio de Janeiro
47

, pois, de acordo com a autora, o maior número de 

mortalhas utilizadas no Rio de Janeiro eram as mortalhas de santos, elas apresentavam 40% 

                                                      
47

 Cláudia Rodrigues utilizou o livro de registros de óbito da freguesia do Santíssimo Sacramento, nos anos de 

1812, 1816, 1820, 1824, 1828, 1835, 1845, 1850, 1865, 1880 e 1885. 
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do total. No entanto, o resultado da nossa análise é bastante parecido com o que João José Reis 

obteve na Bahia
48

, no qual a vestimenta mortuária mais utilizada era a mortalha branca. 

Podemos observar que, tanto em São Cristóvão quanto na Bahia, predominava o uso de 

mortalhas de cor. 

QUADRO 11: Tipos básicos de mortalhas 

Mortalhas Quantidade (%) 

Mortalhas de Cor 268 74,7 

Mortalhas de Santo (a) 40 11,1 

Outros (clérigos
49

, menino Deus, menino 

Jesus) 

25 6,9 

Vestes Seculares 17 4,7 

Vestes Oficiais 5 1,4 

Mortalhas de Sociedades Religiosas 4 1,2 

Total 359 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade de São 

Cristóvão (1864-1886). 

 

Já no quadro 12 se pode ver detalhadamente todos os tipos diferentes de mortalhas 

encontrados nos registros e a quantidade de vezes que elas foram utilizadas. 

A veste mortuária branca era a preferida entre todas, com um percentual de 38,1% do 

total. Esse resultado é bem próximo ao encontrado por João José Reis na Bahia, que é de 44% 

do total. Embora no Rio de Janeiro predominassem as mortalhas de santos, entre as cores 

escolhidas para roupa pós-morte a branca era a principal, sendo que 54,1% das mortalhas de 

cor eram brancas. 

A mortalha branca era a mais usada pelos mortos, ela foi escolhida por: pessoas de 

diferentes segmentos da sociedade, escravos ou libertos; de diversas etnias: africanos, 

brancos, crioulos, pardos; e de diferentes idades e sexos, homens, mulheres e crianças. Isso se 

explica pelo fato de que o branco era uma cor repleta de simbolismos tanto para os africanos 

quanto para os cristãos. Para os cristãos, uma vestimenta funerária branca remete ao Santo 

Sudário e à ressurreição, para os africanos, remetia às tradições culturais da África e também 

ao renascimento. 

QUADRO12 : Especificações dos tipos de mortalhas 

                                                      
48

 João José Reis utilizou o livro de óbito das paróquias de Salvador entre 1835 e 1836. 
49

A mortalha de clérigo foi colocada na categoria de outros e não na classificação de vestes oficiais, pois esse 

tipo só foi utilizado por crianças e bebês, ou seja, essa mortalha não era uma veste oficial sacerdotal, pois a 

pessoa mais nova a vesti-la tinha apenas 7 dias de idade e a mais velha tinha 10 anos, logo não poderia exercer o 

sacerdócio. 
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Mortalhas Quantidade (%) 

Branca 137 38,1 

Preta 122 34,0 

Vestes Seculares 17 4,7 

Clérigo 17 4,7 

São Miguel 13 3,6 

Nossa Senhora da Conceição 12 3,3 

Menino Deus 7 1,9 

Nossa Senhora da Boa Morte 6 1,7 

Vermelha 5 1,4 

Militares 3 0,9 

Hábito Terceiro de São Francisco 3 0,9 

Azul 2 0,6 

Fardamento 2 0,6 

Nossa Senhora do Carmo 2 0,6 

São Pedro 2 0,6 

Amarela 1 0,3 

Verde 1 0,3 

Hábito Terceiro de Nossa Sra. do Carmo 1 0,3 

Nossa Senhora 1 0,3 

Nossa Senhora das Dores 1 0,3 

Nossa Senhora do Amor Divino 1 0,3 

Santa Rita 1 0,3 

São João 1 0,3 

Menino Jesus 1 0,3 

Total 359 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

Nos registros de óbito do período analisado, foram encontradas 69 pessoas registradas 

como escravos, desse número apenas vinte tinham referência do uso de mortalhas. Por conseguinte, 

como podemos notar no quadro abaixo, nenhum tipo de mortalha de santo da Igreja Católica 

foi utilizado por esse segmento da população. 

QUADRO 13: Mortalhas dos escravos 

Cor da Mortalha Registros (%) 

Branca 14 70 

Preta 3 15 

Clérigo 2 10 

Vermelho 1 5 

Total 20 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 
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Os dados do quadro 13 mostram que a mortalha branca corresponde a 70% das 

mortalhas utilizadas pelos escravos e a cor preta é a segunda preferida para vestes fúnebres 

pelos escravos, em tal uso havia uma representatividade, pois “a mortalha falava pelo morto, 

protegendo-o na viagem para o além, e falava do morto como fonte de poder mágico, mas 

também enquanto sujeito social. Dizia de sua idade e sexo” (REIS, 1991. p. 124). 

A partir das cores desse vestuário, pode-se fazer também uma discussão acerca da 

sexualidade e gênero, pois, 

Na relação tão frequente entre sexualidade e morte, lembramos a tradição de 

quem já perdeu a virgindade deve ser vestido de preto na hora da morte, e as 

mulheres podem ter sido mais obrigadas a esse costume no passado. Já o 

branco seria a cor da pureza virginal (REIS, 2009, p. 120). 

 

Tanto na Bahia como no Rio de Janeiro, as mulheres virgens usavam a mortalha 

branca, colocavam véu, grinalda, flores e as mãos posicionadas fechadas como se estivessem 

rezando. Enquanto as mulheres casadas vestiam preto, usavam um véu da mesma cor e 

colocavam os braços cruzados, simbolizando que elas não eram mais virgens. Em São 

Cristóvão, foram encontrados 64 registros de mulheres que utilizaram mortalhas dessas cores, 

mas elas não utilizavam tipo de adorno ou posição dos braços e das mãos. 

Das 465 mulheres
50 que aparecem nos nossos registros de óbito temporal, em 116 

constam o uso de mortalha, 39,3% das vestes mortuárias escolhidas eram na cor branca e 

59,8% eram na cor preta. Ao contrário das duas localidades citadas anteriormente, nos 

registros de óbito da cidade de São Cristóvão aparecem muitas mulheres casadas e viúvas 

trajando branco, e muitas solteiras vestindo preto.  

A seguir, no quadro 14, veremos de forma mais detalhada o uso das mortalhas na 

categoria de gênero/ sexo. 

QUADRO 14: Uso de mortalhas brancas e pretas e o estado conjugal feminino e masculino 

  Mortalhas Brancas Mortalhas Pretas 

Estado Conjugal Mulheres (%) Homens (%) Mulheres  (%) Homens (%) 

Casado (a) 12 27 18 36 17 25 22 47 

Solteiro (a) 17 37 17 34 21 30 10 22 

Viúvo (a) 10 21 6 12 23 32 10 22 

Sem Referência 7 15 9 18 9 13 4 9 

Total 46 100 50 100 70 100 46 100 

                                                      
50

 Foram retirados todos os inocentes do sexo feminino. 
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Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade de São 

Cristóvão (1864-1886). 

 

Perante o exposto, nota-se que o número de mulheres solteiras que usava a mortalha 

na cor branca era maior do que o número de mulheres casadas e de mulheres viúvas. Portanto, 

havia uma parcela feminina que vestia branco e não era reconhecida como virgem pela 

sociedade, pois era formada por mulheres casadas ou viúvas, demonstrando ser a maioria, já 

que representava 48% das mulheres que utilizaram a mortalha branca. Assim como havia 

também um grande número de mulheres solteiras, 30%, que usaram mortalha preta. 

A quantidade de homens
51 que usaram mortalha são 96, de um total de 436 homens que 

constam nos registros de óbito. Desse total, 52% utilizaram a cor de mortalha branca e 48% usaram 

a mortalha preta, fato identificado e exposto no quadro 14. 

Ao analisar o uso de mortalhas brancas e pretas, juntamente com o estado conjugal 

masculino, encontramos resultados bastante semelhantes ao feminino. Então, podemos chegar 

à conclusão de que não havia grande diferença entre o uso de mortalhas brancas e pretas entre 

homens e mulheres, independentemente do estado conjugal em São Cristóvão, diferentemente 

dos dados obtidos na pesquisa de João José Reis (1991) em Salvador. 

O uso de mortalhas de santos, durante o século XIX, no Rio de Janeiro, correspondia 

a 40,8% de todos os tipos básicos. Na Bahia, o uso da mortalha de São Francisco correspondia 

a 15,7% do total de mortalhas em geral. Enquanto em São Cristóvão esse tipo de mortalha não 

era muito escolhida, pois seu uso corresponde a apenas 11,1% do percentual total de 

mortalhas utilizadas na época. As pessoas acreditavam que, com esse tipo de veste fúnebre, o 

santo representado poderia livrá-las do purgatório, uma vez que “o uso de mortalhas de santos 

representava um apelo para que eles ajudassem os mortos assim vestidos” (REIS, 1991. p. 

120).  

Em vista disso, geralmente as mulheres se vestiam de santa e os homens de santo 

e, comumente, era escolhido o santo de devoção para ser representado na mortalha. Em 

seguida, podemos observar, no quadro 15, a representatividade das mortalhas de santos. 

QUADRO 15: Uso de mortalhas de santos 

Mortalhas de Santos Quantidade total (%) Inocentes Adultos 

São Miguel 13 32,5 13        0 

Nossa Senhora da Conceição 12 30,0 10 2 

Nossa Senhora da Boa Morte 6 15,0 5 1 

                                                      
51

 Foram retirados os inocentes. 
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Nossa Senhora do Carmo 2 5,0 2 0 

São Pedro 2 5,0 2 0 

Nossa Senhora 1 2,5 1 0 

Nossa Senhor do Amor Divino 1 2,5 1 0 

Nossa Senhora das Dores 1 2,5 1 0 

Santa Rita 1 2,5 1 0 

São João 1 2,5 1 0 

Total 40 100 38 2 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

Assim, pode-se perceber, ao analisar o quadro 15, que a maioria das pessoas falecidas 

que utilizaram mortalhas de santos era inocente. É notável que os inocentes “se vestiam de 

determinados santos mais que de outros, isso sim. De São Miguel Arcanjo [...]. Era 

apropriado vestir os meninos com a roupa de um santo anjo, uma vez que pela tradição eles 

viravam logo anjos depois de mortos.” (REIS, 191, p. 120). Então, podemos afirmar que a 

mortalha de São Miguel Arcanjo é a mais utilizada pelos inocentes porque, assim que a 

criança morria se tornava logo um anjo e pela sua Hagiologia São Miguel Arcanjo, ele faz 

parte da alta hierarquia dos anjos, é um guardião celeste.  

 

Afugentai de minha presença todo mal 

E todo ataque e ciladas do inimigo 

Com sua poderosa espada de luz, 

Derrotai todas as forças malignas 

E iluminai meus caminhos 

Com a luz de tua proteção
52

 

 

A partir do trecho acima da oração de São Miguel Arcanjo, podemos ver que ele era 

um protetor e defensor, que afastava e derrotava as “forças malignas”. Segundo Vailati 

(2010), os pais acreditavam que se vestissem a criança falecida com a roupa de um 

determinado santo, este olharia seu filho no outro mundo, então esse, provavelmente, seja 

outro motivo pelo qual foi grande a escolha pelo uso de mortalha deste Santo Anjo. 

Já a segunda mortalha de santos mais utilizada pelos inocentes era a de Nossa Senhora 

da Conceição, esta era mais utilizada pelos inocentes do sexo feminino, enquanto a de São 

                                                      
52

 Oração de São Miguel Arcanjo disponível em: 

https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/oracao/oracao-de-sao-miguel-arcanjo-para-alcancar-libertacao/  

acessado em 05/01/2019 

https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/oracao/oracao-de-sao-miguel-arcanjo-para-alcancar-libertacao/
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Miguel era mais utilizada pelos inocentes do sexo masculino. A grande preferência pela 

mortalha de Nossa Senhora da Conceição, de acordo com João José Reis (1991), era por ser 

uma espécie de mito da fertilidade, devido aos altos casos de mortalidade infantil, pois a 

referida santa era vista como uma “espécie de deusa da fertilidade” (REIS, 191, p. 120). 

Vailate (2010) também destaca que nos rituais fúnebres infantis, além dos cuidados 

relacionados à proteção dos vivos e da salvação do morto, existe a preocupação com a 

manutenção da linhagem, que sofre com a morte do inocente. A mortalha de Nossa Senhora 

da Conceição também era bastante presente entre os inocentes do Rio de Janeiro 

(RODRIGUES, 1997) e de Salvador (REIS, 1991).  

Além disso, era muito comum vestir os inocentes de menino Jesus, menino Deus, 

padres e freiras. Os 14 registros com mortalhas de clérigos no livro de óbitos são todos de 

inocentes, logo comprova que também era uma prática presente em São Cristóvão. Outro 

aspecto marcante nos funerais infantis era o uso de mortalhas coloridas ou listradas, ao 

contrário das utilizadas pelos adultos que costumavam ser lisas. Para Vailati (2010),  

isso está, certamente, de acordo com uma concepção de morte infantil que 

via a salvação como garantida e que, por isso, fazia com que elementos 

festivos, como é o caso do uso de cores gritantes, não estivessem ausentes 

nos funerais de criança (VAILATI, 2010, p. 139). 

 

Por isso, também era comum colocar mortalhas coloridas nos inocentes. Nos registros 

foram encontradas oito crianças que usavam mortalhas de cor: vermelha (5 crianças), verde (1 

criança), amarela (1 criança) e azul (1 criança). Apenas uma pessoa, classificada como adulta, 

utilizou a mortalha azul, foi uma mulher de 12 anos, pois, de acordo com as Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, mulheres de 12 anos já poderiam se casar e, em vista 

disso, classificadas como adultas. 

QUADRO 16: Uso de mortalhas coloridas por inocentes 

Coloridas Quantidade (%) 

Vermelha 5 62,5 

Verde 1 12,5 

Amarela 1 12,5 

Azul 1 12,5 

Total 8 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade 

de São Cristóvão (1864-1886). 

 

Dando sequência à análise, é constatado que apenas quatro pessoas foram enterradas 
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com hábitos de ordens terceiras: três provenientes da Terceira de São Francisco e um da 

Terceira de Nossa Senhora do Carmo. De acordo com o registro, três que foram enterrados 

com o hábito da Ordem Terceira de São Francisco eram brancos, isso já era esperado, devido 

a esta ordem ser de elite e umas das condições para participar dela era ser branco. Ao que se 

refere ao registro da pessoa inumada com o Hábito da Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Carmo, não há menção à cor do falecido, porém, como também era uma Ordem elitizada, 

possivelmente era de cor branca. 

Ainda a respeito dos defuntos enterrados com os hábitos de ordens terceiras, consta a 

informação de que todos os quatro foram sepultados em cemitérios, porém não é especificado 

em quais foram inumados. Provavelmente, nenhum tenha sido enterrado nos cemitérios das 

suas respectivas irmandades, pois só aparecem nos registros de óbitos sepultamentos nas 

Ordens Terceiras a partir da década de 1870.  

Tal possibilidade é apontada, tendo em vista que o senhor Manoel José de Andrade foi 

amortalhado com o Hábito da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo em 1867, ano que 

ocorreu a epidemia de varíola; e os outros três que utilizaram o hábito da Ordem de São 

Francisco faleceram em 1870; e só começam a aparecer de forma significativa referências 

sobre enterramentos na Ordem Terceira a partir de 1876, fato este que abordaremos mais 

profundamente no capítulo 3.    

Outro aspecto a ser mencionado é que, por meio da mortalha, também é possível 

descobrir algumas das profissões dos falecidos. Nesta análise, identificamos cinco pessoas que 

foram enterradas com seu fardamento, todas do sexo masculino, sendo três militares.  Porém é 

importante lembrar que, de acordo com Reis (1991), nem todos os militares eram inumados 

com as suas fardas, por isso, não podemos afirmar que, dentre os 1456 registros de óbito, 

apenas três eram militares.  

Em relação às vestes seculares ou roupas de uso, apenas são mencionadas 17 

vezes nos registros, sendo que o seu uso cresceu bastante de uma década para outra. Na 

década de 1860, esse tipo de veste foi utilizado cinco vezes e na década de 1870, doze vezes, 

acontecimento semelhante ao Rio de Janeiro onde houve “[...] um progressivo aumento, a 

partir da década de 1865, do uso das roupas de uso/vestes seculares” (RODRIGUES, 1997, 

p. 212).  

A partir de 1876, em São Cristóvão, não aparecem mais referências ao uso de 

mortalhas nos registros de óbito, mas isso não quer dizer que as pessoas tenham parado de 
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utilizá-las, pode ser que elas apenas tenham deixado de ser mencionadas nos registros, uma 

vez que não ocorreu uma redução gradativa de referências, como se as pessoas deixassem aos 

poucos de utilizar as mortalhas, como os dados expostos no quadro abaixo. 

QUADRO 17: Registros com referência ao uso de mortalhas por ano 

Anos Quantidade (%) 

1864 9 2,5 

1865 37 10,3 

1866 25 6,9 

1867 17 4,7 

1868 10 2,7 

1869 35 9,7 

1870 52 14,6 

1871 49 13,8 

1872 28 7,8 

1873 17 4,7 

1874 18 5,0 

1875 33 9,1 

1876 29 8,0 

Total 359 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

Os anos que tiveram o menor número de referência ao uso de mortalhas foram: o de 

1864, posterior ao segundo surto de cólera na Província de Sergipe Del Rey; e o ano de 1867 

e de 1868 que foram, respectivamente, o ano que ocorreu a epidemia de varíola na cidade de 

São Cristóvão e o ano subsequente. Nos registros do livro de óbito da Paróquia de Nossa 

Senhora da Vitória, percebe-se uma redução de informações a partir de 1874, não aparecendo 

mais referências sobre a realização dos sacramentos, e a partir de 1876 não constam mais 

informações sobre o uso de mortalhas e encomendação, por um motivo que até o momento 

não conseguimos explicar, fato que pode servir de objeto para outras pesquisas. 

Diante de todo contexto apresentado, podemos perceber que a mortalha não possuía 

apenas uma função estética, mas também ritual, por isso a sua escolha não era feita de forma 

aleatória. Cada tipo (santo, cor, Sociedade Religiosa), cor (branca, preta, vermelha) era 

escolhido de acordo com uma “lógica ritual” (RODRIGUES, 1997, p. 197), com a finalidade 

de auxiliar o morto a ingressar no seu novo mundo. 

 

3.2. Negócio da morte:  despesas funerárias  
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Havia outro lado dos rituais fúnebres, além do momento propício ao perdão, o qual foi 

identificado através dos recibos encontrados nos inventários: o lado comercial. A título de 

exemplificação, temos os valores das missas, dos dobres dos sinos, encomendações, entre 

outros, e ainda é possível notar a existência de certos profissionais especializados na área 

fúnebre, na armação, música, feitio de caixões. Além disso, esses recibos nos possibilitaram 

informar quais eram os ritos realizados após o uso da mortalha, porque muitas dessas 

informações não aparecem nos testamentos, nem nos registros de óbito. 

No Arquivo Judiciário do Estado de Sergipe, encontram-se vários inventários 

referentes ao período estudado, porém foram selecionados para análise somente os inventários 

das pessoas cujo nome constava no livro 1 de óbito da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário. 

À vista disso, foram localizados dezesseis inventários com os recibos dos gastos funerários, 

nove pertencentes a brancos, um negro, quatro pardos e dois não faziam referência à cor, do 

período de 1866 até 1885. 

Primeiramente, precisamos abordar como eram realizados os gastos com o funeral. 

Segundo Reis (1991), no testamento os testadores já deixavam explícito de onde retirar o 

dinheiro que seria utilizado no funeral, pois um funeral digno era importante para a decência 

familiar e, evidentemente, uma maneira de demonstrar respeito ao finado. Todavia, o 

moribundo não podia desejar que todo o seu dinheiro fosse utilizado para a realização do seu 

funeral, existiam regras em relação à quantia que seria utilizada. 

  

Do líquido faz-se a meação do casal, [caso fosse casado] (...) que é a divisão 

dos bens em duas partes iguais, pois a metade dos bens é, por direito, do 

cônjuge. A metade que cabe ao defunto é dividida em três partes iguais: duas 

partes são divididas igualitariamente entre os herdeiros e a outra é chamada a 

terça do defunto ou terça do testador (CHAMON apud, DUARTE, 2013, p. 

59). 

 

Ainda havia, além da denominação de “terça do defunto” ou “terço do testador”, 

também a expressão “deixar a alma por herdeira”, sobre essa quantia, o testador poderia 

utilizar da forma que fosse de sua vontade, com sufrágios (para sua alma, ou para outras), com 

a organização do funeral, entre outros.  

Tais aspectos só puderam ser compreendidos melhor através dos recibos, pois, foi a 

partir destes que conseguimos entender de forma mais clara e abrangente como eram 

realizados os velórios, cortejos e sepultamentos, da mesma maneira que a presença de um 
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comércio voltado para os negócios da morte, como veremos mais adiante. 

Após a morte do moribundo, algumas das famílias entregavam cartas-convite para que 

as pessoas pudessem comparecer ao cortejo e ao enterro, pois quanto mais gente melhor. A 

família do Tenente José da Motta Rabelo
53

, por exemplo, comprou 40 cartas-convite para 

divulgar a sua morte e também alugou dois cavalos no valor de 10$880 para convidar as 

pessoas para o seu funeral. Segundo Reis (1991), esse era um costume das famílias mais 

opulentas. Infelizmente não é possível saber o valor das cartas, pois seu preço está somado 

com o valor de outros objetos, como cera de vela. 

O uso da cera era recorrente, na maioria dos recibos o valor dela está somado com 

outros objetos tal qual no testamento de José da Motta Rabello, somente em dois recibos 

constam os valores apenas da cera, que são de 15$000 réis do funeral de Antonio de 

Alencastro Miranda
54 e 3 libras no de Agostinho José Correia

55
. Contudo, não sabemos qual foi 

a quantidade de cera comprada com esse valor, ou quantas velas foram feitas com essa cera. 

Portanto, a cera era um componente importante tanto no velório quanto no cortejo, por 

razões ritualísticas e econômicas.  As velas eram importantes para iluminar o defunto e, 

assim, afugentar os espíritos ruins, “se gastava muito em velas __ eram velórios” (REIS, 

1991, p. 130), porque quanto maior a quantidade de cera gasta, maior o prestígio. Conforme 

Reis (1991), o clero ficava com o que sobrava das velas do funeral, para depois utilizar ou 

vender, era denominada “esmola de cera”. Além disso, a cera de vela era uma das razões pelas 

quais os pobres compareciam aos funerais, já que, em alguns cortejos, era distribuída cera de 

vela para as pessoas que acompanhavam o morto. 

Depois de comprada a cera da vela, era chegada a hora de “arrumar” a casa ou a igreja 

para a realização do velório e do enterro, posto que “a „armação da casa‟ era muitas vezes de 

grande luxo e custosa, feita com tecidos finos bordados com fios de ouro e prata. Rico ou 

pobre carecia que até a hora do enterro o morto ficasse protegido, mas sobretudo por agentes 

do luto” (REIS, 1997, p. 114). 

Os profissionais responsáveis por essa “arrumação” eram chamados de armadores, 

sendo que os valores da armação variavam de 3$000 a 200$000 réis. Nessa área, dois nomes 

aparecem repetidamente nos recibos Isaías [ilegível] da Silveira e Luis Alves Pitanga, os dois 

                                                      
53

 AGJES. Série: cível; subsérie: inventário caixa 13; número geral 26. 
54

 AGJES. Série: cível; subsérie: inventário caixa 23; número geral 181. 
55

AGJES. Série: cível; subsérie: inventário caixa 26; número geral 184. 
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costumavam fornecer armação e a música do enterro. 

Isaías da Silveira aparece menos, seus valores costumam ser mais baixos, com 

armação de 3$000 réis e música de 10$000 e o conjunto música e armação por 26$000. Já o 

nome Luis Pitanga é mais popular nos registros, seus preços pelos serviços prestados são 

diversos, a armação de 16$000 a 30$000, música de 6$000 a 155$000 réis e conjunto de 

armação e música por 20$000. 

Segundo a documentação analisada, a música tem um papel importante nos rituais 

fúnebres, pois estava presente em funerais e, às vezes, em missas de 7° dia de pessoas mais 

abastadas. De acordo com Reis (1991), o barulho acompanha os ritos fúnebres em diversas 

sociedades, nas quais é considerado um facilitador da comunicação entre o ser humano e o 

sobrenatural. Além disso, a quantidade de barulho era diretamente proporcional à importância 

do morto, outra maneira de fazer barulho era através dos dobres de sinos. 

 

Mas a Igreja receitava parcimônia no uso dos sinos, para que de recurso 

didático não virasse sinal de pompa e vaidade. Deviam ser feitos apenas três 

sinais breves para o defunto homem, dois para mulher e um para crianças 

entre sete e catorze anos, que seriam tocados em três ocasiões: logo após a 

morte, na saída do cortejo fúnebre e na cerimônia de sepultamento. Os sinos 

dobrariam apenas na igreja frequentada pelo morto, ou onde fosse sepultado. 

Os arcebispos e dignitários da Igreja recebiam sinalização mais profusa, 

definida pelo ritual romano (REIS, 1991, p. 154). 

 

Ao contrário do que a igreja receitava, como exposto na citação acima, os sinos eram 

dobrados constantemente, não apenas na igreja frequentada pelo morto ou no local onde foi 

sepultado, mas em várias igrejas. Podemos citar o Tenente José da Motta Rabelo
56 como 

exemplo. No seu funeral, foram dobrados os sinos da igreja Matriz, da igreja da Ordem 

Terceira do Carmo, da igreja do Convento do Carmo, na igreja do Rosário, na igreja do 

Amparo e na igreja de um hospício cujo nome estava ilegível. 

Além dele, outras pessoas tinham esse hábito, a quantidade de dobres variava de 2 a 8, 

o valor de cada dobre era em sua maioria $800, mas podia variar de $640 a 1$320. Enquanto 

na Bahia os dobres dos sinos foram proibidos por lei no ano de 1828 e no Rio de Janeiro em 

1850, por recomendações médicas, de acordo com Reis (1991), porque esse barulho causava 

depressão na população e lembrava os doentes da morte, ainda encontramos funerais na 

cidade de São Cristóvão, na década de 1880, com dobres realizados em mais de uma igreja. 
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 Série: cível; subsérie: inventário caixa 13; número geral 26; AGJES. 



 

84 
 

 

Segundo Reis (1991), a missa era realizada na igreja da paróquia, caso o morto não 

tivesse escolhido o templo de celebração, porém, se o defunto não tivesse se enterrado ali, 

metade do dinheiro pago pelas missas iria para o templo onde foi enterrado. Se o falecido 

pedisse que a missa fosse celebrada no mesmo templo onde fora enterrado, os padres desse 

mesmo templo realizariam a cerimônia. Logo, “fica claro nessas regras uma nítida noção de 

eficácia ritual ligada ao espaço: sempre que possível missa e morto deviam estar no mesmo 

templo. Também aqui, o destino da alma se ligava ao destino do cadáver” (REIS, 1991, p. 

205). 

Nas fontes analisadas, não há referências em relação à igreja onde foi realizada a 

missa, e sim ao tipo de cerimônia. As missas pela alma custavam 2$000 réis, assim como as 

missas de corpo presente
57

, já a missa de sétimo dia com direito a visita ao túmulo era 3$000 

réis; em um recibo, consta 8 missas de Oitavario
58

, mas o valor que aparece não é somente o 

dessas missas, consta apenas o valor total dessas e de outras; outra tipo é a missa de 

Requiem
59 cujo valor é de 5$000 réis. Também era costume mandar celebrar missas para 

outras pessoas além do finado. Podemos citar o africano Manoel da Gama
60

 que pediu no seu 

testamento que fossem celebradas além das missas em favor a sua alma, mais 9 missas: 3 pela 

alma de seu pai, 3 pela da sua mãe e 3 pelas almas do purgatório. 

“As Constituições (c.812, 813) obrigavam a participação dos párocos – ou, em seu 

impedimento, de outros padres – na encomendação, acompanhamento e sepultamento de seus 

paroquianos” (REIS, 1991, p. 17). As cerimônias também podiam ser assistidas por mais 

membros do clero, como no caso de Anna Angélica Pinto de Carvalho
61 que teve em seu 

enterro doze Sacristãos, um Pároco e um Vigário Geral. 

Conforme Reis (1991), o número elevado da presença de padres nos funerais tinha 

dupla possibilidade, podia ser em virtude da quantidade de pecados cometidos durante a sua 

longa vida ou como sinal de homenagem por tantos anos de vida. O número de padres também 

estava relacionado com status, pois, o recrutamento de um número elevado de padres, 

demandava dinheiro. Vejamos que pelos doze Sacristãos e o Pároco no funeral de Anna 

Angélica foram pagos 30$000 réis e mais 20$000 pelo Vigário Geral. O Vigário da Freguesia 

                                                      
57

 De acordo com Reis (1991), as missas eram consideradas de corpo presente pela igreja, desde que não 

passassem do 7° dia, as missas que realmente tinham o corpo presente eram mais longas, enquanto as outras 

duravam menos. 
58

 São as missas celebradas “imediatamente após a morte do irmão, ou durante os oito dias sucessivos, portanto 

dentro do "oitavário do falecimento". (CAMPOS, 1996, p. 71). 
59

 A missa de Requiem é uma missa dedicada aos mortos, para que os mesmos consigam descansar. 
60

 Série: cível; subsérie: inventário caixa 13; número geral 26; AGJES. 
61

 Série: cível; subsérie: inventário caixa 15; número geral 28; AGJES. 
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recebia entre 3$200 e 50$000, o valor do Sacristão também variava de 2$000 a 6$000 réis. 

O corpo, ao sair de casa para igreja ou para o cemitério, era acompanhado, muitas 

vezes, por um cortejo fúnebre, o qual contava com a presença do Pároco ou Sacerdote que 

estava realizando a ritualística, membros da família, amigos, mendigos esperando receber 

esmolas ao final. Esse cortejo poderia ser acompanhado por uma ou mais irmandades. 

Encontramos apenas dois recibos os quais afirmavam que os mortos foram 

acompanhados pelas irmandades, estas cobravam 10$000 para realizar o acompanhamento. O 

de José de Jesus Marques
62 cujo cortejo teve o acompanhamento da Irmandade de N. S. do 

Amparo por 10$000 e o de Vicente Mandarino
63

 o qual diz apenas que o finado foi 

acompanhado por três irmandades por 30$000. 

Depois dos dobres para avisar da morte do moribundo, da armação e da música, das 

missas e do cortejo, restava apenas enterrar o defunto. Para tal ato, era preciso certos 

cuidados. Segundo Reis (1991), algumas pessoas eram enterradas com meias e sapatos, porém 

estes tinham que estar completamente limpos para que o defunto não levasse para o além nada 

que lembrasse o mundo dos vivos, assim, algumas famílias mais abastadas compravam sapatos 

novos. Em virtude disso, é possível identificar a existência de referências à compra de sapatos 

e meias em quatro inventários. Os sapatos custavam em torno de 2$000 e as meias de 1$000 

réis. 

Já no que concerne ao caixão, dados apontam que ele começou a ser usado a partir de 

1790, pois, antes era utilizado somente para o transporte do morto, por ser mais leve que as 

tumbas, apenas os ricos costumavam ser enterrados com seus respectivos caixões. De acordo 

com os recibos analisados, todos os cadáveres foram inumados com seus caixões. 

Existiam caixões de 10$000 a 90$000. O nome que mais se destacou, por aparecer mais 

vezes, na arte de fazer caixões foi o de Saturnino José Amorim, e seus preços eram mais 

baixos comparados aos outros profissionais da área, variavam de 10$000 a 25$000. O caixão 

costumava ser coberto por fazendas que custavam em média de 6$480 a 8$240 réis. 

Ainda foi identificado que família comprava tecidos de chita preta, alpaca, 

abotoaduras de paletó pretas, chapéus e xales para as mulheres vestirem durante o luto, os 

valores variavam de 6$480 a 39$000 réis. As roupas de luto também serviam para proteger a 

família da volta do morto, além de demonstrar a dor da perda. O período de luto variava de 
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 Série: cível; subsérie: inventário caixa 15; número geral 28; AGJES. 
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 Série: cível; subsérie: inventário caixa 15; número geral 28; AGJES. 
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acordo com o grau de parentesco 

No século XIX, essas regras provavelmente estavam em desuso, se é que 

foram algum dia seguidas. Ewbank registrou em meados desse século regras 

muito precisas de luto: um ano por falecimento de pai, mãe, cônjuge, filhos; 

quatro meses por irmãos, dois meses por primos e tios; um mês por primos 

de segundo grau; cinco a oito dias por outros parentes. Na tradição colhida 

pelos costumbristas, as viúvas, por exemplo, mantinham um luto „fechado‟ 

até o fim da vida (como ainda é comum e algumas regiões do Mediterrâneo), 

ou podiam „aliviar‟ o luto a partir do terceiro aniversário da morte. (REIS, 

1991, p. 133). 

   

Shimitt (2017) afirma que o século XIX foi um momento no qual as regras de luto 

eram bastante complexas, muitas dessas regras eram divulgadas em revistas femininas, 

manuais de etiqueta, etc. Segundo a autora, o luto é uma  

 

externalização do sofrimento, deveria fazer jus ao vínculo com o morto, 

enaltecendo sua memória diante de todos (ainda que, para muitos, fosse 

apenas uma obrigação social, por vezes até um fardo). A aparência 

diferenciada de todos os outros dias tornava-se símbolo da reclusão causada 

pela tristeza (verdadeiramente ou não) sentida. (SHIMITT, 2017, p. 3). 

 

O luto também, de acordo com Juliana Shimitt (2017), era uma maneira de demonstrar 

status social (porque era necessário comprar roupas novas), virtude (pela honra do falecido) e 

civilidade (pois a pessoa enlutada revelava que possuía os conhecimentos sobre a prática do 

luto).  

Conforme Van Gennep (2018), o luto era um rito de margem, pois os familiares se 

separavam da sociedade em geral, tinham a sua vida social suspensa, para depois de um 

determinado período se reintegrar com a sociedade. Reis (1991) assegura que o luto também 

era uma forma de proteger a família do retorno do morto, não se falava o nome do defunto, 

posto que se comentava do morto, do falecido, do defunto, sem citar o nome de quem morria. 

Outra maneira de defender a família do possível retorno de quem morreu, era apagando “os 

rastros da morte em casa” (REIS, 1991, p. 132), assim, acabavam com as roupas do falecido, 

as roupas de cama e o colchão, varriam a casa jogando a poeira pela porta da frente, e 

deixavam a porta meio fechada, para demonstrar o luto e para que o morto pudesse sair mais 

facilmente, ou deixavam as portas e as janelas fechadas por oito dias. 

Antes da saída do cortejo fúnebre, a alma do defunto era encomendada, a 

encomendação poderia ser solene ou simples, veremos isso de forma detalhada mais adiante. 
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Os valores da encomendação simples eram mais baixos, de 3$000 a 5$000 réis, já que contava 

apenas com a presença do pároco. Enquanto a encomendação solene variava em torno de 

5$000 e 15$000, sendo o valor mais alto era para a encomendação executada na Igreja Matriz. 

Em seguida, era executado o último ato nesse processo fúnebre. O coveiro era 

chamado para abrir e fechar a cova, o que poderia custar entre 2$000 e 12$000, a depender do 

local onde o finado seria sepultado. Por conseguinte, a família enlutada assistia à chegada do 

seu familiar na sua última morada. 

 

3.2.1. O funeral do Africano Manoel da Gama 

 

No dia vinte e dois de junho de 1869, Manoel da Gama e sua esposa Maria Albina, 

ambos naturais da África e libertos, estavam gravemente doentes, diante da situação a qual se 

encontravam, acharam melhor fazer um testamento
64

. Porém, como os dois não sabiam 

escrever, o Major José Guilherme Machado de Araújo foi o responsável por redigir ambos 

testamentos. O casal pediu as mesmas coisas:  

meu corpo será envolto em habito preto e encomendado pelo meu Reverendo 

Parocho sem pompa alguma, que celebrará a Missa de corpo presente, e as 

mais que respeitão ao Oitavario quero que minha testamenteira mande 

celebrar meia capella de missas por minha alma. Declaro que tambem quero 

se celeber mais nove missas: sendo trez por Alma de meu pai, trez por alma 

de minha mãe e trez pelas Almas do Purgatório.
65

 

 

O testamento de Manoel da Gama foi escrito “Em nome da Santíssima Trindade, 

Padre, Filho e Espirito Santo, tres Pessoas distinctas e um‟ Só Deos verdadeiro”
66

, sua alma 

foi encomendada a “Deos Padre que a criou, á Deos Filho que a [ilegível] e a Deus Espirito 

Sano que a elle minou”
67

, declarou sua religião “declaro que sou casado segundo os Ritos da 

Igreja Catholica, Apostolia Romana cuja, Religião professo, com Maria, também africana e 

liberta.”
68

. Quase um mês depois, no dia vinte de julho do referido ano, Manoel da Gama 

faleceu de moléstia incógnita
69

, e sua esposa e testamenteira Maria Albina organizou seu 

funeral. 
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 Série: Cível; Subsérie: Inventário; Caixa 13; Número Geral 26; AGJSE. 
65

 Série: Cível; Subsérie: Inventário; Caixa 13; Número Geral 26; AGJSE. 
66

 Série: Cível; Subsérie: Inventário; Caixa 13; Número Geral 26; AGJSE. 
67

 Série: Cível; Subsérie: Inventário; Caixa 13; Número Geral 26; AGJSE. 
68

 Série: Cível; Subsérie: Inventário; Caixa 13; Número Geral 26; AGJSE [grifo meu]. 
69

 Registro do livro 1 de óbito da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória. 
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Apesar do seu finado marido ter pedido um funeral “sem pompa alguma”, o seu 

funeral não foi sinônimo de simplicidade, possuiu tudo que prezava um bom funeral cristão: 

armação, música, missas, sufrágios para alma, acompanhamento de pároco, sacerdote e 

sacristão. Foram gastos no funeral 325$82 e, através desses recibos, podemos perceber que 

havia a preocupação, até mesmo por parte dos africanos (cujo cristianismo não era a religião 

de nascimento), em realizar os rituais necessários para ter uma boa morte cristã. No entanto, é 

importante frisar que não se está afirmando que não tenham sido realizados rituais fúnebres de 

matriz africana para Manoel da Gama, pois, sobre esse fato, infelizmente, não possuímos 

fontes suficientes para fazer qualquer afirmação. Logo, reiteramos que a ausência de 

informações sobre a ocorrência de rituais fúnebres de outras religiões, não implica 

necessariamente na inexistência destes.  

Comparando com os recibos encontrados nos outros inventários, notamos que 

realmente o enterro de Manoel da Gama não foi muito luxuoso, pois os valores gastos com a 

música, o caixão, a armação e os dobres foram os mais baratos, porém todos esses elementos 

estavam presentes. Outro fator interessante é o zelo para que tudo fosse feito da forma correta, 

com o máximo de pompa possível, dentro das condições financeiras. Tal fato é evidenciado 

através da contratação dos “profissionais da morte”. 

No caso de Manoel da Gama, destaca-se a testamenteira e esposa Maria Albina, todo o 

cuidado dela para cumprir o solicitado e seguir o todo o ritual fúnebre. Tendo em vista isso, 

Maria Albina comprou o caixão a Saturino José de Amorim, ao invés de ter mandado outra 

pessoa fazer, ou até mesmo de ter enterrado seu esposo em uma rede. Isaias Propheta da 

Silveira também foi contratado para cuidar da música e da armação, o preço cobrado foi mais 

barato, mas ela o contratou ao invés de ter pedido para outras pessoas se encarregarem da 

música. 

Aliás, esse era um fato interessante sobre os funerais de São Cristóvão, a contratação 

de profissionais responsáveis pela música, afinal, segundo Serafim Santiago,  “é verdade que 

havia tambem um considerável número de músicos. Era a cidade de São Christovão a terra 

classica da musica, e o ensino era gratis. Foi aquella antiga e legendaria cidade sempre 

considerada uma Italia Sergipana” (SANTIAGO, 2009, p. 297). A partir dessa afirmação, 

podemos perceber que era alto o número de pessoas que possuíam conhecimento na área da 

música, portanto, a contratação de profissionais relacionados à música não era estritamente 

necessária para que houvesse música no funeral. Assim, acredita-se que a contratação desses 

profissionais esteja ligada não somente a sua função ritual em si, mas também a pompa. 
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3.2.2. O funeral de Guilherme José Barbosa 

 

Guilherme José Barbosa veio a óbito no último dia do ano de 1883, foi sepultado às 

vinte e uma hora do referido dia
70

. O fato interessante a respeito do funeral de Guilherme José 

Barbosa é que, apesar de ser realizado próximo ao final da segunda metade do século XIX, 

ainda permanecessem os dobres dos sinos nas igrejas. 

Foram dobrados os sinos da Igreja Matriz, da Igreja de São Francisco, do Amparo e do 

Carmo
71

. O barulho dos sinos já era repreendido na Corte e em Salvador, pois “o doente, cuja 

melhora progredia, via-se novamente em crise após ouvir o „som do lúgubre instrumento‟. A 

recaída frequentemente levava à morte, perdendo o Estado o cidadão útil, perdendo a família, 

o pai ou a mãe”. (REIS, 1991, p. 265). 

Consequentemente, foi desenvolvida, além da vigilância olfativa, uma vigilância 

auditiva contra o barulho dos dobres dos sinos, os quais lembravam constantemente aos 

doentes a morte. Em vista disso, a morte deveria ser inodora e silenciosa, a permanência do 

excesso dos dobres demonstra que não estava sendo desenvolvida uma campanha de 

vigilância auditiva na cidade, tão pouco fiscalizada. 

Outro fato interessante é que a presença do clero nos funerais ainda era importante, 

além de se pagar pela presença de dois Sacristãos e pelo aluguel de um cavalo para “ir buscar 

o Vigário de Itaporanga”
72

. Enquanto a presença de algumas atitudes diante da morte vai 

sofrendo transformações no Brasil durante a segunda metade do século XIX, os 

sancristovenses parecem continuar apegados às tradições fúnebres. 

 

3.3. Encomendação da alma  

 

Nenhum defunto podia ser enterrado, sem antes ter a sua alma encomendada, assim 

pregava as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, mesmo que o fiel morresse fora 

da sua freguesia, o Parocho daquela seria responsável por realizar a encomendação. Na cidade 

de São Cristóvão, 520 registros afirmam que as almas foram encomendadas. 
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 Registro do Livro 1 de óbito da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória. 
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 Série: Cível; Subsérie: Inventário; Caixa: 15; Número Geral 27. AGJSE. 
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 Série: Cível; Subsérie: Inventário; Caixa: 15; Número Geral 27. AGJSE. 
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De acordo com Cláudia Rodrigues (1997), a encomendação poderia ser feita em casa 

ou na igreja. Nenhum dos registros de óbito analisados constava o local que foi realizada a 

encomendação. Logo, “a encomendação do defunto poderia ser simples, com a presença 

apenas do pároco, ou mais aparatosa, com a participação de outros sacerdotes além do vigário, 

adquirindo caráter solene”. (RODRIGUES, 1997, p. 216). 

Outrossim, brancos, negros, cabras, pardos, mestiços, crioulos, todos eles tiveram suas 

almas encomendadas, na maioria das vezes pelo Coadjutor que assinou o registro de óbito. A 

partir do ano de 1876, como podemos ver no quadro 18, não existem mais referências sobre a 

encomendação da alma nos registros de óbito. 

O motivo da ausência das referências é uma grande incógnita, pois durante esse 

período não houve mudança de Vigário. O Vigário responsável na época, o Vigário José 

Gonçalves Barroso, assina os registros de óbito de 1864 a 1882. Por conseguinte, não houve 

mudança de Vigário, nem grande epidemia que justificasse não citar se houve, ou não, 

encomendação da alma, já que as grandes epidemias que atingiram São Cristóvão ocorreram 

em 1855-1856 (primeiro surto de cólera), 1863 (segundo surto de cólera) e 1867 (epidemia de 

varíola). 

QUADRO 18: Número de encomendações por ano. 

Ano Quantidade (%) 

1864 11 2,2 

1865 20 3,9 

1866 31 5,9 

1867 51 9,8 

1868 68 13 

1869 49 9,4 

1870 55 10,5 

1871 56 10,7 

1872 41 7,9 

1873 52 10 

1874 22 4,3 

1875 34 6,5 

1876 30 5,7 

Total 520 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

A encomendação era muito importante para o povo de São Cristóvão, uma vez que 
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a encomendação das almas era uma antiga devoção muito usada e apreciavel 

em São Christovão, naqueles bons tempos [...]. Era contada nas portas da 

Egrejas e Cemiterios ali existentes; effectuando-se o acto religioso 

nocturno
73

 com muito respeito e devoção. (SANTIAGO, 2009, p. 198).  

 

Através desse trecho do relato de Serafim Santiago, nota-se que a encomendação era 

algo extremamente relevante para o sancristovense, por isso não podemos pensar que um 

ritual de tanto prestígio deixaria de ser realizado de forma abrupta. Apesar da referência à 

encomendação das almas não estar presente nos registros de óbito a partir de 1876, não 

significa que a realização dela não ocorresse mais nos funerais de São Cristóvão no século 

XIX, visto que aparece a encomendação das almas em alguns recibos dos funerais
74

. Com 

isso, depois que a alma do defunto fosse encomendada, tinha início o cortejo fúnebre para 

levar o morto a sua última morada. 

 

3.4. Cortejo fúnebre  

 

Depois que o sacerdote encomenda a alma do defunto, é a hora de partir rumo a última 

morada. Algumas pessoas faziam convites para o funeral, como visto no funeral de José da 

Mota Rabello que foram alugados dois cavalos para convidar as pessoas e feitos 40 convites, 

porque no cortejo quanto mais gente, melhor. Além disso, também era comum a presença de 

música, dobres de sinos, velas iluminando o cortejo, um verdadeiro show. Assim, 

o show dos funerais estava no cortejo e não na inumação propriamente dita. 

Era o préstito – formado em torno do cadáver e acrescido de espectadores 

que, ainda que dele não participassem, paravam para vê-lo passar, os homens 

tirando o chapéu em sinal de respeito – que era o alvo das atenções. Era este 

o momento do espetáculo, onde ostentação e contrição caminhavam no 

mesmo passo [...] (RODRIGUES, 1997, p. 220). 

 

Em São Cristóvão, os cortejos geralmente aconteciam à noite, os participantes iam 

com velas iluminando os últimos passos junto ao falecido e o transporte do corpo era 

realizado em redes ou em caixões. 

Serafim Santiago (2009) relatou que quando a sua mãe morreu em Aracaju, foi levada 

por quatro “carregadores de rêde” para São Cristóvão. Todavia, o uso da rede como forma de 

transporte do corpo era proibido, caso a pessoa morresse em virtude de alguma epidemia, 
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 A encomendação era realizada antes do cortejo, como estes geralmente eram realizados à noite, as 

encomendações também acabavam sendo realizadas no período noturno. 
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 Recibos dos anos: 1866, 1883,1884, 1886. 
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como podemos ver no artigo 4°do capítulo 1 título 1 da lei 712 de julho de 1864: 

Nenhum corpo de qualquer tamanho: e côr que seja e será conduzido à 

sepultura sem ser em caixão feixado e coberto com panno quando a 

enfermidade do que falecer poder produzir contagio imediato: fora 

deste caso se poderá conduzir os cadáveres em redes, indo bem 

amortalhados: os que se acharem culpados por contravenção a esta 

postura pagarão dez mil réis de multa: ou sofrerão cinco dias de 

prisão.
75

 

  

De acordo com a memória de Serafim Santiago (2009), quando um irmão morria, o 

zelador da sua irmandade dobrava o sino na Igreja (da irmandade) três vezes seguidas “e o 

povo que já conhecia, dizia „morreu um Irmão da Egreja tal‟”. (SERAFIM, 2009, p. 300). Em 

seguida, o procurador ia para a casa do falecido para se informar sobre o horário que seria 

realizado o sepultamento e, assim, avisar aos outros irmãos para que eles fossem na hora 

marcada avisar ao coveiro qual seria o local da Igreja que a sepultura deveria ser aberta. 

Então, quando o relógio batia o horário marcado, a Irmandade levantava a Cruz e andava em 

direção à casa do falecido. Primeiramente saía o sacerdote, que seria responsável por realizar 

a encomendação da alma (solene ou rezada), a Irmandade (ou as irmandades porque o 

sancristovense às vezes fazia parte de mais de uma Irmandade), depois o corpo saía de casa, 

acompanhado pelos irmãos (da irmandade), família, amigos que empunhavam velas.  

A maior parte dos enterramentos naquelle tempo, era feito á noite. Tratando 

de um acto fúnebre, é realmente triste o cortejo que descrevo, porem 

tornava-se fautoso ver sahir da residência do morto o préstito fúnebre a 

noite, abriam alas, todos de tocheiros e vélas accêsas que brilhavam na 

escuridão da noite; convidados amigos e parentes do morto que não eram 

Irmãos das Irmandades, tambem levando tochas accêsas [...] (SANTIAGO, 

2009, p. 300). 

 

Pela descrição de Serafim Santiago, podemos notar que era bastante comum o cortejo 

ser realizado à noite e ser repleto de velas, assim como na Bahia. Segundo João José Reis 

(1991), provavelmente o horário noturno dos enterros representava um meio de integrar o 

defunto ao seu novo mundo, e as velas queimando expressava a vida que se acabava e a 

claridade da chama seria para iluminar a sua jornada para a vida perpétua. 

No caminho, o sacerdote (ou os sacerdotes) ia fazendo lamentações, parando aqueles 

que podiam em esquinas, em praças, onde colocavam o caixão para que os músicos 

respondessem ao sacerdote, cantando parte dos mementos e, enquanto isso acontecia, 
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 APES- LDS V02 D17 Coleção de Leis e Resoluções da Assembleia Provincial de Sergipe 1864. Lei 712 de 18 

de Julho de 1864, Capítulo 1, Título 1° Sobre Cemitérios e enterros Art. 4° p. 100.  
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dobravam todos os sinos de oito ou dez igrejas. Destarte, quando chegavam à porta do templo, 

onde o morto seria enterrado, a Eça já estava iluminada e elevada de acordo com as condições 

financeiras do morto e de sua família, em seguida os sacerdotes cantavam o memento
76

. 

O cortejo de um senhor de engenho tinha início no próprio engenho, de onde muitas 

pessoas prosseguiam andando, acompanhando o corpo do falecido até uma igreja e esperavam 

até o dia seguinte para enterrá-lo. Na hora marcada, apareciam vários padres, todas as 

irmandades, as pessoas que conduziram o corpo desde o engenho e os músicos que cantariam 

o “Libera-me” e o “memento”, para então ser feita a encomendação e distribuir, segundo 

Serafim (2009), arrobas de cera de vela para todos que acompanhariam da igreja que estava 

até a igreja que seria inumado.  

Na igreja da inumação, uma belíssima Eça já estava alçada, iniciava-se a missa do 

Requerer, o Libera-me e depois o memento, enquanto os sinos dobravam até que o corpo 

fosse enterrado. Além da presença das velas, podemos notar a presença do “barulho” nos 

cortejos, através dos dobres dos sinos e dos músicos, evidenciando-se, assim, o quanto a 

música era muito comum nos cortejos em São Cristóvão. Assim, conforme Reis (1991), o 

barulho é comum em ritos fúnebres, pois ele é considerado uma forma de facilitar o diálogo 

entre o sobrenatural e o homem. 

De acordo com Reis (1991), a morte causava a desordem, porque rompia a rotina do 

dia a dia e o funeral seria uma maneira de restabelecê-la. Ao final do funeral, o morto era 

agregado ao seu novo mundo, deixando de ficar no liminar entre o mundo dos vivos e o 

mundo dos mortos. O show do cortejo também servia para distrair os envolvidos da dor da 

perda. Ao final desse, era chegada a hora de deixar o defunto na sua última morada. 
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 Segundo Serafim Santiago, em São Cristóvão, havia diferentes opções de mementos: o Pernambucano; o 

número 1; o número 2 e o do Preso, que foi escrito por um músico enquanto estava na cadeia, para ser tocado 

quando fosse morto. 
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CAPÍTULO III – A ÚLTIMA MORADA 

 

O culto aos mortos era de cunho familiar durante a antiguidade greco-romana, no qual 

os membros da família eram inteiramente responsáveis pelos sepultamentos, rituais 

funerários. Portanto, o culto aos mortos era realizado com a finalidade de impedir que a alma 

daqueles que se foram voltasse para incomodar os vivos. Nesse momento da história do 

ocidente, falecidos eram sepultados longe do centro das cidades, contudo a igreja os trouxe 

para perto dos vivos, para o coração das cidades. 

A igreja foi ganhando espaço no controle do comportamento das pessoas em relação à 

morte e aos mortos. Segundo a historiadora Cláudia Rodrigues (2005), dois fatores foram 

importantes para que a igreja conseguisse um lugar importante nos rituais fúnebres: a 

substituição de culto que era privado e sob inteira responsabilidade da família para um culto 

público e administrado pelo clero; e a instituição do clero como intermediária entre os dois 

mundos, o dos vivos e o dos mortos. 

O processo de clericalização do culto aos mortos aconteceu aos poucos, o costume de 

dar esmolas aos necessitados sobrepôs à prática de deixar comida para os mortos, a igreja 

também permutou a refeição funerária pela eucarística. Ou seja, gradualmente a Igreja 

Católica foi inserindo a presença do clero nos cultos aos mortos. 

Preocupados em terem suas sepulturas violadas e, dessa forma, perder a 

possibilidade de ressuscitar no último dia para começar a viver a vida eterna, os fiéis 

costumavam sepultar os mortos próximo aos mártires, como forma de proteção. Esse tipo de 

enterramento é chamado de ad sanctos. Segundo Àries (2014), “o principal motivo do 

enterro ad sanctos foi assegurar a proteção do mártir, não só ao corpo mortal do defunto, 

mas também ao seu corpo inteiro, para o dia do despertar e do julgamento” (ARIÈS, 2014, 

p. 44). 

Durante o trabalho de clericalização, segundo Cláudia Rodrigues (2005), os corpos 

dos mártires eram levados para dentro das basílicas, para que dessa maneira os bispos 

pudessem controlar o culto aos mortos. Por conseguinte, as pessoas passaram a enterrar seus 

entes em igrejas, e o sepultamento deixou de ser ad sanctos e tornou-se apud ecclesiam.  

Esse deslocamento da piedade em nada muda a atitude diante dos mortos, 

nem suas manifestações: a igreja apenas substituiu o santo. Escolhe-se a 

igreja como anteriormente se escolhia o santo. A diferença é grande para a 

história do sentimento religioso; é bem pequena para a história do 

sentimento da morte. (ARIÈS, 2014, p. 98). 
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 Para finalizar o processo de “domínio” sobre os mortos, a Igreja designou o clero 

como intermediário entre os vivos e os mortos. Através de uma liturgia dos mortos, o clero 

tornou-se um meio de comunicação entre os dois mundos, o terreno e o celestial, podendo 

interceder pela alma dos falecidos por meio de celebrações de missas, realização de orações, 

etc. 

 Ainda em meio a essa discussão, percebe-se a problemática relacionada aos cemitérios 

a céu aberto, afastados das igrejas, os quais não eram bem vistos pela sociedade, por ali serem 

enterrados indigentes, suicidas, loucos, impedidos de serem sepultados em solo sagrado. Esse 

era um dos motivos pelos quais as pessoas ingressavam em confrarias, a fim de se ter auxílio 

na hora da morte e não serem enterradas como indigentes nos cemitérios a céu aberto e sim 

em campo santo. 

 Já no que corresponde ao sentido da morte nesse período da história do ocidente, Àries 

(2014) a denomina de morte domada, pois era uma morte familiar, pública, vista, portanto, 

com naturalidade. Em vista disso, não havia problema na ideia de mortos e vivos dividirem os 

mesmos espaços, já que os mortos eram enterrados no centro da cidade, no interior das igrejas 

frequentadas todos os dias por vivos, estes que andavam sobre os cadáveres sepultados 

debaixo do piso das igrejas. 

 A morte permaneceu domada até o século XVIII na França, quando ela se tornou 

selvagem, iniciando, assim, um novo momento na história da morte, no qual aquela 

aproximação com os mortos deixou de ser segura aos vivos, pois eles se tornaram 

responsáveis pela propagação de doenças através da emissão de vapores danosos à saúde, os 

miasmas. A teoria miasmática surgiu com o desenvolvimento da medicina e era defendida 

pelos infeccionistas. Estes acreditavam que as matérias orgânicas (animais e vegetais) em 

decomposição, sob a ação de fatores atmosféricos (pressão, umidade, baixa luminosidade, 

pouca ventilação, temperatura), criavam vapores prejudiciais à saúde dos vivos, chamados de 

miasmas que propagavam doenças. 

 Com isso, o enterramento no interior das igrejas foi severamente criticado pelos 

médicos higienistas, afinal os corpos em decomposição ficavam dentro das igrejas que eram 

frequentadas por várias pessoas. Outrossim, não havia uma boa circulação de ar, pois, após o 

fechamento das igrejas à noite, os vapores de decomposição dos que ali jaziam ficavam 

acumulados até o momento de sua reabertura pela manhã e, por conseguinte, os fiéis durante a 

missa inalavam aqueles vapores pútridos. Assim, com o intuito de acabar com esse costume, 

foi necessário que o saber médico e as medidas governamentais trabalhassem em conjunto. 
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Segundo Reis (1991), a medicina preventiva utilizava a ideia de „polícia de cidade‟ na qual 

eram elaboradas algumas normas em prol da salubridade do ambiente, focando na limpeza do 

ar. 

 Enquanto esse processo de medicalização da morte teve início na França no século 

XVIII, ele só se popularizou no Brasil no século XIX. De acordo com João José Reis, a visão 

médica começou a ganhar corpo no Brasil na década de 1830, sendo criadas, em 1832, as 

faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Os médicos almejavam a “criação do 

homem higiênico” (REIS, 1991, p. 249), um homem que tivesse moral, visto que a 

promiscuidade também gerava miasmas, e higiene. Logo, para auxiliar esse processo foram 

criadas as vigilâncias olfativa e auditiva. 

A vigilância olfativa, mas também a vigilância auditiva tornaram-se 

lemas da campanha médica. O cheiro sinalizava a presença dos 

miasmas na atmosfera, perigo a ser evitado e combatido. O cheiro da 

morte devia ser excluído de entre os vivos. A morte asséptica, inodora, 

devia também ser silenciosa: „nenhuma encomendação em voz alta 

pelas ruas‟, recomendava Fonseca. „Os médicos se insurgiam contra 

os funerais ruidosos, especialmente contra o mais típico de seus sons: 

o dobre de sinos. (REIS, 1991, p 263). 

  

 Com essas medidas, a morte tornou-se silenciosa, inodora e discreta, 

consequentemente os mortos deixaram de ser familiares e passaram a ser inimigos. Então, os 

falecidos tiveram que se mudar, isto é, deixar de habitar o coração da cidade, onde eram 

lembrados diariamente pelos vivos que andavam sobre eles, para habitar os cemitérios 

extramuros, localizados em locais afastados da cidade, locais altos e ventilados, a fim de que 

não houvesse a formação de miasmas. 

 Porém, a transferência do local do enterramento dos mortos não alterou apenas o local 

geográfico onde os defuntos habitavam, mas também o relacionamento entre os vivos e os 

mortos. Segundo Cláudia Rodrigues (1997), a mudança do lugar onde os mortos eram 

sepultados também ocasionou transformações na cultura funerária. 

 O processo de mudança de sepultamento dos mortos não aconteceu de forma imediata, 

afinal era algo que mexia com as crenças, os costumes, a religião, a mentalidade de cada um. 

Além disso, esse processo também não ocorreu de forma simultânea pelo país, tendo como 

motivo para isso, o fato de que cada cidade e/ou estado agiu e reagiu a esse processo de forma 

particular, afinal 
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Nada é puramente natural no homem. Mesmo as funções humanas que 

correspondem a necessidades fisiológicas, como a fome, o sono, o desejo 

sexual, etc., são informados pela cultura, as sociedades não dão 

exatamente as mesmas respostas a estas necessidades. A fortiori, nos 

domínios em que não há constrangimento biológico, os comportamentos 

são orientados pela cultura. Por isso, a ordem: „Seja natural‟, 

frequentemente feita às crianças, em particular nos meios burgueses, 

significa, na realidade: „Aja de acordo com o modelo da cultura que lhe foi 

transmitido (CUCHE, 2002, p. 11). [grifo meu] 

 

 Isto é, o comportamento de cada um é reflexo da cultura que o indivíduo está inserido. 

Logo, o modo de se comportar diante da morte e das mudanças em relação aos mortos não é 

algo natural e sim culturalmente construído, contudo não se pode afirmar que em alguns 

locais não tenham processos semelhantes. Vejamos agora como algumas cidades do Brasil 

reagiram à transferência dos sepultamentos das igrejas para os cemitérios extramuros. 

Em Salvador, a população reagiu com violência à proibição dos enterramentos nas 

igrejas, num episódio que João José Reis denominou de “Cemiterada”. Tal fato aconteceu em 

25 de outubro de 1836, um dia antes de entrar em vigor a lei que proibia o enterro em igrejas. 

Ela foi uma manifestação convocada pelas Irmandades, mas teve o apoio da população e da 

Igreja Católica, “mas a resistência maior não vinha dos padres e sim das irmandades” 

(REIS,1991, p. 262). O encontro ocorreu inicialmente no adro da igreja da Ordem Terceira de 

São Domingos no terreiro de Jesus, depois os manifestantes seguiram para a praça do palácio 

onde se localizava o centro político de Salvador. 

Os confrades vestiam os seus hábitos e capas, carregavam cruzes e insígnias das suas 

respectivas irmandades, o que deslegitimou o uso da força por parte da polícia aos seus 

participantes. Eles queriam anular a lei que proibia o enterro nas igrejas, levantando 260 

assinaturas num abaixo-assinado, o qual paralisou a proibição até o dia 7 de novembro. Nesse 

dia, haveria uma sessão extraordinária na Assembleia Provincial e o assunto seria discutido. 

Quando saíram da praça do palácio, os manifestantes apedrejaram o escritório da 

empresa funerária, enquanto gritavam “Morte ao cemitério” e “Morra José Antônio de 

Araújo”, o nome de um dos donos da empresa. Depois partiram para o Cemitério, eles 

quebraram e tocaram fogo no Campo Santo. Só com o advento da epidemia de cólera, em 

1855, que o Campo Santo começou a funcionar totalmente, pois “diante da peste, que foi 

interpretada por muitos como castigo divino, os baianos se conformariam com a ideia de 

expulsar seus mortos da cidade, abandonando valores antes considerados sagrados” (REIS, 

1991, p. 338). 
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Já no Rio de Janeiro, conforme Cláudia Rodrigues (1997), não houve revolta da 

população, pois esta era mais informada sobre o perigo à saúde causado pelos mortos, isso por 

causa da propagação de informações através de uma imprensa que foi instalada em 1808 com 

a vinda da família real, pelo saber médico desenvolvido na década de 1830 e pela existência 

de um poder público determinado a adotar medidas de salubridade. No período entre 1820 e 

1850, alguns abaixo-assinados e requerimentos foram enviados às autoridades municipais e 

imperiais pelos habitantes de algumas freguesias, com a finalidade de interditar alguns 

cemitérios considerados insalubres de acordo com as teses médicas. 

Outros fatores contribuíram para que houvesse uma maior aceitação da transferência 

dos locais de sepultamento das igrejas para os cemitérios, como o apoio da Igreja e das 

confrarias ao projeto de criação do cemitério e da Santa Casa que ficou responsável pela 

administração do local. Além disso, um fator importante foi a epidemia de febre amarela que 

assolou o Rio de Janeiro, causando medo à população, consequentemente esse foi o “gatilho” 

disparado para que ocorressem essas mudanças.  

Segundo Fernanda Maria Matos (2007), em Juiz de Fora, a iniciativa de construir um 

cemitério partiu “dos mais ilustres habitantes” que doaram dinheiro para a sua construção em 

1853, mas esta não foi cogitada no momento. Com a epidemia de cólera em 1855, a elite 

repensa sobre o hábito de realizar enterramentos no interior das igrejas, porém, como a 

epidemia não fez muitas vítimas, não houve pressa por parte do Estado de providenciar um 

cemitério, este só foi inaugurado em 1864. Além do pedido construção do cemitério ter 

partido da população, as irmandades não possuíam cemitérios exclusivos, dessa forma não 

houve nenhum grande problema. 

Em Porto Alegre, segundo Mara Nascimento (2006), a partir de 1814 não são mais 

realizados enterros dentro da matriz (com exceção dos inocentes), todos são realizados no 

cemitério. O cemitério público foi inaugurado em 1850, de acordo com a historiadora, a 

reforma cemiterial pode ser vista como um viés para compreender o fenômeno urbano que 

apareceu no Brasil na década de 1850, a partir do qual a cidade necessitaria virar um espaço 

de circulação, “com a intenção de incentivar a locomoção, na sua mais ampla acepção e 

usando como pano de fundo o discurso da saúde pública, Caxias impõe à cidade este novo 

empreendimento urbano”. (NASCIMENTO, 2006, p. 313). 

A Santa Casa ficou responsável pela construção, posse, regularização e asseio do 

cemitério público. Em 1866, a irmandade vende uma parte do terreno para irmandades e 

cobrava um encargo para as irmandades todas as vezes que elas fizessem um funeral. O clero 
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também apoiou a mudança dos enterramentos para o cemitério extramuros, mas não abriu 

mão de realizar as encomendações, logo não houve nenhuma revolta. 

Na cidade de Belém, o primeiro cemitério público foi inaugurado em 1850, o 

cemitério Nossa Senhora da Soledade. Consoante Érika Amorim da Silva (2005), foi a 

epidemia de febre amarela que colaborou para o sepultamento dos mortos nos cemitérios 

extramuros. Ao contrário do que aconteceu em Salvador, em Porto Alegre, na Corte, em Juiz 

de Fora e em São Cristóvão (como veremos a seguir), o clero de Belém foi contrário à 

transferência do sepultamento das igrejas para os cemitérios, com medo de perder seus 

privilégios, causando uma tensão entre as duas esferas de poder. Esse choque só foi resolvido 

quando a administração do cemitério, que antes era da câmara municipal, passou para a Santa 

Casa e permitiu, em 1861, que algumas irmandades construíssem seus cemitérios. Portanto, 

houve uma negociação entre essas duas esferas de poder pelo domínio dos mortos. 

Após abordar, de forma breve, como ocorreram os processos de transferência de 

sepultamento no interior das igrejas para o cemitérios a céu aberto em diferentes regiões, 

podemos perceber que há particularidades e similaridades nesses processos. A maior 

similaridade é que, na maioria dos casos, os surtos epidêmicos foram os maiores 

incentivadores da mudança do “local de moradia” dos mortos, pois “somente diante do 

recrudescimento de algum surto epidêmico é que os mortos deixavam de ser levados para as 

igrejas ou seus cemitérios contíguos” (RODRIGUES, 1997, p. 104); e em Sergipe não foi 

diferente, a epidemia de cólera, em 1855, foi o gatilho para a construção dos cemitérios 

públicos na província.  

 

4.1. Sepultamento em lugares sagrados  

 

O hábito de enterrar as pessoas em lugares considerados sagrados, como igrejas e 

capelas, também se fez presente na cidade de São Cristóvão. Defuntos eram enterrados na 

igreja Matriz, nas igrejas das Ordens Terceiras, nas capelas de engenhos, em conventos, etc. 

O quadro a seguir foi feito através de uma análise quantitativa dos registros do livro 1 

de óbito da paróquia Nossa Senhora da Vitória (1864-1886), os dados foram agrupados de 

acordo com o local de sepultamento
77

 e colocados na ordem decrescente para uma melhor 

                                                      
77

 Cemitério; Cemitério de Misericórdia; Ordem Terceira de São Francisco; Matriz; Irmandade de Nossa 

Senhora do Amparo dos Homens Pardos; Capelas de Engenhos; Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo; 

Irmandade do Rosário dos Pretos 
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visualização dos grupos. 

QUADRO 19:  Locais de Sepultamento 

Cemitério 

Total 689   

Cemitério da Misericórdia 

Total 232   

Ordem Terceira de São Francisco 

São Francisco 109   

Cemitério de São Francisco 43   

Convento de São Francisco 16   

Igreja de São Francisco 14   

Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco 6   

Ordem Terceira de São Francisco 2   

Carneira da Ordem Terceira 1   

Carneira do Convento de São Francisco  1   

Igreja do Convento de São Francisco 1   

Total 193   

Matriz 

Matriz 29   

Corredor da Matriz 18   

Cemitério da Matriz 15   

Nincho 1   

Nesta freguesia 14   

Total 77   

Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pardos do Amparo 

Amparo 24   

Cemitério Nossa Senhora do Amparo 17   

Corredor do Amparo 1   

Igreja do Amparo 6   

Total 48   

Capelas de Engenhos 

Capela do Engenho de Itaperoá 13   

Capela do Engenho Poxim 11   

Carneira do Engenho São Francisco 1   

Total 25   

Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo 

Carmo 4   

Cemitério da Ordem Terceira de Nossa 

Senhora do Carmo 4   

Cemitério do Carmo 7   

Convento do Carmo 2   

Ordem Terceira do Carmo 5   

Total 22   

Irmandade dos Homens Negros do Rosário 

Cemitério Nossa Senhora do Rosário 21   

Igreja do Rosário 6   
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Corredor do Rosário 1   

Total 28   

Cemitério da S Cruz do Miranda 1   

Capela de (Ilegível) 1   

Capela de São Cristóvão 1   

Capela do Desterro 1   

Capela do Destino 1   

Carneira 1   

Cemitério de Deus 1   

Cemitério São Gonçalo 1   

Collegio 1   

Nero de Santa Crus 1   

Nincho do Miranda 1   

Rasgado 10   

Total   1329 

Fonte: Livro de Registros de Óbito Número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na cidade 

de São Cristóvão (1864-1886). 

 

No quadro acima podemos ver os locais de inumação encontrados nos registros do 

Livro 1 de Óbito da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, as ordens terceiras, foram 

responsáveis por um grande número de inumações. As ordens terceiras datam do século XIII 

em Portugal. Elas se associavam a ordens religiosas, tais como: franciscana, carmelita, 

dominicana; e realizavam obras de caridade para membros e necessitados não associados. Em 

São Cristóvão, existiam: a Ordem Terceira de São Francisco e a Ordem Terceira de Nossa 

Senhora do Carmo. 

Como podemos ver no quadro 19, a Ordem Terceira de São Francisco foi a confraria 

que teve maior número de enterramentos. As Irmandades e as Ordens Terceiras são 

consideradas confrarias que, segundo Marcelo Santos (2001), possuem acesso a bens 

religiosos, socorro financeiro, prestígio social e auxílio na doença e no óbito. Porém, elas são 

diferentes, 

Originalmente as irmandades foram associações religiosas de leigos 

remanescentes das corporações de artes e ofícios da Europa da Baixa Idade 

Média, enquanto que as Ordens Terceiras surgiram das ordens regulares 

como a franciscana, dominicana e Carmelita (SANTOS, 2001, p. 12). 

 

A Ordem Terceira de São Francisco era formada por uma elite branca de prestígio, 

seus critérios para a associação de novos membros eram: étnico, racial e econômico. Sua 

Igreja foi construída entre 1702-1703, financiada por alguns produtores de açúcar e construída 

em uma região privilegiada na praça São Francisco, na mesma praça onde fica a Irmandade da 
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Santa Casa, como podemos ver na imagem abaixo. 

Figura 3- Igreja e Convento de São Francisco. 

 

Foto :  Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019. 

 

São, no total, 193 defuntos que habitaram cemitérios, convento e Igreja, da Ordem 

Terceira de São Francisco como podemos ver no quadro abaixo. 

QUADRO 20: Sepultamentos realizados pela Ordem Terceira de São Francisco 

Ordem Terceira de São Francisco 

São Francisco 109   

Cemitério de São Francisco 43   

Convento de São Francisco 16   

Igreja de São Francisco 14   

Cemitério da Ordem Terceira de São 

Francisco 6   

Ordem Terceira de São Francisco 2   

Carneira da Ordem Terceira 1   

Carneira do Convento de São Francisco  1   

Igreja do Convento de São Francisco 1   

Total 193   

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

Dentre esses 193 mortos, 101 são pardos, 33 são brancos, um mestiço, um crioulo e 

um preto, 56 sem referência à cor. Portanto, consta que pardos e brancos, sendo dois escravos 

(um branco e um pardo), se inumaram dentro da Igreja, infelizmente não tem a posição de 

nenhum deles dentro da igreja (corredor, adro, altar). Um fato interessante é que, de acordo 

com os registros, foram sepultados mais pardos pela Ordem Terceira de São Francisco do que 
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pela Irmandade dos Homens Pardos; e mais escravos do que a Irmandade do Rosário dos 

Pretos, o que pode ser uma busca pelo prestígio com a morte, pois a Ordem Terceira de São 

Francisco possuía bastante prestígio desde a época do Brasil Colônia.  

Outro fato que merece destaque é que, dentre as mortalhas utilizadas pelas pessoas 

inumadas pela referida Ordem Terceira, não foi utilizado nenhum Hábito da Ordem Terceira 

de São Francisco, porém não se pode afirmar que nenhuma pessoa sepultada pela ordem foi 

inumada com o Hábito da mesma, pois existem 182 registros de óbito sem nenhuma 

referência ao uso de mortalhas e em apenas onze constam o tipo de mortalha. 

Outra importante Ordem Terceira que consta nos registros de óbito é a Ordem Terceira 

do Carmo. Segundo Serafim Santiago (2009), as carmelitas chegaram em São Cristóvão no 

ano de 1618 ou de 1619, em relação a bens possuía uma fazenda muito rica, um engenho e 

escravos para trabalhar neles e no Convento, possuía terrenos nas praias do sul de São 

Cristóvão.  

Conforme Ivan Rêgo (2015), o conjunto edificado pela Ordem é formado pela Igreja 

do Carmo Grande com o convento ao lado esquerdo e a igreja da Ordem Terceira do Carmo, 

também chamada de Carmo Pequeno ou Igreja do Senhor dos Passos, como podemos ver nas 

imagens abaixo. 

Figura 4:  Igreja do Carmo Grande. 
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                              Foto: Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019. 

Figura 5: Igreja do Carmo Pequeno.  

 

         Foto: Acervo de Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019 

 

Figura 6: Igrejas do Carmo. 

 

Foto: Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019 

 

A seguir, no quadro 21, podemos identificar mais detalhadamente os locais onde as 

pessoas foram sepultadas referentes à Ordem Terceira do Carmo que, infelizmente devido à 
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insuficiência de informações, talvez por pressa do Vigário ao escrever os registros, não é 

possível saber se “Carmo” se refere à Igreja do Carmo Grande, do Carmo pequeno, ao 

Convento ou ao Cemitério.  Dentre os que ali descansavam, estavam oito brancos, seis pardos, 

dois crioulos e seis registros sem referência. Estes indivíduos foram enterrados, 

aparentemente, sem distinção por cor, pois haviam brancos e pardos em todos os espaços. 

QUADRO 21: Sepultamentos realizados pela Ordem Terceira do Carmo 

Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo 

Carmo 4   

Cemitério da Ordem Terceira de Nossa Senhora 

do Carmo 4   

Cemitério do Carmo 7   

Convento do Carmo 2   

Ordem Terceira do Carmo 5   

Total 22   

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

Além das inumações realizadas pelas ordens terceiras, também havia os sepultamentos 

feitos pelas irmandades. As irmandades sempre estiveram presentes na cidade de São 

Cristóvão “o fanatismo ou costume do povo christovense, era pertencer ás Irmandades ali 

existentes” (SANTIAGO, 2009, p. 300). As irmandades eram “organizações de caráter laico” 

(LIMA, 2004, p. 11), elas forneciam ajuda espiritual e material às pessoas. Para fazer parte de 

uma determinada irmandade, era necessário atender os pré-requisitos, como pagar a joia que 

era um valor que deveria ser pago a irmandade e realizar os compromissos do que era uma 

espécie de regulamento entre os irmãos. 

 

Entre os deveres estavam o bom comportamento e a devoção católica, o 

pagamento de anuidades, a participação nas cerimônias civis e religiosas da 

irmandade. Em troca, os irmãos tinham direito à assistência médica e 

jurídica, ao socorro em momento de crise financeira, em alguns casos ajuda 

para a compra de alforria e, muito especialmente, direito a enterro decente 

para si e membros da família, com acompanhamento de irmão e irmãs de 

confraria, e sepultura na capela da irmandade. (REIS, 1991, p. 50). 

 

 

Uma das finalidades das irmandades era proporcionar aos seus filiados um enterro 

digno. Quando um membro morria, os demais membros, seus “irmãos”, organizavam o seu 

enterro com todos os rituais necessários à salvação da sua alma e o inumavam na capela da 

irmandade. 
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Em São Cristóvão, tinha a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia que foi fundada 

na cidade no século XVII, situada na Igreja de Santa Isabel que foi construída entre 1607 e 

1622. Funcionava como Irmandade, Hospital e Banco, fornecendo auxílio ao espírito, ao 

corpo e ao capital financeiro.  

Figura 7:  Santa Casa da Misericórdia. 

 

Foto:  Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019 

 

Já a Irmandade do Santíssimo Sacramento na Igreja Matriz, era uma Irmandade de 

elite que se instalou em São Cristóvão no século XVII. Segundo Cláudia Maria Lima (2004), 

para participar desta, era necessário ter a cor branca, boa conduta moral, meios de subsistência 

e participar da procissão dos Passos, da festa de Corpus Christi, do culto da adoração de Jesus 

e do viático.   

Figura 8: Lateral da Capela do Santíssimo Sacramento, localizada no interior da Igreja 

Matriz.  
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                                  Foto: Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019 

 

Além das já citadas, outras Irmandades presentes em São Cristóvão eram as dos 

“homens de cor”, denominadas de Irmandade dos Homens Pretos do Rosário e a Irmandade 

dos Homens Pardos de Nossa Senhora do Amparo, localizadas respectivamente na Igreja do 

Rosário e do Amparo.  

Ser enterrado dentro das igrejas, como já foi abordado, era importante para proteção 

da alma e do corpo, algo que, após a morte, era essencial para os cristãos, mas nem todos 

tinham condições de garantir um local para o descanso eterno nas igrejas, posto que 

 

por questões de fortuna e ventura, nem todos os mortos eram, antes de 1850, 

enterrados nas igrejas ou ao seu redor. Os escravos e homens livres pobres 

que não pertencessem às irmandades e/ou não pudessem pagar por uma cova 

ou catacumba de igreja; os justiçados, a quem era vedado o sepultamento em 

local sagrado; os indigentes e os não católicos tinham como destino um dos 

vários cemitérios que existiram na cidade (RODRIGUES, 1997, p. 236). 

 

Então, para garantir que teria um lugar sagrado para passar a eternidade, muitas 

pessoas se associavam a irmandades, por exemplo, a Irmandade dos Homens Pardos e a 

Irmandade dos Homens Pretos do Rosário. Ambas presentes nos locais de sepultamento, a 

primeira com 49 inumações e a segunda com 20, distribuídas dentro das igrejas e dos 

cemitérios. De acordo com Vanessa Oliveira (2007), a localização das igrejas das duas 

irmandades era na área periférica de São Cristóvão, demonstrando simbolicamente a 

importância desses grupos na sociedade.  

A Igreja de Nossa Senhora do Amparo, segundo Ivan Rêgo (2015), foi construída no 

final do século XVIII, ela era da Irmandade dos Homens Pardos, podemos ver sua faixada na 

imagem abaixo. 

Figura 9: Igreja de Nossa Senhora do Amparo. 
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                              Foto: Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019. 

Quanto ao número de sepultamentos relacionado a essa Irmandade, temos 48 pessoas, 

dentre elas, onze brancas, vinte e nove pardas e nove sem referência à cor. Podemos notar que 

a maioria dos enterramentos foram realizados fora da Igreja, assim como na Irmandade dos 

Homens Pretos do Rosário, já que no interior da Igreja foram sepultados três brancos, sendo 

um no corredor, e quatro pardos. 

Assim, podemos observar, no quadro abaixo, o número de sepultamentos realizados 

pela Irmandade dos Homens Pardos. 

QUADRO 22: Sepultamentos realizados pela Irmandade dos Homens Pardos 

 

Irmandade dos Homens Pardos 

Amparo 24   

Cemitério Nossa Senhora do Amparo 17   

Corredor do Amparo 1   

Igreja do Amparo 6   

Total 48   

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

Devido à escassez de informações, até mesmo porque detalhar as irmandades não é o 

objetivo principal desta pesquisa, não foi possível compreender se há uma relação entre a cor 

e o local de sepultamento dentro da Igreja do Amparo.  
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Outra Irmandade de cor que estava presente em São Cristóvão era a Irmandade dos 

Homens Pretos do Rosário, sediada na Igreja do Rosário. 

A Igreja de Nossa Senhora dos Pretos teve a construção patrocinada pela 

Irmandade dos Homens Pretos do Rosário. Foi iniciada em 1746, época em 

que o desenvolvimento açucareiro fazia afluir para a região grande número 

de escravos negros. (NUNES, apud ARAGÃO, 2015, p. 71) 

 

Figura 10: Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

 

 

                            Foto: Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019 

 

Segundo Vanessa Oliveira (2007), a referida irmandade era um meio dos africanos e 

crioulos, que geralmente eram excluídos, reconstruírem as suas redes de sociabilidade através 

da religião, e assim reajustar as suas identidades. De acordo com João José Reis (1991) eram 

aceitos, homens e mulheres, negros, crioulos e brancos, porém “todas as irmandades exigiam 

que o cargo máximo de juiz ou presidente [...] fosse ocupado por alguém da „raça‟. 

Irmandades de brancos eram presididas por brancos, de mulatos por mulatos, de pretos por 

pretos.” (REIS,1991, p.54). 

Dessas 20 pessoas que foram sepultadas no Rosário, não havia nenhum preto, sete 

eram brancos, três eram crioulos, dez pardos e oito sem referência à cor. Consoante à análise 

de fontes, não foi possível perceber nenhuma preferência espacial de acordo com a cor, pois a 

maioria dos brancos e dos pardos foram sepultados nos cemitérios, somente dois crioulos, 

dois brancos e um pardo foram sepultados na igreja. Assim como na Irmandade dos Homens 

Pardos, não foi possível estabelecer uma relação entre a cor e o local de sepultamento dentro 
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da irmandade do Nosso Senhor do Rosário, devido à insuficiência de informações, inclusive o 

registro da pessoa que foi sepultada no corredor não possui referência à cor. 

QUADRO 23: Sepultamentos realizados pela Irmandade dos Homens Pretos do Rosário. 

Irmandade dos Homens Pretos do Rosário 

Cemitério Nossa Senhora do Rosário 21   

Igreja do Rosário 6   

Corredor do Rosário 1   

Total 28   

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

É importante lembrar que, infelizmente, os registros de óbito têm várias lacunas, 

então, só porque não tem nenhum registro constando que um negro foi sepultado na Igreja ou 

no cemitério do Rosário, não significa nenhum tenha sido inumado nesse local. A única 

relação possível de destacar entre essas Irmandades é que, mesmo sendo Irmandades de cor, 

elas possuem um número considerável, comparado com a quantidade de pardos, de brancos 

enterrados nas suas igrejas e cemitérios.  

Essa atitude de brancos sepultando em Irmandades de “homens de cor” poderia ser em 

virtude da falta de recursos financeiros para ser inumado na Matriz, ou em uma Ordem 

Terceira de prestígio como a de São Francisco, por exemplo; assim como, poderia estar 

relacionado a uma questão de identidade, a pessoa, apesar de ser branca, identifica- se com a 

Irmandade dos pardos e/ou dos negros; poderia ser algo devocional, o moribundo poderia ser 

devoto de Nossa Senhora do Amparo, ou de Nossa Senhora do Rosário, mas também poderia 

ser uma demonstração de humildade por parte dos brancos na hora da morte, pedindo para ser 

inumado em locais de menos prestígio social, algo comum no século XIX, confirmando, 

portanto, a afirmação de Reis (1991) de que a inumação em capelas de irmandades negras 

eram excelentes para a alma, porém não possuíam prestígio social.  

Além das Igrejas e capelas que haviam na cidade, também existiam capelas em alguns 

engenhos, tais como: as capelas do Engenho de Itaperoá, do Engenho Poxim e do Engenho 

São Francisco que constam no livro 1 de registros de óbito. 

No quadro 24, a seguir, nota-se o informativo de quantos sepultamentos foram feitos 

em cada engenho e os quais estavam registrados no livro de óbito analisado. 

Quadro 24: Sepultamentos realizados em Capelas de Engenhos 

 

Capela Sepultamentos 

Engenho de Itaperoá 13 
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Engenho do Poxim 11 

Engenho São Francisco 01 

Total 25 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

Diante do exposto no quadro 24 e identificado no livro de registros de óbito número 1, 

consta-se que, na capela do Engenho de Itaperoá, foram enterradas 13 pessoas, dentre elas: 

quatro faleceram nesse mesmo engenho, sendo três escravos do Dr. Silvio Anacleto de Sousa 

Bastos e um espanhol, provavelmente um imigrante que veio para o Brasil trabalhar. Não há 

nenhuma referência em relação à condição social dos outros nove indivíduos enterrados nessa 

capela. 

Já na capela do Engenho do Poxim, dos 11 indivíduos que ali foram enterrados, seis 

eram escravizados. Desses seis, cinco morreram no dito engenho, todos como escravos do 

Comendador Sebastião Gaspar de Almeida Brito. Apenas uma pessoa foi enterrada no 

Engenho São Francisco, mas não há nenhuma referência à condição social, podendo ter sido 

uma pessoa livre, liberta ou escrava. 

Acredito que os motivos pelos quais os escravos falecidos eram enterrados nas 

capelas dos engenhos eram: comodidade e economia, pois não há preocupação com o 

transporte do corpo nem com o gasto proveniente dele, bem como pela proximidade dos 

amigos e da família do falecido. Além do fato de ser proibido, de acordo com as 

Constituições Primeiras, vetar o direito do escravizado de ser enterrado em solo sagrado, 

sem que o defunto não apresente nenhum dos motivos citados anteriormente, sob pena de 

multa e excomunhão, como podemos ver na citação abaixo retirada das Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia. 

844 E porque na visita, que temos feito de todo nosso Arcebispado, 

achamos, (com muito grande magoa de nosso coração) que algumas 

pessoas esquecidas não só da alheia, mas da própria humanidade, mandão 

enterrar os seus escravos no campo, e matto, como se forão brutos 

animaes: sobre o que desejando Nós prover, e atalhar esta impiedade, 

mandamos, sob pena de excomunhão maior ipso facto incurrenda, e de 

cincoenta cruzados pagos do aljube, aplicados para o acusador, e sufrágios 

do escravo defunto, que nem-uma pessoa de qualquer estado, condição, e 

qualidade que seja, enterre ou mande enterra fóra do sagrado defunto 

algum, sendo Christão baptizado, ao qual conforme a direito se deve dar 

sepultura Ecclesiastica, não se verificando nelle algum impedimento dos 

que ao diante se seguem, pelo qual se deve negar E mandamos aos 

Parochos, e nossos Visitadores, com quem particular cuidado inquirão do 

sobredito” (CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS, p. 295). 

A igreja com maior número de enterros foi a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, 
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referida nos registros de óbito como a Igreja Matriz. Conforme Serafim Santiago (2009), a 

igreja mais antiga da cidade é a Igreja do Rosário, ela foi utilizada como Igreja Matriz por 

muitos anos, quando ainda a freguesia de Nossa Senhora da Senhora pertencia a Capitania da 

Bahia, passando para cidade de São Cristóvão em 1603. O templo de Nossa Senhora da 

Vitória foi construído por ordem de Felippes de Hespanha e recebeu o título de Matriz em 

1608 pelo bispo da Bahia D. Constantino de Barradas. 

Figura 11: Igreja Matriz. 

 

 

                                 Foto: Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019 

 

De acordo com João José Reis (1991), ser sepultado na igreja era uma maneira de se 

manter no mundo dos vivos e para receber as suas orações. Ser inumado dentro da igreja era 

direito de todos os católicos. Existiam sepulturas perpétuas e anônimas, as primeiras eram 

intransferíveis; enquanto as segundas eram anônimas, temporárias, reabertas e costumavam 

ser colocado mais de um cadáver nelas, mas estas eram numeradas para que fosse pudessem 

saber o momento de reabri-las. Já os jazigos perpétuos eram submetidos a uma série de 

regras: tinham que ser permitidos pelo arcebispado da Bahia, 
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proibia, por exemplo, que se levantassem „túmulos de pedra, ou 

madeira‟ sobre as sepulturas: „somente se poderá por huma campa 

de pedra, contígua com o mais pavimento, e tendo letreiro, ou armas 

[isto é, brasões] serão abertos na mesma campa, de maneyra que não 

fiquem mais altos que ella (REIS, 1991, p. 173). 

 

Ademais, não eram permitidos os desenhos dos símbolos celestiais (como santos e 

anjos) e religiosos (cruzes) e nomes de personagens católicos (como Maria e Cristo) como sinal 

de respeito, para que não fossem pisados. 

Segundo as Constituições Primeiras, todo o Cristão tinha o direito de escolher a sua 

sepultura em solo sagrado e nenhum membro do clero podia induzi-lo ou fazê-lo mudar de 

ideia. A única ressalva era que a pessoa não podia escolher a sua paróquia ou a cova dos seus 

antepassados. Caso o indivíduo morresse sem escolher o local, seria inumado na campa dos 

seus avós, se eles tivessem uma, ou na igreja, na sua paróquia. As mulheres que fossem 

casadas seriam enterradas junto com o seu marido, e na do mais recente se ela se casou mais 

de uma vez. 

Eram proibidos de serem enterrados nas igrejas, “judeus, heréticos, cismáticos, 

apóstatas, blasfemos, suicidas, duelistas, usuários, ladrões de bens da Igreja, excomungados, 

religiosos enriquecidos que (tinham profissão de pobreza), aos refratários à confissão e à 

extrema-unção, infiéis, crianças e adultos pagãos” (REIS, 1991, p. 147). O Título LVIII do 

quarto livro das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia Das diligencias que 

primeiro se devem fazer nos casos em que o direito denega sepultura ecllesiastica dita como o 

pároco deve agir nessa situação. 

Primeiramente, não se deve negar a sepultura eclesiástica a qualquer cristão, para não 

provocar prejuízo espiritual, portanto cada caso deve ser examinado com calma e, se houver 

dúvida, é melhor conceder a sepultura eclesiástica do que negá-la. Ao optar por negar tal 

sepultura, o pároco deverá procurar saber se as informações que ele possui sobre o defunto, as 

que ocasionaram na negação de “descansar” em solo sagrado, são verdadeiras e, em seguida, 

comunicar aos Vigários da Vara.  

Em vista disso, podemos perceber que negar a sepultura em lugar sagrado era um 

acontecimento muito sério, posto que os casos passavam por um processo para decidir se o 

corpo seria impedido de “habitar” eternamente no solo sagrado da igreja.   

Na Matriz em geral, contando com os sepultamentos no interior da igreja e nos 

cemitérios, foram encontradas sessenta e duas “almas”, como podemos ver no quadro abaixo. 
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QUADRO 25: Sepultamentos realizados na Igreja Matriz 

Matriz 

Matriz 29   

Corredor da Matriz 18   

Cemitério da Matriz 15   

Nincho 1   

Nesta freguesia 14   

Total 77   

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

Dentre esses setenta e sete indivíduos sepultados na Matriz, consta que havia vinte e 

dois pardos, vinte e dois brancos, um crioulo e trinta e dois não possuíam referência à cor. 

Assim como nos outros locais de sepultamento analisados, aparentemente não há nenhuma 

separação de locais de inumação por cor, pois há pardos e brancos inumados no corredor da 

matriz, mas, infelizmente, não sabemos ao certo o local do corredor que eles foram 

enterrados, pois 

O recinto sagrado era quantificado pelos números de passos, ou „andares‟, 

que se dava em „direção ao altar-mor, assim as sepulturas no primeiro andar 

eram pouco mais baratas que as do segundo andar e encareciam, de maneira 

sucessiva, a cada andar. O recinto sagrado era repartido através de balaústra 

ou „engradamento‟, à moda de cancela, que delimitava o presbitério, a nave e 

o batistério, conforme a orientação das Constituições. Por esta razão, as 

sepulturas no piso da capela-mor eram extremamente qualificadas, 

nobilíssimas por excelência, como as avaliou Adalgisa Campos ao esclarecer 

que estas se destinavam a um número limitado de sacerdotes, irmãos 

provedores de irmandades (e de suas respectivas esposas) e de fundadores 

beneméritos poderoso, que tiveram expressiva participação na edificação do 

templo. (NASCIMENTO, 2006, p. 231) 

 

Por meio dessa citação da historiadora Mara Nascimento (2006), é perceptível que o 

local de inumação se relacionava diretamente com a hierarquia social, quanto mais próximo 

ao altar, maior o prestígio, quanto mais distante, menor. Por isso, as covas no Adro (região em 

torno da igreja) era uma área sem muita importância e sem muita preferência, geralmente 

utilizada por pobres e escravos, pois, de acordo com Cláudia Rodrigues (1997), a área em 

torno da matriz era mais barata do que as das irmandades para quem não era associado. 

Também existiam as carneiras que eram cavidades, que juntas agregavam paredes e 

costumavam se localizar no subsolo das igrejas. De acordo com Reis (1991), a presença dos 

carneiros simbolizava o início da separação entre o divino e os mortos, marcou o começo para 
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a mudança do culto aos mortos e a sua mudança para os cemitérios extramuros. 

Como vimos no início do capítulo, a transferência do sepultamento do interior das 

igrejas para os cemitérios distantes da cidade foi, em geral, impulsionada pelo medo das 

epidemias que ocorreram no Brasil na década de 1850 (febre amarela e cólera). Esse processo 

ocorreu de forma gradual e, em consequência disso, lentamente os mortos foram deixando de 

habitar as igrejas frequentadas pelos vivos.  Em Juiz de Fora, por exemplo, a partir de 1865 

não havia mais sepultamentos na Matriz, de acordo com a pesquisa de Fernanda Maria Matos 

da Costa (2007). 

Três meses após o primeiro surto de cólera na Província (1855-1856), foi enviada às 

Câmaras da província uma circular que proibia os enterramentos nas Igrejas, mas ela não foi 

cumprida em São Cristóvão, como já foi abordado anteriormente. Tal fato levou a aprovação, 

após o segundo surto de cólera morbus (1863), de um Código de Postura na Câmara de São 

Cristóvão que proibia os sepultamentos dentro das igrejas, sob pena de multa e prisão aos 

reincidentes. 

A princípio, em virtude do medo provocado pela segunda epidemia de cólera (1863) e 

pela epidemia de varíola que assolou são Cristóvão em (1867), não aparece nenhum 

sepultamento no interior de igrejas nem de Ordens Terceiras, nem de Irmandades, nem em 

Capelas de Engenhos. Porém, a partir de 1869, começam a aparecer nos registros 

sepultamentos nesses locais, como podemos ver no quadro 26. 

De acordo com as fontes analisadas, na década de 1870, aumenta consideravelmente o 

número de inumações pela Matriz, Ordens Terceiras, Irmandades e Capelas de Engenhos, 

sendo que, nesse momento da história do Brasil, está ocorrendo um processo de laicização e 

secularização da morte. Isso dá-se principalmente devido à chegada dos imigrantes em terras 

brasileiras, dentre esses imigrantes, vieram os protestantes cujo segundo grupo
78

 veio com a 

intenção de espalhar o protestantismo no Brasil. Então, em um momento que os mortos do 

Brasil estão saindo das igrejas, os de São Cristóvão estão retornando para as suas antigas 

casas.  

QUADRO 26: Quantidade de sepultamentos por ano nos grupos analisados 

Ano Cemitério 

da 

Ordem 

Terceira 

Matriz Amparo Capelas 

de 

Carmo Rosário 
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 Os protestantes chegaram ao Brasil, de acordo com Gicélia Santos Costa (2018), em dois grupos: o primeiro  

era chamado de Protestantismo de Imigração, não possuía intenções proselitistas, já o segundo grupo ficou 

conhecido como Protestantismo Missionário, porque tinha intenções de difundir o protestantismo pelo Brasil. 
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Misericórdia de São 

Francisco 

Engenhos 

1864 12 0 0 0 0 0 0 

1865 53 0 0 0 0 0 0 

1866 55 0 0 0 0 0 0 

1867 34 0 0 0 0 0 0 

1868 30 0 0 0 0 0 0 

1869 0 1 0 0 0 0 0 

1870 0 0 0 0 0 0 0 

1871 0 0 0 0 0 0 0 

1872 0 2 0 0 1 0 0 

1873 0 1 1 0 3 0 0 

1874 0 0 1 4 4 1 1 

1875 0 2 2 0 0 0 0 

1876 0 17 10 5 0 1 1 

1877 0 22 16 5 4 0 6 

1878 0 15 10 0 6 0 2 

1879 0 0 2 2 2 0 0 

1880 0 2 1 1 1 0 0 

1881 0 2 6 0 0 1 0 

1882 0 0 12 0 0 0 0 

1883 9 12 1 5 1 2 3 

1884 24 56 0 18 1 5 9 

1885 15 58 0 9 1 12 6 

1886 0 3 0 0 0 0 0 

Sem 

data 

0 0 0 0 1 0 0 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

 

4.1.1 O bom filho à casa torna: O retorno dos sepultamentos no interior das igrejas na 

cidade de São Cristóvão  

 

Os motivos que causaram o retorno da prática de inumação nas Igrejas foram a falta de 

instrução da população, a forte religiosidade do sancristovense, o baixo número de mortes por 

epidemia
79

, a mudança da capital , o consequente abandono da cidade e a estética dos 

cemitérios. Dentre eles, quatros são primários: a forte religiosidade do povo de São Cristóvão, 

o baixo número de vítimas pela epidemia, a mudança da capital e a precária estética das 
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 Relação de mortalidade oficial causada pelo cólera morbo na Província de Sergipe em anexo. 
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construções cemiteriais as outras causas ocorreram em função dessas quatro. 

Havia uma grande familiaridade entre o povo de São Cristóvão e os mortos, que ia 

além de ocuparem os mesmos espaços. Uma forma de exemplificar essa estreita relação entre 

os sancristovenses e os que já se foram é através da comemoração do dia de finados, pois era 

comemorado como se fosse uma grande festa na cidade. 

 

No dia 2, de Finados, commemorção Religiosa dos Fieis Defuntos. Havendo 

naquele tempo, em São Christovão muitos Padres e, nos Conventos, muitos 

frades, havia tambem neste dia muitas Missas, pois como sabem os leitores, 

cada um d‟elles celebravam ou celebam trez. Havia muitas encommendações 

sollemnes com „Libera-me‟. É verdade que havia também um considerável 

número de músicos. (SANTIAGO, 2009, p. 17). 

 

Podemos perceber como o dia 2 de novembro era importante para os fiéis, a 

comemoração de finados começava exatamente à meia-noite para, assim, poder aproveitar 

desde o primeiro instante, nas horas mortas da noite. Outrossim, frequentemente quando 

marcava meia-noite na véspera do dia de finados, na quarta-feira de Cinzas e na sexta-feira da 

quaresma, os moradores de São Cristóvão acordavam ao som da música de encomendação das 

almas. Os músicos encontravam-se na entrada da cidade na „cruz de Zé Velho‟ ou no 

Convento dos Capuchinhos após as 12 badaladas que anunciavam as horas mortas da noite, 

eles tocavam e cantavam pedindo “Pai Nosso” e “Ave Maria” pelos que andam sobre as ondas 

e as almas do Purgatório.  

Não imaginam os leitores a melodia d‟aquelles cânticos com palavras ou 

phrases que se deleitavam os christovenses, que procuravam no mesmo leito, 

ajoelhar-se e rezar pelas almas, quando ouviam a musica cantar compassivo 

o pedido de um „Padre Nosso e uma ave-Maria pelos que andam sobre as 

ondas do mar etc‟, e assim muitas outras, inclusive o sublime „Senhor Deus, 

misericordia‟. Findo este ultimo cântico,o Luiz Pitanga acompanhado por 

mim que ocupava-me da campa e matraca, sahiamos sós, rodeando a Egreja 

ou mesmo pelas ruas e bêccos os mais esquisitos, fazendo o Pitanga com sua 

bôa vóz, o canto triste, ou lamentações, tracto cantoria em menor, 

demonstrando profunda tristeza. Cantavam as lamentações assim: „Irmãos 

meus, remidos com sangue de Jesus Christo, rezae um Padre-nosso e uma 

Ave-Maria pelas almas do Purgatorio; pelas que andam sobre as ondas do 

mar; pelas que estão agunisantes etc.” (SANTIAGO, 2006, p. 298) 

 

A partir dos relatos de Serafim Santiago, podemos notar como o dia de finados é 

importante para os moradores da cidade, repleta de missas, músicas, lamentações, rezas pelas 

“almas que andam sobre as ondas”, que seriam aquelas que morreram afogadas e, 

consequentemente, não receberam os sacramentos, e pelas almas do Purgatório, demonstrando 
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uma crença muito forte na existência dele e uma preocupação com as almas das pessoas que 

não tiveram uma “boa morte”. Parece que as pessoas são constantemente lembradas daqueles 

que já foram, pois essa cerimônia também poderia ser realizada na quarta-feira de cinzas e na 

sexta-feira da quaresma. 

No decorrer desta pesquisa, foi possível perceber como o sancristovense é apegado ao 

catolicismo e costuma seguir seus preceitos religiosos, principalmente em relação aos mortos. 

Para compreender melhor como a fé cristã e o baixo número de epidemias influenciaram ao 

retorno dos mortos às igrejas e às Ordens Terceiras e Irmandades, precisaremos retornar para 

antes da chegada da cólera na Província de Sergipe Del Rey. 

Segundo Amâncio Cardoso (2001), grande estudioso da primeira epidemia de cólera 

em Sergipe, a população sergipana já estava com medo da peste antes mesmo dela chegar na 

província, em virtude das notícias que chegavam sobre as mortes causadas por ela. Em 1860, 

apenas 1,85% da população frequentava as primeiras leitas, portanto a maioria da população 

não possuía instrução acadêmica para saber as descobertas médicas sobre os miasmas, o 

combate à epidemia, o perigo da inumação dos cadáveres no interior das igrejas. 

Para a maioria dos habitantes, a epidemia era fruto da raiva de Deus, então elas se 

prepararam para sua chegada, não com medidas higiênicas, mas praticando atividades 

religiosas 

Vilas e cidades eram serpenteadas por procissões, com a notícia da 

proximidade ou da chegada do cólera de 1855. Promessas eram feitas e 

refeitas, incensos e velas acesos, confissões e sacramentos religiosamente 

respeitados, grupos de orações se formavam, irmandades e filantropos 

abriam subscrições para providências necessárias. A população apreensiva, 

se fiava nos santos de devoção em busca da guarda divina enquanto a peste 

não acometia. (SANTOS NETO, 2001, p. 197). 

 

Então, podemos compreender que os preparativos da população para receber a cólera 

não eram baseados em preceitos científicos e sim religiosos, também não podemos esquecer 

do livro Orações extrahidas dos melhores livros de piedade e proprias para implorar a 

misericórdia de Deos no Tempo da Peste, aprovadas por sua excellencia reverendíssima, o sr. 

Arcebispo da Bahia
80

, que foi reimpresso na tipografia da Villa de Santo Amaro em 1855, 

nele continha orações para ajudar os fiéis a se livrarem do mal. 
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 Este livro chegou até mim através de uma rede de sociabilidade e solidariedade entre pesquisadores. O 

historiador Thiago Fragata emprestou o livro para o pesquisador Amâncio Cardoso que o utilizou durante a sua 

pesquisa sobre a epidemia de Cólera em Sergipe (1855/1856) e teve a bondade de me dar uma cópia impressa do 

livro que ele digitalizou. 
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Diante desse contexto o qual se encontrava a Província de Sergipe, que busca a 

salvação de suas vidas da cólera através da piedade. O que a população de uma cidade que foi 

o a segunda cidade que teve o menor número de vítimas
81

 da peste poderia pensar sobre as 

mortes por epidemias? Um povo que em sua maioria não possuía instrução, que não era 

informado sobre as teorias médicas. O povo sancristovense deve ter atribuído o baixo número 

de vítimas, a piedade divina decorrente das rezas, procissões, etc. 

O segundo surto de cólera (1863) foi mais “ameno” que o outro, a febre amarela não 

fez um número significante de vítimas e a epidemia de varíola que assolou São Cristóvão 

matou 143 pessoas, quando a população “não sobe á quatro mil habitantes”
82

, ou seja, não 

chegou nem a 3,5% dos sancristovenses. Logo, não houve vítimas suficientes para que se 

instaurasse o medo dos mortos e, em vista disso, a separação dos espaços dos vivos e dos 

mortos fosse desejada em São Cristóvão. Assim, a fé, e não a ciência, parecia “defender” o 

sancristovense dos surtos epidêmicos. 

 Chegamos agora ao terceiro fator que influenciou a volta dos sepultamentos no interior 

das igrejas, a Lei Provincial n° 413 que foi promulgada em 17 de março de 1855, responsável 

pela elevação do povoado de Santo Antônio do Aracaju à categoria de cidade e pela 

transferência da capital da Província de São Cristóvão para Aracaju pelo presidente Inácio 

Joaquim Barbosa. 

A nova cidade foi concebida para ser um modelo de capital portuária, 

geométrica e arborizada para facilitar a livre circulação; uma vanguarda de 

higiene urbanística frente à „colonial‟ São Cristóvão, antiga capital, com ruas 

estreitas, topografia irregular e porto precário (SANTOS NETO, 2001, p. 

86). 

 

Na citação acima, percebe-se uma definição da nova capital, pois o plano era 

basicamente construi-la igual a um tabuleiro de xadrez. Esse plano teve o nome de Plano de 

Pirro por causa do Engenheiro Sebastião José Basílio Pinto, responsável pelo planejamento da 

construção da cidade. 

Assim, Aracaju estava sendo criada para ser uma cidade com uma boa circulação, 

organizada, ou melhor dizendo, “urbanizada”, que, segundo João José Reis (1991), 

significava “civilizada”. De acordo com o autor, durante o período imperial, existe uma 

                                                      
81

 A cidade que teve o menor número de vítimas da peste foi a recém fundada Aracaju com 142 vítimas, a tabela 

está em anexo. 
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 Relatório do Dr. Francisco Sabino Coelho de Sampaio, Inspetor da Saúde Pública apresentado ao Presidente 

da Província Jacinto Mendonça do ano de 1863. 
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preocupação em “civilizar o império”, através da ideia de saneamento, limpeza, organização, 

construção de cemitérios.  

Pela forma como Aracaju foi construída, notamos que havia em Sergipe essa 

preocupação em “civilizar o império”, então a atenção dos governantes se voltou para a nova 

capital. Consequentemente, os presidentes foram, aos poucos, “abandonando” a cidade de São 

Cristóvão, um exemplo desse fato foi o fechamento do Hospital São Matheus que, no ano de 

1859, mesmo recebendo reconhecimento: “referindo-me aos demais da Provincia, acha-se sob 

a influencia de melhores condições e oferece mais proporções e regularidade”
83

, deixou de 

receber ajuda dos cofres públicos depois que São Cristóvão deixou de ser capital. 

Além da falta de auxílio financeiro, o hospital ficou sem médicos, pois, conforme 

Thiago Fragata (2011), os médicos Jayme Alvares Guimarães e Francisco Sabino de Coelho 

Sampaio foram chamados para trabalhar na nova capital, o primeiro como médico e o 

segundo como diretor do Hospital Santa Isabel e como Inspetor de Saúde na Província 

Sergipana e os enfermeiros ficaram responsáveis por cuidar dos doentes (essa falta de 

médicos foi decorrente da segunda epidemia de cólera). Como vimos anteriormente, a 

Irmandade da Santa Casa ficou sem condições de manter o hospital e, em consequência disso, 

teve que fechar.  

Sem a presença dos médicos, como seria desenvolvida a “medicalização da morte”? A 

sociedade de São Cristóvão não tinha conhecimentos médicos para saber sobre a importância 

do afastamento dos mortos e, com a falta de médicos e o fechamento do hospital, nem tinha 

quem as instruísse a respeito do assunto. São Cristóvão não teve legisladores com 

conhecimento acadêmico por muito tempo, pois o clero era muito ativo na Política Sergipana, 

alguns sacerdotes faziam parte da Assembleia Legislativa, alguns eram nascidos em 

engenhos, ou proprietários, ou seja, os membros da Igreja estiveram no poder, difundindo 

seus ideais através da política. 

Em 1855, a Assembleia é transferida para a nova capital, dessa forma, São Cristóvão 

ficou muito tempo sob a influência dos bacharéis que poderiam introduzir novas políticas para 

a cidade, acionando medidas para uma maior instrução da população. Mas, de um modo geral, 

os cemitérios não foram bem aceitos pela população da província, apesar de não ter ocorrido 

nenhum acontecimento como a Cemiterada, muitas pessoas optavam por não enterrar seus 

entes queridos nos cemitérios e sim em lugares aleatórios como podemos ver na citação 
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abaixo. 

Habituado á ver fazer os enterramentos no interior das igrejas, não 

compreende qual a santidade dos actuaes cemitérios [...] D‟aqui resulta que 

se vai tornando inveterado o abuso de fazer o povo seus enterramentos nos 

mattos, ao pé das casas de morar, ou nos campos [..], e porque não atinge a 

diferença que vai de um campo bento á outro qualquer [...] o remedio único 

que pode ser eficaz e tratar de construir prontamente cemitérios decentes que 

inspirem o preciso respeito
84

  

O quarto motivo que ocasionou o retorno da inumações no interior das Igreja seria a 

precariedade das construções cemiteriais. De cordo com o presidente da província João 

Dabney D‟Avellar Brotero, como podemos ver na citação acima, a culpa da falta da aceitação 

dos cemitérios é da aparência dos mesmos, que eram simples campos cercados com uma cerca 

madeira e uma cruz no meio. São Cristóvão estava completamente abandonada, em péssimo 

estado, como podemos perceber com a história relatada por Serafim Santiago 

Não podemos negar, que pelo anos de mil oitocentos e setenta e tantos, 

estava a velha cidade muito decadente; foi neste tempo, que, certo dia, um 

grupo de fidalgos que viajavam a cavalo, vindo dos lados da villa de 

Itaporanga para a Capital de Aracajú, passavam dentro da velha cidade, e ao 

atravessar a praça do Palacio, disse um d‟elles: „d‟ aqui a mais uns anos, 

havemos passar por aqui e dizer: __ eis aqui a tapéra que out‟ora chamou-se 

cidade de São Christovão. (SANTIAGO, 2009, p. 176). 

 

Na década de 1870, devido ao seu desenvolvimento comercial, Aracaju atraía a vinda 

de europeus, de acordo com Nunes (2006), italianos e portugueses. Enquanto isso, por estar 

no “mais cruel abandono e verdadeiro esquecimento” (SANTIAGO, 2009, p.17), a antiga 

Capital não recebeu muitos protestantes, apenas alguns em 1841, mas era somente 

protestantismo de migração sem interesses proselitistas. Segundo Gicélia Santos (2018) a 

cidade de São Cristóvão não fez parte da Missão Presbiteriana em Sergipe, provavelmente 

pela situação de “abandono” a qual se encontrava. E os protestantes foram importantes no 

processo de secularização e laicização dos cemitérios, tendo em vista que retiraram um pouco 

do domínio eclesiástico, pois, assim que foram proibidas as inumações nas igrejas, os 

cemitérios eram de jurisdição eclesiástica e neles só podiam ser sepultados quem os padres 

permitissem. Como não houve a influência protestante em São Cristóvão, provavelmente 

devido à situação de “abandono” a qual se encontrava, isto é, não era muito atrativa, a cidade 

demorou a ingressar no processo de laicização e secularização dos locais de sepultamento.  

E em relação ao clero? Como ele reagia quanto as inumações no interior das igrejas? 

De acordo com Amâncio Cardoso (2001) e Péricles Andrade (2010), o clero se posicionava 
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contra os sepultamentos dentro das igrejas, inclusive o Vigário José Gonçalves Barroso 

afirmou que os enterramentos nas igrejas eram desrespeitosos e insalubres. A opinião do clero 

é compreensível, principalmente devido à sua formação,  

Devido a inexistência de um seminário, o clero local não era formado em 

Sergipe. Com a criação do Seminário Arquiepiscopal da Bahia, por Dom 

Romualdo Antônio Seixas (1787-1860), na terceira década do século XIX, 

uma significativa parcela dos candidatos ao sacerdócio passa a estudar nesse 

seminário (ANDRADE, 2010, p. 54). 

 

Como a Diocese de Aracaju só foi criada em 1910, boa parte do clero da Província era 

formado na Bahia, e o clero baiano era a favor dos sepultamentos nos cemitérios extramuros, 

o que provavelmente influenciava na opinião do clero em Sergipe. Porém, não se pode 

afirmar com toda certeza se o clero realmente apoiava a transferência dos locais de inumação, 

pois o Presidente da Província João Dabney relatou que os “parochos fazem a mais 

desgraçada pintura, dizendo que antes se assimilhão á curraes para fechar gado, do que á 

jasigo de christãos.”
85

Logo, essa não parece uma afirmação de quem apoia os cemitérios, a  

não ser que estivesse criticando somente a pobre estética dos primeiros cemitérios da 

província. Se o clero se posicionava verdadeiramente a favor dos cemitérios, ele tinha 

algumas atitudes confusas em relação ao tema, pois, por exemplo, o Vigário José Gonçalves 

Barroso foi inumado na Igreja na Matriz em 1882.  

Então, com a mudança da capital, a cidade de São Cristóvão acabou sendo abandonada 

pelo governo que estava focado no desenvolvimento de uma capital civilizada. Sua população 

ficou sem auxílio médico com o fechamento do hospital São Matheus em 1869, o qual não 

obteve auxílio dos cofres públicos após a mudança da capital. Na década de 1870, como já 

visto e relatado por Serafim Santiago, a cidade estava “muito decadente” e foi justamente 

nessa década que os mortos, aos poucos, foram retornando a serem inumados nas Igrejas, nas 

Ordens Terceiras e nas Irmandades. 

Em um momento de “abandono” do governo, a população se apegou à religião e 

retornou às práticas de sepultamento em lugares sagrados, porque aquele era o único 

conhecimento que eles tinham, pois os ritos, de acordo com Maria Angela Vilhena (2005), 

também têm função pedagógica, dado que transmitem formas de comportamento, preservam 

tradições e são portadores de conhecimento. 
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Os rituais fúnebres, além de serem uma forma de agregar o morto ao seu novo mundo 

(GENNEP, 1997), eram também uma forma de compreender melhor a sociedade que os cerca, 

de aprender como se comportar diante da doença, diante da morte do outro, portanto, esse era 

o conhecimento que a população sancristovense tinha sobre a morte, uma vez que a morte 

medicalizada ainda não tinha se instalado na mentalidade do seu povo. Por isso, eles 

praticavam o que eles tinham conhecimento, logo, eles se “aproveitaram” do “abandono” da 

cidade para retornarem a suas antigas práticas de sepultamento.  

Enquanto isso, nas demais regiões do Brasil, a hierarquia eclesiástica e a elite política 

intelectual debatiam sobre o sepultamento eclesiástico. Segundo Cláudia Rodrigues (2009), 

em 1869, começava uma polêmica que envolvia a jurisdição dos cemitérios públicos, em 

virtude da proibição da inumação de dois mortos nos cemitérios públicos de Recife e do Rio 

de Janeiro. Pois, embora o cemitério fosse público, os enterramentos dos cadáveres teriam que 

ser aprovados pelo clero. 

A década de 1870 foi o momento no qual se acirraram as discussões entre os liberais e 

os conservadores, o Segundo Reinado entrava em crise. Os membros de movimento 

republicano (1870) queriam a abolição da escravidão, eleições diretas, fim da união da Igreja 

Católica e do Estado “tanto o sistema de padroado como o aparelho do eclesiástico, foram 

contestados pelas „novas ideias‟ e pela ação dos movimentos a elas relacionados.” 

(RODRIGUES, 2009, p. 124). 

Diante desses acontecimentos, a Igreja desenvolveu a ação ultramontana e 

romanizante, 

Reforçada principalmente com o Concílio Vaticano I, realizado em Roma 

entre 1869 e 1870. Este evento objetivava obter a sanção solene dos 

ensinamentos emanados das congregações romanas. Foi conferido ao Papa 

uma jurisdição ordinária, episcopal e imediata sobre os pastores e os fiéis, 

que tinha o valor de subordinação hierárquica e da verdadeira obediência à 

infabilidade papal (ANDRADE, 2010, p. 22). 

 

Então, a Igreja Católica buscava reaproximar seus fiéis dos preceitos do catolicismo 

romano, afirmando sua autonomia, seus dogmas, já que o catolicismo popular vigorava, pelo 

menos em São Cristóvão. Portanto, a década de 1870 foi um período de discussão entre esses 

dois grupos: Igreja Católica e Elite política Intelectual. 

Um dos pontos de discussão era o sepultamento nos cemitérios públicos, apesar de 

serem “públicos” não serviam a todos, já que sua sepultura poderia ser negada, pois suicidas e 
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protestantes não podiam ser inumados nos cemitérios haja vista estes, agora, eram 

considerados lugares sagrados. No entanto, esse impedimento do enterramento dos 

protestantes seria prejudicial ao projeto imigrantista que estava sendo desenvolvido no Brasil 

frente a necessidade de mão-de-obra, devido ao fim da escravidão que estava próximo, e do 

branqueamento da população. 

De acordo com Cláudia Rodrigues (2009), essas discussões resultaram na execução da 

Resolução Imperial de 20 de abril de 1870, a qual definia, em linhas gerais, que nos 

cemitérios públicos deveria existir um local que não estivesse benzido para sepultar as 

pessoas que não tinham direito a ser sepultadas em lugar sagrado, todavia o clero não adotou 

essa resolução com facilidade, relutando em aceitar que católicos e não católicos fossem 

sepultados no mesmo local
86

. Somente com o fim do Segundo Reinado, com a separação das 

duas esferas de poder: Estatal e Eclesiástico, as providências em relação à secularização dos 

cemitérios foram tomadas. 

É interessante observar que, enquanto no resto do Brasil a partir de 1850, os cadáveres 

deixaram de ser inumados nas igrejas e na década de 1870 tem início as discussões sobre a 

secularização dos cemitérios; na década de 1870, na cidade de São Cristóvão, há o retorno do 

sepultamento no interior das igrejas. Devido à forte presença da fé católica, familiaridade dos 

vivos com os mortos, baixo número de mortes por epidemia, a mudança da capital que 

ocasionou no “abandono” da cidade, São Cristóvão não fez parte do processo de “civilizar o 

império”, logo não recebeu uma quantidade significativa de imigrantes que questionassem o 

sepultamento eclesiástico. Todas as atenções voltaram-se para a capital, o hospital da cidade 

foi fechado, deixando a população sem instrução sobre salubridade pública, sobre a 

importância da distância entre mortos e vivos. Logo, enquanto o resto do Brasil estava 

caminhando para retirar os mortos das igrejas, São Cristóvão estava os devolvendo. 

 

4.2.  Sepultamento nos cemitérios 

 

Para compreender melhor o que significou essa permuta dos mortos das igrejas para os 

cemitérios e como isso implicou na mudança dos ritos fúnebres, é necessário abordar sobre o 

                                                      
86

 “A crença no dogma da ressurreição, segundo o qual o espírito imortal seria reunido à carne, era considerada a 

razão da necessidade de se guardar os restos mortais humanos „com honra‟ e de tributar-lhes as „exéquias‟. Com 

base nestes princípios e sentimentos é que a Igreja adotara e conservara uma liturgia „especial para o enterro dos 

fiéis‟, destinada a elevar o espírito à „mansão da imortalidade‟, a conservar a esperança da ressurreição, a 

interceder pelas almas detidas no Purgatório e a santificar a terra em que se depositavam os mortais despojos.” 

(RODRIGUES, 2009, p. 1355). 
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que significava no início do século XIX ser enterrado na igreja, e o que significava ser 

enterrado em um cemitério público. 

Ser enterrado na igreja estava ligado à proteção do corpo e da alma, o corpo estaria em 

um lugar sagrado, protegido de animais famintos e de qualquer pessoa que quisesse violar o 

corpo do falecido, bem como a alma receberia as orações daqueles que rezavam na missa, 

próximo ao seu corpo, portanto, “ser enterrado na igreja era também uma forma de não 

romper totalmente com o mundo dos vivos, inclusive para que estes em suas orações, não 

esquecessem os que haviam partido” (REIS, 1991, p. 171). Tal fato reafirmava aquele ditado 

popular “quem não é visto, não é lembrado”, assim, os mortos habitavam as igrejas que eram 

constantemente cheias de fiéis, eram lembrados diariamente. Enquanto, nos cemitérios 

públicos, eram inumados os destituídos da sociedade, os loucos, escravos, criminosos, 

indigentes, suicidas, eram associados “ao abandono ou desleixo dos funerais, ou ainda como 

destinada àqueles mortos, que não seriam recordados pela memória dos vivos” 

(NASCIMENTO, 2006, p. 229). 

Então, podemos entender o motivo da resistência ao enterramento nos cemitérios a céu 

aberto, pois eles não proviam cuidados nem a alma, nem ao corpo, por isso era preferível se 

enterrar nas igrejas. Porém, com o desenvolvimento da ciência médica, descobriram que essa 

proximidade entre os vivos e os mortos não era mais recomendável porque os corpos em 

decomposição formavam miasmas que eram perigosos à saúde dos vivos. 

Os médicos apontavam unânimes o perigo que corriam as pessoas, quando 

iam pela manhã a igrejas carregadas de eflúvios mefíticos, durante a noite 

pelos mortos ali enterrados. A própria arquitetura de nossas igrejas não 

permitia a saudável circulação do ar. Os eflúvios eram potencializados pelo 

suor e a respiração dos fiéis, e a queima de velas e incenso (REIS, 1991, p. 

258). 

 

Diante dos problemas que as inumações dentro das igrejas estavam causando à saúde 

das pessoas, só havia uma solução: transferir os mortos para os cemitérios. Mas esses 

cemitérios não seriam iguais aos existentes, aqueles considerados insalubres. Conforme 

Claúdia Rodrigues (1997), foi proposto um modelo de cemitério “ordenado” e “moralizante” 

que neutralizasse as sequelas causadas pela decomposição dos mortos. Para cumprir 

satisfatoriamente com os seus objetivos, algumas regras para a construção do cemitério 

deviam ser seguidas, tais como: deveria ser analisada a altitude do terreno, o solo, a 

vegetação, a posição dos ventos, deveria ser longe das cidades e de fontes de água. Portanto, 

para serem eles preenchidos sob o ponto de vista de sua importancia 
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hygienica, não devem ser colocados taes estabelecimentos no interior ou 

ainda em muita proximidade dos povoados, medida esta forçosamente 

emanada dos progressos da sciencia e civlisação, pois que trouxe-nos com os 

melhoramentos sanitários o verdadeiro acatamento á Caza de Deos, tornada 

anteriormente, pelo erro, um foco de contínuo desenvolvimento de 

exalações
87

. 

 

Através desse trecho do relatório de Thomaz Alves (1861), percebemos que a ideia de 

construir um cemitério higiênico, não interferia no fato de que aquela necrópole ainda seria 

considerada um local sagrado. Lembrando que, em geral, esses cemitérios elaborados em um 

modelo “ordenado” e “moralizante” eram lugares sagrados, reservados aos cristãos, era 

proibido o enterramento de protestantes nesses locais, e guardava-se o direito ao padre proibir 

a inumação de qualquer pessoa.  

A transferência dos mortos do interior das cidades para fora, ocasionou em uma 

mudança não só geográfica do culto aos mortos, mas também cultural, visto que “as 

modificações nos „lugares‟ dos mortos implicaram em alterações no ritual fúnebre e, por 

conseguinte, sobre as relações entre os vivos e os mortos nos costumes fúnebres”. 

(RODRIGUES, 1997, p. 22). Um exemplo foi o esvaziamento dos cortejos, pois, com a 

mudança dos locais de sepultamento para fora das cidades, houve um aumento significativo 

do trajeto do cortejo, quando o percurso era menor, era mais fácil participar de mais de um 

funeral, mas, com o aumento da distância, isso se tornou praticamente impossível. Aos 

poucos, as atitudes diante da morte vão mudando e se secularizando ao longo do século 

XIX/XX. 

Diante do exposto, ficou mais clara a resistência de alguns grupos em relação a 

mudança dos locais dos mortos, o cemitério que era o local de enterro dos degredados da 

sociedade, agora se tornaria local de descanso eterno de todos, isso requer uma mudança de 

mentalidade, por isso esse processo não é imediato, é gradativo e, geralmente, é acionado pelo 

surto de algum tipo de epidemia. 

            A primeira lei que proibia o sepultamento dentro das cidades, em terras brasileiras, foi a 

“carta régia n° 18, de 14 de janeiro de 1801, em resposta a uma queixa recebida pela Coroa 

contra os enterros „nas Igrejas que ficam dentro das Cidades Populosas dos Meus Domínios 

Ultramarinos‟” (REIS, 1991, p. 274). Essa medida é consequência do advento dos avanços da 

medicina e, como já vimos, ela não foi cumprida. 
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 Relatório do Presidente da Província Thomaz Alves Junior sobre cemitérios do ano de 1861. 
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Devido à  uma lei imperial promulgada no mês de outubro de 1828, as câmaras 

ganharam autonomia, “o artigo reafirmava a secular função das câmaras de redigir e fazer 

respeitar as posturas policiais, ou seja, as leis locais que ordenavam o cotidiano dos 

habitantes do município” (REIS, 1991, p. 275). De acordo com essa lei, também era 

responsabilidade das câmeras zelar pelo saneamento, pela limpeza, por “civilizar o império” 

e, segundo Reis (1991), isso implicava na construção de cemitérios para higienizar e civilizar 

as províncias. 

Apesar dessa lei imperial, o tema da construção dos cemitérios só apareceu na 

província de Sergipe quatorze anos depois, durante o governo do presidente Anselmo 

Francisco Peretti (28/12/1842 a 17/02/1844). 

 

É importante o levantamento feito pelo Presidente da situação da Igreja na 

Província, enfatizando a decadência em que se encontrava a maioria dos 

templos e conventos, e a necessidade de urgentes reformas para sua 

conservação. Denuncia o uso de sepultar os mortos nas igrejas, apelando à 

Assembleia para, através de leis, proibir, considerando que „conservar 

sepulturas na casa de Deus, e convertê-las assim em focos de podridão, e 

peste, é querer, ou que estes sejam vítimas de seu fervor e apego ao culto‟. 

Apresentou, anexo, um plano da construção de cemitério patrocinada pelas 

Confrarias e Irmandades, „que evitasse prejuízos, interesses e caprichos‟. 

(NUNES, 2006, p. 108). 

 

Entretanto, nada foi feito em relação aos cemitérios extramuros, esse tema só foi 

levado adiante após a epidemia de cólera que assolou Sergipe nos anos de 1855 a 1856. Como 

vimos anteriormente, as epidemias da década de 1850 foram importantíssimas para que 

ocorresse o afastamento dos enterramentos no centro das cidades, porque 

foi após a eclosão das epidemias de febre amarela (1850) e de cólera 

morbos (1855-1856) que de fato se construíram „campos santos‟ nas 

capitanias das cidades de todo o país se proibiu o enterramento nos 

templos, abrindo-se exceção, mediante licença concedida pela Câmara 

Municipal para um ou outro caso especial, como, aliás, hoje acontece 

(FILHO, 1977, p. 504). 

 

No caso de Sergipe, historiadores também concordam que a epidemia de cólera foi o 

“gatilho” que iniciou a mudança dos costumes mortuários. A exemplo temos estudos de: 

Amâncio Cardoso dos Santos (2001) que pesquisou a epidemia de cólera em Sergipe; Thiago 

Fragata (2000) que analisou a história da Santa Casa da Misericórdia da cidade de São 

Cristóvão do século XVII ao XIX; Antônio Samarone (1997) que realizou um estudo sobre a 

história da saúde pública em Aracaju.  
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 O primeiro surto de cólera do Brasil Império ocorreu no período de 1855 a 1856 e fez 

duzentas mil vítimas, começou no Pará graças a um navio da cidade do Porto (Portugal) que 

ancorou em Belém. Chegou à Bahia em julho de 1855, adentrando território sergipano em 

setembro pelo sul na fronteira com o Rio Real e subiu para o norte da província, nas margens 

da região do baixo São Francisco, passando do litoral ao Sertão. 

 De acordo com Amâncio Cardoso (2001), 21% dos habitantes da Vila de Lagarto, da 

Freguesia de Riachão e de Lagoa Vermelha (atual Boquim) foram mortos pela peste; Estância 

perdeu 11% dos seus habitantes para cólera; Itabaianinha, Itabaiana e Simão Dias tiveram 

10% da sua população morta; em São Cristóvão faleceram 300 pessoas; mas o local que teve 

mais perdas foi Laranjeiras, foram mais de 3.500 mortos
88

. Como consequência, os clérigos 

pediram a proibição dos sepultamentos no interior das igrejas “pois estas eram maculadas com 

a podridão dos cadáveres” (SANTOS NETO, 2001, p. 56). 

 As pessoas ficaram assustadas com a epidemia e, às vezes, abandonavam os corpos, 

sem enterrá-los, então o governo começou a intervir nos sepultamentos, pagando aos hospitais 

para que eles realizassem os enterros dos mortos, 

recomendando que não consentisse que estes se conservassem insepultos por 

muitas horas, o que era um mal tão grave, que se bem fosse considerado, não 

precisaria que para removel-o interviesse a acção do Governo de acudir ao 

povo mostrarão desanimo, até os próprios enfermos e serventes do Hospital 

o abandonarão.
89

 

 

O abandono dos mortos, causado pelo medo da peste, iniciou um momento novo na 

história da morte de Sergipe, uma nova atitude em relação aos mortos começa a se formar e o 

clero começava a perder o controle dos mortos para o Estado. O Estado passa a intervir nos 

sepultamentos dos coléricos, em prol da salubridade pública, e, em 1855, foi proibida a 

prática de inumação nas igrejas
90

, porém esse ato ainda continuou em Sergipe. 

Após a morte do presidente Inácio Joaquim Barbosa (1821-1855), João Gomes de 

Melo (1809-1890), mais conhecido como Barão de Maruim, passa de vice à presidente da 

província de Sergipe. Diante do horror causado pela peste, o barão decide priorizar, em seu 

governo, o combate a ela, criando provedorias de saúde dos portos, contratando condutores 

de cadáveres, abrindo lazaretos, cemitérios e hospitais. 
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 Tabela com a relação de mortos pela cólera em anexo (Anexo 11). 
89

 Relatório do Vice Presidente da Província o Barão de Maruim sobre os hospitais do ano de 1856. 
90

 Relatório do Presidente da Província João Dabney Avellar Brotero sobre cemitérios no ano de 1858. 
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Após o surto de cólera morbus, o bacharel Salvador Correia de Sá e Benevides 

assumiu a presidência da província de Sergipe, governando de 27 de fevereiro de 1856 a 10 de 

abril de 1857. Seu governo destacou-se pela preocupação com a salubridade pública, 

elaborando um programa ambiental para a nova capital, aterrando pântanos, removendo o 

matadouro para um lugar mais distante do centro, proibindo os enterramentos nas igrejas e 

impondo que as Câmaras Municipais construíssem cemitérios. 

A construção de cemitérios foi um problema na província de Sergipe. De acordo com 

o Presidente João Dabney D‟Avellar Brotero, em virtude do advento da cólera foram 

construídos cemitérios provisórios que não tinham a “decência necessária” e até 1858 não 

tinham conseguido construir cemitérios com “decência” para toda província, isso dificultou a 

aceitação do cemitério como local de descanso eterno, como podemos ver no relatório de João 

Dabney 

O povo vai-se habituando á perder o respeito ao morto. Habituado á ver 

fazer os enterramentos no interior das igrejas, não compreende qual a 

santidade dos actuaes cemitérios que são campos fechados com cerca de 

madeira, de alguns dos quaes os parochos fazem a mais desgraça pintura, 

dizendo que antes se assimilão á curraes para fechar o gado, do que á jasigo 

dos christãos. 

D‟aqui resulta que se vai tornando inveterado o abuso de fazer o povo seus      

enterramentos nos mattos, ao pé das casas de morar, ou nos campos [..] 

O remédio único que pode ser eficaz e tratar de construir pomptamente 

cemitérios decentes que inspirem o preciso respeito. Espero que continuareis 

á authorisar ao Governo para as despesas necessárias a taes construções.
91

 

 

Então, diante da precariedade estética dos cemitérios da província, as pessoas 

preferiam ser enterradas em qualquer lugar, no meio do mato, perto de casa, etc. Para o 

presidente, a solução para esse problema era a construção de cemitérios “decentes”. Ao 

decorrer do capítulo, veremos que o melhoramento da estética do cemitério não é o “remédio 

único”, como escreveu o presidente, pois, a aceitação do cemitério pela população, envolve 

muito mais do que apenas o fator estético do local, envolve a cultura, política e educação. 

O primeiro cemitério público da cidade de São Cristóvão foi o Cemitério da 

Misericórdia ou, como também consta nos registros dos livros de óbito, Cemitério do Nosso 

Senhor das Misericórdias. Ele foi fundado pela Irmandade da Misericórdia (em 1859) que era, 

de acordo com Thiago Fragata (2011), símbolo dos polos de colonização lusa. A primeira 

Santa Casa de Misericórdia foi fundada em Lisboa, no ano de 1498, e serviu de modelo para 
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 Relatório do Presidente da Província João Dabney D‟Avellar Brotero sobre cemitérios do ano de 1859 
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todas as Santas Casas que foram criadas não só na América, mas também na Ásia e na África. 

A irmandade da Santa Casa era tinha um “locus privilegiado” na benevolência 

católica, praticada pela elite branca, letrada, possuidora de bens e de prestígio político. 

(NASCIMENTO, 2006, p. 89). Segundo Reis (1991), uma das condições para que a pessoa 

pudesse se associar era ter um “sangue limpo”, essa irmandade teve um importante papel 

social no Brasil, através da administração de hospitais e cemitérios públicos, entre outros 

serviços prestados. 

A Santa Casa foi responsável pela administração de vários cemitérios pelo Brasil, no 

século XIX
92

, após a proibição dos sepultamentos dentro das igrejas. Inclusive a 

administração dos cemitérios pela irmandade foi uma maneira de aliviar tensões e evitar 

possíveis revoltas do povo e das irmandades em relação ao sepultamento nos cemitérios. 

Dessa forma, o cemitério ainda era considerado um “local sagrado”, era administrado por uma 

irmandade de prestígio e diminuía o poder da Igreja sobre os mortos, foi uma maneira 

encontrada para tentar conciliar os interesses de todos, o povo, o clero, as confrarias e o 

Estado. 

A Santa Casa de São Cristóvão tinha algumas particularidades que a deixavam em 

desvantagem em relação as outras do Brasil. Segundo Thiago Fragata (2011), primeiramente a 

Misericórdia não possuía privilégios como as outras Santa Casas
93

, como já vimos, em virtude 

de uma carta enviada pelo Padre Gonçalo Pinto ao rei, relatando a terrível situação em que se 

encontrava a Mesa da irmandade. A segunda característica da Santa Casa de São Cristóvão é 

que não dominou exclusivamente o aluguel dos caixões
94

, como ocorreu na Bahia, assim, de 

certo modo, diminuía sua renda. No século XVIII, a irmandade possuía dois féretros e 

tumbas, uma destinada somente ao enterro dos irmãos e outra para caridade. 

Tolhida de seus privilégios a Santa Casa dispunha das atividades econômicas 

e religiosas para sustentar o hospital de caridade. De um lado, a desobriga 

dos empréstimos concedidos; os alugueres de casas, dos salões do prédio ao 

governo provincial e ordens religiosas; os foros de terra empenhados a 

pequenos agricultores; do outro, as capelas de missa em sufrágio das almas, 

as procissões encomendadas por outras irmandades, os cortejos fúnebres e a 

caridade alimentavam e socorriam os internados. Em 1762 os irmãos 

pediram nova esmola ao rei de Portugal, a fim de “cumprir as obras de 

caridade, como em casos similares”. Desta vez a negativa ecoaria nas portas 

do hospital que deixou de funcionar. (FRAGATA, 2011, p. 4). 
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 Rio de Janeiro, Belém, Juiz de Fora, Porto Alegre, São Cristóvão. 
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 Bahia, Rio de Janeiro, Porto Alegre. 
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 Sobre o aluguel dos caixões é importante lembrar que as pessoas não eram enterradas em caixões, os caixões 

eram utilizados apenas para o transporte do corpo. 
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A Irmandade foi implantada em Sergipe no começo do século XVII, sua capela foi 

fundada juntamente com o hospital da irmandade, entre 1607 e 1622, com terras doadas pelos 

moradores da capitania de Sergipe. A Santa Casa de São Cristóvão fazia caridade, dava 

auxílio espiritual aos seus filiados e também servia de banco, realizando empréstimos, era 

conhecida como uma “instituição multifuncional”. (FRAGATA, 2011, p. 5). 

Na quarta-feira, dia 04 de setembro do ano 1859, conforme Thiago Fragata (2011), foi 

inaugurado o primeiro cemitério da cidade de São Cristóvão, o Cemitério das Misericórdias, 

construído com o capital da Santa Casa, de confrarias e com a contribuição do cofre 

provincial que forneceu 1:000$000
95

, no ano seguinte (1860) recebeu a benção. Nesse 

momento, os cemitérios da província de Sergipe Del Rey eram cercados na forma de quadro, 

com uma cruz de madeira no meio, próximos as vilas, cidades e freguesias
96

. 

O Cemitério da Misericórdia de São Cristóvão localizava-se em um lugar alto (colina 

das almas), cuja subida era um pouco íngrime
97

. Atualmente a ruína da entrada do Cemitério 

das Misericórdias encontra-se no quintal de um morador da Cidade de São Cristóvão no 

Bairro São Gonçalo, podemos ver na imagem abaixo, como se encontra atualmente a faixada 

do Cemitério das Misericórdias.  

 

Figura 12 : Ruína da faixada do Cemitério das Misericórdias. 

 

                                                      
95

 Relatório do Presidente da Província Manuel da Cunha Galvão sobre cemitérios do ano de 1860. 
96

 Relatório do Presidente da Província João Dabneyy D‟Avellar Brotero sobre cemitérios do ano de 1859. 
97

 Relatório do Presidente da Província João Dabneyy D‟Avellar Brotero sobre cemitérios do ano de 1859. 
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Foto :  Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019. 

  

Era considerado o melhor cemitério da Província, pelo respeito às normas higiênicas, 

tipo do solo
98

, tamanho, pela construção de uma capela no interior. 

Não devo omitir porém o quanto forão observadas as leis da Hygiene 

Publica na edificação do Cemiterio da Cidade de São Christovão pertencente 

á Santa Casa da Misericordia, o único até hoje na Provincia, que pode 

merecer esse nome. Esta situado em distancia conveniente á Cidade, quer em 

relação aos princípios sanitários, quer ás comodidades funerárias; sobre uma 

elevação, donde se descortina toda a esplanada d‟aquella; bastante ventilado, 

e á sudeste; seu terreno é argiloso, e seu espaço representa um perfeito 

quadrado, cada um de cujos lados tem a dimensão de vinte e duas braças; 

limitado por paredes de dez palmos de altura, menos por seu lado anterior, 

onde realça uma gradaria de ferro; conserva em seu centro um Capella 

decente, e em toda sua organização interna predominão os preceitos da 

Sciencia.
99

 

 

Então, podemos ver que o Cemitério da Misericórdia de São Cristóvão era uma 

referência na província: geograficamente, pelo solo, pela localização; higienicamente, 

obedece aos princípios sanitários; religiosamente, enquanto os outros cemitérios da província 

tinham apenas uma cruz de madeira no meio, ele tinha uma “capella decente”; esteticamente, 
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 No relatório do Presidente da Província Manuel da Cunha Galvão sobre cemitérios do ano de 1860, ele destaca 

a importância do tipo de solo nos cemitérios, pois o solo arenoso não é considerado muito bom e o pedregoso é 

ruim, porque dificulta a abertura das covas e deixa os corpos expostos. 
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 Relatório do Presidente da Província Manuel da Cunha Galvão sobre cemitérios do ano de 1860. 
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era cercado por paredes com dez palmos de altura, com exceção de uma que possuía uma 

grade de ferro. Ao passo que o cemitério da nova capital (Aracaju) era cercado por uma cerca 

de madeira que estava quebrada, permitindo a entrada dos animais que quisessem pastar
100

. 

Em 1861, o presidente da província Thomaz Alves Junior elogia também o cemitério “Em 

Sam Christovão existe um bem edificado, e oxalá se em todos os lugares da Provincia 

houvesse um igual”
101

. 

Como foi dito anteriormente, a Santa Casa possuía dois caixões e duas tumbas, sendo 

uma para os irmãos e outra para a caridade, a tumba dos irmãos localizava-se no interior da 

capela. No cemitério foram enterrados brancos, pardos, crioulos, africanos, escravos, 

membros da Guarda Nacional, prisioneiros
102

, qualquer pessoa poderia ser enterrada, sem 

distinção, haja vista que “a Santa Casa recebia pelo enterro dos indigentes, presos e soldados, 

mas o dinheiro pela „sepultura de muitos‟ não cobria as despesas da irmandade” (FRAGATA, 

2011, p. 12). 

Todos eram bem-vindos para habitar o Cemitério das Misericórdias, mas havia uma 

espécie de resistência do povo em aceitá-lo, evidentemente não uma resistência igual a 

Cemiterada, longe disso, até o momento na historiografia sergipana não foi detectada 

nenhuma resistência semelhante a que ocorreu em Salvador em 1836. A resistência dos 

sancristovenses foi no sentido de relutar a aceitar, se opor a esse novo local de sepultamento, 

uma vez que o novo lugar dos mortos não agradou muito a população São-cristovense, a qual 

resistia à ideia de enterrar os seus entes queridos em um lugar tão distante das vistas do povo 

(do centro da cidade) e de Deus (das igrejas). 

Podemos perceber esse fato pelo seguinte trecho do presidente Thomaz Alves (1861): 

Tal proibição, então pretextada pelas circunstancias excepcionaes da 

provincia, de balde pretendeu-se que fosse retirada, uma vez extincto o 

cholera, e semelhante recusa a um povo, que apara aceital-a não achava 

preparado como converia, poderia, a não ser sua índole e condição doril, ter 

ofendido mais seriamente seus caprichos animados então pela iveteração de 

hábitos e zelo supersticioso.
103

 

 

 Ou seja, houve uma “recusa” por parte de um povo que era muito apegado a fé 

católica, que não tinha muito conhecimento sobre o motivo salubre da mudança do local de 
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sepultamento para fora das cidades, dos preceitos médicos, como a teoria dos miasmas. Além 

de não entender muito bem o motivo científico da mudança, a população ainda tinha 

preconceito em relação aos sepultamentos nos cemitérios. 

He pois mister que, desaparecendo esse aspecto medonho, não se 

envergonhem o nobre
104

 e o opulção, conhecendo sua nihilidade ao pé do 

termo fatal, de legar seus restos inanimados a esses silenciosos domicílios, e 

de sobre seus túmulos elevarem-se, soberbos e vaidosos monumentos, que 

atestem á posteridade a recordação de seus nomes e o que mais importa, 

desappareção essas excepções autorizando de alguém dentro dos templos, 

qual a que ainda há pouco deu-se n‟esta província, afecção o orgulho social, 

a saude publica e infeccionão a Casa de Deus: pois que o cadáver do rico 

está sujeito ás mesmas feis da de composição, que o do pobre: além de que 

me deixo intimamente suadir, que não haveria família virtuosa e temente á 

Deus, que em sua humildade e consciencia não renuncie um favor, que 

ofende sua modéstia e religiosidade
105

.  

 

Ao observar a citação acima, identifica-se que, aparentemente, os mais abastados não 

queriam ser sepultados nos cemitérios por sentirem vergonha e, por isso, pediam exceções 

para serem inumados nas igrejas. Se esse fato foi comum em toda a Província de Sergipe Del 

Rey, imaginem em São Cristóvão que ficou praticamente abandonada após a mudança da 

capital. De acordo com Thiago Fragata (2011), o que salvou financeiramente o cemitério foi a 

segunda epidemia de cólera que ocorreu em Sergipe (1863) e instaurou o medo na população. 

Com isso, foi reforçado
106

que não era mais permitido realizar sepultamentos no 

interior das igrejas, através da aprovação de um Código de Posturas na Câmara de São 

Cristóvão em 1864, o qual proibia os sepultamentos dentro das igrejas, carneiras, sacristias, 

claustros dos conventos
107

 e regulava os sepultamentos no cemitério da Santa Casa de São 

Cristóvão. Todas as covas não poderiam ser abertas antes do fim do período de dois anos em 

catacumbas e três anos em jazigos ordinários, sob pena de multa de 10$000, na ausência de 

dinheiro para pagar, podia ser substituído por dez dias de cadeia.
108

 

Os corpos que fossem enterrados deveriam ficar seis palmos abaixo do chão e a única 

possibilidade de dois corpos ficarem na mesma cova é se entre os dois ficasse uma camada de 
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seis palmos de terra
109

. A menos que haja uma epidemia, como a cólera, neste caso deveriam 

chamar o pároco e o médico para cercarem um lugar próprio para sepultar as vítimas da 

epidemia, as covas ali cavadas deveriam ter no mínimo oito palmos de profundidade e jamais 

deveriam ser abertas
110

, sob pena de multa de 30$000 réis ou quinze dias de prisão. 

Através dos registros contidos no livro 1 de assentamentos de óbito da igreja Matriz de 

São Cristóvão, é possível ver o número de enterramentos realizados no período de 1864 a 

1886. 

QUADRO 27 : Enterramentos no cemitério da misericórdia por ano. 

Ano Número de Enterramentos % 

1864 12 5,2 

1865 53 22,9 

1866 55 23,7 

1867 34 14,6 

1868 30 12,9 

1883 9 3,9 

1884 24 10,3 

1885 15 6,5 

Total 232 100 

Fonte: Livro de registros de óbito número 1 da paróquia Nossa Senhora da Vitória situada na 

cidade de São Cristóvão (1864-1886). 

Os anos com o maior número de enterramentos foram os de 1865 e de 1866, com 

respectivamente 53 e 55 sepultamentos, resquícios do medo da segunda epidemia do cólera 

em Sergipe. Em 1863, a peste volta a assolar Sergipe e em 1864 é aprovado um Código de 

Postura na cidade de São Cristóvão que proibia o enterro no interior das igrejas sob pena de 

prisão ou multa. Então, podemos notar que o medo do retorno da cólera e o reforço do Código 

de Posturas (1864) contribuíram para o aumento dos sepultamentos no cemitério da Santa 

Casa. 

Em 1867 eclodiu, como já observado no capítulo 1, uma epidemia de varíola em 

Sergipe Del Rey, afetando principalmente a cidade de São Cristóvão, essa epidemia teve 

início em 1864 com alguns casos isolados, tomando força em 1867. Porém, como podemos 

ver no quadro 18, neste ano só foram sepultados 34 corpos, sendo que morreram 143 pessoas 

desse mal
111

. Logo, podemos acreditar que a Lei n°712 de 18 de julho de 1864 estava sendo 
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cumprida, mais especificamente o capítulo 1, artigo 3° que diz que em caso de epidemia 

deveria ser cercado um local para sepultar os corpos e suas covas jamais poderiam ser abertas. 

De 1864 a 1868, os registros usam o nome “Cemitério das Misericórdias”, depois é 

possível notar que há uma lacuna de 15 anos, como demonstrado no quadro 27 (do ano de 1868 

a 1883). Durante esse período, o nome desse cemitério não é mencionado, aparecem, dentro 

desse marco temporal 1864-1868, 547 registros que alegam apenas que a pessoa foi enterrada 

em um Cemitério. Acredita-se que alguns desses indivíduos tenham habitado o Cemitério da 

Irmandade, mas durante esse recorte não se pode confirmar um número exato. 

O Cemitério das Misericórdias decaiu lentamente, consequentemente a irmandade da 

Santa Casa não pôde mais investir nele. A administração da Câmara Municipal de São 

Cristóvão tornou-se responsável pelo Cemitério no final da década de 1880 e pouco tempo 

depois foi desativado. 

Desconhecemos a data em que o cemitério deixou de ser utilizado, no 

entanto, as razões para sua falência estão mais ou menos esclarecidas. 

Tornou-se cada vez mais inviável para Santa Casa investir sua economia 

nele, principalmente depois que o Hospital São Matheus deixou de 

funcionar em 1869. Pois a Comissão recebia do governo subsídio do 

tratamento dos pacientes. Oito anos depois, desabou a ponte que dava 

acesso ao cemitério, ficando por quase 1 ano sem concerto. Mais adiante, 

ao final da década de 1880, o cemitério ficou sob responsabilidade da 

Câmara Municipal de São Cristóvão, logo seria desativado. (SILVA 

FILHO, 2000, p. 50). 

Evidentemente, a aparência humilde dos cemitérios sergipanos, no século XIX, foi um 

dos fatores que dificultaram o processo de transferência do local dos mortos, afinal eles eram 

comparados com “curraes para fechar o gado
112

”, contudo a figura do cemitério não foi o 

único fator que levou o povo a não aceitar facilmente os cemitérios, como vimos 

anteriormente.  

O cemitério da Irmandade da Santa Casa de São Cristóvão foi a prova disso, pois ele 

era o melhor cemitério de Sergipe, com a melhor estrutura, inclusive havia uma capela em seu 

interior e, mesmo assim, ele não fez sucesso com os sancristovenses. Como já abordamos, o 

povo de São Cristóvão tinha uma relação de familiaridade com seus mortos e deixar de 

sepultá-los em um lugar sagrado (igreja) para enterrá-los em um lugar distante de todos, como 

também remetia à lembrança de que os cemitérios em geral, pelo menos até a primeira metade 

do século XIX, era local de inumação de degredados. Então, era necessária não somente uma 
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mudança estética dos cemitérios, mas também uma mudança na mentalidade da população, 

que deveria ser instruída para compreender melhor o motivo da transferência do local dos 

mortos.  

Existem 689 registros nos quais aparece apenas “a pessoa foi enterrada em um 

cemitério”, mas não especifica qual dos cemitérios. Desses, o que aparece com mais 

inumações é o Cemitério fundado pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, o Cemitério 

da Misericórdia (com 232 inumações). 

 As Ordens Terceiras também possuíam cemitérios nos quais realizavam 

sepultamentos, como podemos ver no quadro abaixo. Os registros de enterramentos nos 

cemitérios das Ordens Terceira permite-nos visualizar e compreender esse processo, tanto em 

relação ao quantitativo quanto às características das pessoas enterradas. 

 

QUADRO 28 - Enterramentos nos cemitérios das Ordens Terceira 

Ordem Terceira de São Francisco 

Cemitério de São Francisco 49 

Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo 

Cemitério do Carmo 11 

Fonte: Quadro 19 

 

Foram localizados 49 registros que constam a inumação no cemitério da Ordem 

Terceira de São Francisco, entre esses oito brancos, vinte e três pardos e dezoito sem 

referência à cor. Assim, podemos perceber um número alto de sepultamentos de pardos em 

relação aos brancos nos cemitérios da Ordem Terceira, porém, não se pode afirmar com 

certeza, em virtude da grande quantidade de registros sem referência. Os enterramentos no 

cemitério da referida ordem começaram a ser realizados de forma mais expressiva na década 

de 1880. 

Já, dos onze registros que constam o sepultamento no Cemitério da Ordem Terceira de 

Nossa Senhora do Carmo, quatro são da cor branca, cinco são pardos e dois não constam nos 

registros, mostrando que não havia grande disparidade entre as pessoas brancas e pardas que 

eram sepultadas no Cemitério do Carmo. Os registros que indicam o sepultamento neste 

cemitério só aparecem a partir da década de 1880. 

No entanto, é difícil fazer uma análise mais exata das pessoas que foram enterradas 

nos cemitérios das respectivas Ordens Terceiras diante da ausência de mais informações nos 

registros, por exemplo, existem 109 registros que constam apenas “São Francisco” no local de 
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sepultamento, dessa forma não é possível saber se esses sepultamentos foram realizados na 

Igreja ou no Cemitério da Ordem Terceira, isso nos impede de fazer uma análise mais 

profunda acerca dos sepultamentos nas Ordens Terceiras. 

 Além das Ordens Terceiras também eram realizados cemitérios nas Irmandades de 

Cor, como podemos ver no quadro abaixo. 

 

QUADRO 29 - Enterramentos nos cemitérios das Irmandades 

Irmandade dos Homens Pretos do Rosário 

Cemitério Nossa Senhora do Rosário 21 

Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pardos do Amparo 

Cemitério Nossa Senhora do Amparo 17 

Fonte: Quadro 19 

  

De acordo com os registros de óbito, vinte e uma pessoas foram inumadas no 

Cemitério de Nossa Senhora do Rosário, dentre elas, cinco brancas e cinco pardas. Isso é 

interessante pois este é o cemitério de uma irmandade negra, mas nenhum registro das pessoas 

sepultadas aparece a cor negra. Os sepultamentos no cemitério, segundo as fontes analisadas, 

só ocorrem a partir da década de 1880. 

 Sobre o sepultamento no Cemitério de Nossa Senhora do Amparo, existem dezessete 

registros, sendo dois de pessoas brancas, nove pardos e seis sem referência à cor. A menção 

do sepultamento neste cemitério também aparece apenas na década de 1880. 

 Em virtude da análise feita, nota-se que, quanto aos sepultamentos, encontramos o 

mesmo problema que o dos Cemitérios das Ordens Terceiras: a falta de informações, dado 

que em alguns registros não constam a cor do falecido, outros não informam com clareza se a 

pessoa foi inumada na Igreja da Irmandade ou no cemitério da mesma, dificultando, portanto, 

a realização de uma análise mais profunda sobre esses locais de sepultamento. 

 Além das Irmandades dos “homens de cor”, havia também, como já foi dito 

anteriormente, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia. O seu cemitério foi o que teve 

maior número de inumações, de acordo com as informações presentes no livro 1 de 

assentamentos de óbito da Paróquia de Nossa Senhora da Vitória. Esse foi o primeiro 

cemitério público da cidade de São Cristóvão e era considerado um cemitério modelo pelos 

presidentes da Província de Sergipe Del Rey.  

Ademais, três outros cemitérios foram citados: Cemitério São Gonçalo, Cemitério da S 

Cruz do Miranda e o Cemitério de Deus. No entanto, não conseguimos identificar se 

pertenciam às Ordens Terceiras ou às Irmandades (Quadro 19). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao decorrer da presente pesquisa, analisamos as práticas e permanências dos rituais 

fúnebres na Cidade de São Cristóvão na segunda metade do século XIX, acompanhamos os 

morrentes desde o momento das enfermidades, através da análise das causas de morte e dos 

métodos de cura, perpassamos pelos rituais realizados em vida e em morte até o momento da 

sepultura.  

No primeiro capítulo, durante a análise sobre as causas de morte percebemos que nem 

sempre as mesmas eram detectadas, muitas vezes o que era colocado nos registros não era 

realmente a causa da morte em si, e sim uma descrição dos sintomas, por exemplo, dor de 

lado, constipação, diarreia. Além disso, haviam algumas causas de morte que não eram 

identificadas, por isso recebiam os nomes de moléstia icógnita, moléstia interna, maligna, 

natural, velhice e súbita. Essas três últimas, apesar de não terem um diagnóstico preciso, 

tinham as suas particularidades. A morte natural era esperada e já era perceptível tal 

acontecimento, fosse por doença ou idade avançada; enquanto a morte súbita ou “de repente”, 

como também está presente nos registros de óbito, era uma morte inesperada, como a morte 

de uma pessoa aparentemente saudável ou jovem. 

As causas de morte e suas vítimas possuem algumas semelhanças e disparidades entre 

inocentes, homens e mulheres. Como semelhança, podemos apontar a morte por estupor e 

moléstia incógnita, que foram as principais causas de morte entre esses dois grupos. Em 

relação às disparidades, podemos notar que elas ocorrem devido à idade e ao gênero. 

 A respeito da idade, nota-se que um grande número de inocentes morria de febre e de 

mal de sete dias, tais fatores estão intrinsecamente relacionados à idade das vítimas, como já 

vimos anteriormente, uma vez que a febre é bastante comum aos mais novos em virtude do 

nascimento dos dentes e de possíveis inflamações causadas pelo seu sistema imunológico 

ainda em desenvolvimento, e o mal de sete dias era relacionado à infecção do cordão 

umbilical, algo também condizente à idade. 

 No que concerne ao gênero, podemos observar que uma das maiores causas de morte 

entre as mulheres é o parto, pois representa algo exclusivo delas. Já, em relação aos homens, 

notamos uma disparidade entre número de homens e mulheres que foram vítimas de opilação, 

essa causa de morte atingiu mais as pessoas do gênero masculino, essa doença era adquirida 

por andar descalço em solo infectado, provavelmente o local de trabalho que os homens 
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frequentavam deveria ser contaminado. 

Como pudemos perceber ao longo da presente pesquisa, os habitantes de São 

Cristóvão eram extremamente religiosos, apegados às suas irmandades e aos seus mortos. A 

preparação para a morte começava em vida, os testamentos eram elaborados pelos morrentes, 

com o objetivo principal de salvação da alma. Isso é perceptível através do pedido de missas 

pela alma do falecido, de seus pais e das almas do purgatório, pela distribuição de esmolas aos 

necessitados, pelos pedidos de intercessão e declaração de fé. 

Também abordamos a importância do papel do testamenteiro na execução da 

testamentária, vimos que na maioria das vezes eram escolhidos familiares ou pessoas do clero, 

ou seja, pessoas consideradas de confiança, pois cabia ao testamenteiro realizar os últimos 

desejos do morrente exatamente como estava escrito no testamento. Este documento também 

era uma forma de “acertar as contas” com os vivos, pagando as dívidas pendentes, libertando 

os escravos, reconhecendo filhos ilegítimos, mas, para isso, era necessário que o morrente 

fizesse uma reflexão sobre a vida, sobre o que deveria ser resolvido a fim de que sua alma 

pudesse descansar em paz. Logo, podemos perceber, por meio da análise dos testamentos, que 

esses não eram documentos seculares e com a finalidade única de realizar a distribuição de 

bens entre os herdeiros, uma vez que os testamentos continham as angústias do morrente, suas 

preocupações, demonstravam a sua crença na vida após a morte na religião católica. Ou seja, 

através da análise desses documentos, podemos conhecer um pouco da mentalidade do 

sancristovense. 

Estando próximo da morte, as pessoas recebiam os sacramentos, realizados pelos 

membros da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Os sacramentos feitos antes da morte do 

moribundo eram três: a penitência, a eucaristia e a extrema-unção. A Irmandade do 

Santíssimo Sacramento levava a eucaristia ao morrente através da procissão do viático, nesse 

momento as pessoas enfeitavam as ruas pelas quais passavam com folhas de mangueiras e 

pitangueiras, colocavam colchas de damasco e cetim nas janelas, o sino da matriz repicava, a 

população acompanhava a procissão para ganhar indulgências. 

Nos registros que abordam a realização dos sacramentos, não aparece a palavra 

penitência, mas aparecem os termos “confessado” e “absolvido”, os quais se referem à 

penitência. Além desse, também não aparece o termo extrema-unção, porém está presente o 

vocábulo “ungido” que faz referência ao sacramento da extrema-unção. Quanto ao 

sacramento da eucaristia, não consta nada, entretanto isso não significa que ele não era 

realizado. Em relação ao número de sacramentos realizados por ano, notamos uma redução no 
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período de epidemias e as referências da realização dos sacramentos desaparecem após o ano 

de 1874, porém isso não significa que os sacramentos deixaram de ser realizados. 

Após a morte é chegado o momento de vestir o defunto, a mortalha era uma parte 

importante dos rituais fúnebres realizados, acreditava-se que ela auxiliava na integração do 

morto ao seu novo mundo. Existiam mortalhas de cores, de santos, oficiais, seculares, hábitos 

de ordens terceiras, clérigos, Meninos Deus, todavia nenhuma mortalha era escolhida de 

forma aleatória, visto que, por trás da escolha das mortalhas, existem simbologias ligadas às 

suas crenças. 

Foram encontrados 24 tipos diferentes de mortalhas, a mais utilizada foi a de cor 

branca, essa relacionada a religião católica, era a cor do santo sudário e simboliza o 

renascimento para os africanos. A mortalha de santos era mais utilizada pelos inocentes do 

que pelos adultos, sendo escolhida, principalmente pelos meninos, a mortalha de São Miguel 

Arcanjo, possivelmente para que este, como um arcanjo protetor, protegesse a criança no 

outro mundo e pelo fato de crer que, com a morte, as crianças tornar-se-iam anjos. Já as 

meninas, utilizavam mais a mortalha de Nossa Senhora da Conceição, pois era considerada 

um rito de fertilidade, uma maneira de pedir que os próximos filhos permanecessem vivos. A 

partir do ano de 1876, não aparecem mais nos registros nenhuma referência ao uso de 

mortalhas, contudo, não implica necessariamente a abolição, por parte da população, do uso 

delas a partir desse ano. 

Outro aspecto do morrer que foi analisado durante esta dissertação foi o econômico. 

Por meio da análise dos recibos encontrados nos inventários, foi possível perceber a variedade 

de estilos de funerais, missas, encomendações, das mais simples (as mais baratas), às mais 

elaboradas (as mais caras). Além disto, pudemos notar a presença de profissionais da morte, 

pessoas especializadas em realizar serviços fúnebres, como a armação da casa, serviço de 

música. 

Na segunda metade do século XIX, a encomendação de almas que poderia ser simples 

ou solene também estava presente entre os rituais fúnebres realizados na cidade de São 

Cristóvão. A referência a este ritual está presente nos registros de óbito até 1876, mas como 

foi visto anteriormente, a encomendação era bastante importante para o povo sancristovense, 

logo não significa que a ausência de referência era porque as encomendações não estavam 

sendo mais realizadas. 

Após a encomendação, era realizado o cortejo fúnebre, este costumava ser realizado à 
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noite, com a presença de músicos tocando o “Libera-me”, parando em algumas esquinas para 

que o sacerdote realizasse as suas lamentações. Durante esse momento, havia o 

acompanhamento das irmandades e os dobres dos sinos até que o morto chegasse a sua última 

morada. 

Os habitantes da Província de Sergipe Del Rey eram enterrados no interior das igrejas 

até quando ocorreu o primeiro surto de cólera na Província de Sergipe (1855-1856). A partir 

de então foi despertada a preocupação dos Presidentes da Província em realizar ações em prol 

da salubridade pública, uma destas ações era a construção dos cemitérios fora das cidades e a 

proibição das inumações no interior das igrejas. 

Mesmo diante de tais ações e do Cemitério da Misericórdia, localizado na cidade de 

São Cristóvão, na colina das almas, ser considerado o melhor da Província, é possível 

perceber, através dos relatórios dos presidentes da Província, que a população relutou em 

realizar sepultamentos no cemitério, algumas pessoas preferiam sepultar seus entes em outros 

locais. Posteriormente, durante a década de 1870, os registros apontam para o retorno dos 

sepultamentos no interior das igrejas, algo que não estava presente nos registros analisados 

antes do referido ano. 

Diante do exposto, percebe-se que, apesar de ter o melhor cemitério da Província, os 

sancristovenses não aderiram muito à ideia de sepultar seus mortos no cemitério, pois, como, 

aparentemente, não houve nenhuma instrução da população em relação à importância das 

inumações nos cemitérios extramuros para a saúde dos vivos. Também existia o fator da 

precariedade da construção cemiterial, pois apesar desse ser considerado o melhor cemitério 

da Província, a sua estética não se comparava com a das Igrejas de São Cristóvão. 

Logo, devido a sua proximidade com os mortos, é possível a permanência da 

realização de diversos rituais fúnebres na cidade de São Cristóvãom, tais como: a realização 

dos sacramentos, a encomendação da alma, o uso de mortalhas. Porém, devido ao grande 

número de ausência de referências nos registros redigidos após o ano de 1874, não é possível 

fazer uma análise bem detalhada sobre a realização desses rituais, mas é possível 

compreender a importância desses ritos para a população. 

Ainda percebemos, no decorrer da pesquisa, que os moradores da cidade de São 

Cristóvão tinham uma relação muito próxima com os mortos e um apego muito grande ao 

cristianismo, em momentos de dificuldade, como surtos epidêmicos, a população se apoiava 

mais na Igreja, como o uso do livro de orações, do que nos intelectuais, por exemplo, os 



 

144 
 

 

médicos.   

Após a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju, aquela foi “abandonada” 

pelos presidentes da Província, seu hospital foi fechado por falta de verba (o governo cessou o 

auxílio financeiro ao Hospital São Matheus), e por falta de médicos (os médicos do hospital 

foram transferidos para Aracaju). Consequentemente, o povo não entendia a importância dos 

cemitérios extramuros para a saúde pública e não havia muita fiscalização dos locais de 

sepultamento pela província. Os cemitérios da Província foram construídos as pressas, para 

solucionar o problema da falta de local para enterrar as pessoas nos tempos de epidemia,  

portanto suas contruções eram simples, mesmo a construção melhor cemitério da província 

não se comparava as Igrejas de São Cristóvão. Então, na década de 1870, enquanto algumas 

regiões do país estão discutindo sobre a separação da Igreja e do Estado, e a secularização dos 

cemitérios, o povo de São Cristóvão volta a sepultar os seus mortos nas igrejas. 

As questões não respondidas nesse estudo, intencionamos respondê-las em pesquisas 

futuras que pretendemos desenvolver. Assim, este trabalho pretende contribuir para que seja 

lançado um novo olhar sobre a cidade de São Cristóvão na Historiografia Sergipana, 

explorando os rituais fúnebres realizados em vida e na morte e os locais de sepultamento, 

revelando crenças, costumes e, por conseguinte, a mentalidade do povo sancristovense 

durante a segunda metade do século XIX. 
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Anexo 1:  Ficha de testamento aplicada durante a pesquisa
113

   

FICHA DE TESTAMENTO 

          

Quem é o testamenteiro (     ) Membro da família ________________________ 

                                       (     ) Membro do clero _________________________ 

                                       (     ) Outro __________________________________ 

Quem redigiu o testamento (     ) Membro da família _____________________ 

                                            (     ) Membro do clero _______________________ 

                                            (     ) O próprio testador ______________________ 

                                            (     ) Funcionário do cartório __________________ 

A pessoa que redigiu o testamento é o herdeiro? (     ) Sim (     ) Não 

Principal intenção do testamento (     ) Salvação da Alma 

          (     ) Organização  

                                          (     ) Divisão de bens 

                                                     (     ) Outro ___________________________ 

Pedidos/ Últimos desejos: (     ) Rituais fúnebres 

_______________________________________________________________ 

          (     ) Divisão de bens 

_______________________________________________________________ 

           (     ) Doações/Legados pios 

_______________________________________________________________ 

O que consta em um testamento: 

_______________________________________________________________ 

Motivo/ Condição pelo qual o testamento foi redigido ___________________ 

Data que o testamento foi redigido ___/___/____ 

Data que o testamento foi aprovado ___/___/___ 

Data que o testamento foi aberto ___/___/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
113

 Ficha elaborada por Márcia Oliveira Gama. 
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Anexo 2: Túmulo no piso da Igreja Matriz. 

 

 

                                          Foto:  Acervo de  Márcia Oliveira Gama, São Cristóvão/SE, 2019 

 

Anexo 3: Lei N° 712 de 18 de Julho de 1864
114

  

 

Cincinnato Pinto da Silva, Presidente da Província de Sergipe. Faço saber a todos os seos 

habitantes que a Assemblea Legislativa Provincial sob proposta da câmara Municipal da 

Cidade de São Christovão, Decretou a Lei seguinte: 

Capítulo 1 

Título 1° 

Sobre Cemitérios e enterros 

Art. 1° Fica absolutamente prohibido enterrarem-se corpos dentro das Igrejas, ou Sachristias, 

Carneiras, Claustros dos Conventos e em quaisquer outros lugares no recinto dos mesmos 

Conventos e Igrejas: os administradores das Igrejas, que violarem esta postura, pagarão 

30$000 réis de condenação; os conventos que fizerem as covas soffrerão quinse dias de 

prisão. 

Art. 2° No Cemiterio estabelecido pela Santa Casa da Misericordia desta Cidade, e 

actualmente destinado aos enterros, não se poderá abrir nova sepultura, em cova, ou 

catacumbas, já ocupadas por outro cadáver: nem as sepulturas serão abertas para qualquer fim 

antes do espaço de dous anos, sendo em catacumbas, e de tres anos nos jazigos ordinarios. O 

inractor, que neste caso sera considerado a pessoa encarregada de sua administração, e, não 

haven o, o Sachristão que servir de apontador da cova ou datacumba. Pagará a multa de 

10$000 réis e não tendo com que pagar soffrerá dez dias de cadêa. 
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 Relatório do Presidente da Província Cincinato Pinto da Silva, 1864. 
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Art. 3°Todos os corpos que se enterrarem, deverão ficar as baixo da superfície da terra pelo 

menos seis palmos; sendo a terra bem soccada, e devendo além disto não haver mais de um 

corpo em cada cova; salvo se entre um e outro corpo ficar uma camada de terra da altura de 

outros seis palmos, os infractores que serão os mesmos que serão os mesmos considerados no 

artigo antecedente, ficão sujeitos apenas que no mesmo artigo são impostas. 

Art. 4° Nenhum corpo de qualquer tamanho: e côr que seja será conduzido á sepultura, sem 

ser em caixão feixado e coberto com panno quando a enfermidade do que falecer poder 

produzir contagio immediato: fora deste caso se poderá conduzir os cadáveres em redes, indo 

bem amortalhados: os que se acharem culpados por contravenção á esta postura pagarão dez 

mil reis de multa: ou soffrerão cinco dias prisão. 

Art. 5° Quando, o que Deos não permitta, se verificar entre nós alguma terrível epidemia. 

Como o cholera-morbus, a Camara designará imediatamente, de acordo com o Parocho e 

Medico se houver, o lugar proprio onde devão ser enterrados os que falecerem desse mal, cujo  

lugar deverá ser cercado a custa da mesma Camara, e jamais  as sepulturas serão aberta em 

tempo algum; as covas deverão ter pelo menosoito palmos de profundidade, sendo a terra bem 

soccada. Os que violarem a presente postura pagarão a multa de 30$000 réis, ou soffrerão 

quinze dias de prisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 
 

 

Anexo 4: 

 


