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1.1 REPRESENTAÇÕES DOS MORTOS NOS POEMAS E CANÇOES: NOS 

JORNAIS BELENENSE.  

(...) para cantar-te, invoquei o genio da amizade;  

Elle veio, inspirou-me canções de tanta saudade! 

Enspirou-me, e eu cantei teus feitos, tua 

bondade.(...)
2
 

 

Uma das principais formas de representação da morte e dos mortos na sociedade 

belenense da primeira metade do século XIX era em poesia e música, trova como a do 

fragmento acima, versejo que expressava a saudade, a dor e que enaltecia e adicionava 

qualidades aos mortos, tributo de amizade como o que fez o senhor J. J. Mendes Cavalheiro a 

seu amigo Francisco Martinho Campos.  

Observaram-se no periódico “O Beija Flor”
3
 poesias dedicadas a entes queridos 

em ocasiões especiais como data de aniversário, batizado e a hora da morte. Os autores desses 

poemas, não se sabe ao certo, mas as evidências indicam que eram jovens advogados e 

médicos filhos da elite local. Alguns assinavam os poemas, o que favoreceu a identificação, 

outros usavam apenas as inicias. Figuras variadas, fictícias ou não, apareciam como tema 

central desses poemas como: 

A morte da Marmota Paraense 

 

Ah! Morreo... já não existe. 

A MARMOTA PARAENSE 

Nem ao menos despedio-se da jocosa maranhese 

(...) 

do que morreo não se sabe. 

Essa pobre desgraçada... 

Talvez de alguma  mazella 

Que a pozesse estopeada? 

Seria de febre rôxa, 

A verde, ou amarella, 

Que sem piedade cortou a ser d’essa tagarella? 
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(...)
4
  

M.R 
 

Não foi possível identificar a veracidade da personagem central desse poema, 

talvez alguém que vagasse pela cidade ou não. Contudo, observa-se que a probabilidade de 

morte era evidente, e a causa muitas vezes desconhecida. Vicente Salles
5
 sinaliza para outra 

forma de representação da morte e dos mortos; a música. Quando o senhor Marcello Lobato 

de Castro – médico e pertencente a ilustre família da cidade – faleceu, o flautista Gentil Nobre 

compôs uma valsa para piano em sua homenagem. 

 

SALLES, Vicente. “A música e o Tempo no Grão- Pará.” Belém: Conselho Estadual de cultura, coleção Cultura paraense 

serie Theodoro Braga. 1980. p. 234 

 

Esta capa de música foi impressa em 1850, contudo o Dr. Lobato de Castro 

morreu em 1874, o que pode indicar que era comum na sociedade paraense homenagear-se os 

mortos por meio de música. A data da capa, muito anterior à da morte do Dr. Lobato Castro, 

leva a crer que esta foi utilizada várias vezes em diversos ocasiões fúnebres de outras pessoas 

e que exerceu papel relevante na Província. Para Vicente Salles constituiu-se em importante 

fenômeno cultural, refazendo estilos e tendências. Este autor afirma que “a música litúrgica 

começou efetivamente a tomar alento em Belém, devendo-se isto principalmente à ação de 

Raimundo Severino de Matos e à competência do organista e mestre de capela João 

Nepomuceno de Mendonça, que, além dessas funções, dedicou-se ao Magistério, identificado 

com a pedagogia musical italiana”
6
 em 1840 o então Presidente da Província contratou dois 

professores e compositores para ensinarem música e servirem de mestre-de-capela na igreja 

da Sé, – a Catedral, – Dentre as funções desses profissionais estabelecidas em contrato estava 

tocar em ocasiões especiais como missas de Páscoa, Corpus Christi, Festas de Santos ou 

funerais. 
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Esses instrutores eram substituídos de acordo com as necessidades cotidianas, já 

que quase sempre vinham da Europa e às vezes precisavam voltar. Assim, dentre outros, na 

província paraense estiveram o português João Nepomuceno de Mendonça 1841/47, o 

espanhol Manoel Marti em 1848. Esses mestres musicais fizeram aqui muitos discípulos 

como Henrique Eulálio Gurjão e Joaquim Pinto de França que por sua vez a divulgaram, 

tornando-a presente no interior da sociedade de tal forma que adentrou os interstícios da 

morte e dos mortos. 

Silvinho Morette Silva
7
 observou que ao longo do século XIX, as poesias 

aparecem como formas de representação da morte e dos mortos] e que a imprensa se destacou 

enquanto veículo divulgador de nênias, (musicais fúnebres) odes e sonetos em homenagem a 

figuras diversas da sociedade paraense. Políticos, comerciantes, industriais, religiosos, 

crianças, senhoras ilustres, enfim, eram homenageados por parentes e amigos. Esses poemas 

evidenciavam as atitudes de dor dessa sociedade frente à morte.  

Por ocasião da morte do Vice-Presidente da Província, Ângelo Custódio Corrêa, 

em 12 de maio de 1855, quando este ia para Cametá levando o médico e recursos para acudir 

as vítima do cólera, acabou também vitimado. A cidade parou quando o barco que trazia o 

corpo do Vice-Presidente se aproximava,“o corpo do comércio, que o conhecia de bem perto, 

e apreciava as suas virtudes mandou immediatamente cerrar as suas portas em testemunho dos 

justos sentimentos de sua dor. A Província esta de luto.” 
8
 no dia seguinte os jornais vinham 

repletos de nênias, odes e poemas fúnebres de homenagens ao administrador, suas obras e 

qualidades lembradas e enaltecidas. 

Na Belém oitocentista devem ter existido outras formas de representação do luto 

diante da morte e dos mortos, as das pessoas mais humildes que não tinham como publicar 

nos jornais sua tristeza e dor. Muitas dessas pessoas aparecem apenas na relação de mortos 

dos cemitérios publicada mensalmente nos periódicos. Desta forma, vale lembrar que as 

representações que aparecem nos jornais da época, ao que indicam as fontes, eram quase 

sempre de pessoas ricas e de destaque social. A imprensa possibilitou a visualização de 

representações da morte e dos mortos em diferentes jornais de 1855 a 1890 e 1892, como se 

pode observar. O jornal “Treze de Maio” costumava publicar poemas fúnebres. Quando 

morreu Antonio Pedro Vellasco, um amigo expressou o seguinte: 

“Vellasco é morto! Homem bem fesejo, 

O amigo fiel, constante, honrado, 

Tendo o mar da vida atravessado, 
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Ao céo volveu em rápido adejo. 

 

Suas raras virtudes inda vejo, 

Seu nobre coração desenteressado, 

Seu zelo, seu fervor no bem do estado 

Inda derrama tépido bafejo. 

 

Oh! Lei da natureza! Oh lei da sorte, 

São grandes, insondáveis teus destinos 

Como a varia fortuna em seu transporte. 

 

São frágeis, são mortaes, são pequeninos 

Da existência os fios, mas na morte  

Colhe quem justo foi aos dons divinos”.
9
 

Mensagens cheias de elogios ao morto evidenciavam de forma marcante suas 

qualidades. As mulheres eram sempre vistas como virtuosas e dedicadas ao lar. Os homens 

eram representados como honestos, bons pais, patriotas. As crianças, como meigas, doces, 

puras, verdadeiros anjos, tão boas que Deus, por sua imensa misericórdia, as tomou para si, de 

modo que as mesmas não sofressem em um mundo de aflição. Uma nota neste sentido foi 

publicada pelo periódico “A República”, na qual afirmava: 

 

“FLORZINHA 

Era assim chamada a interessante filhinha do nosso amigo João Vicente 

Franco Junior, a qual, hontem, voou-lhe dos braços para ir repousar no seio 

de Deus, deixando immersos em profundas saudades os ternos corações de 

seus extremosos pais. 

Comprhendemos esse transe amargoroso. 

Florzinha teve a vida das flores, nasceu apenas para encher o coração de seus 

pais com o perfume suave de suas blandicias e finou-se no momento mesmo 

em que parecia mais sori-lhe a vida. 

Aos nossos bons amigos João V. Franco Junior e João V. Franco pae e avo 

da meiga criança, significamos aqui o nosso pesar”.
10

 

 

Pode-se observar que a perda de um parente ou amigo despertava, na sociedade 

belenense, manifestações de carinho e de amizade. Apesar de a morte ser um fato natural, 

assim como o nascimento, a sexualidade, o riso, a fome ou a sede
11

 ela provocava dor e 

sofrimento constituindo-se amiúde no significado mais elementar e presente do cotidiano dos 

viventes. Mas também se percebe, tomando como base as notícias dos periódicos, que as 

representações da morte eram diferentes quando se comparava a de uma criança, à de um 

homem e à de uma mulher, isto é, colocavam-se adjetivos diferenciados para cada um deles.  

O falecimento de uma criança publicizado no jornal “A República”, em 1890, 

expõe imagens dessa conjectura, porque a notícia acentuava que a criança havia tido uma 
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“vida das flores, nasceu apenas para encher o coração de seus pais com o perfume suave de 

suas blandicias e finou-se no momento mesmo em que parecia mais sori-lhe a vida”. 

O cortejo fúnebre do capitão de mar-e-guerra José Maria do Nascimento que 

atravessou a cidade, saindo da casa do morto, situada na rua Doutor Assis, na Cidade Velha, 

para o cemitério de Santa Izabel, uma distância aproximada de três a quatro quilômetros. Ao 

que relata a fonte foi um acontecimento que contou com a presença de figuras ilustres da 

sociedade local, evidenciando o prestígio do morto. Pode-se então afirmar que os cortejos 

fúnebres serviam também para sinalizar figuras da sociedade. São outro exemplo de 

representação dos mortos e da morte  

“SAHIMENTO 

Realizou-se na manhã de ante-hotem a inhumação dos despojos finaes do 

capitão de mar e guerra José Maria do Nascimento. 

O sahimento teve logar da casa de residência do finado, á rua Dr. Assis. 

O féretro foi carregado á mão desde ali até á praça da Independência, onde 

aguardavam o carro fúnebre carros de praça e bondes da companhia urbana, 

revezando-se n’aquele piedoso mister. Officiaes de mar e de terra, a mestrança 

e operários do arsenal de marinha. 

O batalhão 15º, de ênfantaria prestou as honras fúnebres por occasião do 

sahimento. 

Vimos no préstito, que era numeroso, os Srs. Desembargador vice-governador 

do Estado, coronel commandante do 1º districto militar, inspector e officiaes 

do arsenal de guerra commandante e officiaes da canhoneira cabedello, cônsul 

de s.m fidelíssimo officiaes de diversas classes, representantes do congresso 

do Estado, grande numero de operários do arsenal de marinha, representantes 

da imprensa, representantes do partido republicano e outros cidadãos. 

Conforme antiga praxe na marinha nacional, envolvia a ataúde o pavilhão da 

Republica dos Estado-Unidos do Brasil. 

Sobre o féretro foram depositadas corôas por parte da viúva do finado, pelo 

partido Republicano, pelas redacções d’A Província do Pará e d’A Republica e 

por um amigo. 

Da porta do cemitério de Santa Izabel até ao logar da sepultura, acompanhou a 

banda marcial do arsenal de guerra, executando marchas fúnebres. 

A inhumação verificou-se no quadro reservado aos militares”.
12

 

 
Esse era o sepultamento realizado com pompa, ou seja, uma acontecimento 

público para marcar o fim da passagem de alguém pela terra. Sabe-se que a linha entre vida e 

morte é tênue, contudo existem na sociedade atual meios de prolongá-la, através de cuidados 

médicos, dos quais as sociedades do século XIX não dispunham. A ausência de tais meios 

pode explicar, em parte, a preocupação e o medo que os indivíduos desse século tinham em 

relação à morte ou doenças e situações de perigo que ameaçassem a vida. Belém, como quase 

todas as cidades desse período, apresentava aspectos de insalubridade que contribuíam com 

miasmas nocivos à vida, como se acreditava na época. Conforme Iracy de Almeida Gallo 
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Ritzmann
13

 os miasmas facilitavam a proliferação de doenças, fazendo com que as epidemias 

não dessem trégua; muitas vezes mais de uma delas atacava, ao mesmo tempo, a aterrorizada 

população. Levando essas pessoas a organizarem-se por meio de testamentos para não serem 

surpreendido pela morte de forma rápida.  

1.2 O TESTAMENO COMO INSTRUMENTO DE PREPARAÇÃO PARA MORTE 

Homens e mulheres sempre tiveram dificuldade em saber-se finitos, entretanto, 

durante o século XIX século, essa relação com a morte recrudesce no dia-a-dia da sociedade 

oitocentista. A certeza da morte os levava a angustia e ao planejamento da vida de seus entes 

queridos. Diversos testamentos indicam esta preocupação. Este era um dos objetivos de dona 

Marianna Augusta da Silva, filha legítima do comendador Fernando José da Silva e de D. 

Anna Francisca Picanço que afirmou, em 1867, em seu testamento, que se achava em seu 

perfeito juízo e entendimento; que sempre se conservou no estado de solteira; que não possuía 

ascendentes e nem descendentes; que possuía poucos bens, mas que desejava fossem 

cumpridas todas as determinações contidas em seu testamento, após a sua morte. Com efeito, 

esta senhora deixava à menor Lourença “filha de Lúcia Maria da Conceição ja fallecida, a 

quantia de quinhentes mil reis”.
14

 Dona Marianna pretendia também deixar “a quantia de um 

conto de reis” a sua sobrinha Januaria da Silva, filha do seu irmão Mariano José da Silva. 

Os escravos também se faziam presentes. Sobre eles Dona Marianna Augusta da 

Silva publicizava que: 

“Declaro que possuo uma escrava preta de nome Fausta, com trez filhos e 

uma filha; sendo esta, de nome, Margarida e aquelles de nomes Deocleciano, 

Jovenal e Augusto, todos menores, cujos filhos, e May, serão 

immediatamente livres depois do meo fallecimento, no caso, porem, delles 

continuarem a me servir bem e me acompanharem sempre até os meus 

últimos dias.(...) 

Declaro que deixo por minha única e universal herdeira do remanecentes dos 

meus bens depois de cumpridos as mais disposições testamentaria, á minha 

irmã, Adelaide Candida da Silva, á quem pesso, que dê a Nossa Senhora das 

Barreiras, um rozario de ouro, e que sempre proteja aos meos escravos acima 

declarados e que os conserve em sua companhia se for, possível, depois de 

sua liberdade”.
15

 

 

As precauções e os cuidados dos futuros mortos eram grandes em relação aos 

parentes e aos que lhes foram generosos e amigos em vida. No testamento em análise, a 

escrava Fausta apareceu com notoriedade juntamente com os seus quatro filhos, pois a 

testadora pretendia libertá-los, desde que permanecessem prestando tratamento a sua senhora 

até aos últimos dias desta. Observa-se assim que a liberdade encontrava-se condicionada, 



 

ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 

Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

podendo ser interpretada como uma relação de troca entre os sujeitos sociais. Numa outra 

parte do testamento notam-se ainda preocupações e cuidados para com os cinco escravos. Por 

outros termos, Marianna Augusta da Silva recomendava a sua irmã, Adelaide Candida da 

Silva, que sempre protegesse os seus “escravos acima declarados e que os conserve em sua 

companhia se for, possível, depois de sua liberdade”.
16

 

Os testamentos – públicos ou cerrados – eram um dos mais importantes 

instrumentos utilizados para preparar os ritos que antecediam e sucediam a morte. O 

testamento público era feito pelo tabelião no livro de notas, na presença de cinco testemunhas, 

“varões maiores de 14 annos”.
17

 O cerrado era feito pelo testador, aprovado e fechado pelo 

tabelião. Podia ser escrito por outra pessoa a mando do testador se o mesmo não o pudesse 

fazer. Como durante muito tempo saber ler e escrever constituía-se em privilégio de poucos, 

os testamentos eram escritos quase sempre por terceiros, algum parente, amigo ou o pároco. 

Dona Maria Anna dos Reis e Silva declarou em 1870 que, por não saber ler nem escrever, 

pediu “ao Sr. Constantino Eustachis da Silva Vellaça que este fisesse a meu rogo como factor 

assignase”.
18

 

Assim, uma das primeiras atitudes de ritualização da sociedade belenense frente à 

morte era a de mandar redigir um documento testamentário. A elaboração do mesmo estava 

ligada à questão da salvação da alma.
19

 A maioria dos testamentos era feita quando a pessoa 

estava doente e, tendo em vista uma possível morte, sentia necessário de dispor de todos os 

bens e publicizar todas as suas últimas vontades. 

 Através dele, a pessoa confessava sua fé, reconciliava-se com parentes e amigos, 

orientava a família acerca dos bens, instruía como queria o seu funeral, colocava o número de 

missas que desejava fossem rezadas por sua alma, como fez dona Maria Rosa Pereira, em 

1880, que instruía: “Quero que se diga pela minha alma duas missas de corpo presente, duas 

em louvor de Nossa Senhora e duas pelo meo Anjo da guarda”.
20

 O teor desse documento era 

estabelecido pelo Direito Canônico,
21

 isto é, a Igreja determinada todos os ritos funerários, o 

modelo dos testamentos, a forma como o defunto deveria ser encomendado, quem deveria 

fazer valer todas as vontades do morto e o tempo determinado para se concretizar essas 

vontades, além do acompanhamento até ao local da sepultura. As “Constituições Primeiras 

do Arcebispado da Bahia” traziam todas as ordenanças destinadas à morte e aos mortos. 

Desta forma, os testamentos sempre iniciavam com algum preceito religioso: “Em 

nome da Santíssima Trindade Padre, Filho, Espirito Santo. Todas as tres pessôas distinctas e 
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um só Deos verdadeiro. Sou Chistão, Cathólico, Apostólico e Romano em cuja fé pretendo 

viver e morrer”. Em seguida, existia uma pequena ficha pessoal do morto, a qual declarava 

naturalidade, estado civil, filiação (se era filho natural ou ilegítimo), o nome do cônjuge e dos 

filhos, inclusive ilegítimos, a roupa com que queria ser enterrado, o número de missas pelo 

sufrágio da alma, o motivo pelo qual estava fazendo o testamento. Outras alegações eram: 

ALGUNS DOS MOTIVOS ALEGADOS PARA FAZER TESTAMENTO 

EM BELÉM NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX* 

DAT

A 

N.º 

LOTE 
CARTÓRIO:FABILIANO LOBATO (AGJPA) 

1852 11 

(...) estando em meu perfeito juizo e entendimento. Tenho resolvido – fazer meu 

testamento de minha ultima disposição o que faço da minha livre vontade, o qual 

faço de maneira Seguinte... 

1855 11 

(...) Estando de perfeito saúde e em conseqüência da epidemia reinante e não saber 

dia e hora que o altissimo destino para me chamar a si o salvação faço a meu 

testamento pela maneira seguinte.. 

1867 11 
(...) Este é o meu solenne testamento de ultima vontade, no qual consigno as 

Seguintes disposições... 

1870 11 
(...) estando em meu juizo perfeito mais doente, e temendo a morte quero fazer o 

meu testamento e dispor dos poucos bens que possuo pelo modo Seguinte... 

1870 11 

(...) Estando doente de cama, e em perfeito juizos, e capacidade; e não sabendo o 

dia em que hei de dar contas ao meu criador, faço o meu testamento da maneira e 

forma seguinte... 

1871 11 
(...) achando-me em meu perfeito juízo e entendimento, faço este meo testamento 

que quero seja cumprido como n'elle se contem... 

* Esta tabela foi construída a partir de fragmentos de testamentos do lote 11 do cartório Fabiliano Lobato disponível no 

Arquivo Geral do Judiciário do Estado do Pará. 

 

Dentre os motivos que levavam uma pessoa a fazer um testamento, constavam o 

reconhecimento e o perdão de dívidas, a distribuição de bens e a doação da terça.
22

 Era 

necessária a indicação de cinco ou mais pessoas para testamenteiros, ou seja, as pessoas que 

iriam fazer valer as últimas vontades do moribundo. 

Veja-se a este respeito, a determinação expressa no testamento de M. L. de Matos, 

feito em 1858, quando o mesmo tinha 66 anos, mas que chegou aos 77 anos, em 1869, na 

cidade de Belém. Numa parte do documento afirmava: “Declaro que deixo liberta a minha 

escrava a preta Maria Joaquina pelos bons serviços que me prestou e gosará da liberdade, logo 

que eu faleça”.
23

 Foi comum na cidade de Belém do século XIX encontrar, nos testamentos, 

escravos sendo alforriados. Em conformidade com isso, o leito de morte de um senhor poderia 

representar, para um escravo, a sua liberdade. A relação testamento e liberdade era então, no 

caso, bastante próxima e constituía-se em motivo de regozijo para os cativos. 
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Assim, os testamentos pesquisados pertenceram a homens e mulheres dos mais 

variados segmentos sociais, pobres e ricos, testamentos com legado material significativo 

como o do coronel Manoel Lourenço de Matos que afirmava “(...) meus bens consistem em 

prédios nesta cidade de Belém, em uma fazenda de gado vacum em Marajó, em campos de 

criar em diferentes lugares, sitios no? e escravos como melhor se verá dos papeis e escripturas 

das compras”
24

 ou de pessoas humilde como o do senhor Paulino João Câmara “huma mesa 

grande de cedro, duas outras menores, uma cama de ferro, com colchão, dois mochos de páu, 

seis quadros, dois bancos de acapú para potes, um bau de couro, uma caixa pequena de 

madeira, tres potes para agôa, duas caldeiras de vidro, uma bacia branca, tres pares de calças 

brancas, meia duzia de camisas, um palito e uma pobre casaca de pano preto, tres mantas, dois 

chapas de ferro”
25

 

Ao que se refere aos ritos de pós-morte percebeu-se que em meados de século 

XIX essas determinações aparecem, mas variam muito e nem em todos os testamentos 

analisados aparecem. 15% dos textos testamentários analisados não declararam nada a esse 

respeito afirmavam apenas que o falecido deixava o funeral por conta dos testamenteiros, ou 

seja das pessoas escolhidas para concretizarem suas ultimas vontades. As mulheres, ao que 

indicam as fontes, preocupavam-se mais com os ritos fúnebres. Elas solicitavam números 

expressivos de missas e de anjos para ajudá-las a alcançar a salvação. Quanto aos ritos 

fúnebres dos senhores Manoel Lourenço de Matos e Paulino João Câmara o primeiro 

afirmava que “(...) Declaro que quero ser sepultado com mortalha de Cristo e condusido o 

meu corpo na tumba da Misericórdia e sem aparatos inherente as honras que góso. Declaro 

que e mandará diser uma missa resada por minha alma, e uma capella por alma de meus pais” 

já o segundo declarava “que o meu enterro seja feito sem pompa porem com decência”. 

Percebe-se, mais uma vez, que a questão econômica influenciava o coronel 

mandava celebrar uma missa rezada por sua alma e uma “capela de missas”
26

 pela alma de 

seus pais, o senhor Paulino só queria um enterro decente e sem pompa. O testamento do 

senhor Pedro José David feito em 1855, declarava-o solteiro, natural do reino da Galícia, filho 

legítimo do senhor Domingos David e da senhora Rosaria d´Amil que já eram falecidos à 

época do testamento, e também declarava ter seis filhos naturais havidos de diferentes mães. 

Neste testamento é possível observar outros detalhes. 

Não se encontrou testamentos de escravos, pretos ou forros, contudo é provável a 

existência de documentos dessem segmentos sociais, pois como já frisado, apenas uma 
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insignificante parte dos testamentos “adormecidos” no Arquivo do Judiciário foi pesquisada e 

só de um Cartório (Fabeliano Lobato). Sabe-se porem que existiram mais Cartórios no 

período em questão
27

.  

As epidemias grassavam na Província do Grão-Pará apavorando a população da 

capital e a do interior. O senhor Pedro José David, desejando colocar a sua alma no caminho 

da salvação, fez o seu testamento no ano de 1855, onde afirmava que gozava de “perfeita 

saúde”, porém por não saber em qual momento o “Altíssimo” destinava chamá-lo e também 

em decorrência “da epidemia reinante” na Província desejava recomendar a sua alma à 

Santíssima Trindade em que muito acreditava e também indicar a quem pretendia fazer 

doações e esmolas. Tomando como base de reflexão o testamento e as preocupações do 

senhor Pedro David, as epidemias, além da morte, foram condutoras de medos e precauções 

por parte da população da Província. Assim apreende-se que se constituíam não apenas em 

problema de saúde pública, mas também afetavam diversos tangenciamentos sociais como a 

religiosidade, a fé, o arrependimento de más ações realizadas em vida. 

As considerações, os detalhes e os cuidados em relação à morte eram presentes e 

bastante criteriosos. O senhor Pedro David articulava que desejava ser enterrado com a 

“mortalha branca denominada de Christo”. O testador atentava igualmente no fato de que não 

pretendia deixar desamparados os seus seis filhos tidos de mães diferentes; para isso ainda os 

nomeava como seus herdeiros universais. Os cuidados e os detalhes não estavam ainda todos 

acabados. Para além de recomendar a sua alma à Altíssima Trindade, de desejar ser enterrado 

com a mortalha acima descrita e de não pretender desamparar os seus filhos, faltavam outros 

desejos do testador que envolviam e publicizavam a fé cristã Católica que foi representada 

com o rezar de várias missas, doações e esmolas (para a Igreja Católica, para santos e 

parentes). Um fato importante que deve ser registrado é que todos esses desejos deveriam ser 

feitos com a sua terça, isto é, não se poderia lançar mão ao que pertencia aos seus filhos e 

outros parentes. 

Um pouco atrás sinalizou-se que os que decidiam fazer um testamento, no século 

XIX na cidade de Belém, construíam diversas incursões: desejavam não somente encomendar 

as suas almas, não esquecendo de mandar celebrar missas para si, para os pais e para os 

santos; também as igrejas recebiam doações e os entes queridos como filhos, afilhados, 

compadres, amigos e conhecidos não ficavam fora das disposições testamentárias. 
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Em relação aos parentes um dos desejos do senhor Pedro José David incluía, para 

além da proteção os seus filhos, o bem estar de seus netos, pois afirmava que os seus filhos 

“deverão estar unidos e todos desfrutarem a fazenda Maruahi, e o citio Pitinga e que não 

poderão vender o engenho de Oucucu será para todos moerem irmã mente, e se algum destes 

meos herdeiros fallecer ficara seu quinhão pertencendo a seos irmãos, se o fallecido não tiver 

filhos que a tellos a estes pertencerá o quinhão de seu Pay ou May”. No testamento anterior, o 

de Manoel Lourenço de Matos, declarava-se a liberdade da escrava “preta Maria Joaquina”, 

pois “bons serviços” havia lhe prestado e por isso gozaria da liberdade logo que ele falecesse.  

Os escravos, como já foi dito, não eram esquecidos pelos senhores. Pedro José 

David também lembrou de uma escrava chamada Eufrasia Maria da Conceição, porquanto 

declarava que em época de sua morte a deixava liberta, sem ônus algum, desde que esta não 

desamparasse Joanna. Esta, ao que o documento sugere era Joanna Baptista David, isto é, 

filha do senhor José David – o testador – com Eufrasia, a sua escrava. O testador afirmava que 

estava fazendo a alforria de livre e espontânea vontade. Repita-se observando-se atentamente 

as disposições testamentárias do senhor David, que o mesmo não desejava desamparar a sua 

filha tida com Eufrasia Maria da Conceição, pois àquela deixava bens. 

Os testamentos são muitos e variados.
28

 Uns pequenos, outros grandes, de ricos, 

de pobres, de paraenses, de portugueses, de espanhóis; enfim, são fontes que possibilitaram 

traçar o perfil da sociedade belenense à época, além de expressarem os anseios de homens e 

mulheres, não somente os ligados às questões da salvação como também as suas 

preocupações em organizar a vida dos seus familiares, amigos e escravos. 

O senhor David, por exemplo, relatou a sua vida em seu testamento, dividiu os 

seus bens como melhor lhe pareceu, cuidou do futuro dos filhos, procurou organizar de forma 

geral a vida dos que ficariam. Com efeito, o testamento era também uma maneira de instruir 

os vivos de forma a que não houvesse dúvidas na hora em que a morte chegasse. A morte 

poderia chegar de surpresa, assim por isso todos deveriam estar prontos a qualquer momento. 

Ao longo do século XIX, no Brasil, o cerimonial para a morte e para o morto era 

extremamente significativo, segundo João José Reis, “o defunto atravessa a noite na 

companhia de parentes e conhecidos, para os quais se providenciava comida e bebida.”
29

 O 

corpo recebia tratamento especial para o velório, pois estes cuidados eram uma das garantias 

de que a alma não ficaria vagando. Cortavam-se os cabelos, a barba, as unhas do morto. O 

banho não podia tardar sob pena de o defunto enrijecer, dificultando a tarefa. 
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Neste processo, acreditava-se que nem todos tinham o direito de tocar no cadáver. 

Para fazer isso, o indivíduo deveria ter certas virtudes, ser um especialista na arte, pois essas 

pessoas deveriam se fazer ouvir e entender pelo morto. “Aquém chamavam pelo nome, 

instruindo: dobre o braço, fulano, levante a perna, deixe ver o pé! [...] fulano, feche os olhos 

para o mundo e abra-os para Deus”.
30

 Existiam pessoas especializadas em executar esta tarefa 

e cobravam até novecentos e sessenta réis pelo serviço. Desta forma, vestir um defunto era 

uma atividade muito rentável durante o período colonial e até por meados do século XIX. 

O morto, depois de devidamente preparado e vestido com a mortalha de algum 

santo, se assim o desejasse, era posto no meio da sala de sua casa para ser velado por parentes, 

amigos e pelo menos um padre para fazer os ritos finais. A noite era rompida com rezas e 

cantos pela alma do finado. Mas o velório não se resumia à preparação do cadáver, havia 

comida e bebida em abundância, como se fosse uma festa. 

Em Belém, no final do século XIX, essas práticas eram muito comuns. Em um 

artigo publicado no jornal “A província”, em 1890, o autor satiriza esse costume, ao articular: 

 

“A VIDA PARAENSE 

Mortos e vivos 

Ha entre nós um costume tão enraizando que julgamol-o difficil de abolir: é 

o passar se a noite em casa de um defunto ora vigiar-lhe o corpo. Como diz o 

algo. 

E são muitos, os que gostam de ter sempre noites d’estas, pois 

ordinariamente encontram ensejo para distrahirem-se fazer economias. 

Estes taes jogam a bisca encoberta e escoberta, o tres, sete, o sólo, e de 

perteio com a jogatina lá vem um dito pinte, uma phrase chistosa, um gesto 

jogo e ironico, emquanto outros, cheios de piedade christã, ocupam as 

cadeiras da sala mortuaria e prestam serviços. O substituem uma vela que 

está a piscar a ultimos arrancos; ora lançam um lanhado de alecrim e de 

incenso sobre brazas do fogareirinho de barro, para desinfectar o ambiente 

impregnando das hilações desegradaveis que emanam do cadaver: ora 

levantam o lenço que em cobre o rosto do morto, para ver se elle á 

desfigurado; ora, finalmente, miram bordados do caixão e reparam se este 

velludo fino. 

De momento a momento, corre o café da buxa ou simples, intervallos estes 

rigados em todas as casas de defuntos (...). 

Ha sempre uma pessoa que vela até ao amanhecer (...). 

Após o sahiamento, retiram-se aquelles que alli passaram a noite afim de 

cumprirem um dever de humanidade outros, porém mostrando-se 

penalisados, não querem abadonar a familia. Que no entender d’elles, ficaria 

isolada e morreria de paixão, sem ter uma voz amarga que a consolasse nas 

suas horas de tristezas e recordações. 

Santa abnegação!”.
31

 

Depois do velório vinha o cortejo fúnebre acompanhado por todos os parentes, 

amigos e vizinhos e se o morto fosse membro de uma Irmandade, o cortejo era preparado pela 
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Confraria e todos os membros deveriam comparecer. O capítulo seis do compromisso da 

Irmandade do Glorioso São João Baptista estabelecia que: 

“(...) serão os demais irmãos obrigados a acompanhar o seu corpo a 

sepultura, vestidos com suas opas, e em corpo de irmandade debaixo da cruz 

da confraria (...) qualquer que sendo avisado deixar de comparecer nas 

reuniões da reza, ou não acompanhar à sepultura o corpo de algum irmão, 

que houver fallecido, ou finalmente deixar de cumprir com algumas das 

obrigações, será multado pela primeira vez na quantia de duzentos e quatro 

réiz e na reincidencias, no duplo, salvo allegando motivos (...)”.
32

 

 

Terminadas essas etapas, seguia-se o período de luto: as pessoas da família do 

morto vestiam preto durante um tempo para demonstrar a tristeza que consumia a todos. As 

rezas iam até o sétimo dia, quando se mandava dizer uma missa pela alma do falecido. 

Das muitas representações e ritos mortuários na sociedade paraense ao longo do 

século XIX, enfatiza-se a morte do insigne músico Carlos Gomes, onde mas uma vez  a 

sociedade demonstrou a dor dessa imensa perda através de músicas, concertos, poemas  e 

muitos outros modos de representação,os jornais da época publicaram páginas e páginas sobre 

a morte do ilustre músico.   

Geraldo Mártires Coelho em o “Brilho da Super Nova- a morte bela de Carlos 

Gomes” analisa a morte de Carlos Gomes e lembra ”A exaltação da afetividade pública, 

claramente contingenciada pela força do imaginário de  Carlos Gomes(...). Alguns milhares 

de pessoas saíram ás ruas de Belém para as solenidades fúnebres do compositor” 

 

Abertura do cortejo fúnebre                alegorias e andores                      coche fúnebre.   In: COELHO, Geraldo Mártires. O 

brilho da supernova: a morte bela de Carlos Gomes. Rio de Janeiro: Agir, 1995. 
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Ainda segundo  Geraldo Mártires Coelho. “ A volta de Carlos Gomes a Belém, 

enfermo e muito abatido fisicamente, produziu grande comoção social, observada tanto no 

âmbito das elites letradas como em meio a segmentos médios e populares da sociedade, com 

suas respectivas associações artísticas, musicais e profissionais”. Três anos depois,  a morte 

de  Carlos Gomes é eternizada em um quadro   

 

Os Ultimos Dias De Carlos Gomes, De Angelis E Capranesi, 1899. In: O Brilho Da Super Nova: A Morte Bela De Carlos 

Gomes 

 

Demonstra-se então que os ritos mortuários são essenciais e por meio deles, 

homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos buscam garantir o descanso e o sossego, 

a salvação de suas almas. Dessa maneira, o ritual da morte constitui-se em garantia de vida no 

além-túmulo. Os ritos se ressignificam, se transformam, se misturam, mas todos continuam 

com um só objetivo: a eternização dos que morreram. 
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