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RESUMO 

 

Este trabalho, de título Encomendei e fiz dar a sepultura: dinâmicas lexicais da morte em documentos 
manuscritos do século XIX em Goiás, teve como principal objetivo analisar livros de registro de óbito 
e de sepultamento, a fim de compreender as dinâmicas lexicais da morte apontadas em tais registros, 
exarados no século XIX em Goiás. Essas dinâmicas foram percebidas e, sobretudo, discutidas por 
meio do léxico descrito nos registros, posto que a morte enquanto fenômeno biológico ocorre da 
mesma maneira para todos os seres vivos, sejam eles escravos, ex-escravos ou livres. Os livros de 
registros aqui analisados provêm de três cidades goianas: Santa Luzia (atual cidade de Luziânia), 
Cidade do Bonfim (atual cidade de Silvânia) e Nossa Senhora da Penha do Corumbá (atual cidade de 
Corumbá de Goiás). São eles três códices, sendo dois livros de registro de óbitos – um oriundo de 
Santa Luzia, com documentos datados de 1836 a 1873, e um de Nossa Senhora da Penha do Corumbá, 
que abrange os anos de 1847 a 1867 –, e um livro de registro de sepultamento, da Cidade do Bonfim, 
exarado entre os anos de 1863 e 1876. A partir da leitura minuciosa desses códices, elaboramos para 
cada um deles um inventário com as principais informações dos falecidos descritos nos registros, 
atendo-nos apenas aos registros que atestavam a morte de escravos e ex-escravos, que correspondem a 
361 e 99 documentos, respectivamente, totalizando 461 manuscritos. Finda a etapa de seleção de 
material de análise, realizamos a edição semidiplomática do material, a partir de suas edições fac-
similares, de acordo com os postulados por Megale e Toledo Neto (2005). Partindo das edições 
semidiplomáticas, realizamos um levantamento das unidades léxicas referentes à temática morte, 
apoiando-nos em teorias lexicológicas e fundamentando-nos, especialmente em Biderman (2001), e as 
classificamos em campos lexicais, baseando-nos principalmente nas teorias propostas por Coseriu 
(1977). Esta divisão nos proporcionou onze campos lexicais, denominados: condição sócio-jurídica; 
características; causa mortis; morte; rituais mortuários; sacramentos; associação a Irmandades; 
enterro/sepultamento; território; profissão/ocupação; limitações físicas e mentais, a partir dos quais se 
baseiam a análise deste trabalho. Desta forma, tomando a morte não apenas como fenômeno biológico, 
mas, também, social, propomo-nos a compreender como eram descritos os escravos e os ex-escravos 
nos registros de óbito e de sepultamento de Goiás no século XIX, correlacionando linguagem, língua, 
cultura e sociedade, posto que o léxico de uma língua está repleto de informações históricas, consoante 
Xavier (2012) e De Paula (2007). 
 
Palavras-chave: Lexicologia. Filologia. Escravidão. Goiás. Século XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This study, entitled Ordered and send it to the grave: lexical dynamics of death in 19th 
century manuscript documents in Goiás, had the main objective of analyzing death and burial 
books, in order to understand the lexical dynamics of death pointed out in these records, from 
the 19th century in Goiás. These dynamics were acknowledged and, especially, discussed 
through the lexicon described in the records, since death as a biological phenomenon that 
occurs in the same way for all living beings, whether they are slaves, ex-slaves or has achieve 
freedom. The record books analyzed here come from three cities in Goiás: Santa Luzia 
(current city of Luziânia), Cidade do Bonfim (current city of Silvânia) and Nossa Senhora da 
Penha do Corumbá (current city of Corumbá de Goiás). They are three codices, two books of 
death records – one from Santa Luzia, with documents from 1836 to 1873, and one from 
Nossa Senhora da Penha do Corumbá, which covers the years of 1847 to 1867 –, and one 
book of burial records, from the city of Bonfim, that comprehend the years of 1863 and 1876. 
From the detailed reading of these codices, we prepared for each of them an inventory with 
the main information of the deceased described in the records, considering only the records 
that attested the death of slaves and ex-slaves, which correspond to 361 and 99 documents, 
respectively, amounting 461 manuscripts. At the end of the material selection stage, we 
performed the semidiplomatic edition of them, based on its fac-similar editions, according to 
the theory postulated by Megale and Toledo Neto (2005). Starting from the semidiplomatic 
editions, we carried out a survey of the lexical units referring to the death theme, based on 
lexicological theories and basing ourselves, especially on Biderman (2001), and we classified 
them in lexical fields, based mainly on the theories proposed by Coseriu (1977). This division 
provided us eleven lexical fields, named: socio-legal condition; characteristics; causa mortis; 
death; mortuary rituals; sacraments; Religious fellowship affiliation; burial/funeral; territory; 
profession/occupation; physical and mental limitations, on which the analysis of this study is 
based on. Thus, taking death not only as a biological phenomenon, but also as a social one, 
we propose to understand how slaves and ex-slaves were described in the death and burial 
records of Goiás in the 19th century, correlating language, culture and society, since the 
lexicon of a language is full of historical information, according to Xavier (2012) and De 
Paula (2007). 
 
Keywords: Lexicology. Philology. Slavery. Goiás. 19th century. 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

Entre os séculos XVI e XIX, o Brasil desenvolveu-se histórica e economicamente à 

sombra de um regime escravocrata, responsável, em grande parte, por ordenar buscas e 

capturas de africanos, comprá-los e trazê-los à força para o território brasileiro, 

comercializando-os como mão de obra escrava não apenas internamente, mas também 

externamente em negócios com outros países vizinhos. Há diversos materiais/registros 

oriundos do período em questão, como documentos manuscritos provenientes de diferentes 

regiões brasileiras (e até estrangeiros), sejam eles de natureza cartorial, judiciária ou 

eclesiástica, os quais se referem direta ou indiretamente aos escravos e ex-escravos que 

viveram no país. 

  Instigadas pela vasta quantidade de manuscritos encontrados no estado de Goiás, 

alguns deles pertencentes ao acervo digital1 do Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e 

Sociolinguística (doravante LALEFIL), da Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, objetivamos, neste 

trabalho, analisar livros de registro de óbito e de sepultamento, a fim de compreender as 

dinâmicas lexicais da morte apontadas nesses manuscritos, exarados no século XIX. 

 Tais dinâmicas lexicais se dão por meio do léxico descrito nos registros, uma vez que 

a morte enquanto fenômeno biológico ocorre da mesma maneira para todos. A diferenciação 

entre o sujeito nascido livre e aquele escravizado em vida era, também, atestada em seu 

documento final, provocando uma governamentalidade dos corpos, da alma, da vida, 

discussão mais bem desenvolvida nos capítulos posteriores. A morte, então, deve ser vista 

também pelo viés social, nas tramas históricas que a testemunham. 

Os livros de registros a serem analisados são provenientes de três cidades goianas, a 

saber: Santa Luzia (atual cidade de Luziânia), Cidade do Bonfim (atual cidade de Silvânia) e 

Nossa Senhora da Penha do Corumbá (atual cidade de Corumbá de Goiás). Fazem parte de 

nosso acervo três (03) códices, correspondentes a dois (02) livros de registro de óbitos, um 

(01) oriundo de Santa Luzia, com documentos datados de 1836 a 1873, e um (01) oriundo de 

Nossa Senhora da Penha do Corumbá, que abrange os anos de 1847 a 1867, além de um (01) 

livro de registro de sepultamento, exarado na Cidade do Bonfim entre os anos de 1863 e 1876. 

 
1 Esse acervo digital vem sendo composto desde 2007, com materiais oriundos dos projetos “Formação de 

corpora escritos de Goiás – leitura e edição de documentos” e “Em busca da memória perdida: estudos sobre a 
escravidão em Goiás”. 
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Em estudos previamente realizados por nós e outros pesquisadores da mesma temática, 

como Cardoso (2008), Duarte-Silva (2013), Pires (2015), Almeida (2017), Almeida, Amorim 

e De Paula (2017), Paula (2017) verificou-se como as diferentes condições sociais se 

configuravam nos registros da escravidão, tais que escrituras de compra e venda, cartas de 

liberdade, registros de batismos, inventários de bens e outros. Esta pesquisa intenciona dar 

seguimento a esses estudos, provenientes do laboratório retrocitado, partindo do pressuposto 

de que o léxico contido nesses documentos manuscritos nos permite, em certo grau, 

reconstituir a história da população que habitava Goiás em seus oitocentos. 

A análise de nossos dados é de cunho linguístico-histórico, posto que visa a 

compreender diferentes fatores históricos da época em que foram redigidos por meio do 

léxico utilizado na elaboração dos documentos. Deste modo, buscamos, a partir das descrições 

dos sujeitos falecidos nos manuscritos e do acervo lexical utilizado para tal, elaborar 

discussões que abarquem traços importantes da história e da cultura do período em que foram 

escritos, apoiando-nos nas relações que os motivaram historicamente. 

Conforme exposto, essa pesquisa possui como corpus manuscritos do século XIX 

referentes à escravidão no Brasil, mais especificamente no estado de Goiás. Desta forma, sua 

relevância pauta-se na preservação digital e publicação do material e resultados, além de 

trazer à tona estados de língua, com seu arcabouço gramatical, lexical e discursivo da língua 

portuguesa, viabilizando futuros estudos acerca da história da língua no Brasil e outros de 

áreas afins. 

Ademais, os documentos analisados evidenciam importantes fatores históricos, 

culturais, sociais e econômicos do período em que foram registrados, o que nos proporciona 

estudar aspectos da história das práticas escravocratas em Goiás e como elas se deram. Para 

tal, tomaremos por base estudos da Filologia, que buscam compreender as motivações 

históricas e culturais no texto, e da Lexicologia, na perspectiva de que nos arranjos lexicais de 

uma língua é possível encontrar, de modo sistemático, informações históricas. 

A escolha do tema morte, fundamentada nas análises dos manuscritos de óbito e 

sepultamento, motivou-se no trabalho ainda inicial desenvolvido por nós e por outros 

pesquisadores do LALEFIL acerca da dita temática. Dentre os estudos realizados 

previamente, destacam-se aqueles que tratam dos escravos em seus primeiros anos de vida, 

como os que se baseiam em registros de batismo e alforrias de pia2, como também os que 

 
2 Alforrias de pias eram um tipo de alforria empregadas no Brasil escravista, registrada no ato de batismo do 

inocente, geralmente paga por aqueles escolhidos para serem padrinhos, pelo senhor ou pelo pai biológico, 
vide Oliveira-Silva, De Paula e Almeida (2014). 
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tratam dos escravos em idade adulta, como análises de autos de partilha, de escrituras públicas 

de compra, venda e hipoteca. Para mais, escolhemos tratar das dinâmicas da morte em vez do 

ponto de vista da vida porque “a morte nos possibilita conhecer alguns fatores da vida 

diretamente a ela associados” (VIANA, 2008, p. 12).  

Optamos por analisar manuscritos oriundos do estado de Goiás por estarmos inseridos 

nessa localidade geográfica e por ser uma área com estudos ainda em desenvolvimento no que 

tange às práticas escravocratas, o que leva a estimar que parte dos moradores de cidades 

profundamente ligadas a essa história desconheçam os fatos nelas ocorridos. Ademais, 

destacamos a importância de trazer à tona o estado de Goiás nos estudos sobre a escravidão 

no Brasil, uma vez que a mão de obra escrava esteve sempre presente no processo de 

ocupação e criação dos primeiros núcleos urbanos, o qual deriva das bandeiras de exploração 

que buscavam encontrar ouro e outros metais preciosos no sertão ainda pouco explorado. 

Sob a perspectiva geral, nosso principal objetivo consiste em compreender as 

dinâmicas da morte em registros de óbito e sepultamento manuscritos do século XIX em 

Goiás, estabelecendo uma inter-relação entre língua, história e cultura. Especificamente, 

propomos: a) conhecer, sob o ponto de vista lexicultural, e fazer conhecer parte da história da 

escravidão em Goiás, através de documentação secular; b) compreender a construção lexical 

dos registros de óbito e sepultamento de escravizados e ex-escravizados; c) discutir a relação 

constitutiva entre o léxico, a história e a cultura, com base nos dados extraídos do material de 

estudo.  

Para tal, iniciamos nosso percurso metodológico com a leitura acurada dos três (03) 

livros de registros selecionados para este estudo. A partir dessa leitura, elaboramos para cada 

códice um inventário com as principais informações dos falecidos descritos nos registros. O 

inventário se baseia no modelo proposto por Santos e Paula (2014), no trabalho intitulado 

Escravidão em Goiás: mortalidade branca e escrava na Vila de Santa Luzia entre os anos de 

1786 a 1814, e contém dados como: número do documento; fólio em que se localiza no 

códice; data de registro; data do óbito; nome do falecido; características; dono (em caso de 

escravo); idade; estado conjugal; sacramentos; profissão; nome do pai; nome da mãe; motivo 

do óbito; local do enterro; vigário ou pároco responsável pelo registro. Contudo, tais 

informações variam de forma significativa entre os livros de registros, visto que alguns se 

mostram mais detalhados e outros possuem registros parcamente elaborados. 

Após a realização dos inventários supracitados, passamos para a etapa de seleção dos 

manuscritos que compuseram o corpus desta pesquisa, porque não intentamos trabalhar com 
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todos os registros de óbito e de sepultamento contidos nos códices em questão, pois se trata de 

extenso material, totalizando a somatória de 3.261 documentos. Optamos por analisar todos 

aqueles que versam acerca de escravos e ex-escravos, que correspondem a 362 e 99 

documentos, respectivamente.  

Finda a etapa de seleção de material de análise, realizamos a edição semidiplomática 

dos 461 (quatrocentos e sessenta e um) manuscritos selecionados para estudo, a partir de suas 

edições fac-similares. Optamos pela edição semidiplomática justalinear, devido à facilidade 

de comparação entre a edição efetuada e a edição fac-símile na qual nos baseamos, seguindo 

os preceitos das Normas para Transcrição de Documentos Manuscritos para a História do 

Português do Brasil (MEGALE; TOLEDO NETO, 2005). Caracteriza essa edição a intensa 

atenção aos processos de revisão do material editado, a fim de ajustar possíveis equívocos e 

buscar uma transcrição verossimilhante ao documento original. 

Com base nas edições semidiplomáticas dos registros de óbito e sepultamento, 

realizamos um levantamento das unidades léxicas referentes à temática morte, apoiando-nos 

em teorias lexicológicas e fundamentando-nos, especialmente, em Biderman (2001), 

utilizando os conceitos por ela propostos para definição e conceituação dos tipos de unidades 

léxicas inventariadas. Em sua obra Teoria lingüística: teoria lexical e lingüística 

computacional, a autora conceitua lexemas como a designação das unidades léxicas abstratas 

da língua, que “se manifestam, no discurso, através de formas ora fixas, ora variáveis” 

(BIDERMAN, 2001, p. 169). Essas formas, quando aparecem no discurso, são denominadas 

lexias e podem se dividir em lexias simples, unidades constituídas com um único segmento, e 

lexias complexas, unidades formadas por mais de um segmento. 

Partimos, então, para a organização das lexias extraídas dos manuscritos em análise 

em campos lexicais, baseando-nos, principalmente, nas teorias propostas por Coseriu (1977), 

na obra Principios de semântica estructural. Para o autor, os campos lexicais são estruturas 

paradigmáticas e sistemáticas da língua, formadas por conjuntos de unidades lexicais de 

valores semânticos similares, reunidas em uma mesma rede de significação, dentro do sistema 

linguístico. Obtivemos o total de 11 (onze) campos lexicais, denominados: condição sócio-

jurídica; características; causa mortis; morte; rituais mortuários; sacramentos; associação a 

Irmandades; enterro/sepultamento; território; profissão/ocupação; limitações físicas e 

mentais, apresentados e analisados no terceiro capítulo deste trabalho. 

Com o propósito de entender como eram descritos os escravizados e os ex-

escravizados nos registros de óbito e de sepultamento exarados em Goiás no século XIX, 
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correlacionaremos linguagem, língua, cultura e sociedade. Língua e cultura são aspectos 

substanciais na construção da história de uma sociedade, elementos dinâmicos que se 

encontram em contínua mudança, uma vez que se reestruturam a partir das mudanças 

ocorridas no agrupamento social em que se inserem. Partindo dessa inter-relação, somos 

capazes de compreender fatores históricos da época em que nosso corpus de pesquisa foi 

produzido já que a língua é utilizada para se expressar a cultura de uma comunidade e, de 

acordo com De Paula (2007, p. 92), “a cultura só se faz significativa porque intermediada e 

possibilitada por sua realização através da língua”. 

Quanto às concepções de morte e suas representações no Brasil no período aqui 

estudado, embasar-nos-emos em autores como Reis (1991), que a apresenta como uma 

complexa mescla cultural entre os povos que habitavam o país, os quais carregavam suas 

crenças nativas. Em decorrência da colonização portuguesa, o Brasil incorporou a religião 

católica desde o início e “os rituais de bem morrer se fizeram presentes, embora com 

transformações devido às trocas culturais do mosaico que se formara a partir da colonização 

de novos territórios” (VIANA, 2008, p. 60).  

Nesse entremeio, observamos como o uso da língua torna-se importante na hora da 

morte, posto que para os ritos tradicionais serem seguidos fazia-se necessário a pronúncia de 

certas fórmulas da cerimônia fúnebre, conforme Coulanges (2006). Para além da oralidade, a 

importância linguística é vista, também, na elaboração dos registros de óbito e sepultamento, 

prática por vezes de responsabilidade dos padres, que perdurou nos séculos XIX e XX, 

mesmo após a laicização do território brasileiro, em 1890, como expõe Morais (2015). 

Entretanto, os registros de sepultamento que serão aqui analisados expressam uma 

particularidade que contrapõe esta prática, uma vez que neles encontramos manuscritos de 

punhos diferentes seguidos da rubrica de um mesmo vigário. 

Quanto à sua organização, esta dissertação se divide em três partes, sendo a primeira 

intitulada O corpus e sua contextualização, em que descrevemos de maneira breve o contexto 

escravocrata brasileiro e suas práticas na região que hoje abrange o estado de Goiás, assim 

como a história da ocupação dessa localidade. Para além, discorremos acerca dos livros de 

registro dos quais se originaram nosso corpus de pesquisa, justificando a escolha dos registros 

analisados; discutimos conceitos e saberes filológicos, perpassando as normas que nos 

guiaram na edição semidiplomática justalinear de cada manuscrito; e apresentamos, ao final 

do capítulo, todas as edições realizadas, em conjunto com suas reproduções fac-similares. 
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Na segunda parte, de título O bem morrer: a morte como ritual, apresentamos 

brevemente alguns apontamentos acerca do catolicismo popular brasileiro e a relação entre 

catolicismo e escravidão brasileira, abordamos algumas concepções de morte, com enfoque 

em determinados rituais e as relações destes com a linguagem e a língua, além de discutir de 

que maneira linguagem, língua, cultura e sociedade se complementam e estão interligadas na 

formação, manutenção e perpetuação da história de uma sociedade.  

A terceira seção se dedica aos saberes lexicológicos e se intitula O olhar lexical: 

teoria e análise. Nela, discorremos acerca dos autores e das teorias que nos servem como 

suporte teórico para a seleção das lexias arroladas para a composição dos campos lexicais e 

sua análise; apresentamos os campos lexicais, distribuídos em quadros contendo as lexias e 

suas devidas abonações e os analisamos, de maneira a compreender aspectos históricos, 

culturais e linguísticos do período brasileiro compreendido no século XIX, especificamente 

no que tange às relações e às práticas escravocratas que por muito aqui perduraram.   
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PARTE I – O CORPUS E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Na primeira parte deste trabalho, abordamos o período histórico em que os 

documentos analisados foram exarados e pormenorizamos as características dos códices de 

que foram extraídos os manuscritos que nos serviram como corpus de pesquisa. 

Na seção inicial, intitulada Breves considerações acerca da escravidão no Brasil, 

discutimos de maneira sucinta o contexto da escravidão brasileira, com ênfase na região que 

hoje constitui o estado de Goiás, haja vista que os livros de registros aqui trabalhados são 

provenientes de três cidades goianas, à época denominadas Santa Luzia, Cidade do Bonfim e 

Nossa Senhora da Penha do Corumbá, que atualmente correspondem às cidades de Luziânia, 

Silvânia e Corumbá de Goiás, respectivamente. Para tanto, tratamos, também, da história da 

ocupação de Goiás e suas circunstâncias, enraizadas na escravização de povos indígenas, 

africanos e seus descendentes.  

Na seção seguinte, apresentamos nosso objeto de pesquisa, caracterizando brevemente 

cada livro de registro com informações como: datação, quantidade de documentos exarados, 

pároco ou vigário responsável por sua elaboração, entre outros. Ressaltamos que este estudo 

não intenta analisar todos os registros identificados nos códices citados. Portanto, 

apresentamos, também, os manuscritos selecionados para análise. 

No tópico denominado Do fazer filológico: apontamentos teóricos, discorremos acerca 

dos fundamentos filológicos os quais nortearam as edições dos registros de óbito e de 

sepultamento aqui estudados, apresentando diferentes tipos de edições para, então, 

justificarmos nossa escolha ante a edição semidiplomática justalinear, baseadas nas técnicas 

de leitura e edição de manuscritos, publicadas por Megale e Toledo Neto (2005). Na 

sequência, temos as edições semidiplomáticas justalineares em conjunto com suas versões 

fac-similares, divididas pelo número do códice a qual pertencem e subdivididas em 

numeração arábica por ordem crescente.  

 

1.1 Breves considerações acerca da escravidão no Brasil 

 

Neste tópico, discorremos acerca do contexto escravocrata vigente no Brasil durante 

os séculos XVI e XIX, abordando, de maneira sucinta, a história da ocupação do estado de 

Goiás, o qual possui raízes interligadas ao período escravocrata brasileiro. 
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Libby e Paiva (2005), em sua obra A escravidão no Brasil: relações sociais, acordos e 

conflitos, expressam que não há como determinar quando e/ou onde o primeiro escravo 

africano teria desembarcado em terras brasileiras, acontecimento possivelmente ocorrido em 

alguma das regiões que hoje formam os estados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, nos 

primeiros momentos do século XVI. 

Contudo, sabe-se que o modelo de escravização vigente no Brasil entre os séculos XVI 

e XIX não era inédito, uma vez que práticas de escravidão humana existiam há muito, 

inseridas em civilizações antigas, como nos povos Assírios, Egípcios, Judeus, Gregos e 

Romanos, baseadas, principalmente, nos parâmetros das guerras, uma vez que “a escravidão 

antiga achava sua escusa no direito do vencedor em guerras internacionais” (MALHEIRO, 

2008, p. 38).  

Na sociedade romana, por exemplo, havia determinados modos legítimos de se 

escravizar outrem, para além dos prisioneiros de guerra, como: o roubo em flagrante, em que 

o ladrão era castigado e entregue ao ofendido como escravo; o acúmulo de dívidas, que levava 

o devedor a ser vendido como escravo pelo credor; o nascimento, no caso de filhos de 

mulheres já escravas, visto que o ventre e seu fruto seguiam a condição sócio-jurídica 

escravizada da mãe; atos de ingratidão de escravos já libertos, atitude passível de 

reescravização, entre outros, conforme expressa Malheiro (2008). Esses escravos de guerras e 

camponeses endividados eram, em sua maioria, brancos e sua mão de obra era empregada na 

agricultura comercial, nos transportes marítimos, na mineração e em outros ofícios artesanais, 

conforme expressam Libby e Paiva (2005).  

Ainda que com o enfraquecimento e a derrocada das sociedades acima mencionadas a 

escravidão nas comunidades europeias tenha se tornado pouco usual, esta não desapareceu por 

completo (LIBBY; PAIVA, 2005); esse sistema, então, foi implementado no Brasil desde sua 

ocupação, com sua estrutura devidamente adaptada. Não houve, neste território, uma lei única 

que tenha determinado os limites da escravidão, como dissertam Mattos e Grinberg (2018). A 

legislação vigente em Portugal era, consequentemente, válida em todos os territórios de 

domínio português, incluindo-se aí o Brasil. Esta se baseava no Livro das Ordenações 

Filipinas (ALMEIDA, 1870) e exprimia a noção de escravidão como prática comercial, além 

de caracterizar o escravo como coisa e pessoa ao mesmo tempo, sendo ele coisa enquanto 

propriedade de um senhor ou senhora, privado de direitos e vontade, e pessoa enquanto 

sujeito responsável por seus atos, passível de processos penais por crimes que viesse a 

cometer, de acordo com as autoras supracitadas.   
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A instalação da colônia portuguesa em solo brasileiro, com vistas ao rápido 

crescimento econômico local, trouxe consigo a necessidade de mão de obra estável e barata, 

as quais não se poderiam preencher com trabalhadores livres, conforme Vainfas (1986), uma 

vez que carecia de um grande contingente de imigrantes e de meios metálicos de pagamento. 

Por ser inviável o emprego de mão de obra livre, as formas de trabalho compulsório ganharam 

seu espaço em meio ao desenvolvimento territorial, aplicadas tanto às populações nativas 

quanto aos africanos traficados e aos seus descendentes. 

Durante as primeiras décadas do século XVI até seu último quartel, a necessidade de 

mão de obra foi suprida pela escravização nativa, dos povos que habitavam o litoral e as 

regiões próximas à costa, denominados índios pelos portugueses, de acordo com Libby e 

Paiva (2005) e Vainfas (1986). Essa mão de obra foi de suma importância para o crescimento 

da economia colonial, posto que foi responsável pela implantação do complexo açucareiro no 

Brasil. Entretanto, mostrou-se insatisfatória em determinados aspectos, uma vez que a 

população nativa brasileira não acompanhava as demandas de trabalhos; o contato com povos 

provenientes de outras regiões desencadeou epidemias fatais; a destribalização, oriunda dos 

processos escravistas, desestruturava os núcleos dos povos indígenas, impedindo sua 

reprodução e, consequentemente, a formação de novos escravos aptos ao labor; as rebeliões e 

os ataques causadas pelos povos indígenas, em vantagem por serem conhecedores da região; 

as fugas para regiões interioranas, ainda não exploradas pelos portugueses (VAINFAS, 1986). 

Ainda assim, esse tipo de escravização continuou vigente até a chegada dos jesuítas 

em solo brasileiro, o que levou colonos e religiosos a um embate do qual resultou uma lei, 

promulgada em 30 de julho de 1609, a qual decretava liberdade aos índios (VAINFAS, 1986). 

Posteriormente, em 21 de abril de 1702, tem-se ainda a publicação da Carta Régia ao 

governador do Maranhão, a qual proibia a manutenção de cativeiros indígenas, porém, 

permitia sua administração por tempo limitado, autorizando, de maneira eufêmica, a 

continuidade da exploração nativa, conforme expressa Salles (1992, p. 216). Xavier (2010, p. 

470, grifo da autora) esclarece que “a condição para a administração dos índios era que eles 

fossem bem tratados e remunerados”, determinação não respeitada pelos então 

administradores e, mesmo proibidas, as práticas de escravização e exploração indígenas 

perduraram até o século XIX. 

Libby e Paiva (2005) pontuam a resistência dos senhores de engenho e plantadores de 

cana à aquisição de escravos negros, capturados em terras africanas, importados e vendidos 

em leilões em terras brasileiras. Essa resistência se dá devido ao alto preço cobrado por 



25 
 

africano, em decorrência de seus custos de importação. Salles (1992, p. 56) aponta que “[...] 

um africano guiné3 valia o preço de quatro cativos indígenas, de trinta e duas cabeças de gado 

vacum e vinte de cavalar”, fator que contribuiu para a alta média de escravos indígenas e para 

o esforço colonial na obtenção desse tipo de mão de obra. 

Apesar da resistência senhorial, Mattoso (2003), no livro intitulado Ser escravo no 

Brasil, destaca o cultivo de cana-de-açúcar nas regiões de Pernambuco, Bahia e Rio de 

Janeiro como oportunidade significativa para a importação de mão de obra africana para o 

Brasil. Este movimento posteriormente foi intensificado com o descobrimento do ouro e de 

outros metais preciosos no século XVIII, uma vez que “o desenvolvimento das colônias e o 

progresso do tráfico negreiro ligam-se intimamente” (MATTOSO, 2003, p. 20). Ademais, 

Schwartz (2018, p. 218) afirma que “os africanos eram considerados trabalhadores melhores, 

menos propensos a fugir e menos suscetíveis a doenças”, a despeito de seu valor elevado. 

Entretanto, faz-se mister ressaltar que 

 
Não existiu, pois, primeiro o cativeiro indígena e só depois a escravidão 
africana, como se tais sistemas correspondessem a uma transição paulatina, 
ou seja, um grupo desaparecendo com a chegada de outro. Na verdade, na 
montagem dessa sociedade escravista, coexistiram o trabalho compulsório de 
indígenas, africanos e dos filhos destes (SCHWARCZ; GOMES, 2018, p. 
23).  

 

Desta maneira, a tendência econômica das regiões litorâneas baseou-se na coexistência 

progressiva da escravização nativa e da importação de escravos africanos, entre os séculos 

XVI e XVII, o que contribuiu para a disseminação do tráfico transcontinental, até a 

prevalência da mão de obra africana. Não houve, portanto, uma “cronologia da transição” 

entre a mão-de-obra escravizada indígena e africana, e a entrada dos escravos africanos no 

Brasil não se deu de maneira uniforme em todo território, uma vez que dependia de fatores 

externos, tais como o potencial econômico da Colônia, do tipo de trabalho exigido do escravo, 

das condições epidemiológicas locais, do poder do Estado e da Igreja e também da 

proximidade de cada região com o sistema mercantil atlântico, consoante Schwartz (2018). A 

demanda tornou-se abundante, o que levou o Brasil a ter a maior população escrava entre os 

países que adotaram esse tipo de prática (LIBBY; PAIVA, 2005).  

Como consequência dessa nova organização econômica e social, os portugueses que se 

estabeleceram em território brasileiro atuavam no abastecimento constante de mão de obra 

 
3 Africanos provindos da região entre a terra dos Negros, o mar Atlântico, os reinos do Congo e a Serra Leoa, 

consoante Bluteau (1728). 
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negra proveniente de terras africanas, principalmente Angola que, entre os séculos XVII e 

XVIII, tornou-se a maior base exportadora de escravos para o Brasil. Os principais portos de 

desembarque dos escravos traficados localizam-se nos estados da Bahia e de Pernambuco, nas 

cidades de Salvador e Recife, respectivamente, consoante Mattoso (2003). 

Apesar do grande crescimento econômico atrelado à importação de mão de obra 

africana cativa, a população brasileira atravessou um processo de proibição do comércio 

negreiro exterior, movido por fatores políticos, econômicos e sociais oriundo, principalmente, 

da Inglaterra, grande expoente econômico mundial. Esse movimento culminou na 

promulgação do tratado que proibia o comércio transatlântico de escravos estrangeiros de 

países acima do norte do Equador para o Brasil, em 1831, conforme expressa Mattoso (2003). 

Essa lei, exarada em 07 de novembro de 1831, foi proposta por Felisberto Caldeira 

Brant Pontes de Oliveira Horta, conhecido como Marquês de Barbacena (1772-1842), 

conselheiro do Estado no período político em questão, e declarava como livres os escravos 

vindos de fora do Brasil, impondo penas aos importadores dos mesmos escravos. Apesar de 

sua instauração como a primeira lei nacional a combater e proibir o tráfico internacional de 

escravos, de acordo com Mamigonian e Grinberg (2018), ficou popularmente conhecida como 

“lei para inglês ver”, por ter sua criação vinculada às tentativas de sanar a pressão política 

exercida pela Inglaterra.  

Ilicitamente, o tráfico brasileiro dirige-se para a África Oriental, tendo Moçambique, 

outra colônia portuguesa, como seu novo centro de importação e, como consequência dessa 

proibição, o número de africanos comerciados para o Brasil se intensificou nas décadas 

seguintes, em uma tentativa de abastecimento do mercado enquanto ainda fosse possível, o 

que gerou uma média anual de 60 mil escravos importados entre 1826 e 1829 

(MAMIGONIAN; GRINBERG, 2018).  

Diversas apreensões em embarcações clandestinas, nos portos ou já em terra, 

aconteceram até a proclamação da Lei nº 581, de 04 de setembro de 1850, comumente 

conhecida como Lei Eusébio de Queirós, a qual reforça a repressão do tráfico de africanos. 

Tal lei, nomeada em referência ao seu autor, o senador e ministro da Justiça do Brasil Eusébio 

de Queirós Coutinho Matoso da Câmara (1812-1868), previa a apreensão de embarcações 

brasileiras as quais fossem encontradas em portos, enseadas, ancoradouros ou mares 

territoriais do Brasil tendo a bordo escravos, ou que possuíssem sinais de tráfico de escravos. 

Instituiu-se que toda a tripulação seria acusada do crime de pirataria e os escravos capturados 

nessas situações seriam reexportados para seus portos de origem. Entretanto, Alencastro 
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(2018) aponta que, apesar da data estabelecida com a supradita lei para o fim do tráfico 

internacional de escravos, 6.900 africanos cativos desembarcaram clandestinamente no Brasil 

entre os anos de 1851 e 1856.  

No geral, Mattoso (2003) estima que entre a segunda metade do século XVI e 1850, 

com a Lei Eusébio de Queirós, foram traficados para terras brasileiras entre 3.500.000 e 

3.600.000 escravos africanos. Outros estudos – como aqueles encontrados no site Slave 

Voyages, que reúne um memorial digital acerca do comércio de escravos no mundo, 

disponibilizando um banco de dados do tráfico transatlântico de escravos, uma base de dados 

do comércio interamericano de escravos, um banco de dados contendo nomes africanos, 

idade, sexo, origem, país e locais de embarque e desembarque de escravos traficados, além de 

diversos manuscritos relacionados ao período da escravidão negra –, dão conta de que só na 

Bahia mais de 1.700.000 africanos teriam sido importados na condição de escravos.  

Mattoso (2003) expressa que esses números apresentados se baseiam em dados 

incompletos. Parte desta dificuldade pode se pautor em dois motivos: (i) o difícil acesso a 

fontes sobre saída e chegada dos escravos em território brasileiro, tendo sido algumas pouco 

preservadas e outras até mesmo destruídas; (ii) a falta de registros sobre o número real de 

mortes (em trânsito e já em trabalho no Brasil) que ocorreram no período em questão (séculos 

XVI-XIX), com vistas a mascarar a quantidade de escravos que de fato aqui entravam, entre 

outras manipulações de dados utilizadas por tripulações que traficavam ilegalmente africanos 

para comercializá-los como mão de obra escrava. Ao pensarmos os dados quantitativos 

específicos da Capitania de Goiás, local de origem dos registros de óbitos e sepultamentos 

utilizados como corpus de análise neste trabalho, Paula (2017, p. 94) aponta que “[...] são 

escassos e, quando existentes, não são conclusivos. No tocante à população dos arraiais e 

freguesias, são, ainda, mais incompletos”. 

Após a promulgação da lei supracitada, fez-se necessário encontrar outros meios de se 

obter nova mão de obra escrava, posto que, conforme exposto anteriormente, esta era mais 

viável que a oferecida por trabalhadores livres. Havia a possibilidade de reprodução natural 

entre os cativos africanos, estimulada pelos senhores possuidores de escravos, principalmente, 

em decorrência da antiga lei romana partus sequitur ventrem, a qual estabelecia que os filhos 

de mulheres escravas carregariam a mesma condição sócio-jurídica da mãe (MACHADO, 

2018). 

Entretanto, estabelecer um relacionamento conjugal e, consequentemente, conceber 

filhos era atividade por vezes evitada entre os escravizados. Machado (2018) discorre acerca 
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das dificuldades femininas oriundas do casamento e da reprodução, pois isso significaria uma 

jornada dupla de trabalho, além da submissão dobrada: a mulher serviria ao senhor e, também, 

ao marido. Para além, a autora ressalta o desejo de mulheres escravizadas a não reproduzir, o 

que as levava a fazer uso de estratégias contraceptivas, realizar abortos e infanticídios, 

utilizando seus corpos como meio de resistência à propagação da escravização. Nos 

documentos manuscritos que serão analisados por nós nos próximos capítulos deste trabalho, 

é possível notar a expressiva quantidade4 de óbitos de recém-nascidos e crianças no estado de 

Goiás. No entanto, não há a especificação de suas causas mortis, dificultando, assim, a análise 

dos dados obtidos. 

Apesar disso, muitas escravas davam à luz a crianças também escravas, e Machado 

(2018) pontua que apenas em 1869 foi proibida a venda separada de mães e filhos menores de 

quinze anos, o que contribuía para a construção de laços familiares mais próximos entre a 

população escrava brasileira, possivelmente de forma propositada pelos seus donos, pensando 

na criação de famílias inteiras trabalhando para si. Antes disso, porém, já se fazia prática 

recorrente entre alguns senhores a não separação de pais e filhos ou famílias de escravos 

completas, uma vez que isso poderia gerar revoltas, fugas e outros tipos de rebeliões.  

Contudo, a autora salienta que a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 28 de 

setembro de 1871, “[...] voltou a colaborar parar separar mães e filhos, uma vez que a 

autoridade parental se manteve nas mãos dos senhores.” (MACHADO, 2018, p. 340). Esta lei 

dava a condição de livre aos filhos de escravas que nascessem após a data de sua publicação. 

Entretanto, consta em seu Art.1º, § 1º, a descrição de que: 

 
Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a autoridade dos senhores de 
suas mãis, os quaes terão obrigação de crial-os e tratal-os até a idade de oito 
annos completos.  Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãi 
terá opção, ou de receber do Estado a indemnização de 600$000, ou de 
utilisar-se dos serviços do menor até a idade de 21 annos completos 
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1871). 

 

Desta forma, observamos que, apesar de adquirirem a condição de livres no 

nascimento, os filhos das escravas continuariam a pertencer a um sistema de servidão, posto 

que os senhores ainda possuiriam autoridade sobre eles. 

 
4 Para se ter uma ideia da quantidade mencionada, no livro de registros de sepultamento do Arraial de Bomfim 

foram registradas aproximadamente 207 mortes de crianças, considerando o intervalo de idade entre uma hora 
e doze anos. No livro registros de óbito da Freguesia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá, foram 
registrados 260 óbitos de crianças, considerando o mesmo intervalo de idade proposto para o livro de Bonfim. 
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Outro meio de se obter mão de obra escrava após a proibição do tráfico internacional 

foi a instauração do tráfico interno. Klein (1987) explicita que a movimentação de escravos 

dentro do território brasileiro, apesar de existente durante todo o período de tráfico 

internacional, ocorreu de maneira massiva após sua proibição, ainda que seu volume não fosse 

tão grande quanto o do tráfico interatlântico. O autor subdivide o tráfico interno em dois 

grupos: tráfico inter-regional, com enfoque em escravos adultos especializados para Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo; tráfico intra-regional, que incluía escravos jovens e não 

especializados, saídos de zonas decadentes para outras mais desenvolvidas. Para além da 

distribuição interna da mão de obra cativa, Mattoso (2003) também aponta que após a 

abolição do tráfico internacional, alguns senhores passaram a cuidar melhor da saúde de seus 

escravos, especialmente os escravos que trabalhavam nas grandes fazendas de café, locais em 

que os abonados produtores chegavam a manter um médico residente, evitando assim a perda 

de seu instrumento de trabalho. 

Libby e Paiva (2005) expõem que no Brasil de XIX muitos se mostravam contrários à 

perpetuação da escravidão e, por volta de 1885, a utilização de mão de obra escrava 

concentrava-se nas províncias do centro-sul do Brasil. Ao pensarmos pela via jurídica, foram 

necessárias quatro (4) leis para dar fim à escravização de africanos e de seus descendentes no 

Brasil,  a saber: a Lei Eusébio de Queirós (1850), proibindo a chegada de novos africanos em 

território brasileiro; a Lei do Ventre Livre (1871), que garantia a condição de livre aos filhos 

de escravas que nascessem após a data de sua promulgação; a Lei dos Sexagenários (1885),  

que garantia a liberdade aos escravos com idade de 60 anos ou mais e, por fim, no lento 

processo de abolição da escravatura no país, em 13 de maio de 1888 foi sancionada a Lei 

Áurea, promulgada pela Princesa Imperial Regente Isabel Cristina Leopoldina Augusta 

Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon-Duas Sicílias e Bragança (1846-1921). Deste 

modo, chegou-se ao fim o último regime escravista ainda vigente nas Américas, o qual 

perdurou por mais de 350 anos (LIBBY; PAIVA, 2005). 

 

1.2 Goiás: descobrimento e ocupação5. 

 

 
5 Apesar de entendermos que desbravamento supõe uma espécie de civilização, de alguém ou de um lugar bravo; 

que ocupação sugere fixar-se em um lugar absolutamente desocupado por outras pessoas até então; que 
povoamento supõe povoar uma área antes inabitada e que descobrimento sugere que o descobridor seja o 
primeiro a estar no lugar descoberto, pela ausência de outras fontes teóricas em um ou outro momento do texto 
usaremos estes termos para nos referir à chegada de colonizadores para a empreitada da exploração dos 
recursos naturais e humanos na região do que hoje se configura o estado de Goiás.  
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Alencastre (1979), em obra intitulada Anais da província de Goiás, expressa que não 

há comum acordo entre historiadores e cronistas acerca da época exata do descobrimento de 

Goiás. No entanto, pode-se afirmar que sua descoberta se deu em decorrência das bandeiras 

empenhadas pelos paulistas nas margens do rio Araguaia, ação atestada em numerosos 

documentos oriundos dos séculos XVII e XVIII.  

Ainda que as bandeiras paulistas tivessem revelado a extensão de terra em que hoje se 

localiza o estado de Goiás, sua ocupação não foi imediata. Palacín e Moraes (2008) pontuam 

que o povoamento da região supradita foi ocasionado pelo descobrimento de inúmeras minas 

de ouro no século XVIII, sendo sua ocupação irregular e instável. Polonial (2013) corrobora 

com essa assertiva ao explicitar que, apesar das viagens dos bandeirantes e dos jesuítas pelo 

território goiano, estes últimos em missões de capturas de índios para evangelização, nenhum 

deles fixava-se na terra. Assim, em um primeiro momento, Goiás foi ocupado apenas pelos 

povos indígenas pré-existentes, cenário que se transformou posteriormente com a descoberta 

dos veios auríferos no século XVIII. 

Acerca das bandeiras que percorreram o território goiano, convencionou-se atribuir 

àquela liderada por Bartolomeu Bueno da Silva (1672-1740), alcunhado por índios como 

Anhanguera, a autoria do descobrimento de Goiás, uma vez que, a partir daí, descobriram-se 

os primeiros veios auríferos goianos, dando início ao processo de povoamento territorial 

(CASTRO, 2009). Entretanto, a prática de atribuir o descobrimento a Bueno “[...] não 

significa que ele fosse o primeiro a chegar na região, mas sim que ele foi o primeiro a ir a 

Goiás com intenção de se fixar nas terras” (PALACÍN; MORAES, 2008, p. 20).  

A bandeira organizada por Anhanguera visava, desde o início, ao descobrimento de 

minas e veios auríferos no território localizado entre Minas Gerais e Mato Grosso, uma vez 

que em ambos foram encontradas minas lucrativas. Palacín e Moraes (2008) apontam que 

havia, aproximadamente, 150 membros no grupo liderado por Bueno, número elevado para a 

faixa de 500 ao incluírem os escravos, os índios e alguns pretos não escravizados.  

Percebemos, então, a presença do escravo no território goiano desde as bandeiras que 

deram origem à sua ocupação. Mattoso (2003) pontua que a descoberta e a exploração do 

ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, resultaram em uma nova demanda de mão de 

obra escrava, elevando, assim, o tráfico de africanos. Com as novas descobertas em Goiás não 

foi diferente e a lida nas minas aumentou, significativamente, a demanda de mão de obra 

cativa. 
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Castro (2009) aponta que a descoberta do ouro em terras brasileiras ocasionou em uma 

nova forma de povoamento urbano do Brasil Colônia. Em um primeiro momento, entre os 

séculos XVI e XVII, os núcleos urbanos brasileiros desenvolviam-se com base na economia 

agrícola. Com o advento do ouro, novos núcleos urbanos surgiram, agrupando grandes 

parcelas populacionais em um novo ritmo de vida social. Esses núcleos urbanos eram, ainda, 

organizados a partir do edifício religioso, sempre acompanhados de capelas e outras estruturas 

que remetiam à fé dos novos ocupantes. Boaventura (2007, p. 137) explicita que “a formação 

territorial da Capitania de Goiás esteve também diretamente relacionada à vigência do 

padroado no Brasil, iniciado nos primórdios da colônia e vigindo até a proclamação da 

República”. 

A autora destaca a relação intrínseca entre o catolicismo que chegou a terras brasileiras 

e o processo de ocupação de novos territórios: 

 
Este era o procedimento habitual dos colonos católicos diante do inóspito e 
desconhecido sertão: abençoar a nova terra com o soerguimento de símbolos 
cristãos em locais adequados, próximos aos possíveis caminhos, antes 
mesmo de se dar início aos trabalhos que efetivamente só começariam a 
partir da partilha das datas minerais. Naquele mesmo local da cruz, 
provavelmente, se ergueria a primeira capela, a qual levaria o nome do santo 
do dia da fundação ou do orago da preferência do grupo, confirmando a 
posse e demarcação da terra e a constituição de uma população que iria 
cercá-la. Prosperando os incipientes arraiais e, obviamente, aumentando o 
número de seus habitantes, outros agrupamentos sociais se formariam, 
solicitando novas igrejas para abrigar as mais diferentes associações leigas, 
suas devoções, reuniões dos irmãos, festas, sepulturas, além de obter o 
respeito e o devido reconhecimento social (BOAVENTURA, 2007, p. 156). 

 

Assim, podemos depreender que aspectos religiosos sempre estiveram presentes, 

desde a fundação das primeiras vilas e arraiais de Goiás. 

O primeiro núcleo urbano fundado por Anhanguera em solo goiano foi o Arraial de 

Nossa Senhora de Sant’Anna, na região próxima ao Rio Vermelho, posteriormente 

denominada Vila Boa, capital da capitania/estado por cerca de 200 anos, até a construção de 

Goiânia, em 1930 (PALACÍN; MORAES, 2008; POLONIAL, 2013)6. Nas margens dos rios 

com ouro de aluvião desenvolviam-se novas aglomerações, em decorrência do garimpo, e 

assim surgiram os arraiais de Barra, Ferreiro, Anta, Ouro Fino e Santa Rita, conforme 

expressa Palacín (1972).  

 
6 Em decorrência de seu descobrimento, Goiás pertenceu à capitania de São Paulo até 1749, quando se tornou 

capitania independente. 
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Deste modo, três importantes zonas foram povoadas em Goiás durante o século XVIII, 

a primeira abarcando Santa Cruz, Santa Luzia (da qual provém um livro de registro de óbito 

analisado neste trabalho), Meia Ponte, Jaraguá, Vila Boa e outros arraiais adjacentes; a 

segunda abrangendo Traíras, Água Quente, São José, Santa Rita, Muquém e outros; e a 

terceira compreendendo Arraias, São Félix, Cavalcante, Natividade e Porto Real (PALACÍN; 

MORAES, 2008). 

Salles (1992) aponta que, na década seguinte, novas minas foram descobertas, 

originando os núcleos populacionais de Bonfim (região da qual advém o livro de registro de 

sepultamento analisado neste trabalho) e Tesouras. Na imagem abaixo, é possível ter uma 

noção mais ampla das vilas e dos arraiais empreendidos em Goiás durante seu período 

aurífero. Destaca-se a proximidade de Santa Luzia, Bonfim e Corumbá, regiões nas quais 

foram exarados os livros de registro de óbito e sepultamento que serão posteriormente 

analisados neste trabalho. 

Cabe ressaltar que a escolha por trabalhar com documentos de óbitos e sepultamento 

destas três localidades se deu movida porque nossa pesquisa avança em descrição e análise de 

materiais de estudos prévios de outros pesquisadores (DE PAULA, 2013; PAULA, 2017; DE 

PAULA; XAVIER; PAULA, 2015; DE PAULA; AMORIM, 2018). Em que pese não serem 

os primeiros núcleos de povoamento e de escravização em Goiás, arquivos dessas cidades, 

que fazem parte das mesorregiões leste e sul goianas, contam com vasta documentação a 

respeito do tema. 
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Figura 1- Mapa das vilas e arraiais do ouro no estado de Goiás. 

 
Fonte: Salles (1992, p. 94). 
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Figura 2 - Detalhes nas regiões das quais se originam os registros de óbito e sepultamento. 

 
Fonte: Salles (1992, p. 94, com edição nossa). 

 

Contudo, a época do ouro em Goiás foi breve, apesar do incentivo dos governadores 

da capitania de Goiás a novas expedições em busca de minas produtivas. Palacín (1972, p. 13) 

assim ilustra as fases do ciclo do ouro, experienciadas no território goiano: “[...] 

descobrimento, um período de expansão febril, caracterizado pela pressa e semi-anarquia; 

depois, um breve, mas brilhante período de apogeu, e, imediatamente, quase sem transição, a 

súbita decadência, prolongada, as vêzes, como uma lenta agonia”. Coelho (1997) pontua que, 

quanto mais escasso o ouro se tornava, mais a situação econômica da capitania se tornava 

crítica e decadência era palavra comumente encontrada em documentos oficiais e 

reclamações procedentes da população goiana.  

A técnica rudimentar empregada na extração aurífera, a qual explorava apenas o ouro 

de aluvião encontrado às margens dos rios, dificultou a exploração das jazidas já existentes e 

as novas descobertas cessaram, ainda que o ouro de Goiás tenha sido o último a ser explorado, 

esgotando-se antes das Minas Gerais, mesmo com seus processos exploratórios vigentes por 
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mais de um quarto de século (PALACÍN; MORAES, 2008; POLONIAL, 2013; COELHO; 

1997).  

A exportação do ouro extraído na região contribuiu para o declínio aurífero e 

econômico goiano, uma vez que a falta de acúmulo de capital impossibilitou a estruturação de 

uma economia estável, segundo Polonial (2013). O autor também ressalta que, durante o 

período de exploração aurífera em Goiás, a agricultura e a pecuária não foram prioridade, uma 

vez que toda a força de trabalho era destinada à exploração. Salles (1992) justifica a 

despreocupação quanto à agricultura e à pecuária pelos mineiros7 que exploravam a capitania, 

uma vez que suas intenções visavam ao rápido enriquecimento para, em seguida, deslocarem-

se para o litoral, região economicamente mais bem desenvolvida. Alguns autores pontuam, 

ainda, a existência de leis que proibiam o desenvolvimento de engenhos de açúcar e a criação 

de muares em regiões de exploração aurífera, visando, assim, à total atenção dos mineiros e 

dos escravos que para eles trabalhavam na extração do ouro goiano. 

Com a rarefação do ouro nas minas goianas, o governo português passou a incentivar 

o desenvolvimento da agricultura na região, como expressam Palacín e Moraes (2008), 

caminho já percorrido pelos mineiros que permaneceram na capitania após a decadência 

aurífera, dedicando-se a agricultura de subsistência e pequenas criações de gado. Deste modo, 

percebemos que, com a crise do ouro, a economia de Goiás passou a fundamentar-se naquela 

de subsistência, alicerçada na agricultura e na pecuária (POLONIAL, 2013).  

Entretanto, Coelho (1997) salienta que a não-preocupação do mineiro com a 

agricultura e a pecuária não significa que estas foram completamente inexistentes em Goiás 

durante o período aurífero, uma vez que houve plantações de subsistência e criações em 

pequenas escalas com vistas a abastecer os mineiros e seus escravos, contudo, sem serem 

vistas como uma alternativa econômica. Paula (2017) explicita que os documentos utilizados 

para a construção de sua pesquisa apontam para a coexistência dessas atividades (mineração, 

agricultura e pecuária) desde a montagem dos primeiros arraiais mineradores, ainda que essas 

produções não fossem suficientes para suprir as demandas locais, complementada com 

carregamentos vindos dos portos do Rio de Janeiro, da Bahia e de outras capitanias. 

Assim como na exploração do ouro, a mão de obra escrava foi de extrema importância 

no cultivo do solo. Para além, a mão de obra escrava foi também utilizada em serviços 

domésticos, na fabricação de artesanato para consumo local, como tecelagem de algodão e 

 
7 Faz-se mister esclarecer que mineiro, a essa época, não se referia àqueles que trabalhavam nas minas, mas aos 

donos das lavras e dos escravos que a exploravam, conforme expressa Palacín (1972).  
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produção de objetos de cerâmica, na destilaria de aguardente, nas fábricas de açúcar e no 

transporte, consoante Salles (1992). 

Palacín e Moraes (2008) apontam que, no aspecto social, a distinção entre livres e 

escravos era fundamental. Segundo os autores, “no início da colonização das minas os 

escravos predominaram em número; com a decadência da mineração, havia menos escravos 

que os livres. A população, contudo, continuou composta por negros e mulatos na sua 

maioria” (PALACÍN; MORAES, 2008, p. 47). 

O primeiro registro oficial que se tem sobre a quantidade de escravos em Goiás são os 

dados da capitação de 1736, conforme Palacín e Moraes (2008). Neste ano, cerca de dez anos 

após o início da exploração aurífera goiana, registram-se aproximadamente 12.000 escravos 

adultos. Em 1750, este número eleva-se para 20.000, atingindo 24.000 em 1823, dentre um 

total de 61.000 habitantes. No início do século XIX, a população escrava decresce em solo 

goiano, segundo Polonial (2013). Aproximadamente 60% da população que ocupava o 

território era livre, em decorrência da crise econômica desencadeada após a queda da 

exploração aurífera, o que acarretou na mobilidade escrava para o litoral, para atuarem na 

produção açucareira (MATTOSO, 2003). A população mestiça também foi peça fundamental 

na ocupação do território goiano, consoante Polonial (2013). A exemplo, em 1804, contavam-

se 31% de mulatos e apenas 14,5% brancos.  

Apesar da forte presença do escravo em solo goiano desde o momento de seu 

descobrimento, com a bandeira organizada por Anhanguera, Palacín e Moraes (2008) 

pontuam que a abolição da escravidão, em 1888, não afetou profundamente a vida econômica 

estabelecida em Goiás, uma vez que a mão de obra escrava, no final do século XIX, já não 

desempenhava papel principal, sendo aos poucos substituída pelo trabalho livre (POLONIAL, 

2013). 

Vale ressaltar que grande parte das vilas e arraiais fundados em Goiás durante o 

período de exploração aurífera teve como duração apenas o ciclo do ouro, arrefecendo ainda 

no século XVIII, deixando um rastro de ruínas ao serem abandonados. São poucos núcleos 

urbanos que conseguiram sobreviver à queda econômica estimulada pelo declínio do ouro. O 

arraial de Vila Boa, capital da capitania de Goiás, manteve-se com suas funções 

administrativas e burocráticas; Meia Ponte também se manteve devido ao seu fluxo de 

estradas que interligavam a capitania a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Vila 

Boa e Cuiabá, além de dedicar-se à agricultura e ao comércio de exportação, fundamentado 

no algodão, no fumo, no café e nos derivados na cana-de-açúcar; Santa Luzia, região na qual 
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foi exarado um dos livros de registro de óbito que aqui analisamos, também se sustentou 

através da exportação de peles e doces cristalizados, em especial o feito de marmelo 

(COELHO, 1997). 

E é nesse contexto goiano, de mudanças no cenário econômico, mais bem 

fundamentado na agricultura e na pecuária, que se inserem nossos registros de óbito e 

sepultamento de escravos e ex-escravos, os quais serão analisados em seções posteriores deste 

trabalho. 

 

1.3 Apresentação do corpus 

 

Neste tópico, apresentamos brevemente informações acerca das cidades das quais se 

originaram os livros de registro de óbito e sepultamento analisados neste trabalho, assim 

como as características específicas de cada livro, evidenciando dados como: datação, 

quantidade de documentos exarados, nomes dos párocos e/ou vigários responsáveis pela 

elaboração dos registros, entre outros. Ressaltamos que, para o efetivo cumprimento dos 

objetivos propostos neste trabalho, não se faz necessário identificar todas as características 

tipológicas e codicológicas dos livros de registros supramencionados. Desta feita, pontuamos 

apenas aquelas que facilitam a compreensão das justificativas de escolha de nosso corpus de 

análise, uma vez que neste estudo não tencionamos analisar todos os registros identificados 

nos códices supracitados, posto que o tema deste trabalho pauta-se nas práticas escravistas 

perpetuadas em território goiano no século XIX e sua relação com a morte de escravos e ex-

escravos. 

 

1.3.1 Santa Luzia: livro de registro de óbito 01 

 

Paula (2017) pontua que, dentre os documentos mais conhecidos, o que possivelmente 

relata o primeiro contato com as terras em que, posteriormente, se fixou a Freguesia de Santa 

Luzia foi o roteiro elaborado por José da Costa Diogo e Joaquim Barboza, em meados de 

1734. Entretanto, atribuiu-se ao paulista Antônio Bueno de Azevedo as primeiras ocupações 

no território em que hoje se localiza a cidade de Luziânia, uma vez que “[...] em 11 de 

dezembro daquele ano, seguiu viagem, rumo oeste, fixando residência no local a que 

denominou Santa Luzia (13 de dezembro de 1746)” (FERREIRA, 1958, p. 268). 
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Desta feita, data-se a fundação oficial do descoberto de Santa Luzia a 13 de dezembro 

de 1746, porém, “[...] é possível que muitos veios já fossem explorados, apesar da vigilância, 

quando deles tomavam conhecimento os funcionários régios” (PAULA, 2017, p. 84), pois era 

costume entre alguns mineiros a realização de trabalhos ocultos de exploração aurífera, 

comunicando tardiamente as autoridades seus novos descobertos.  

Ambos os autores apontam que a organização e implementação do povoado de Santa 

Luzia se deram devido à descoberta das minas de ouro na região. Quando publicamente 

noticiada a descoberta das minas de Santa Luzia, “[...] as atenções de várias pessoas, dentre as 

quais se destacavam as autoridades da administração metropolitana, voltaram-se para as 

cabeceiras do rio Palmital, margens do rio Corumbá, córrego do Mandu, ribeirão do Inferno, 

rio Vermelho e lavras do Morro.” (PAULA, 2017, p. 58) e, como consequência dessa intensa 

busca por um lugar na mineração, o arraial foi rapidamente povoado por mineiros e escravos 

que serviam como mão de obra no garimpo (FERREIRA, 1958). 

Em 30 de outubro de 1749, o Arraial de Santa Luzia foi elevado à categoria de 

Julgado. Sete anos depois, em 21 de dezembro de 1756, passou a ser Freguesia de natureza 

coletiva, alterando-se novamente em dois anos, 6 de dezembro de 1758, à categoria de 

Comarca Eclesiástica. De Arraial foi elevado à Vila em 10 de abril de 1833 e, em 5 de 

outubro de 1867, de Vila passou à categoria de Cidade, segundo Ferreira (1958). Acerca da 

proximidade de Santa Luzia com as outras cidades das quais provêm os registros de óbito e 

sepultamento que são analisados neste trabalho, Nossa Senhora da Penha do Corumbá e 

Bonfim, Ferreira (1958, p. 269) expõe que “desde sua fundação até 1850, Santa Luzia 

pertenceu à Comarca de Vila Boa. Pela Lei provincial de 19 de julho de 1850, foi incorporada 

à Comarca de Corumbá de Goiás, com sede em Bonfim (atual Silvânia)”. 

Apesar de o surgimento do Arraial de Santa Luzia ter se dado a partir do 

descobrimento dos veios e das minas auríferas, Paula (2017) ressalta que viviam na região não 

apenas mineradores e seus escravos, e corroboram para esta assertiva as ocupações 

encontradas no livro de registros de óbito oriundo de Santa Luzia, que aqui analisaremos. 

Nestes, além de mineiros, temos a presença de carpinteiros, ferreiros, lavradores, fiandeiras, 

cozinheiras, ourives, pedreiros, criadores de gados e donos de engenho.  

Este livro de registro de óbitos abarca documentos exarados entre os anos de 1836 e 

1873, totalizando 1.143 (mil cento e quarenta e três) registros, redigidos por seis diferentes 

párocos e vigários, a saber: Pároco Antônio Joaquim de Araújo Mello, Pároco Substituto 
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Pedro Nolasco de Mello, Vigário Delfino Machado de Faria, Padre Ignacio Francisco de 

Campos, Padre Tito de Sousa Rego de Carvalho e Pároco Luiz Manoelo Guimarães.  

O livro não possuiu termo de abertura, iniciando seus registros legíveis no fólio 3r, 

uma vez que os primeiros fólios estão desgastados e bastante corroídos, deixando a leitura de 

seu conteúdo textual completamente comprometida. À esteira de Almeida (2017, p. 24), faz-

se mister ressaltar que:  

 
As numerações e rubricas aparecem no início dos fólios, do lado direito e 
apenas no recto desses. Consoante essa terminologia, devemos elucidar que, 
na Filologia utilizamos o termo fólio equivalente justamente a uma folha, em 
que a parte frontal é chamada de recto, enquanto a dorsal denomina-se verso. 

 

Abaixo das numerações em cada fólio, há a rubrica seguinte, contendo as abreviações 

Morª eSzª, identificada por nós, a partir da obra de Flexor (2008), como referentes aos 

sobrenomes Moreira e Souza: 

 

Figura 3 - Amostra de numeração e rubrica no livro de registros de óbito de Santa Luzia. 

 
Fonte: Livro de registros de óbito de Santa Luzia (1836-1873), fólio 112r. 

 

No fólio 158r, há a informação de um visto em visita, datado em 14 de setembro de 

1868, realizada pelo bispo de Goiás Joaquim, sem informações de sobrenome. Neste visto, o 

bispo retromencionado informa que existem determinações estabelecidas no livro supra, para 

que sejam sanadas as faltas que existem nos registros de óbitos exarados. Acompanha a 

assinatura o seguinte carimbo, ilegível uma vez que se encontra borrado e com a tinta fraca: 

 



40 
 

Figura 4 - Assinatura e carimbo no visto em visita. 

 
Fonte: Livro de registros de óbito de Santa Luzia (1836-1873), fólio 158r. 

 

Ademais, o livro de registros de óbito de Santa Luzia apresenta os seguintes fólios em 

branco: 63r, 63v, 64r, 65v, 66r, 68r, 68v, 166v, 167r, 167v, 168r, 168v e 170r, constando o 

mesmo carimbo acima apresentado nos fólios 63r, 63v, 64r, 64v, 65v, 66r e 66v. No fólio 

170v, deparamo-nos com o termo de encerramento do livro, o qual apresenta lacunas oriundas 

da deterioração causada no papel pelo decorrer do tempo e pela presença de papirófagos. 

Destarte, podemos depreender que a assinatura completa de quem numerou e rubricou os 

fólios do códice é Manoel da Costa Moreira e Souza, vide trecho abaixo: 

          

Figura 5 - Assinatura do termo de encerramento do livro de registros de óbito de Santa Luzia (1836-1873). 

 
Fonte: Livro de registros de óbito de Santa Luzia (1836-1873), fólio 170v. 

       

Dos 1.143 (mil cento e quarenta e três) registros de óbitos exarados no livro oriundo 

de Santa Luzia, selecionamos para compor nosso corpus de análise 237 (duzentos e trinta e 

sete) deles. Destes, 163 (cento e sessenta e três) documentos registram as mortes de escravos e 
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escravas de diferentes idades e 74 (setenta e quatro) exaram os óbitos de ex-escravos e ex-

escravas, uma vez que o tema central desta dissertação são as práticas escravistas oitocentistas 

que ocorriam no hoje estado de Goiás, principalmente aquelas que se correlacionam às mortes 

dos escravos e ex-escravos que ali viveram. 

 

1.3.2 Nossa Senhora da Penha do Corumbá: livro de registro de óbito 02 

 

Curado (2007) indica, em sua obra Síntese histórica de Corumbá de Goiás, que o 

surgimento deste arraial se deu em 8 de setembro de 1730, motivado pela descoberta de ouro 

no rio Corumbá por escravos que compunham a bandeira liderada pelo Capitão Diogo Pires 

Moreira. Tal descoberta sucedeu-se na data em que os bandeirantes festejavam o dia de Nossa 

Senhora da Penha de França, tendo estes, então, dedicado à santa a rica descoberta e erguido 

prontamente uma capelinha para acomodarem sua imagem. O autor aponta que a religiosidade 

sempre esteve profundamente atrelada à ocupação deste arraial, sendo a primeira construção 

deste povoado “[...] uma ermida dedicada à Nossa Senhora da Penha de França, que em 1750 

deu lugar a atual igreja matriz” (CURADO, 2007, p. 12). 

Quanto à sua denominação, Ferreira (1958) pontua que este arraial conserva a forma 

Corumbá desde sua data de fundação, em decorrência do rio homônimo que banha sua sede. 

Corumbá deriva do Tupi “curu”, que designa “banco”, e “mba”, que designa “cascalho”, logo, 

banco de cascalho, uma possível referência às pedras e minerais preciosos encontrados nos 

veios auríferos. Isto posto, compreendemos que, assim como Santa Luzia, este município 

goiano também foi ocupado em decorrência da exploração aurífera. 

Entretanto, Curado (2007) relata que esta região goiana se tornou uma das primeiras a 

desenvolver práticas de pastoreio e, na década de (17)70, surgiram em Corumbá várias 

fazendas dedicadas à pecuária e à agricultura. Essas novas práticas comerciais geraram no 

supradito arraial um crescimento populacional maior do que aquele verificado no período de 

exclusiva exploração aurífera e, como consequência, “[...] no início do século XIX Corumbá 

havia se tornado o primeiro arraial da capitania a exportar toucinho, fumo e panos de algodão 

para outras localidades goianas [...]” (CURADO, 2007, p. 14). 

Acerca das questões administrativas, em 2 de julho de 1849, a Resolução de nº 7 

elevou o arraial de Nossa Senhora da Penha de Corumbá à categoria de Vila. Contudo, em 10 

de agosto de 1863, após a promulgação da Resolução de nº 351, Corumbá perdeu a categoria 

adquirida, retornando aos cuidados jurídicos e administrativos do município de Meia Ponte 
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(hoje cidade de Pirenópolis). Anos mais tarde, em 23 de junho de 1875, a partir da Resolução 

de nº 529, Corumbá torna a ser restaurada Vila e, em 31 de março de 1888, é elevada à 

categoria de termo (FERREIRA, 1958; CURADO, 2007). 

A Paróquia de Nossa Senhora da Penha, em homenagem à santa padroeira, foi criada 

em 1840, a partir da Resolução nº 5 expedida pelo Governador da Província, D. José de Assis 

Mascarenhas (FERREIRA, 1958). A Paróquia teve como primeiro Vigário o Padre Manoel 

Inocêncio da Costa Campos, cuja assinatura encontra-se presente em todos os registros de 

óbito do livro aqui por nós analisado, conforme expresso na imagem abaixo: 

 

Figura 6 - Assinatura do Vigário Manoel Inocêncio da Costa Campos. 

 
Fonte: Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá (1847-1867), fólio 1v. 

 

Este sacerdote corumbaense foi o primeiro vigário e professor público do arraial, 

tornando-se um importante líder político responsável por importantes realizações 

socioculturais, em parceria com seu irmão João José de Campos Curado. Seu falecimento data 

de 1870, e, após isso, foi substituído por um de seus descendentes em suas atividades 

(CURADO, 2007). 

O livro de registros de óbitos oriundo de Nossa Senhora da Penha do Corumbá 

compila 658 (seiscentos e cinquenta e oito) registros exarados entre os anos de 1847 e 1855, 

todos assinados pelo vigário supramencionado e encontra-se, atualmente, sob domínio do 

arquivo do Santuário de Santa Luzia. No fólio 1r, temos o termo de abertura, assinado em 12 

de abril de 1847, pelo Vereador da Câmara Eduardo José de Siqueira. Neste, Siqueira informa 

que este livro de registros é o número 3, servindo apenas para assentos de óbito dos que 

falecerem no Arraial de Corumbá. Consta, também, que cada fólio é numerado e rubricado 

com a assinatura do dito Vereador e que, ao final do códice, leva o termo de encerramento. 

 

Figura 7 - Amostra de numeração e rubrica no livro de registros de óbito de Nossa Senhora de Penha de 
Corumbá. 

 
Fonte: Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá (1847-1867), fólio 1r. 
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O livro encontra-se muito bem conservado e a letra do Padre Manoel Inocêncio da 

Costa Campos é bastante legível, com exceção dos fólios 82r e 82v, em que há um rasgo que 

dificulta a leitura completa de dois registros de óbitos, vide exemplo abaixo:  

      

Figura 8- Registro com leitura comprometida por deterioração no manuscrito. 

 
Fonte: Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá (1847-1867), fólio 82r. 

  

Não há, neste livro de registro de óbitos, a presença de fólios em branco ou carimbos 

de visto em visita. No fólio 98v há a presença do termo de encerramento do livro de registros, 

também assinado pelo Vereador da Câmara Eduardo José Siqueira a 12 de abril de 1867. 

Neste pequeno trecho, o Vereador informa apenas que o códice é composto por 98 (noventa e 

oito) fólios, incluindo-se abertura e encerramento.  

Dos 658 (seiscentos e cinquenta e oito) registros exarados neste livro de registros de 

óbitos, selecionamos 83 (ointenta e três) para comporem nosso corpus de análise. Destes, 75 

(setenta e cinco) atestam a mortes de escravos e escravas que viviam no Arraial do Corumbá e 

8 (oito) exaram o óbito de ex-escravos e ex-escravas. 

 

1.3.3 Cidade do Bonfim: livro de registro de sepultamento 

 

Assim como ocorreu com os arraiais de Santa Luzia e de Nossa Senhora da Penha do 

Corumbá, o Arraial do Senhor do Bonfim também foi ocupado devido às práticas mineradoras 

ocorridas antigamente em Goiás. Sua fundação data de 1774 e é atribuída ao mineiro José 

Antônio que, partindo das minas já esgotadas de Santa Luzia, partiu para o sul em busca de 

novos veios auríferos favoráveis à exploração. Ferreira (1958, p. 411) pontua que:  
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Chegando ao vale do rio Vermelho, afluente do rio Piracanjuba, encontrou 
vestígios de ouro, o que o fêz permanecer no local, onde, anos mais tarde, 
atraídos pela fama das minas auríferas, aportaram aventureiros de tôda parte, 
dentre os quais os que vinham do Estado da Bahia, trazendo uma grande 
imagem de Nosso Senhor do Bonfim, que ainda é conservada na igreja local. 

 

Podemos, assim, depreender que a figura de Nosso Senhor do Bonfim esteve sempre 

presente, desde o descobrimento e a ocupação do arraial, que levou o nome de seu santo 

protetor (FERREIRA, 1958). O autor ainda ressalta que, após o Decreto nº 5, de 18 de junho 

de 1833, Bonfim elevou-se à categoria de Vila sendo, em seguida, caracterizado Distrito a 

partir do Decreto nº 43, de 29 de agosto de 1833. 

Acerca da construção da Igreja do Senhor do Bonfim, não há registros oficiais que 

atestem sua datação. Contudo, Sanches (2011, p. 18) expressa que “[...] de acordo com o 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sua construção se deu por 

volta do final do ano de 1774”. A capela de Nosso Senhor do Bonfim filiava-se à Igreja de 

Santa Cruz e esta condição alterou-se somente em 19 de abril 1833, quando se tornou 

Paróquia independente.  

Borges (1981), em sua obra História de Silvânia, nos apresenta um levantamento 

efetuado em 1873, em que dos 7.755 habitantes que viviam no arraial de Bonfim, 100% se 

declaravam católicos. Observamos, assim, a importância do catolicismo para a consolidação 

do Arraial de Nosso Senhor do Bonfim, e Sanches (2011) corrobora para esta assertiva ao 

expressar que a Igreja do Bonfim, construída pelos mineiros como pagamento de promessa 

pelo seu sucesso na jornada aurífera, tornou-se uma espécie de Pedra Fundamental da cidade.  

Sobre a capela de Nosso Senhor do Bonfim, enquanto ainda pertencia à jurisdição de 

Santa Cruz, Borges (1981) pontua que foi o padre Vicente Ferreira Brandão, o primeiro 

capelão residente. Após sua dissociação, tornando-se paróquia, assumiu o padre Antônio 

Tomás de Campos como primeiro vigário colado. Sanches (2011) afirma que, no livro nº 2 de 

registros de batismos oriundo da Igreja do Bonfim, datado de 1846, há o registro de uma carta 

em que o padre Antônio Joaquim de Araújo Mello repassa a função de vigário para o padre 

Antônio Evaristo da Costa Campos, vigário que assinou parte dos registros de sepultamento 

do códice aqui analisado, entre os anos de 1864 e 1876.  

Borges (1981) aponta que o padre Antônio Evaristo da Costa Campos atuou como 

vigário da Paróquia do Senhor do Bonfim entre os anos de 1869 e 1889, cumprindo, para 

além disso, cargos como presidente da câmara, presidente do legislativo municipal, vereador e 

escrivão da coletoria. Para além deste padre, Borges (1981) também apresenta João Francisco 
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de Azevedo Nascimento como capelão e coadjutor em épocas diversas, não especificando em 

quais anos o dito coadjutor atuou na paróquia. Em nossos registros de sepultamento, o 

coadjutor João Francisco de Azevedo Nascimento exara 71 (setenta e um) documentos entre 

os anos de 1871 e 1876.  

Quanto ao livro de registros de sepultamento, este abarca documentos exarados entre 

os anos de 1863 e 1876. Há, no total, 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) registros de 

sepultamento, sendo destes 7 (sete) avulsos, alguns contendo informações repetidas já 

apresentadas no códice supradito. Os registros são exarados pelos vigários Antônio Tomás de 

Campos, Antônio Evaristo da Costa Campos e pelo coadjutor João Francisco de Azevedo 

Nascimento, sendo apenas um avulso exarado pelo vigário Pedro Feliz Bruno. 

O livro não possui termo de abertura e, devido ao estado de conservação dos primeiros 

fólios, não é possível indicar em qual fólio iniciam-se os documentos legíveis, conforme 

exemplo abaixo: 

       

Figura 9 - Amostra do primeiro fólio do livro de registros de sepultamento. 

 
Fonte: Livro de registros de sepultamento de Bonfim (1863-1876), fólio não identificado. 

         

A partir do fólio 3r já nos é possível identificar a numeração, no canto direito superior, 

de cada fólio, seguida de rubrica. Apesar de a assinatura ser de difícil compreensão, sabemos 

que pertence ao vigário Antônio Thomás de Campos, uma vez que tal informação consta no 

termo de encerramento do livro supracitado, localizado no fólio 152v. Encontramos 

dificuldades para efetuar a leitura total do termo de encerramento do códice, em decorrência, 

também, do seu estado de conservação e da qualidade da imagem fac-similar. Assim, 
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extraímos dele apenas a informação do nome do vigário responsável pela numeração e 

assinatura das páginas e a data de encerramento, 25 de agosto de 1883.  

 

Figura 10 - Amostra de numeração e rubrica no livro de registros de sepultamento de Bonfim. 

 
Fonte: Livro de registros de sepultamento de Bonfim (1863-1876), fólio 3r. 

 

No fólio 63v há uma informação de visto em visita, datado de 29 de setembro de 1868, 

assinado por Joaquim, Bispo de Goyaz, e acompanhado de carimbo conforme visto na 

imagem: 

       

Figura 11 - Assinatura e carimbo no visto em visita. 

 
Fonte: Livro de registros de sepultamento de Bonfim (1863-1876), fólio 63v. 

       

Chama-nos a atenção, neste livro de registro, a diferença de punho em alguns 

manuscritos, contudo, acompanhadas da mesma rubrica (transcrita por nós como [sinal 

público] nas edições semidiplomáticas do livro de registro que serão apresentadas no tópico 

1.5.3), pertencente ao vigário Antônio Thomás de Campos, particularidade que pode ser 

percebida na sequência de um mesmo fólio:              
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Figura 12- Exemplo de punhos diferentes com a mesma rubrica. 

 
Fonte: Livro de registros de sepultamento de Bonfim (1863-1876), fólio 16r. 

 

Dos 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) registros que compõem o livro de 

sepultamento de Bonfim, selecionamos para compor nosso corpus de análise 140 (cento e 

quarenta). Destes, 123 (cento e vinte e três) versam sobre o óbito de escravos e escravas e 17 

(dezessete) registram as mortes de ex-escravos e ex-escravas.  

 

1.4 Do fazer filológico: apontamentos teóricos 

 

Diversos estudiosos debruçaram-se sobre a difícil tarefa de conceituar Filologia, 

delimitando seu objeto e método de estudo. Essa ciência, que se dedica ao estudo das 

“manifestações da língua humana, específica e unicamente, em sua forma escrita” 

(XIMENES, 2012, p. 94), teve sua origem entre os povos gregos e suas preocupações com a 

veracidade dos textos e, posteriormente, outras civilizações dotadas de tradições culturais 

escritas desenvolveram suas próprias práticas filológicas (BORGES; SOUZA, 2012). Desde 

então, o termo Filologia vem sendo tratado de maneira polissêmica, apresentando sentidos 

diversos, consoante Cambraia (2005). 

Ao firmar-se como ciência do texto, a Filologia adentra o campo das ciências 

históricas, tendo como objeto o (re)conhecimento das civilizações passadas a partir de seus 

registros em documentos escritos, lavrados em diferentes épocas, sejam estes de cunho 

literário ou notariais, como expressa Teixeira (2009). A autora pontua que, através do acesso 
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aos textos antigos, muitas vezes localizados em acervos públicos e privados do Brasil, o 

filólogo contribui para uma ampla compreensão do período em que foram redigidos, 

entendendo aspectos da história sócio-política, cultural, literária, linguística, entre outros, 

daquela determinada sociedade. 

Bueno (1946) corrobora com o olhar histórico da Filologia, sobre os registros escritos 

de um povo, ao alegar que tal ciência não estuda a língua em si mesma, com todas as suas 

regras de bem falar e escrever, e tampouco sua origem e processos evolutivos. Cabe ao 

filólogo analisá-la como um instrumento de expressão dos pensamentos e das expressões 

artísticas de um certo povo em certa época. Destarte, para o autor, a Filologia é o caminho 

para o conhecimento de uma civilização, principalmente de sua cultura, legado através de 

documentos escritos, sendo a língua o principal instrumento de estudo das manifestações 

históricas em questão. 

Podemos, então, depreender que Filologia e História são disciplinas que apresentam 

inúmeros pontos de contato, conforme Spina (1977). Cardoso (2008, p. 176) complementa 

essa assertiva ao pontuar que “[...] o fascínio pelo tino histórico deve estar presente naqueles 

que buscam conhecimentos filológicos, pois as fronteiras da Filologia e da História são muito 

tênues”. Para além da História, Ximenes (2012) menciona a inter-relação entre a Filologia e 

outras ciências, como a Linguística, a Literatura, a Geografia, a Sociologia, entre outras, posto 

que a compreensão abrangente do texto envolve o uso de conhecimentos diversos. Nesta 

pesquisa, servimo-nos não somente dos conceitos filológicos, como também dos linguísticos, 

que serão mais bem discutidos nos capítulos posteriores, dos históricos, que respaldam análise 

dos dados extraídos dos manuscritos aqui analisados, assim como os sociológicos, ao 

empreendermos uma discussão a respeito das relações entre morte, linguagem e sociedade. 

Quanto aos labores filológicos, Ximenes (2012) ressalta que uma de suas tarefas 

fundamentais consiste em resgatar a produção textual de uma época e a partir desta conhecer e 

fazer conhecer a história da língua, as alterações no contexto social e as manifestações vividas 

por aquela comunidade, ou seja, os fenômenos da história e da cultura de um povo. Para que o 

acesso a esses conhecimentos se dê de maneira objetiva, Teixeira (2009) aponta ser necessário 

o estudo de documentos lavrados na época em que se deseja compreender, sejam eles obras 

literárias ou documentos notariais.  

Estes últimos, de natureza notarial e oficial, são, segundo Ximenes (2012, p. 96): 

 
[...] aqueles produzidos pelos órgãos governamentais nas repartições 
públicas, pelas cúrias das igrejas, pelos cartórios de registro civil e por 
outros segmentos da sociedade em períodos históricos diferentes. Tais textos 
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se definem pela função social que exercem em diferentes setores da vida 
pública e privada, os quais se classificam em vários gêneros, como: 
testamentos, escrituras, inventários, certidões variadas, registros de compra e 
venda, registro de nascimento e de óbitos, registros de queixa-crime, autos 
de defloramento, autos de querela, autos de criação de vilas dentre muitos 
outros registrados por meio da pena dos tabeliães e escrivães que serviam 
aos órgãos da administração pública. 

  

Em nosso caso, compõem o corpus deste trabalho registros de óbito e de sepultamento 

de três vilas goianas do século XIX, documentos exarados em esfera paroquial, redigidos e 

assinados por párocos e vigários. Em suma, o autor retrorreferido expressa que o papel da 

Filologia, de resgatar, editar e salvaguardar os materiais longevos repletos de informações 

histórico-culturais faz-se necessário na medida em que muitos desses textos se perdem sem 

que sejam conhecidos, lidos e/ou estudados.  

Para Spina (1977), são três as funções complementares para o cumprimento do labor 

filológico. A primeira, denominada função substantiva, se concentra no texto para explicá-lo, 

restituí-lo à sua forma original e organizá-lo para posterior publicação, por meio de edições e 

transcrições que melhor se adequarem ao que se espera do texto em estudo. A segunda, 

intitulada função adjetiva, infere do texto aquilo que não está explícito, apesar de necessário 

para sua compreensão, como a determinação da autoria, sua datação, entre outros. A terceira, 

função transcendente, considera o texto como instrumento de reconstituição dos aspectos 

culturais, sociais e históricos da comunidade do qual se originou.  

Sendo assim, este trabalho satisfaz a função substantiva da Filologia na medida em 

que, em um primeiro momento, apresentamos as edições fac-similares e semidiplomáticas dos 

registros de óbito e de sepultamento selecionados para composição do corpus de estudo. 

Recorre brevemente à função adjetiva, quando for necessário o uso de ciências como a 

Paleografia e a Codicologia, com vistas a revelarmos determinadas características dos 

manuscritos em análise. Cumpre, essencialmente, a função transcendente quando, a partir das 

lexias contidas nos documentos manuscritos, realizamos um estudo linguístico-histórico 

buscando compreender aspectos históricos, culturais e linguísticos praticados em Goiás no 

século XIX. 

Quanto aos tipos de edição e transcrição dos quais se valem o fazer filológico, Fachin 

(2009) explicita que sua escolha dependerá, sobretudo, do objetivo que se almeja alcançar, 

posto que estudos literários, históricos e/ou linguísticos carecem de diferentes níveis de 

interferência do filólogo sobre o documento original. Andrade e Delgado (2011) 

complementam essa assertiva ao apontarem que essa escolha dependerá, também, de quem 
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serão seus potenciais leitores, uma vez que cada uma delas apresenta diferentes níveis de 

dificuldade de leitura e compreensão. 

Dentre os tipos de edição e transcrição das quais podem se servir o filólogo, Borges e 

Souza (2012) apresentam dez diferentes modelos, denominados: edição crítica, edição crítico-

genética, edição interpretativa, edição paleográfica (ou diplomática), edição semidiplomática, 

edição fac-similar, edição genética, edição histórico-crítica, edição sinóptica e edição 

eletrônica. Segundo os autores, a edição crítica destina-se a textos de tradição plural e é 

realizada a partir do cotejo de diferentes testemunhos, levando-se em consideração suas 

marcas autorais e não-autorais. A edição crítico-genética une, à sua maneira, as perspectivas 

crítica e genética com vistas a “[...] trazer à tona o momento textual último, pelo menos no 

que concerne àquele processo de produção, de manipulação do texto pelo escritor, e, através 

do exame do texto, mostrar os caminhos da criação [...]” (BORGES; SOUZA, 2012, p. 29), 

sendo, neste caso, relevantes os processos de criação e a obra, encarados como produto e 

processo.  

A edição interpretativa destina-se a textos de tradição singular, fornecendo ao leitor 

um texto crítico, transcrito com os ajustes necessários nos sinais de pontuação e diacríticos, na 

divisão das palavras, no uso de maiúsculas e minúsculas, ou seja, havendo intervenções 

significativas do editor sobre o texto (BORGES; SOUZA, 2012). Já a edição paleográfica (ou 

diplomática), largamente utilizada no caso de textos e documentos antigos, representa uma 

reprodução fiel e conservadora do documento original, preservando todas as suas 

características próprias, de acordo com Ximenes (2012). Entre essas duas, localiza-se a edição 

semidiplomática, a qual permite intervenções do editor sobre o documento trabalhado, porém, 

de maneira sucinta, sendo estas modificações necessárias para tornar o texto inteligível a um 

público mais amplo. Em geral, a intervenção do editor limita-se ao desenvolvimento das 

abreviaturas, à sinalização de equívocos do escriba e a problemas de natureza codicológicas e 

paleográficas do manuscrito (BORGES; SOUZA, 2012; CAMBRAIA, 2005). 

A edição fac-similar consiste na reprodução com grau zero de intervenção do editor, 

posto que é feita a captura da imagem a partir de meios mecânicos, como xerografia, 

fotografia e digitalização (BORGES; SOUZA, 2012; CAMBRAIA, 2005). Borges e Souza 

(2012) pontuam que, atualmente, numerosos filólogos optam pela reprodução fotográfica dos 

textos a serem trabalhados, transferindo, assim, o documento para o meio digital. Contudo, 

ainda que este seja o tipo de edição que reproduza o texto de maneira mais fidedigna, os 

autores ressaltam a possibilidade de pequenos graus de intervenção do editor, tendo em vista a 
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manipulação da imagem via programas de edição. Ximenes (2012, p. 111) expressa que esse 

tipo de edição “tem a vantagem de ser o texto reproduzido fielmente, porém, por outro lado, é 

necessário que o usuário ou o público a quem se destina domine a leitura dos manuscritos”. 

Desta maneira, os manuscritos apresentados em edição fac-similar são, geralmente, 

acompanhados por outro tipo de edição. 

A edição genética “[...] inscreve-se no trabalho da Filologia como instrumento para ler 

e conhecer o processo de escritura, com o propósito de editar criticamente textos, e enfoque 

na gênese textual” (BORGES; SOUZA, 2012, p. 33, grifo dos autores). Sua intenção é revelar 

o processo de trabalho de escritor, a partir da análise dos manuscritos. Na edição histórico-

crítica, considera-se o manuscrito em suas significações plurais, em perspectiva crítica e 

hermenêutica, sendo seu principal objetivo a atualização dos mecanismos de escritura 

(BORGES; SOUZA, 2012). Realiza-se a edição sinóptica a partir do cotejo entre diferentes 

versões de um mesmo texto, intentando expor seus pontos de convergência e divergência, 

servindo-se de notas e comentários para uma compreensão abrangente do texto. Quanto à 

edição eletrônica, Borges e Souza (2012) a definem como uma associação entre a edição fac-

similada e uma transcrição do texto nela contido em meios eletrônicos e de informática. 

Ademais, esse tipo de edição é tido como uma forma de investigação do texto, trazendo, além 

das informações contidas no manuscrito, introdução, notas e um aparato crítico.  

Neste trabalho, apresentamos os manuscritos selecionados para composição do corpus 

de estudo na forma da edição fac-similar, uma vez que esta possibilita “[...] ao leitor uma 

noção mais concreta de como o documento se apresenta em sua forma original” (CARDOSO, 

2008, p. 39). Para além, reproduzimos os manuscritos neste tipo de edição devido à 

dificuldade de acesso direto ao documento, seja por distância geográfica, visto que os livros 

de registros estudados se originam de três diferentes vilas (atuais cidades), seja por restrições 

das instituições públicas e/ou privadas que detêm a sua guarda. Este último, explicita 

Cambraia (1999), é fato entendível, uma vez que o contato e o manuseio frequentes acarretam 

o desgaste dos códices.   

Entretanto, essas edições não apresentam o grau zero de intervenção do editor, uma 

vez que, com o auxílio do software PhotoScape, tratamos as imagens com o intuito de 

evidenciar apenas os trechos que correspondem a cada registro isoladamente, posto que um 

único fólio abarca até quatro registros de óbito e sepultamento. Desta maneira, os documentos 

serão apresentados conforme o exemplo abaixo: 
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Figura 13 - Demonstração de tratamento de imagem em registro de óbito. 

 
Fonte: Livro de registros de óbito de Santa Luzia (1836-1873), fólio 4r. 

  

A partir das edições fac-similares, realizamos a transcrição de seu conteúdo textual a 

partir dos critérios estabelecidos para a edição semidiplomática. Neste ponto, faz-se 

necessário ressaltar que os termos edição e transcrição não são sinônimos, consoante 

Cambraia (2005). O autor pontua que “[...] editar significa realizar um conjunto complexo de 

operações das quais fazem parte não apenas a transcrição mas também a proposição de 

conjecturas, a seleção de variantes (em uma ed. crítica), a apresentação do texto, etc.”  

(CAMBRAIA, 2005, p. 111).  

A opção pela edição semidiplomática se deve a seu caráter pouco interventivo no 

conteúdo original, ainda que apresente interferências destinadas a facilitar o entendimento do 

texto. Fachin (2009, p. 251) afirma que  

 
Atualmente, quem objetiva estudos de língua escrita tem dado preferência a 
trabalhos que tenham como base edições conhecidas como 
semidiplomáticas, pois, além de conservarem o estado de língua da época em 
que os documentos foram produzidos e o hábito de escrita de seus escribas, 
facilitam a sua leitura ao passar os caracteres manuscritos para os 
tipográficos e, principalmente, desenvolver as abreviaturas e indicar os 
problemas decorrentes de deteriorações diversas. 

 

Em consonância com esse pensamento, Cambraia (1999) disserta que, ao se tomar 

como público-alvo da edição desejada os linguistas (ainda que não sejam os únicos), a edição 

semidiplomática se mostra o tipo mais adequado, uma vez que respeita as características 

próprias contidas nos manuscritos originais, posto que os critérios de transcrição adotados 

para esse tipo de edição intencionam conservar o estado da língua em que foram redigidos 

(FACHIN, 2009).  
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Os critérios de edição semidiplomática adotados por nós para o desenvolvimento desse 

trabalho foram aqueles publicados por Megale e Toledo Neto (2005, p. 147-148), em obra 

intitulada Por minha letra e sinal: documentos do ouro do século XVII. Essas normas foram 

elaboradas no Segundo Seminário para a História do Português do Brasil, em 1998, após 

ampla discussão da Comissão de elaboração de Normas para transcrição de documentos 

manuscritos para a História do Português do Brasil, composta por professores pesquisadores 

de diferentes universidades federais brasileiras. São elas: 

 
1. A transcrição será conservadora. 
2. As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-se, em 

itálico, as letras omitidas na abreviatura, obedecendo aos seguintes 
critérios: 

a) respeitar, sempre que possível, a grafia do manuscrito, ainda que 
manifeste idiossincrasias ortográficas do escriba, como no caso da 
ocorrência “munto”, que leva a abreviatura m.to a ser transcrita “munto”; 

b) no caso de variação no próprio manuscrito ou em coetâneos, a opção será 
para a forma atual ou mais próxima da atual, como no caso de ocorrências 
“Deos” e “Deus”, que levam a abreviatura D.s a ser transcrita “Deus”. 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, 
nem se introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: epor 
ser; aellas; daPiedade; omninino; dosertaõ; mostrandoselhe; achandose; 
sesegue. 

4. A pontuação original será rigorosamente mantida. No caso de espaço 
maior intervalar deixado pelo escriba, será marcado: [espaço]. Exemplo: 
que podem prejudicar. [espaço] Osdias passaõ eninguem comparece. 

5. A acentuação original será rigorosamente mantida, não se permitindo 
qualquer alteração. Exemplos: aRepublica; docommercio; edemarcando 
tambem lugar; Rey D. Jose; oRio Pirahý; oexercicio; hé m.to conveniente. 

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se 
apresentam no original. No caso de alguma variação física dos sinais 
gráficos resultar de fatores cursivos, não será considerada relevante. 
Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve propiciar a melhor 
solução. 

7. Eventuais erros do escriba ou do copista serão remetidos para nota de 
rodapé, onde se deixará registrada a lição por sua respectiva correção. 
Exemplo: nota 1. Pirassocunda por Pirassonunga; nota 2. deligoncia por 
deligencia; nota 3. adverdinto por advertindo. 

8. Inserções do escriba ou do copista na entrelinha ou nas margens superior, 
laterais ou inferior entram na edição entre os sinais < >, na localização 
indicada. Exemplo: <fica definido que olugar convencionado é acasa 
dePedro nolargo damatriz>. 

9. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão tachadas. 
Exemplo: todos ninguem dospresentes assignarom; sahiram sahiram 
aspressas para oadro. No caso de repetição que o escriba ou o copista não 
suprimiu, passa a ser suprimida pelo editor que a coloca entre colchetes 
duplos. Exemplo: fugi[[gi]]ram correndo [[correndo]] emdireçaõ opaço. 

10. Intervenções de terceiros no documento original, devem aparecer no final 
do documento informando-se a localização. 

11. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em 
caso de extrema necessidade, desde que elucidativas a ponto de não 
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deixarem margem a dúvida. Quando ocorrerem devem vir entre colchetes. 
Exemplo: naõ deixe passar neste [registo] de Areas. 

12. Letra ou palavra não legível por deterioração justificam intervenção do 
editor na forma do item anterior, com a indicação entre colchetes 
[ilegível]. 

13. Trecho de maior extensão não legível por deterioração receberá a 
indicação [corroídas + ou _ 5 linhas]. Se for o caso de trecho riscado ou 
inteiramente anulado por borrão ou papel colado em cima, será registrada 
a informação pertinente entre colchetes e sublinhada. 

14. A divisão das linhas do documento original será preservada, ao longo do 
texto, na edição, pela marca de uma barra vertical | entre as linhas. A 
mudança de fólio receberá a marcação com o respectivo número na 
seqüência de duas barras verticais: ||1v.|| ||2r.|| ||2v.|| ||3r.||. 

15. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da quinta. 
Essa numeração será encontrada à margem direita da mancha, à esquerda 
do leitor. Será feita de maneira contínua por documento. 

16. As assinaturas simples ou as rubricas do punho de quem assina serão 
sublinhadas. Os sinais públicos serão indicados entre colchetes. Exemplos: 
assinatura simples: Bernardo Jose de Lorena; sinal público: [Bernardo 
Jose de Lorena]. 

 

Faz-se mister ressaltar que ajustamos as normas de edição semidiplomática propostas 

por Megale e Toledo Neto (2005) de maneira que satisfizessem os objetivos propostos por nós 

neste trabalho. Nossa edição manteve-se conservadora, conforme expressa o ponto 1, no 

entanto, desenvolvemos as abreviaturas de acordo com os critérios expostos no ponto 2, 

Respeitamos a preservação das fronteiras das palavras de acordo com o contido no documento 

manuscrito original, bem como a pontuação, a acentuação e o emprego de maiúsculas e 

minúsculas conforme apresentam os manuscritos originais, em conformidade com as normas 

3, 5 e 6, respectivamente. Mantivemos, também, os espaçamentos de acordo com proposto 

pelo escriba em seu trabalho manual, demarcando os maiores espaços intervalares com 

[espaço], em consonância com a norma de número 4. Quanto aos erros e equívocos dos 

párocos e vigários que redigiram os manuscritos aqui estudados, sinalizamos com nota de 

rodapé, seguida da seguinte inscrição “correção/rasura nesta palavra” e assinalamos os trechos 

ilegíveis com [ilegível], conforme expressa a norma 12.  

Quanto à divisão das linhas, optamos pela realização da lição justalinear, uma vez que 

esta “[...] cumpre os objetivos de facilitar o cotejo com o fac-símile e de comprovar os 

critérios de transcrição do manuscrito e de sua edição semidiplomática, na terminologia 

corrente, além de propiciar a visualização do fac-símile” (MEGALE; TOLEDO NETO, 2005, 

p. 13). Desta maneira, não satisfizemos a norma para transcrição de número 14, pois 

mantivemos a linearidade apresentada nos manuscritos.  
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Em decorrência da vasta quantidade de manuscritos editados –  que contemplam um 

total de 461 documentos –, da seleção realizada para escolher aqueles que compuseram o 

corpus do trabalho – o que acarretou na quebra sequencial dos fólios dos códices de registros 

– e do tamanho reduzido dos registros de óbito e sepultamento, também não executamos em 

nossas edições a norma de número 15, a qual dita a numeração das linhas editadas de cinco 

em cinco, de maneira contínua por documento.   

Em relação à norma de número 16, acerca das assinaturas, rubricas e sinais públicos, 

optamos pelo proposto por Pires (2015). A autora sugere o não desenvolvimento de rubricas, 

uma vez que essas podem não atribuir firma à assinatura, pois,  

 
[...] em função dos inúmeros punhos que eram utilizados para redigir estes 
documentos, garantir que tais rubricas pertenciam realmente ao escrivão é 
um trabalho exaustivo que demandaria período mais longo de investigação e 
um minucioso estudo paleográfico do traçado de todas as letras do 
manuscrito. (PIRES, 2015, p. 51-52). 

 

Desta forma, mantivemos a sinalização [sinal público], sublinhado e dentro de 

colchetes, sempre que necessário. 

O exemplo abaixo contempla algumas das normas de edição semidiplomática 

utilizadas por nós para o desenvolvimento deste trabalho: 

 

Figura 14 - Registro de óbito de 10 de fevereiro de 1848. 

 
Fonte: Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá (1847-1867), fólio 14v. 

 

||14v.||  Aos 10 de Fevereiro de 1848 me participou Jozé da Cruz morador 
  no Sitio do São Lourenco desta freguezia de Nossa Senhora da Pe 
  nha do Curumbá ter faleccido no dito Sitio as oito horas da ma8 
<Profirio> drog9 da noite Profirio escravo do Cappetaõ João Veiga da Athai        
<Crioulo> 

 
8 Correção/rasura nesta palavra. 
9 Correção/rasura nesta palavra. 
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<escravo> de Criolo de idade de trinta e sinco anno Solteiro ao qual sendo 
  por mim soffragado na forma do Ritual Romano foi sepul 
  tado nesta Matris edo que faço este termo 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 

O material produzido e disponibilizado pelo filólogo pode servir como material de 

pesquisa e análise para diferentes áreas do saber, uma vez que carrega traços históricos, 

sociais, estilísticos, literários, linguísticos, entre outros, conforme expressa Carvalho (2003). 

Contudo, insta elucidar que o trabalho realizado pelo filólogo não se limita à prática de edição 

dos textos e tampouco existe para suprir a necessidade de material de estudo para outras áreas 

do conhecimento, mesmo aquelas correlatas ao seu campo do saber. Borges e Souza (2012, p. 

26) ressaltam que a Filologia, enquanto disciplina, “[...] se mostra atual e coerente com a 

forma de pensar e construir saber na contemporaneidade, por meio de leituras que 

possibilitam, através do aspecto multifacetado e fragmentado do objeto de estudo, conjugar 

vários campos do conhecimento, de fato, um trabalho interdisciplinar”.  

Em nosso estudo, servimo-nos das edições semidiplomáticas dos registros de óbito e 

de sepultamento dos manuscritos goianos oitocentistas para realizarmos uma análise 

linguístico-histórica de seu conteúdo. Entretanto, respeitamos o papel da prática filológica, 

apresentado por Borges e Souza (2012), e consideramos, como expõe Ximenes (2012, p. 115), 

que a “[...] filologia e linguística se integram e cumprem o papel de mútua ajuda tão 

importante para ambas” (XIMENES, 2012, p. 115). 

 

1.5 Edição semidiplomática justalinear 

 

1.5.1 Livro de registro de óbito 01  
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01. 
 

 
 
||4r.||  Aos dois dias domez de Septembro demil oito centos 
  etrinta eseis, nesta Villa de Santa Luzia da Provincia 
  de Goyaz, faleceo Roza creola forra {ignora-se os Pais <Roza> 
          <creoula> 
  que assim modeclarou Anna Maria dos Santos  <forra> 
  em cuja Casa finou, evivia de mendigar; epara constar 
  mandei lavrar este termo que assignei com d uas 
  testemunhas, por adeclarante naõ saber escrever _ 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
02. 
 

 
 
||5r.||  Aos quatorze dias domez de Septembro demil oito cen 
  tos etrinta eseis nesta Villa de Santa Luzia da Pro 
  vincia e Bispado de Goyaz, em o Engenho de Saõ Sebas <Anna> 
  tiaõ, faleceo Anna Cabra escrava de Victoria da   <escrava> 
  Rocha Coutti, que assim modeclarou o Tenente Dio <de Victoria> 
  nizio Alves Meirelis; deque para constar mandei   <da Rocha> 
  lavrar este termo que assignei com o declarante = 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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03. 
 

 
 
||8v.||  Aos vinte sinco dias domes de Julho demil oito centos 
  etrinta eseis, nesta Villa de Santa Luzia da Provincia, e 
<Anna> Bispado de Goyaz, faleceo Anna criola escrava do Ma_ 
<criola es>  
<crava do> jor Manoel Ignacio dê Meirelis; que assim odeclarou 
<Major> 
<Meirelis> este, epara constar mandei lavrar este termo que as- 
  signei com declarante 
            O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
04. 
 

 
 
||10r.||  Aos trez Dias domez de [ilegível] demil oito centos e trinta 
  e sete annos nesta Villa de Santa Luzia da Provincia e Bis_ 
  pado de Goyaz, faleceo Elena Dias, preta forra Solteira, vi_ <Elena Dias> 
  via de mendigar, que assim modeclarou Vitorino Pamplo_ 
  na; epara constar mandei lavrar este termo que as_ 
  signei com duas testemunhas por odeclarante naõ sa_ 
  ber escrever_ 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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05. 
 

 
 
||10r.||  Aos treze dias do mez de Abril demil oito centos etrinta 
  esete annos, nesta Villa de Santa Luzia, da Provincia, e Bis- 
<15>  pado de Goyaz, faleceo Anna Cavalheiro Limbria, preta           <Anna> 
  forra Solteira, ignora-se os pais, evivia desua zirra10, que assim   <Cavalheiro> 
  mo declarou seu filho [ilegível] Cavalheiro Limbria; e 
  para constar mandei lavrar este termo que assinei con 
  o declarante __ 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
 
06. 
 

 
 
||10v.||  Aos [ilegível] dias do[ilegível] de Abril demil oito centos etrinta esete 
<17> 
  anno, nesta Villa de Santa Luzia da Provincia, e Bispado de_ 
<Jacinta> Goyaz, no Engenho de Saõ Sebastiaõ, faleceo Jacinta cabra Sol- 
<escrava de> teira escrava11 de Victoria da Rocha Coutto, que assim mo_ 
<Victoria da> 
<Rocha> declarou o Tenente Deonizio Alves Mendes; deque para 
<Esta esCrava> constar mandei lavrar este termo que assignei com o- 
<[ilegível] The>declarante __ 
<reza Nogueira>  O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
<Mello>  
 

 
10 Dificuldade de leitura desta palavra.  
11 Correção/rasura nesta palavra. 
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07. 
 

 
 
||12v.||  Aos trez dias domez de Janeiro demil oito centos 
<3>  etrinta esete annos, nesta Villa deSanta Luzia 
  da Provincia, e Bispado de Goyaz, faleceo Barba_ 
<Barbara> ra cr[ilegível]la, escrava emquestaõ de liberdade, de- 
<creola> Manoel Pereira de Souza, que assim mode- 
  clarou Maria Alves Pereira, em cuja Caza 
  finou; epara const ar mandei lavrar este 
  Termo emque me assignei com duas testemu- 
  nhas, por adeclarante naõ saber escrever __ 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
08. 
 

 
 
||13v.||  Aos vinte oito de Junho de mil oito centos e 
<29>  trinte esete nesta Villa de Santa Luzia da Provin 
<Joaquim escravo> cia, e Bispado de Goyas faleceo Joaquim creoulo, es 

<crioulo> cravo do Ajudante Gabriel Joze Rodrigues, que assim me 
  declarou; epara constar fis este termo em que me as- 
  segnei com odeclarante 
     Parocho Substituto 



61 
 

         Pedro Nolasco de Mello 
         Gabriel Joze Rodriguez 
 
 
09. 
 

 
 
||15r.||  Aos dezanove dias do mez de Agosto de mil oito 
  centos etrinta esete nesta Villa de Santa Luzia da  <Jozefa> 
  Provincia, Bispado de Goyaz, faleceo Jozefa Alves  <Alves> 
<X>  crioulla forra, de idade de Secenta annos, filha na 
  tural de Roza Alvez; vevia de mendigar, que assim 
  medeclarou Geralda Alvez em cuja caza faleceo: e 
  para constar fiz opresente termo em que me assig- 
  nei com duas testemunhas por adeclarante naõ sa 
  ber escrever [espaço] O Vigario Substituto  
     Pedro Nolasco de Mello 
     Joze Camello de Mendonca 
     Joaquim Alves da Costa 
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10. 
 

 
 
||16r.||  Aos vinte oito dias do mez de Septembro de 
  mil oito centos etrenta esete nesta Villa de Santa 
  Luzia da Provincia, e Bispado de Goyaz, faleceo Ger <Germa> 
<X>  mana da Cruiz, crioula forra de idade de 26 annos, vi <na da-> 
  via de fiar que assim Sua Maÿ Antonia Ribeiro;   <Cruis> 
  em cuja casa faleceo epara constar fis este ter 
  mo em que me assigno com duas testemunhas por a decla_ 
  rante naõ saber escrever. 
  O Paroco Substituto Pedro Nolasco d’ Mello 
              Victor Pereira de Lemos 
              Manoel Ignacio Meireles 
 
11. 
 

 
 
||16v.||  Aos oito dias do mez de Outubro de mil oito cen 
  tos e trinta e sete nesta Villa de Santa Luzia 
<Estevaõ> Provincia, e Bispado de Goias faleceo  Estevaõ ca 
<escravo> bra escravo do Tenente Coronel Manoel José da 
  Costa, que assim mo declarou Seu Senhor que Vive 
  de lavoura, epara de tudo constar mandei la 
  vrar o presente Termo que assignei com o decla 
  rante 
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   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
12. 
 

 
 
||16v.||  Aos dez dias do mez de Outubro de mil oito cen 
  tos e trinta e sette, nesta Villa de Santa Luzia 
<Manoel> Provincia e Bispado de Goiaz, faleceo Manoel 
<escravo> crioulo escravo da falecida Aurea, que assim 
  mo declarou o Tenente Dionizio Alvares Mei 
  reles, e para de tudo constar mandei lavrar 
  opresente Termo que assignei com o decla 
  rante. 
   O Pa[ilegível] 
 
13. 
 

 
 
||17r.||  Aos tres dias do mez de Novembro de mil  
  oito centos etrinta e sette nesta Villa de San 
  ta Luzia Provincia e Bispado de Goiaz, fa 
<X>  leceo Germano crioulo escravo de Maria The <Germano> 
  reza que assim mo declarou sua Senhora  <escravo> 
  e para detudo, constar mandei lavrar o pre 
  sente Termo que assignei com duas Teste 
  munhas pela declarante naõ saber ler, e 
  nem escrever 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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14. 
 

 
 
||18v.||  Aos seis dias do mez de Dezembro de mil oito 
<Benedi> centos e trinta e sette nesta Villa de Santa Lu 
<ta escra> zia Provincia e Bispado de Goiaz faleceo Be 
<va>  nedita crioula escrava de Riverendo Pedro No 
  lasco de Mello, o que me declarou o mesmo Re 
  verendo, e para de tudo constar mandei la 
  vrar opresente Termo que assignei com o de 
  clarante 
          O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
15. 
 

 
 
||19r.||  Aos onze dias do mez de Dezembro de mil 
  oito centos e trinta e sette nesta Villa de Santa 
  Luzia Provincia e Bispado de Goias faleceo o  <Fernan> 
<d>  innocente Fernando filho nactural de Thereza cri  <do> 
  oula escrava de Rosa da Costa, que assim mo decla 
  rou sua Senhora e para de tudo constar man 
  dei lavrar o presente Termo que assignei com du 
  as Testemunhas pela declarante naõ saber ler e 
  nem escrever 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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16. 
 

 
 
||19r.||  Aos vinte e seis dias do mez de Dezembro de 
  mil oito centos e trinta e sette nesta Villa de 
  Santa Luzia Provincia e Bispado de Goiaz fa 
<1ª>  leceo ainnocente Maria filha nactural de Flo   <Maria> 
  rencia crioula escrava do Alferes12 Francisco Lopes <innocente> 
  que assim mo declarou o mesmo Senhor, e 
  para de tudo constar mandei lavrar opre 
  sente Termo que assignei com o declaran 
  te 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
17. 
 

 
 
||19v.||  Aos vinte eseis dias do mez de Janeiro de mil 
  oito centos e Trinta e oito n’esta Villa de San 
  ta Luzia Provincia e Bispado de Goiaz fale 
<Rozauria> ceo Rozauria Rebeiro crioula forra, de idade 
<Ribeiro> de settenta annos, cazada com José Gonçalves 
  que viviaõ de Mineiraçaõ e assim o declarou 
  seu marido, Epara de Tudo constar mandei 

 
12 Correção/rasura nesta palavra. 
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  passar o presente Termo que assignei com 
  duas Testemunhas pelo appresentante naõ saber 
  lêr e nem escrever. 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
18. 
 

 

 
 
||20r.||  Aos seis dias do mez de Fevereiro de mil oito 
  cento e trinta e oito n’esta Villa de Santa Lu 
  zia Bispado, e Provincia de Goiaz faleceo a 
  innocente Maria filha legitima de Marti  <Maria in> 
  nho Lopes, e Joanna Alvez da Silva, crioulos <nocente> 
  forros, lavradores, que assim mo declarou Bem 
  to de Brito Pexoto. [espaço] E para de tudo constar 
||20v.||  [[constar]] mandei lavrar o presente Termo que as 
  signei com duas Testemunhas pelo declarante naõ 
  saber ler, e nem escrever 
        O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
19. 
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||21v.||  Aos oito dias do mez de Março de mil [ilegível] 
  centos e trinta e oito n’esta Villa de Santa Lu 
<Luciana> zia Provincia e Bispado de Goiaz faleceo Lu 
<escrava> cianna crioula de idade de trinta e nove annos, 
  Solteira, escrava do Reverendo Pedro Nolasco de 
  Mello que assim mo declarou o mesmo Senhor 
  E para de tudo constar mandei lavrar o presen 
  te Termo que assignei com o declarante 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
20. 
 

 
 
||22v.||  Aos vinte e dous dias do mes de Maio de 
  mil oito centos e trinta e oito nesta Villa 
  de Santa Luzia, Provincia e Bispado de 
<Valen> Goias, faleceo Valentim da Silva Pe 
<tim d aSilva> reira, crioulo forro, casado de idade de qua 
<Pereira> renta ecinco annos, vivea do officio de Ou 
  rives; que assim mo declarou Lima Ri 
  beiro, em cuja caza vivia; e para de tudo 
  constar mandei lavrar o presente Termo 
  que assignei com duas Testemunhas pe 
  la declarante naõ saber ler e nem 
  escrever. 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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21. 
 

 
 
||23r.||  Aos vinte e [ilegível] dias do mez de Mayo 
  de mil oito cento e trinta e oito, nesta Villa 
  de Santa Luzia Provincia e Bispado de Goias 
  faleceo Victorino Martins Cavares13, de idade    
          <Victorino> 
  de trinta e dous annos crioulo forro casado com  <Martins> 
  Maria digo [ilegível] Mariada Costa, mo 
  rador no Bairro [ilegível] Matris do termo em que 
  vivia de Lavoura que assim mo declarou 
  Maria Theresa Rodrigues. E para de tudo cons 
  tar mandei lavrar o presente Termo que as 
  signei com duas Testemunhas pelo declaran 
  te naõ saber ler e nem escrever 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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22. 
 

 
 
||25v.||  Ao primeiro dia do mez de Julho de mil 
  oito centos e trinta e oito nesta Villa de 
  Santa Luzia Provincia, e Bispado de 
<Luzia> Goias faleceo Luzia Ribeiro, crioula 
<crioula> forra de idade de 50 annos, vivia de, 
  fiar que assim mo declarou Antonia 
  Bueno em cuja casa faleceo. E para de 
  tudo constar mandei lavrar o presen 
  te Termo que assignei com duas Tes 
  temunhas pela declarante na õ saber 
  ler e nem escrever. 
         O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
23. 
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||26r.||  Aos tres dias do mez de Agosto de mil  
  oito centos e trinta e oito nesta Villa de 
  Santa Luzia Provincia e Bispado de Goi 
  as faleceo  matado Camillo de Azevedo   <Camillo> 
  cabra Solteiro de idade de 23 annos filho   <cabra> 
  nactural de Francisca Alves, vivia de  
  ajustar-se, emorava nesta Villa que assim  
  modeclarou sua Mai: Epara de tudo cons 
  tar mandei lavrar o presente Termo que as 
  signei com duas Testemunhas pela declaran 
  te naõ saber ler e nem escrever 
 
        O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
24. 
 

 
 
||27v.||  Aos [ilegível] dias do mez de Dezembro de 
  mil oito centos e trinta e oito nesta Villa 
<Rita>  de Santa Luzia, Provincia e Bispado 
<mina> de Goias faleceo Ritta mina, de 
  dade de 90 annos escrava do Maria 
  Felicidade, parda Solteira, vivia de cozer 
  que assim modeclarou a mesma sua Se 
  nhora. E para de tudo constar mandei 
  lavrar o presente Termo que assignei 
  com duas Testemunhas pela decla 
  rante naõ saber ler e nem escrever 
          O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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25. 
 

 
 
||29r.||  Aos des dias do mez de Janeiro de 
  mil oito centos etrinta e nove nesta Vil 
  la de Santa Luzia Provincia, e Bispa_ 
  do de Goias faleceo Luiza crioula Soltei 
  ra escrava de Dona Thereza Rodrigues de   <Luiza crioula> 
  Jesus, de idade de 30 annos Sua Senhora  <escrava de> 
  vive de lavoura que assim mo declarou o  <Dona Thereza> 
  Reverendo Antonio dos Reis E para de 
  tudo constar mandei lavrar o presente 
  Termo que assignei com o declarante 
     O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
26. 
 

 

 
 
||29v.||  Aos trinta dias do mez de Janeiro de  
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  mil oito centos etrinta e nove nesta 
  Villa de Santa Luzia Provincia, e Bispa 
<Ignacio Vi> do de Goiaz faleceo Ignacio Vieira creou 
<eira –> lo forro, cazado de idade de 70 annos igno 
||30r.||  rase os Pais vivia de Lavoura que assim mo 
  declarou o Ajudante Gabriel Jose Rodrigues. E para 
  de tudo constar mandei lavrar o presente Termo 
  que assignei com o declarante 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
 
27. 
 

 
 
||30v.||  [ilegível] Fevereiro de mil oito centos 
  etrinta e nove nesta Villa de Santa Luzia 
<Thoma> Provincia e Bispado de Goias, falaceo Tho 
<zia Bor> mazia Borges crioula forra Solteira de 
<ges –> idade de 46 annos ignorase os Pais, vivia 
  de fiar, que assim mo declarou Seu filho 
  [ilegível] de Santa Anna E para de tudo 
  [ilegível] mandei lavrar o presente Termo 
  que assignei com o declarante 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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28. 
 

 
 
||31r.||  Aos cinco dias do mez de Fevereiro demil 
  oito centos, e trinta e nove, nesta Villa de San 
  ta Luzia, Provincia e Bispado de Goiaz, faleceo 
  Roque, africano de 90 annos de idade, pre  <Roque Tei> 
  to forro, Solteiro, vivia de esmolas que assim <xeira Afri> 
  mo declarou o Reverendo Pedro Nolasco E  <cano –> 
  para de tudo constar mandei lavrar o presen 
  te Termo que assignei com o declarante 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
29. 
 

 
 
||33r.||  Aos dous dias do mez de Junho de mil oito 
  centos e trinta, e nove, nesta Villa de Santa 
  Luzia Provincia e Bispado de Goiaz, faleceo        <Mathil> 
  Mathildes crioula forra, natural da Villa         <des crioula Sol> 
  do Bomfim deidade de 40 annos, vivia de fiar        <teira de 40> 
  ignorase os Pais que assim mo declarou Maria        <annos> 
  do Rozario em cuja casa faleceo E para de tudo 
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  constar mandei lavrar o presente Termo que as 
  signei com duas Testemunhas pela declarante 
  naõ saber ler nem escrever 
         O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
30. 
 

 
 
||33v.||  Aos dez dias do mez de Junho de 
  mil oito centos etrinta e nove nestaVil 
  la, de Santa Luzia, Provincia, e Bispado 
<Pedro es> de Goiaz faleceo Pedro congo de idade 
<cravo> de 70 annos, escravo do Tenente Coronel 
  Manoel Jose da Costa, branco, evive di 
  Lavoura e negocio que assim mo decla 
  rou Dona Libania de Mendonça Rodrigues. Epa 
  ra de tudo constar mandei lavrar, opre 
  sente Termo que assignei com a decla 
  rante 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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31. 
 

 
 
||34r.||  Aos desoito dias do mez de Junho de mil 
  oito centos, etrinta, enove nesta Freguesia de 
  Santa Luzia Provincia e Bispado de Goiaz 
  faleceo, no lugar denominado Engenho de 
  Sao Sebastiaõ Izabel mina deidade 80 annos <Izabel> 
  escrava de Dona Joaquina de Jezus, parda viuva <escrava> 
  e vive de lavoura que assim mo declarou 
  [ilegível] Teles e Sousa E para de tudo 
  constar mandei lavrar o presente Termo que 
  assignei com o declarante. 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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32. 
 

 

 
 
||34v.||  [ilegível] do mez de Jun 
||35r.||  nho de mil oito centos e trinta [ilegível] 
  ta Villa de Santa Luzia Provincia, e 
  Bispado de Goiaz faleceo Maria angolla 
  de idade de 60 annos, escrava do Capitao  <Maria an> 
         <golla> 

Francisco Elias dos Reis, que vive de [ilegível] <Solteira> 
  E para que de tudo constar mandei lavrar   
  o presente Termo que assignei com 
  o mesmo Seu Senhor 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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33. 
 

 
 
||35r.||  Aos 29 dias do mez de Junho de 
  mil oito centos e trinta enove nesta 
  Villa de Santa Luzia Bispado de Goiaz 
  faleceo oinnocente Maria, filha legi   <Maria> 
  tima de Jose africano, e Izidora cabra   <innocente> 
  escravos do Tenente Coronel Manoel Jose da 
  Costa, que assim mo declarou o mesmo 
  Senhor que vive de Lavoura E para de tudo 
  constar mandei lavrar o presente Termo 
  que assignei com o declarante 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
34. 
 

 
 
||35r.||  Aos oito dias do mez deJulho demil oito centos etrinta 
  enove nesta Villa de Santa Luzia, eSanto Antonio daboa vis        <Antonio quor> 
  ta Bispado de Goyas, faleceo Antonio escravo da Senhora da Jozefa                <tado da [ilegível]> 
  Alves Pedroza, que ficará quortado, e assim mo declarou Vale <de Jozefa> 
  rio Ferreira Coelho Testemunho do finado14, que vive delavoira; <Alves> 

 
14 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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  eEngenho, epara constar fis este Termo eassignei com odeclarante 
    O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
           Valerio Ferreira Coelho 
 
35. 
 

 
 
||36r.||  Aos dous dias do mez de Agosto de mil oito centos 
  etrinta enove, nesta Villa de Santa Luzia Bispado de 
  Goyaz faleceo a innocente Maria filha natural de Thereza  <Maria> 
  crioulla Escrava de Roza da Costa, parda Viuva que vive de <innocente> 
  lavoura, que assim me declarose Januario da Costa Dias: 
  epara constar mandei lavrar opresente termo em que me as 
  signo com duas testemunhas pelo declarante não saber escre_ 
  ver 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
   Pedro Paulo de Araujó 
   Serafim Martins Valle 
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36. 
 

 
 
||36v.||  Aos sete dias do mez de Outubro de 
<Joaõ Pereira>mil oito centos etrinta e nove, nesta Vil 
  la de Santa Luzia , Provincia, e Bispado 
  de Goyas faleceo João Pereira Dultra, 
  crioulo forro, de idade de sincoenta annos; vivia 
  de Carpinteiro que assim me declarou Do 
  mingos Fereira, epara constar fis este 
  assento que assigno com odeclarante 
           O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
  Domingos Pereira Dultra 
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37. 
 

 
 
||38r.||  Aos vinte oito dias do mes de Janeiro de mil 
  oito centos equarenta, nesta Villa de Santa Lu 
  zia Provincia e Bispado de Goias faleceu o 
  innocente Sebastiaõ, filho legitimo de Manoel  <Sebas> 
  Goncalves da Costa, e Luzia Correa, crioulos fo  <tiaõ in> 
  ros lavradores moradores nesta Villa. Epara   <nocente> 
  de tudo constar mandei lavrar o presente Ter 
  mo que assignei com duas Testemunhas pe 
  lo dito Manoel Gonçalves naõ saber ler, enem 
  escrever. 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
38. 
 

 
 
||38r.||  Aos vinte enoves dias do mez de Janeiro de 
  mil oito centos e quarenta, nesta Villa 
  de Santa Luzia, Provincia e Bispado de 
  Goias faleceo Paulo Fernandez de idade de 44 <Paulo> 
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  annos, crioulo forro solteiro, ignorase os Pais,  < Fernandez> 
  vivia de officio de Capateiro que assim mo 
  declarou Manoel dos Santo Telles. E para 
  de tudo constar mandei lavrar o presente  
  Termo que assignei com duas Testemun 
  nhas pelo declarante naõ saber ler, enem 
  escrever. 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
 
39. 
 

 

 
 
||39r.||  Aos 25 dias do mez de Fevereiro de mil oito 
  centos equarenta nesta Villa de Santa Luzia 
  Provincia, e Bispado de Goias, falleceo Cle  <Clemen> 
  mencia [ilegível] de idade de 38 annos, soltei <cia crioula> 
  ra, escrava de Francisca [ilegível] 
  que vive de fiar, [ilegível] assim 
  mo declarou Joaõ Gualberto Ferreira. E pa 
  ra de tudo constar mandei lavrar o presen 
  termo que assignei com o declarante 
||39v.||  O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

40. 
 

 
 
||40r.||  Aos vinte enove dias do mez de Fevereiro de mil  
  oito centos equarenta, nesta Villa de Santa Lu 
  zia, Provincia, e Bispado de Goías falleceo Theo  <Theodo> 
  doro Fernandes de idade de 14 annos, filho   <ro Fernandez> 
  natural de Maria Fernandes, crioulo forro, vi 
  via de ajustar se que assim mo declarou Ge 
  rardo Fernandes. E para de tudo constar mandei 
  lavrar o presente Termo que assignei com duas  
  Testemunhas pelo declarante naõ saber ler enem 
  escrever. 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
41. 
 

 
 
||40v.||  Aos quatorze dias do mez de Abril de mil oito 
  centos equarenta nesta Villa de Santa Luzia 
<Maria Gomes> Provincia, e Bispado de Goias, falleceo Maria 
<mês=> Gomes creoula forra, solteira de idade 90 
  annos, vivia de esmollas, que assim mo de 
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  clarou Anna Gomes em cuja casa fale 
  ceo. E para detudo constar mandei lavrar 
  o presente Termo, que assignei com duas tes 
  temunhas pela declarante naõ saber ler   
  nem escrever. 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
 
42. 
 

 
 
||42v.||  Aos tres dias do mez de Mayo de mil 
  oito centos e quarenta, nesta Villa de San 
  ta Luzia, Provincia e Bispado de Goiaz 
<Domingos> falleceo Domingos crioulo, de idade de 50 an 
<escravo> nos, solteiro escravo de Dona Faustina Fernan 
  des branca viuva, vive de lavouras, que 
  assim a mesma medeclarou E para de 
  tudo constar mandei lavrar o presente  
  Termo que assignei com duas Testemunhas 
  pela declarante naõ saber ler, e nem es 
  crever. 
         O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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43. 
 

 
 
||43r.||  Aos vinte e cinco dias do mes de Maio de 
  mil oito centos e quarenta nesta Villa de San 
  ta Luzia Provincia e Bispado de Goias fa 
  leceo Francisco Raposo crioulo forro, solteiro de   <Francisco> 
  idade 70 annos vivia de seo officio de Carpin  <Rapozo> 
  teiro, e [ilegível] o par que assim mo declarou 
  Dona Senhorinha Camello de Mendonca. E para 
  de tudo constar mandei lavrar o presente 
  Termo que assignei com duas Testemunhas pela 
  declarante naõ saber ler, enem escrever. 
        O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
44. 
 

 
 
||43v.||  Aos vinte eseis dias domez de Maio de 
  mil oito centos equarenta, nesta Villa de 
  Santa Luzia, Provincia, e Bispado de Goiaz 
<Joana> falleceo Joana15 mina, escrava de Maria 

 
15 Correção/rasura nesta palavra. 
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<escrava> Goncalves, de idade 70 annos solteira, que 
  assim mo declarou sua Senhora que vive de La 
  voura E para de tudo constar mandei 
  lavrar o presente Termo que assignei com 
  duas Testemunhas pelo declarante naõ sa 
  ber ler, nem escrever. 
        O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
 
45. 
 

 

 
 
||44r.||  Aos oito dias do mes de Agosto demil oi 
  to centos quarenta nesta Villa deSan 
  ta Lusia Provincia, e Bispado de Goias  <Maria> 
         <escrava de> 
  faleceo Maria Cabra, escrava de Manoel  <Manoel de> 
  de Oliveira Solteira, de idade de 40 annos  <Oliveira> 
  ignora se os Pais que assim mo declarou 
  o Reverendo Pedro Nolasco de Mello [espaço] E para de 
||44v.||  de tudo constar mandei lavrar o presente 
  Termo que assignei com o declarante 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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46. 
 

 
 
||44v.||  Aos quatorze dias do mez de Agosto de 
  mil oito centos equarenta nesta Villa de 
  Santa Luzia, Provincia, e Bispado de 
<Janua> Goiaz, falleceo Januario crioulo, casado 
<rio da> com Joaquina Mendes, de idade de 
<Silva> 44 annos, escravo do Capitam Ma 
  noel Ferreira Ribeiro, branco solteiro 
  que vive de negocio, e assim o mesmome 
  declarou. [espaço] E para de tudo constar 
  mandei lavrar o presente Termo que as 
  signei com o declarante. 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
47. 
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||45v.||  Aos sette dias do mez de Septem 
  bro dmil oito centos equarenta 
  nesta Villa de Santa Luzia, Pro 
  vincía, e Bispado de Goiaz, fale 
<Pedro Ara> ceo Pedro Aranha de idade de 
<nha>  80 annos, viuvo, crioulo forro, vi 
  via, de Lavoura, que assim mo 
  declarou, oJoão da Silva seu filho 
  E para de tudo constar mandei 
  lavrar o presente Termo que assig 
  nei com duas Testemunhas pelo 
  declarante naõ saber ler, enem 
  escrever. 
         O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
 
48. 
 

 
 
||46r.||  Aos oito dias do mez de Settembro de mil  
  oito centos equarenta nesta Villa deSanta 
  Luzia, Provincia, e Bispado de Goiaz, falleceo 
  Antonia de Camargo crioula forra Solteira  <Antonia> 
  de idade de 90 annos, ignora se os Pais, vivia <de Camargo> 
  de Lavoura, que assim mo declarou Joaõ de 
  Camargo. E para de tudo constar mandei 
  lavrar o presente Termo que assignei com 
  duas Testemunhas pelo de clarante naõ as 
  ber ler, enem escrever 
             O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
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49. 
 

 
 
||47r.||  Aos dose dias do mez de Outubro demil oito 
  centos equarenta, nesta Villa de Santa Lusia 
  Provincia, e Bispado de Goias, falleceo Adaõ 
  Gonçalves de idade 3816 annos, crioulo forro, casa  <Adaõ> 
  do com Maria da Conceiçaõ ignora se os Pais,   <Gonçalves> 
  vivia de Mineiraçaõ que assim mo declarou 
  sua mulher. E para de tudo constar man 
  dei lavrar o presente Termo que assignei cô 
  duas Testemunhas pelo declarante naõ [[naõ]] 
  saber ler, enem escrever. 
            O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
50. 
 

 
 
||47v.||  Aos vinte oito dias do mez de Outubro de 
  mil oito centos equarenta nesta Villa de 
<Manoel es-> Santa Lusia, Provincia e Bispado de Goiaz 
<cravo> falleceo Manoel africano de idade de 60 
  annos, escravo do Reverendo Vigario Antonio 
  Joaquim de Araujo E para de tudo cons 

 
16 Correção/rasura nesta palavra. 
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  tar mandei lavrar o presente Termo que 
  assignei 
          O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
51. 
 

 
 
||48r.||  Aos dez dias do mez de Novembro de mil oi 
  to centos equarenta nesta Villa de Santa 
  Lusia Provincia e Bispado de Goiaz falleceo 
  Antonio Pereira, cabra forro de idade de 38   <Antonio> 
  annos, Solteiro, natural das Pontes do Norte, igno  <Pereira> 
  ra se os Pais que assim mo declarou Juliaõ Fran 
  cisco, em cuja casa vivia justo, eFalleceu E para 
  de tudo constar mandei lavrar o presente Ter 
  mo que assignei com o declarante. 
   O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
52. 
 

 
 
||48v.||  Aos vinte ehum dias do mez de Novembro 
  de 1840, nesta Villa de Santa Lusia Pro 
  vincia, e Bispado de Goiaz, falleceo Chri 
<Christovaõ> tovaõ affricano de idade de 60 annos, Solteiro, 
<escravo> escravo do Capetaõ Ignacio Lopes Filho, que 
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  assim mo declarou o ditto Seu Senhor que 
  mora nesta Villa e vive de Negocio. E pa 
  ra de tudo constar mandei lavrar o pre 
  sente Termo que assignei com o declaran 
  te 
     O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
53. 
 

 

 
 
||48v.||  Aos vinte dous dias do mez de Novembro de 
  mil oito centos equarenta nesta Villa de 
  Santa Lusia, Provincia, e Bispado de Goi 
<Anna> as, falleceo Anna crioula forra, casada com 
<crioula forra> Antonio crioulo escravo do Ajudante Gabriel dei 
  dade de 48 annos, ignora se os Pais, vivia 
  de Fiar que assim mo declarou Jose Pe 
  dro da Cunha Lima. E para de tudo 
  constar mandei lavrar opresente Ter 
  mo que assignei com o declarante. 
               oPa 
||49r.||  O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

54. 
 

 
 
||49r.||  Aos vinte tres dias do mez de Novembro de 
  mil oito centos equarenta nesta Villa de 
  Santa Lusia, Provincia e Bispado de Goiaz 
  falleceo Anacleta crioula escravá de Jose da  <Anacle> 
  Cunha, Solteira, de idade 18 annos, que assim <ta escrava> 
  mo declarou Seu Senhor. [espaço] E para de tudo 
  constar mandei lavrar o presente Termo que as 
  signei com o declarante 
             O Paroco Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
55. 
 

 
 
||49v.||  Aos vinte nove dias do mez de Julho 
  de mil oito centos equarenta ehum nesta 
  Freguesia de Santa Lusia Provincia e 
  Bispado de Goyaz falleceo a ino 
<Theresa> cente Theresa filha natural de Ma 
<innocente> ria, Crioula, escrava de Jose Joaquim 
  de Araujo morador desta mesma Fregue 
  sia e vive de Lavouras E para de tudo 
  constar mandei lavrar o presente Ter 
  mo que assignei 
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56. 
 

 
 
||52r.||  Aos seis dias do mez de Junho demil oito 
  centos e quarenta e tres nesta Freguesia de 
  Santa Lusia Bispado de Goyaz na Capela 
  do Rosario sepultou se Rosa escrava da  <Roza> 
  Finada Caetana [espaço] E para de tudo cons <[ilegível]fe17> 
  tar mandei lavrar o presente Termo que 
  assignei 
 
 
57. 
 

 

 
 
||52r.||  Aos vinte dous dias do mez de Junho 
  de mil oito centos equarenta e tres nesta 
  Freguesia de Santa Lusia Bispado de   <Pas> 
  Goyaz falleceo Paschoa Pinto, casada  <choa> 
  com Jose de Mesquita cabras forros. E de  <Pinto> 
  tudo para constar mandei lavrar o pre 
||52v.||  sente Termo que assignei 
 
 
 
 
 

 
17 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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58. 
 

 
 
||53v.||  Aos dous dias do mez de Outubro de  
  mil oito centos equarenta e dous nes 
  ta Freguesia deSanta Lusia, falle 
  ceo Benedito crioulo escravo do Reverendo 
  Antonio Joaquim de Araujo E de 
  tudo para constar mandei lavrar  
  o presente Termo que assignei 
 
59. 
 

 
 
||54v.||  Aos vinte seis dias do mez de Feve  
  reiro de mil oito centos e quarenta equa 
  tro nesta Freguesia de Santa Lusia 
  falleceo o inocente Manoel Filho 
<Manoel> natural de Maria crioula escrava 
<ino>  de Jose Joaquim de Araujo. Epara 
<cente> de tudo constar mandei lavrar o pre 
  sente Termo que assignei 
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60. 
 

 

 
 
||54v.||  Aos dous dias do mez de Março de 
  mil oito centos equarenta equatro, nesta 
  Freguezia de Santa Lusia Bispado de 
<Joze>  Goyaz falleceo Jose crioulo escravo de 
<d[ilegível]18> Dona Senhorinha Camello de Men donça 
<Senho> E para de tudo constar mandei la 
<rinha> vrar o presente Termo que assig 
||55r.||  nei 
 
61. 
 

 
 
||55r.||  Aos deseseis dias do mez de Março de mil 
  oito centos equarenta equatro nesta Fregue 
  zia de Santa Lusia Bispado de Goyaz 
  falleceo Victoria crioula escrava de Dona Bri  <Victo> 
          <ria crioula> 
  gida Alves Meirelles. Epara de tudo cons   <falecida19> 
  tar mandei lavrar o presente Termo que 
  assignei 

 
18 Dificuldade de leitura desta palavra. 
19 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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62. 
 

 
 
||55r.||  Aos sette dias do mez de Abril demil 
  oito centos e quarenta e quatro nesta Fre 
  guesia de Santa Lusia falleceo Anto 
  nia crioula escrava de Manoel Ribei   <Anto> 
  ro da Silva. Epara de tudo constar   <nia de>   
         <Manoel> 

mandei lavrar o presente Termo que   <Ribeiro> 
  assignei 
 
 
63. 
 

 
 
||55v.||  Aos vinte sette dias domez de Abril de 
  mil oito centos equarenta equatro nesta 
  Freguesia de Santa Lusia Bispado de 
<Cae>  Goyaz falleceo Caetano da Cunha cri 
<tano>  oulo forro casado com Gerarda criou 
<daCu> la. E detudo para constar mandei 
<nha>  lavrar o presente Termo que assignei 
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64. 
 

 
 
||56r.||  Aos sette dias do mez de Mayo de 
  mil oito centos equarenta equatro nesta 
  Freguesia de Santa Lusia Bispado de Goyaz 
  falleceo Manoel angolla escravo do Te   <Manoel> 
  nente Coronel Manoel Jose da Costa Mei   <escravo> 
  relles 
 
 
65. 
 

 
 
||56v.||  Aos trinta dias do mez de Maio de 
  mil oito centos equarenta equatro 
  nesta Freguesia deSanta Lusia Bis 
<Clau> pado de Goyas Falleceo Claudio criou 
<dio es> lo escravo de Dona Joaquina Maria20 Bar 
<cravo> bosa. Epara de tudo constar mandei 
  lavrar o presente Termo que assignei 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Correção/rasura nesta palavra. 
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66. 
 

 
 
||57r.||  Aos vinte quatro dias do mez de 
  Junho demil oito centos e quarenta 
  e quatro nesta Freguesia de Santa Lu    
  sia Bispado de Goyaz falleceo Esme   <Esme> 
  ria crioula escrava de Maria da   <ria es> 
  Puresa. Epara de tudo constar man   <crava> 
  dei lavrar o presente Termo que assig 
  nei 
 
67. 
 

 
 
||57v.||  Aos quinze dias do mez de Julho demil 
  oito centos equarenta e quatro nesta Fre 
  guesia de Santa Lusia Bispado de 
<Nin>  Goyaz falleceo Nimpha crioula es 
<faes>  crava de Dionisio Alvaros Meirelles 
<crava> E para de tudo constar mandei la 
  vrar o presente Termo que assignei. 
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68. 
 

 
 
||57v.||  Aos desesette de Agosto de mil oito cen 
  tos e quarenta equatro nesta Freguesia de 
  Santa Lusia Bispado de Goyaz, falleceo Ma 
<Maria> ria Xavier, escrava de Dionisio Alvares 
<escrava> Meirelles. E para de tudo constar 
  mandei lavrar o presente Termo que 
  assignei 
 
69. 
 

 
 
||59r.||  Aos trese dias do mez de Novembro de 
  mil oito centos e quarenta e quatro nesta 
  Freguesia de Santa Lusia Bispado de Goyaz 
  falleceo Lourença, crioula escrava de Simia  <Lourenca> 
  na Gomes Nogueira parda. Epara de tudo  <escrava> 
  constar mandei lavrar o presente Termo que 
  assignei 
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70. 
 

 
 
||59r.||  Aos deseseis dias do mes de Novembro 
  demil oito centos equarenta equatro, nes  <Maria> 
  ta Freguesia de Santa Lusia Bispa   <cabra> 
  do de Goyas falleceo Maria cabra, es 
  crava de Rachel Maxado. Epara de 
  tudo constar mandei lavrar o presente 
  Termo que assignei 
 
71. 
 

 

 
 
||59r.||  Aos vinte dias do mez de Dezem  
  bro demil oito centos equarenta e   <Jose> 
  quatro falleceo nesta Villa deSanta   <ango> 
  Lusia Bispado de Goyaz Jose Ango   <la>  
  la escravo de Joaquim Francisco Ri 
||59v.||  beiro E para de tudo constar man 
  dei lavrar o presente Termo que as 
  signei 
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72. 
 

 
 
||60r.||  Aos trinta e hum dias do mez de    <Tibur> 
  Desembro demil oito centos e quaren   <cio> 
  ta e quatro nesta Freguesia deSanta 
  Lusia Bispado de Goyaz Falleceo Ti 
  burçio crioulo escravo do Ajudante21 Dionisio Alva 
  res Meirelles. Epara detudo constar 
  mandei lavrar o presente Termo que 
  assignei 
 
73. 
 

 

 
 
||60v.||<An> Aos quinse dias do mez de Janeiro 
<tonio> de mil oito centos equarenta ecinco 
  nesta Freguesia de Santa Lusia Bis 
  pado de Goiaz falleceo Antonio Mi 
  na escravo do Capitam Gabriel Jose Ro 
  drigues. Epara de tudo constar mandei 
||61r.||  lavrar o presente Termo que assignei 
  oParocho Collado Antonio Joaquim d Araujo Mello 

 
21 Correção/rasura nesta palavra. 
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74. 
 

 
 
||61r.||  Aos dous dias do mez de Fevereiro demil 
  oito centos equarenta e cinco22, nesta Fre  <Maria cri> 
  guesia de Santa Lusia falleceo Maria  <oula> 
  crioula escrava do Tenente Coronel Manoel 
  Jose da Costa. E para detudo constar 
  mandei lavrar o presente Termo que 
  assignei. 
         oParocho Collado Antonio Joaquim d Araujo Mello 
 
75. 
 

 
 
||61r.||  Aos dose dias do mez de Fevereiro de  <Thoma> 
  mil oito centos e quarenta e cinco nesta  <zia> 
  Freguesia de Santa Lusia Bispado de 
  Goyaz falleceo Thomaia criola escrava 
  de Dona Senhorinha Camello de Mendonça 
  Epara de tudo constar mandei la 
  vrar o presente Termo que assignei 
          oParocho Collado Antonio Joaquim d Araujo Mello 
 
 
 

 
22 Correção/rasura nesta palavra. 
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76. 
 

 
 
||61r.||  Aos quatorze dias do mez de Fevereiro de 
  mil oito centos equarenta e cinco nesta   <Sebas> 
  Freguesia de Santa Lusia Bispado de Goyaz   <tiaõ> 
  falleceo Sebastiaõ crioulo escravo de Dona Floren 
  cia Garces. [espaço] Epara de tudo cons tar man 
  dei lavrar o presente Termo que assignei 
        oParocho Collado Antonio Joaquim d Araujo Mello 
 
 
77. 
 

 

 
 
||61r.||  Aos desoito dias do mez de Fevereiro de 
  mil oito centos equarenta e cinco, nesta 
  Freguesia de Santa Lusia Bispado de Goy 
||61v.||<Manoel> az falleceo o inocente Manoel Escravo  
<[ilegível]> de Anna do Sacramento. Epara de tudo 
  constar mandei lavrar o presente Termo 
  que assignei 
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78. 
 

 
 
||62v.||  Aos seis dias do mez de Abril de mil oito 
  centos equarenta e cinco nesta Freguesia de San  <[ilegível]> 
  ta Lusia Bispado de Goyaz falleceo Felisardo  <Felisar> 
          <do crioulo> 

crioulo libertando do fallecido Man[ilegível] Pereira <liber> 
          <tan> 
  Epara de tudo constar mandei lavrar o pre   <[ilegível]> 
  sente Termo que assignei 
 
79. 
 

 
 
||62r.||  Aos oito dias do mez de Abril de mil oito 
  centos equarenta e cinco nesta Freguesia de San 
  ta Lusia Bispado de Goyaz falleceo Manoel   <Manoel> 
  crioulo casado com Joana crioula, escravos de   <escravo> 
  Dona Theresa Rodrigues [espaço] Epara detudo constar 
  mandei lavrar o presente Termo que assignei 
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80. 
 

 
 
||62v.||  Aos quatro dias do mez de Mayo 
  de mil oito centos e quarenta e cinco nesta 
  Freguesia de Santa Lusia Provincia e Bis 
  pado de Goyaz falleceo a inocente Ma 
<Maria> ria filha natural de Sebastiana Pereira 
<inocente> crioula forra. E para de tudo constar  
  mandei lavrar o presente Termo que 
  assignei 
 
 
81. 
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||69v.||  Aos dois dias do mes de Desem 
  bro de 1852 nesta Villa de Santa 
<Jeronimo> Lusia faleceo daVida presen- 
  te Geronimo crioulo forro, car 
  pinteiro, foi somente comfessa 
  do, eungido; Sepultado nesta Ma 
  tris, sendo de hidade de quaren 
||70r.||  quarenta anno pouco mais ou menos 
  sendo antes por mim encomendado 
  comforme oúzo daIgreja. E para cons 
  tar fis opresente asento queassignei 
        O Vigario Delfino Machado de Faria 
 
 
82. 
 

 
 
||70r.||  Aos 17 deDesembro de 1852, faleceo Nicacia crioula escra 
<Nicacia> va do Tenente Coronel Manoel Jose daCosta Mei–  
<crioula> relles, tinha de hidade trinta annos, pouco mais 
  ou menos, foi comfessada, e comoSacramen 
  to daSanta Ũnçaõ, Sepultada nesta Matris, 
  sendo antes por mim Emcommendada 
  Conforme o Ritual Romano. Para cons_ 
  tar lavrei opresente Termo emque meas 
  signo. 
   O Vigario Delfino Machado de Faria 
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83. 
 

 

 
 
||70r.||  Aos 22 de Dezembro d 1852, nesta Villa 
  de Santa Luzia, faleceo oin nocente Brasa_ 
<Brasalis> lisco comhidade de quatro mezes, escravo do 
<co->  Alferes Joaquim Jose Teixeira; foi por 
  mim Emcom mendado, e Sepultado nes_ 
  ta Matris. Para constar fis este Termo 
||70v.||  Termo que assigno. 
    O Vigario Delfino Machado de Faria 
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84. 
 

 

 
 
||70v.||  Aos 24 de Desembro de 1852, nestaVi- 
  la deSanta Luzia, faleceo Theresa daNa 
<Theresa> caõ Angola escrava que foi dafinada 
<Nogueira> Theresa de Jesús, comhid ade de oiten 
  ta annos, mais ou menos; foi sem 
  Sacramentos repentinamente. Em 
||71r.||  comendada por mim, e Sepultada 
  na Capella do Rosario. Para cons 
  tar lavrei opresente emque meassig 
  no _ 
   O Vigario Delfino Machado de Faria 
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85. 
 

 
 
||72r.||  Aos 25 dias do mês de Janeiro de1853 faleceo 
  no Citio de Dona Joaquina, Dorothea comhidade dedois 
  annos filha nactural de [ilegível]23 crioula escrava 
          <Dorothea> 
  de Angela da Roxa; foi por mim Encom   <innocente> 
  mendada, eSepultada nesta Matris. Para 
  constar fis este Termo emque meassi 
  gno. [espaço] O Vigario Delfino Machado de Faria 
 
86. 
 

 
 
||72r.||  Aos 10 deFevereiro de1853, faleceo no Citio das 
  Barreiras debaixo da roda dehũ carro, Anasta 
  cio crioulo, escravo doCapitam Domingos Alves, 
          <Anastacio> 
  

teria de hidade quarenta annos; foi sem Sacramen   

 
23 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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          <crioulo> 
tos por ser repentinamente. Foi por mim em_ 
com mendado, esipultado na Capella de 
Nossa Senhora do Rosario desta Freguesia. 
Para constar fis este Termo emque me 
assigno. 

   O Vigario Delfino Machado de Faria 
 
87. 
 

 
 
||74r.||  Aos 30 dias do mes de Abril de1853, faleceo no 
  Citio de Dona Joaquina de Jesus Barbosa, Francis–      <Francisco Angola> 
  co de Naçaõ Angola, repentinamente, escravo 
  de Dona Joaquina, faleceu sem Sacramentos 
  foi por mim Encommendado, eSipulta 
  do naCapella deNossa Senhora doRosario por ser 
  Irmaõ daquela Irmandade Para cons 
  tar fis este Termo que assigno. 
   O Vigario Delfino Machado de Faria 
 
88. 
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||74v.||  Aos 23 dias domes deMaio de1853, nesta 
  Villa deSanta Lusia, faleceo davida presente ain- 
  nocente Eugenia, comhidade de des oito me- 
  zes, filha de Theotonia crioula escrava de 
  Dona Eulalia Joaquina d eAraujo: foi por mim 
  Emcom mendada, eSipultada nestaMa 
  tris. Para constar fis este Termo que 
  assignei. 
   O Vigario Delfino Machado  
 
89. 
 

 
 
||77r.||  Aos 26 de Julho de 1853 falesceo nesta24 
  Villa Joaquim da Rocha criôlo forro casado 
  deidade de 30 annos, foi encômendado pelo 
          <Joaquim> 
  Reverendo Antonio dos Reys, efoi sepultado no 
          <da Roxa> 
  Cimiterio do Bairro do Pira camjuba de 
  que para constar fis faser se este Ter 
  mo que assignei. O Vigario Delfino Machado  
 
90. 
 

 
 
||77r.||  Aos 15 de Agosto de1853 falesceo no Des 

 
24 Correção/rasura nesta palavra. 
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  trito desta Villa de Santa Lusia Bispado deGoi 
          <Prudencio> 
  as Prudencio Teixeira crioulo forro, foi encôme 
          <Teixeira> 
  dado pelo Reverendo Antonio dos Reis eSepultado 
  nesta Matris de que para constar fis este 
  Termo que assigno 
       O Vigario Delfino Machado de Faria 
 
91. 
 

 
 
||78r.||  Aos 8 de Septembro de1853 falesceo nes–  
  ta Villa Bispado deGoias Anna cabra 
  de idade de 1 anno escrava do Capitam Frâ   <Anna> 
  cisco Ellias foi imcomendada por mim   <escrava> 
  eSepultada nesta Matris de que para 
  constar fis faser se este Termo que 
  assigno. 
      O Vigario Delfino Machado de Faria 
 
92. 
 

 
 
||78v.||  Aos 27 de Septembro de 1853 falesceo 
<Mar=> nesta Villa Bispado de Goias o inno cente 
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<cos innocente> Marcos idade de 3 meses filho nactural 
  de Anta Alves crioula forra encomendado 
  por mim eSepultado nesta Matris 
  do que para constar fis este termo que 
  assignei 
   O Vigario Delfino Machado  
 
93. 
 

 
 
||78v.||  Aos 2 de Outubro de1853 falesceo no 
  Destrito desta Villa Bispado deGoias 
<Jose escravo> José crioulo escravo do Capitam Gabriel daCunha Rodrigues 
  de idade de 90 annos foi emcômendado por 
  mim esepultado nesta Matris deque 
  para que conste mandei faser este 
  Termo que assignei 
    O Vigario Delfino Machado  
 
94. 
 

 
 
||79v.||  Aos 5 de Desembro de 1853 falesceo nes 
  ta Villa Bispado de Goias Anna Vicen–  
<Anna> 
  cia cabra forra Solteira de idade de  
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<Vicencia>  
  40 annos munida com todos Sacramen 
  tos e encomendada por mim sepulta 
  da na Capella de Nossa Senhora do Rosario de 
  que para que conste mandei faser es_ 
  te acento que acento  
         O Vigario Delfino Machado 
 
95. 
 

 
 
||82r.||  Aos 19 de Fevereiro de 1854 falesceo 
  nesta Villa Florencia detal criôla forra 
  de idade de 80 annos foi munida de 
  todos os Sacramentos eSepultada no 
  Adro da Matris epara constar 
  mandei faser este Termo que assigno. 
   O Vigario Delfino Machado 
 
96. 
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||82r.||  Aos 22 de Fevereiro de 1854 falesceo 
  no Cetio do Retiro destrito desta Villa 
  Marcello de tal criôlo forro de ida 
  de 50 annos foi encomendado por 
||82v.||  por mim eSepultado nesta Matris epa 
  ra constar fis este termo que me assigno. 
   O Vigario Delfino Machado 
 
97. 
 

 
 
||82v.||  Aos 8 de Março de1854 falesceu nesta Villa 
  oinnocente Gabriel com idade deum mes fi 
<Gabriel>  
  lho natural de Josefa escrava do Ajudan 
<innocente> 
  te Dionisio Alves Meirelles foi em comen- 
  dado por mim eSepultado nesta Matris epara 
  constar mandei faser opresente que assigno  
  nesta Villa deSanta Lusia Bispado deGoias 
       O Vigario Delfino Machado deFaria  
 
98. 
 

 
 
||83v.||  Aos 17 de Abril falesceu oinnocente Ga 
  briel crioulo filho de Barbara escrava do 
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<Gabriel> 
<crioulo> Sargento Gabriel do Espirito Santo epa 
  ra constar mandei lavrar opresente 
  Termo que assigno nesta Villa deSanta Lusia 
  Bispado deGoias O Vigario Delfino Machado 
 
99. 
 

 
 
||85r.||  Aos 24 de Junho de 1854, nesta Freguesia 
  deSanta Lusia doBispado de Goias, faleceo apreta  <Maria> 
  Maria escrava /[ilegível]25/ de Dionisio Alves  <Escrava> 
  Meireles, com pouco mais, ou menos 70 annos 
  foi munida dos Sacramentos por mim Em 
  commendada e Sipultada naCapella do Rusario 
  Para Constar fis este Termo emque 
  assigno-me 
     O Vigario Delfino Machado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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100. 
 

 

 
 
||85r.||  Ao 1º de Julho de 1854, nesta Villa deSanta Lusia  <Cathari> 
  Bispado deGoias, faleceo Catharina crioula com  <na crioula> 
  hidade de [ilegível]026 annos, escrava do Ajudante Dionisio Alves 
  Meireles: foi munida dos Sacramentos. Em 
||85v.||  Emcommendada por mim, Sepultada 
  naCapela doRosario. Para constar fasso este 
  Termo emque meassigno 
    OVigario Delfino Machado deFaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 A mancha no fólio nos impede de afirmar se o primeiro número é 1 ou 7. 
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101. 
 

 
 
||85v.||  Aos 16 de Julho de 1854, faliceo nesta Vi_ 
  la deSanta Lusia doBispado deGoias Silveria crioula 
<Silveria> liberta com 60 annos, escrava que foi doCapitam 
  Vasques; foi munida dos Sacramentos. Emcon 
  mendada por mim, e sepultada naCa 
  pela do Ruzario. Para constar fis este Termo 
  que assignei. 
         O Vigario Delfino Machado deFaria 
 
102. 
 

 
 
||86r.||  Aos 2 de Agosto de1854, nesta Villa de Santa 
  Lusia de Goias, faleceo da por [ilegível] te vida [ilegível] 
  [ilegível] escravo de Dionisio Alves Meireles, tendo 
               <Azarcio> 
  dehidade trin ta annos, foi munido dos Sacra       <crioulo> 
  mentos, Em commendado por mim, eSe        <escravo> 
  pultado na Matris. Para constar fis o este 
  Termo emque meassigno. 
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         OVigario Delfino Machado 
 
103. 
 

 
 
||86r.||  Aos 11 de Agosto de 1854, nesta Villa, deSanta Lusia  <Luis> 
  Bispado de Goias faleceo Luis com 8 annos d –    <innocente> 
  hidade, filho nactural deSebastiana [ilegível] crioula 
  forra, foi por mim E[ilegível], eSe 
  pultado no Adro daMatris. Para constar  
  fas o este Termo que asigno. 
   OVigario Delfino Machado de Faria 
 
 
104. 
 

 
 
||86v.||  Aos 16 de Agosto de 1854, nesta Freguezia 
  deSanta Lusia deGoias, faleceo oinnocente 
<Joaõ> Joaõ com a hidade de oito annos, filho legiti 
<innocente> mo de Florencio Gomes dos Santos crioulo fo 
  ro; foi por mim Emcommendado, eSip 
  pultado no Adro daMatris. Para Constar 
  fis este Termo emque meassignei. 
   OVigario Delfino Machado 
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105. 
 

 

 
 
||87v.||  Aos 3027 de outubro de 1854, nesta Freguezia 
  deSanta Luzia, Bispado deGoias, faleceo 
||88r.||  o preto velho Manoel, escravo do Finado Coronel 
  Manoel Jose daCosta Meireles. para          <Manoel crioulo> 
  Constar fasço este Termo emque asig_ 
  no. O 
   OVigario Delfino Machado d Faria 
 
106. 
 

 
 
||88v.||  Aos 19 de novembro d 1854 nesta Villa deSanta Lusia 
  Bispado de Goias, faleceo Joaõ preto deNaçaõ 
<Joaõ> escravo do Tenente Antonio dos Reis, com hidade de 50 
<Angola> annos, foi munido dos Sacramentos. Emcom 
  mendado, eSipultado noAdro da Matris. 
  Para constar fas o este Termo emque me 
  asigno.  

 
27 Correção/rasura nesta palavra. 
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   O Vigario Delfino Machado deFaria 
 
107. 
 

 
 
||88v.||  Aos 20 de Desembro de1854, faleceo nesta 
  Villa deSanta Lusia deGoias, Eleutirio crioulo comhidade 
<Eleuterio> de 60 annos escravo de Gabriel daCunha Te 
<crioulo> les: foi por mim Emcommendado, eSi 
  pultado no Adro desta Matris. Para Cons 
  tar fass o este Termo emque measigno: 
         OVigario Delfino Machado deFaria 
 
108. 
 

 
 
||89v.||  Aos 18 de Janeiro de 1855. fal- 
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  leceo nesta Villa deSanta Lusia 
<Cypriana> Bispado de Goias Cypriāna criou 
<escrava> la escrava deDona Anna Joaquina 
  Com a hidade de cecenta annos foi 
  munida dos Sacramentos Emcom 
  mendada por mim, eSepultada 
  na Matris. Para constar fis este 
  Termo emque measigno. 
   OVigario Delfino Machado  
 
109. 
 

 
 
||90v.||  Aos 14 de Marco de1855, faleceu nesta 
  Villa deSanta Luzia Bispado d Goias, Rosa 
<Rosa> crioula com hidade dequarenta annos, Escrava  
  do Tenente Gabriel daCunha Telis. foi muni 
  da dos Sacramentos. Encommendada por mim e 
  Sepultada no Adro daMatris. Para cons 
  tar fis este Termo emque asignei. 
      O Vigario Delfino Machado  
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110. 
 

 
 
||91v.||  Aos 14 de Abril d 1855, nestaVilla de 
  Santa Lusia deGoias, faleceo Manoel cabra 
<Manoel cabra> com hidade de vinte annos, escravo do 
  Capitam Doming os Alves daCosta, foi 
  munido dos Sacramentos, Emcommendado 
  eSepultado na Matris. Para cons- 
  tar fass o este Termo que asigno.  
   O Vigario Delfino Machado  
 
 
111. 
 

 
 
||91v.||  Aos 15 de Abril de 1855, faliceo nesta Villa de 
<Jose>  Santa Lusia do Bispado de Goias, Jose Angola com 
<Angola> hidade de cinco enta annos, escravo de Fran 
  cisco Pereira de Mello: foi por mim Em 
  com mendado, comos mais Sufrajos que Úza 
  aIgreja. Para Constar fis este Termo em 
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  que meassigno 
          OVigario Delfino Machado  
 
112. 
 

 
 
||92r.||  Ao 1º de Maio de 1855, no Citio da Santa Ana28 
<Joanna> Citio desta Freguesia deSanta Lusia deGoias faleceo 
<deSouza> da vida presente Joanna deSouza crioula 
<Sipultada> forra, com hidade de noventa annos. 
<de no Dis> foi por mim Emcommendada com as mais 
<coberto> Sufrajos que Úza aIgreja Para constar 
  fasso este Termo emque measigno 
   O Vigario Delfino Machado deFaria 
 
113. 
 

 
 
||92v.||  Aos 8 de Junho de 1855. no Citio da Papu_ 
  da / doSenhor Coronel Meireles / faleceo Cipriaco cabra com 
<Cipriaco> hidade de cecenta annos, escravo deDona Florencia 
<cabra> Graces; foi por mim Emcom mendado, 

 
28 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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  eSepultado na Matris. ParaConstar 
  fass o este Termo emque measigno. 
   OVigario Delfino Machado  
 
114. 
 

 
 
||93r.||  Aos 20 de Junho de 1855, faleceo nes- 
  ta Villa de Santa Luzia doBispado de 
  Goias Francisca crioula com hidade  
<Francisca> de cetenta annos, escrava deDona Joaquina 
<crioula> Maria d Jezús. Para constar fis este 
  Termo emque measigno. 
   O Vigario Delfino Machado  
 
 
115. 
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||93v.||  Aos 4 de Julho de 1855, faleceo no Ci- 
  tio das Barreiras desta Freguezia de 
<Bento> Santa Lusia d Goias Bento pardo, com 
<pardo escravo> hidade de 50 annos, Escravo do Te_ 
  nente Domingos Alves daCosta_ 
  Foi por mim Emcommendado, e Sep. 
  pultado no Adro da Matris. Para 
  Constar fis este Termo emque 
  measigno. 
   OVigario Delfino Machado  
 
116. 
 

 

 
 
||94v.||  Aos 8 deoutubro de1855 no Engenho 
  deSão Sebastiaõ des ta Freguezia deSanta Lu 
<Euzebio> sia do Bispado deGoias, faleceo Euzebio 
<Angola> Angolla comhidade d 80 annos escravo 
  do Ajudante Dionizio Meireles. Foi por 
  mim Emcommendado eSepultado no Adro 
||95r.||  foi naCapela do Rosario Para Cons 
  tar fisso este Termo que asignei. 
        OVigario Delfino Machado deFaria 
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117. 
 

 
 
||95r.||  Aos 2 de outubro de 1855, no Citio de Gabriel da Cunha 
  Telis, faleceo daVida prezente, Izabel do Arte; 
  crioula forra, com hidade de 60 annos, foi por 
  mim Emcommendado, e sipultada na Matris, 
  Para Constar fis este asento que asigno. 
    OVigario Delfino Machado deFaria 
 
118. 
 

 
 
||95v.||  Aos 21 de novembro de1855, noCitio do Ajudante Dioni- 
  sio Alves Meireles, faleceo daVida presente Joanna 
  crioula com hidade de cetenta annos, escrava dodito 
<Joanna> Meireles; foi munida dos Sacramentos, Em- 
<crioula> com mendada por mim, eSepultada no- 
  Adro daMatris. Para Constar fis este 
  Termo que asignei. 
         OVigario Delfino Machado  
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

119. 
 

 
 
||96v.||  Aos 21 de Desembro de1855, Nesta Villa deSanta Lusia 
<Joaõ preto> doBispado deGoias, faliceo dapresente vida Joaõ pre_ 
<Angola> to forro deNaçaõ. Com hidade de no venta annos,  
<Forro> foi munido dos Sacramentos por mim Emcom 
  mendado, eSepultado noRusario. ParaCons 
  tar fis opresente Termo emque measigno. 
<Anno>   OVigario Delfino Machado deFaria 
 
 
 
120. 
 

 
 
||98r.||  Aos 16 deFevereiro de1856, noCitio daGarapa distrito des_ 
  ta Villa e Freguesia deSanta Luzia doBispado deGoias faliceo <Juliána> 
  Juliana parda, com hidade dequarenta annos, escrava <escrava> 
  de Albina Ferreira daCosta, foi munida dos Sacra_ 
  mentos, por mim recomendada, eSepultada na 
  Matris; para Constar lavrei opresente Termo 
  que vai por mim asignado. 
        OVigario Delfino Machado deFaria 
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121. 
 

 

 
 
||98r.||  Aos 7. de Marco de1856, nesta Villa deSanta 
  Lusia doBispado deGoias, faliceo ainnocente  <Francisca> 
  Francisca comhidade de quatro annos, Escrava  <innocente> 
  do Ajudante Dionizio Alves Meireles. Foi por mim  <escrava> 
  recomendada eSepultada naMatris. Para Constar 
||98v.||<1856> lavrei opresente Termo que para ma 
  validade asigno 
           O Vigario Delfino Machado  
 
 
122. 
 

 
 
||100r.||  Aos 16 de Maio de1856, no Cetio de São Sebastiaõ 
  Deste Municepio, Villa de Santa Luzia do Bispa 
  do de Goias, faleceo daVida presente Cyrila 
  crioula com hidade de cetenta annos, es_   <Cyrila> 
  crava doCapitam Pedro Paulo deAraujo foi por mim <[ilegível]> 
  Emcom mendada, eSepultada naMatris.   <Escrava> 
  Para Constar lavrei opresente Termo emque 
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  me asigno. 
   O Vigario Delfino Machado  
 
123. 
 

 
 
||100v.|| Aos 23 de Maio de1856, nesta Villa deSan_ 
  ta Lusia doBispado deGoias, faliceo Maria 
<Maria> com hidade de cete annos, filha nactural 
<innocente> de Benta Fernandes crioulla forra, foi 
  por mim Emcom mendada29, esipulta 
  da na Matriz. Para Constar lavrei 
  este Termo emque measegno. 
   OVigario Delfino Machado deFaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Correção/rasura nesta palavra. 
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124. 
 

 
 
||100v.|| Aos 27 de Maio de1856, faleceo no 
  Engenho de São Sebastiaõ deste municipio, e 
  Freguesia de Santa Luzia doBispado de Goias 
  Falleceo Maria crioula com hidade 
  de quarenta, eceis annos. escrava deDona 
<Maria> Maria da Roxa, foi por mim Em 
<crioula> comendada, e Sepultada na Matris. Para 
<escrava> Cons tar lavrei opresente emque 
  meassigno. 
   OVigario Delfino Machado  
 
125. 
 

 
 
||101r.||  Aos 2030 de Julho de 1856, faliceo naFazenda das 
  Barreiras desta Vila e Freguesia deSanta Lusia do Bis-        <Pedro> 

 
30 Correção/rasura nesta palavra. 



131 
 

  pado de Goias, Pedro Angolla Escravo doCapitam         <escravo>  
  Domingos Alves daCosta. Foi por mim Em 
  commendado e Sepultado na Matris. Para 
  Constar fis este Termo em que measigno 
   OVigario Delfino Machado de Faria 
 
126. 
 

 
 
||102r.||  Aos 18 de outubro d1856, nesta Villa deSanta Lusia 
  Bispado deGoias, faliceo davida presente Luciana          <Lucian> 
  crioula com hidade de cetenta annos, escrava de          <na –> 
  Justina Peixoto, foi munida dos Sacramentos e         <crioula> 
  por mim Emcommendada, eSepultada na          <escrava> 
  Matris. Para Constar lavrei opresente 
  Termo emque measigno. 
      OVigario Delfino Machado deFaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

127. 
 

 
 
||102v.|| Aos 8 de Novembro d1856, nesta Vil- 
  la de Santa Lusia do Bispado deGo- 
<Adriána> ias, faliceo davida prezente Adrian- 
<Ferreira> na Ferreira creoula forra com hidade 
  de cecenta annos. Foi acompanhada 
  Solenemente; por mim, e pela Irman 
  dade do Santissimo Sacramento, e Emcom 
  mendada no mesmo acto. Para constar 
  lavrei opresente Termo emque asignei 
      OVigario Delfino Machado de Faria 
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128. 
 

 
 
||103r.||  Aos 9 de novembro de 1856, faliceo nesta Villa deSan 
  ta Lusia do Bispado de Goias, Joaõ criou_ 
  lo com hidade de trinta, equatro annos, 
  escravo doTenente Gabriel doSprito Santos;  <Joaõ> 
  foi Solenemmente acompanhado por mim,   <crioulo> 
  epela Irmandade doSantissimo Sacra   <escravo> 
  mento, eno mmesmo acto Emcom 
  mendado. Para Constar lavrei o- 
  presente Termo emque measignei 
   OVigario Delfino Machado deFaria 
 
 
129. 
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||104r.||<[ilegível]>Aos 12 de Janeiro de 1857, nesta Villa deSanta 
<[ilegível]857>Lusia do Bispado de Goias, faliceo da presente Vida 
  Izabel crioula com hidade de seis meses, filha legitima 
  de Ildefonso Monteiro crioulo forro. Foi por mim                 <Izabel> 
             <inocente> 
  Emcom mendada, eSepultada na Matriz 
  Para Constar lavrei este Termo emque 
  me asigno. 
   OVigario Delfino Machado d Faria 
 
130. 
 

 
 
||104v.|| Aos 22 de Janeiro de 1857 nesta Villa 
  deSanta Luzia Bispado de Goias falesceo da 
<Dami> vida presente o innocente Damiaõ filho na 
<aõ>  ctural de Joanna Pamplona Caibra forra 
<innocente> foi encomendado pelo Reverendo Padre Semi 
  aõ Estelita Lopes Zedes eSepultada nesta  
  Matris epara que conste mandei lavrar 
  opresente termo que assigno. 
    OVigario Delfino Machado dFaria 
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131. 
 

 
 
||104v.|| Aos 23 de Janeiro de1857 nesta Villa de 
  Santa Luzia Bispado de Goias falesceo davi 
  da presente Ludovico criôlo escravo de Dona Joa 
  quina daVi[[vi]]la foi encomendado pelo 
<Luduvi> Reverendo Semiaõ Estilita eSepultado 
<co>   
<escravo> na Matris extra parietis e para que 
  conste mandei lavrar este Termo que 
  assigno. [espaço] OVigario Delfino Machado dFaria 
 
132. 
 

 
 
||105r.||  Aos 15 dias domês d Fevereiro de1857, nesta 
  Villa deSanta Lusia do Bispado de Goias, faliceo 
  dapresente vida Pedro Angolla, com hidade de       <Pedro> 
  cetenta annos, mais, ou menos; escravo      <escravo> 



136 
 

  do Capitam Delfino Machado d Araujo: Foi por 
  mim Emcommendado, eSipultado na Capella 
  de Nossa Senhora doRusario. Para Constar lavrei 
  opresente Termo emque measigno. 
         OVigario Delfino Machado dFaria 
 
133. 
 

 
 
||105v.|| Aos 6 de Abril de1857, nesta Villa deSanta 
<Filicia> Lusia doBispado d Goias, faliceo Felina da 
<daSilva> Silva cazada com Januario Biato, crioula forra 
  com hidade de80 annos; foi munida dos 
  Sacramentos Emcom mendada por mim, e 
  Sepultada naMatris. Para Constar fis 
  este Termo mque measigno. 
     OVigario Delfino Machado d Faria 
 
134. 
 

 
 
||107r.||  Aos 11 d Julho de1857, nesta Villa deSanta 
  Lusia doBispado de Goias, faleceo Vicen-   <Vicencia> 
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  cia Ferreira crioula forra, com hidade  
  vinte annos; foi por mim Emcommendada 
  eSepultada no adro da Matris. Para 
  Constar lavrei opresente Termo emque 
  me asigno. 
   OVigario Delfino Machado dFaria 
 
135. 
 

 
 
||107v.|| Aos 2 de Agosto d 1857, nesta Villa deSanta 
  Lusia do Bispado deGoias, faliceo Cypriana 
<Cypria> 
<na>  crioula, escrava doTenente Jose Narcio Teixeira 
<crioula escrava>tendo hidade trinta esinco annos, foi mu 
  nida dos Sacramentos por mim EmCom_ 
  mendada, eSipultada naMatris. Para 
  constar lavrei opresente Termo que 
  asigno. 
   OVigario Delfino Machado dFaria 
 
136. 
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||108r.||  Aos 6 de Setembro d 1857 nesta Villa de Santa Luzia do 
  Bispado d Goias, faliceo dapresente Vida Benedito pardo      <Benedi> 
  com quarenta annos, escravo de Maria Theresa               <to 
escravo> 
  de Jesús; foi munido dos Sacramentos por mim 
  Emcommendado, eSipultado na Matris. Para 
  Constar lavrei opresente emoqual me 
  asigno. 
   OVigario Delfino Machado d’Faria 
 
137. 
 

 
 
||108r.||  Aos 8 de Setembro de 1857, nesta Villa 
  deSanta Lusia do Bispado d Goias, faliceo da  <Felecia>  
  presente vida Feleciano cabra /que foi meu   <no escravo> 
  escravo / sendo d ehidade deseseis annos, Para 
  constar lavrei opresente emque measigno 
   OVigario Delfino Machado d Faria 
 
138. 
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||109r.||  Aos 16 de novembro d. 1857. nesta Villa deSanta 
  Lusia Bispado deGoias, faliceo davida pre_ 
  sente Rumana crioula com hidade de   <Roma> 
  cecenta annos, escrava daDona Maria   <na> 
  Barbosa, foi munida dos Sacramentos   <crioula> 
  por mim Em com mendada e Sepule 
  tada naCapela deNossa Senhora doRuza 
  rio para Constar lavrei opresente 
  emque measigno. 
    OVigario Delfino Machado dFaria 
 
139. 
 

 
 
||109v.|| Aos 4 de Desembro de1857 nesta Matris 
  deSanta Lusia do Bispado de Goias, faleceo Nico 
  lao crioulo escravo deDona Maria daRocha,  
<Nico> tendo hidade trinta annos, mais oumenos, 
<lao>  foi munido dos Sacramentos, por mim 
<escravo> Emcom mendado esipultado na Matris 
  Para Constar fis este Termo emque 
  measigno. 
     OVigario Delfino Machado dFaria 
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140. 
 

 
 
||109v.|| Aos 6 de Desembro d 1857 nesta Ma 
  tris, digo, nesta Villa deSanta Lusia do 
<Eufra> Bispado deGoias faliceo ainocente Eufrazia com 
<zia>  hidade de dois annos, filha d uma escrava 
<[ilegível]> de Dona Avelina da Roxa. Para Constar la_ 
  vrei opresente que asigno. 
   OVigario Delfino Machado d Faria 
 
141. 
 

 
 
||110r.||  Aos 16 de Dezembro d 1857, nesta Villa 
  deSanta Lusia Bispado deGoias, faliceo Izidora 
  crioula com quarenta annos, escrava deDona  <Izidora> 
  Florencia Graceis; foi munida dos Sacra 
  mentos Em commendada por mim; eSepulta 
  da na Matris. Para constar lavrei 
  opresente que asigno. 
   OVigario Delfino Machado dFaria 



141 
 

142. 
 

 
 
||113r.||  Aos 12 de Maio d 1858, nesta Villa, e Freguesia 
  de Santa Lusia do Bispado de Goias, faleceo Eu  <Eugenia> 
  genea daSilva creoula forra com hidade de cin- 
  coenta annos; foi munida dos Sacramentos, por 
  mim Emcomendada, naMatris. Para cons 
  tar lavrei opresente em que measigno. 
       OVigario Delfino Machado dFaria 
 
143. 
 

 
 
||113r.||  Aos 17 de Junho de 1858, faliceo nesta 
  Villa deSanta Lusia do Bispado de Goias oinocente 
  Sebastiaõ filho d Apolonia Martinz Casckes  <Sebastiam> 
  Creôla forra, de tres mezes foi emCom 
  mendado e Sepultado no Adro da 
  Matris. para que conste lavrei opresente 
   OVigario Delfino Machado d Faria 
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144. 
 

 
 
||113v.|| Aos 15. de Agosto de1858, faliceo nesta Villa 
  de Santa Lusia Bispado de Goias, Joaquina 
<Joaquina> crioula, com quarenta annos, escrava doCapitão 
<crioula> Delfino Machado dAraujo. foi Emcom- 
  mendada, eSepultada no Adro da Matris. Para  
  constar lavrei opresente que assigno 
   OVigario Delfino Machado d Faria 
 
145. 
 

 
 
||113v.|| Aos 16 de Agosto de 1858, nesta Villa deSanta Lusia 
  doBispado deGoyás, faliceo ainnocente Maria com 
<Maria> hidade desete meses, escrava de Avelina da Roxa; foi 
<inocente> por mim Emcom mendada, eSepultada na 
  Matris. Para Constar lavrei opresente Termo 
  emque meaSigno. 
          OVigario Delfino Machado d Faria 
 
 
 
 
 
 



143 
 

146. 
 

 

 
 
||113v.|| Aos 17 deAgosto de1858, nesta Villa deSanta 
  Lusia doBispado deGoyás, faliceo dapresente 
<Joze>  vida Jose Teixeira crioulo forro com hidade 
<Teixeira> de trinta annos, foi munida dos Sacramentos 
        em- 
||114r.||  e Emcom mendado por mim, eSipultado naCa- 
  pela deNossa Senhora do Rozario. Para Constar lavrei o- 
  presente emque measigno. 
   OVigario Delfino Machado d Faria 
 
147. 
 

 
 
||114r.||  Aos 22 de Agosto d 1858 nesta Villa deSan- 
  ta Luzia do Bispado de Goias, ainnocente 
  Clara hidade dtrinta dias filha nactural   <Clara> 
  de Helena escrava do Maior Tristaõ da   <inocente> 
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  Cunha Rodrigues. Para Constar lavrei 
  opresente emque measigno. 
   OVigario Delfino Machado deFaria 
 
148. 
 

 
 
||115r.||  Aos 30 deNovembro de 1858, nesta Villa, eFregue- 
  zia deSanta Lusia, doBispado de Goias, faleceo  <Maria de> 
  dapresente vida Maria deSousa, crioula forra com  <Sousa> 
  hidade desetenta annos, foi por mim Emcommendada 
  eSepultada naCapela de Nossa Senhora doRuzario desta Vil_ 
  la. Para constar lavrei este Termo emque mea 
  signo. 
   OVigario Delfino Machado de Faria 
 
149. 
 

 
 
||116r.||  Aos 27 de Janeiro 1 de 1859, nesta Villa, efreguesia 
  deSanta Lusia doBispado deGoias, faliceo Adaõ  <Adaõ escravo> 
  crioulo com hidade d trinta annos, escravo deAntonio <Sipultado na> 
  Alves Meirelles. Para constar lavrei opresente que  <Matris> 
  asigno. 
   OVigario Delfino Machado deFaria 
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150. 
 

 
 
||116v.|| Aos 17 deMarço de 1859. faleceo, nesta Villa 
<Joaõ> de Santa Lusia do Bispado deGoias, Joaõ Cabra com 
<cabra.> trinta annos d hidade filho da finada Adrianna 
  crioula forra. foi por mim Emcommendado 
  eSepultado na Matris. Para constar lavrei 
  opresente Termo emque measignei. 
         OVigario Delfino Machado deFaria 
 
151. 
 

 
 
||117v.|| Aos 19 de Abril de 1859, nesta Villa  eFre 
  guesia deSanta Luzia doBispado de 
<Lionor> Goias, faliceo repemtinamente Leonor ca_ 
<cabra> bra, escrava de Dona Theresa Rodriguez, tendo de 
  hidade vinte dois annos. Foi por mim 
  Emcommendada e Sipultada na Matris. 
  Para Constar lavrei opresente emque 
  measigno. 
   OVigario Delfino Machado d Faria 



146 
 

152. 
 

 
 
||118v.|| Aos 23 de Junho de1859, nesta Freguesia 
  deSanta Luzia do Bispado deGoias, faliceo Ma 
<Manoel> noel innocente, com hidade seis meses, filho 
  nactural d Anta daSilva ciroula forra 
  foi Emcommendada, eSepultada na 
  Matris. Para Constar fis este Termo 
  emque assignei. 
         OVigario Delfino Machado d Faria 
 
153. 
 

 
 
||119r.||  Aos 10 de Julho31 de1859, nesta Freguezia deSanta 
  Lusia do Bispado deGoiás, faliceo Manoela 
  crioula com hidade de cincoenta annos        <Manoela> 
  escrava de Dona Avelina daRoxa, Foi Emcom       <crioula escrava> 
  mendada, e Sepultada naMatris. ParaCons 
  tar fis este asento que asignei 
        OVigario Delfino Machado deFaria 
 

 
31 Correção/rasura nesta palavra. 
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154. 
 

 
 
||119v.|| Aos 18 de Setembro de1859, faliceo nesta Villade 
<Fortunata> Santa Lusia doBispado deGoias, Fortunata 
  criôla escrava deDona Antonia Euflauzina, com 
  hidade dequarenta annos, foi munida dos Sa 
  cramentos, por mim Emcommendada, eSepultada no 
  Adro da Matris, Para Constar fis este Termo que 
  asignei. [espaço] OVigario Delfino Machado d Faria 
 
 
155. 
 

 
 
||120r.||  Aos 8 de novembro de1859, nesta Freguesia deSanta Lusia do 
  Bispado deGoias, faliceo opreto Antonio Angola es          <Antonio Angola> 
  cravo de Dona Theresa Rodriguez com hidade deoiten ta annos       <[ilegível]> 
  foi Emcom mendado, eSepultado no Adro daMa 
  tris Para Constar fis este asento que asignei. 
     OVigario Delfino Machado deFaria 
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156. 
 

 

 
 
||121r.||  Aos 27 de Dezembro d1859, nesta Freguesia 
  deSanta Luzia Bispado de Goias, faliceo Benta  <Benta> 
  Fernandes criola forra, com quarenta annos   <Fernandez> 
         foi_ 
||121v.|| foi por mim Emcommendada e Sepultada no 
  Adro da Matris. Para Constar fis este Termo 
  que asignei. 
         OVigario Delfino Machado d Faria 
 
157. 
 

 
 
||122v.|| Aos 26 de Abril de1850, nesta Villa deSanta Lusia doBispado 
<Joaquim> de Goias, faleceo Joaquim daSilva / corndor32 / preto deNaçaõ 
<Corredor> liberto, com hidade de Oitenta annos pouco mais ou 
  menos, foi por mim Emcommendado, esipultado naCa 
  pela do Ruzario, Para Constar fis este Termo que 
  asignei 
   OVigario Delfino Machado deFaria 
 

 
32 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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158. 
 

 
 
||122v.|| Aos 24 de Abril de 186033, nesta Freguezia deSanta Lusia 
<Amancio> faliceo Amancio cabra, escravo d Erme negeldo Gomes 
<cabra escravo> foi por mim Em com mendado eSipultado no Simiterio 
  ParaConstar fis este asento que assignei. 
    O Vigario Delfino Machado de Faria 
 
159. 
 

 
 
||122v.|| Aos 28 deMaio d’ 1860, nesta Villa Freguesia deSanta Luzia do 
<Adaõ> Bispado de Goias, faliceo Adao crioulo com hidade de dese 
<escravo> sete annos, escravo de Maria daCosta, foi por mim 
  Emcommendado eSepultado na Matris. Para Constar 
  fis este Termo que vai por mim asegnado 
    O Vigario Delfino Machado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Correção/rasura nesta palavra. 
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160. 
 

 
 
||123v.|| Aos 23 de Junho de1860 nesta Villade Santa Lusia doBispado 
<Adaõ> deGoias faliceo Adaõ inocente com um anno, filho de Jose 
<inocente> fa f.34 escrava d Dona Avelina daRoxa foi Encomendado eSepulta 
  do no Adro Para Constar fis este Termo queasig 
  nei O [espaço] OVigario Delfino Machado deFaria 
 
161. 
 

 

 
 
||123v.|| Aos 6 de Agosto de1860, nesta Freguezia deSanta Lusia do Bis- 
  pado deGoias faliceo dapresente Vida Florencia crioula 
<Florencia> com cecenta e6 annos, escrava de Francisco Lopes: foi 
||124r.||  foi munida dos Sacramentos Emcommendada eSepultada na 
  Matris. Para Constar fis este Termo que asignei 
    OVigario Delfino Machado deFaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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162. 
 

 
 
||124r.||  Aos 11 deAgosto de1860, nesta Villa deSanta Lusia, Bispado 
  deGoias, faliceo Jose deNacaõ, escravo deDona Mariana dos <Jose> 
  Reis, foi Emcom mendado, eSepultado no adro daMatris          <escravo> 
  Para Constar fis este asento, que asegnei 
    OVigario Delfino Machado deFaria 
 
 
163. 
 

 
 
||124r.||  Aos 18 deAgosto de1860, nesta Freguezia deSanta 
  Lusia do Bispado deGoias, faleceo Timotheo crio-         <Timotheo> 
  lo com 40 annos, escravo de Francisco Pereira deMello,          <crioulo 
escravo> 
  foi munido dos Sacramentos Em commendado eSipultado 
  na Capela doRuzario. Para Constar fis este Termo 
  que asignei. OVigario Delfino Machado de Faria 
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164. 
 

 
 
||124r.||  Aos 20 deAgosto d 1860, nesta Freguesia de Santa 
  Lusia, faleceo Sebastiâna criôla escrava de Benta 
  Maria daConceiçaõ, foi munida dos Sacramentos  <Sebastiana> 
  Em commendada eSepultada na Matris. Para Cons 
  tar fis este Termo emque measignei 
    OVigario Delfino Machado deFaria 
 
165. 
 

 
 
||125r.||  Aos 7 de Outubro de1860 nesta Freguizia deSanta 
  Luzia Bispado deGoias, faliceo Edvirges [ilegível] 
  criôla forra com hidade dequarenta annos [ilegível]  <Edvir-> 
  pentine/ foi por mim Emcommendada eSepul  <ges da> 
  tada na Matris. Para Constar fasso [ilegível]   <Silva> 
  asento que asegnei. 
      OVigario Delfino Machado. 
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166. 
 

 
 
||126r.||  Aos 30 de Novembro de 1860 nesta Fregue- 
  zia de Santa Lusia do Bispado deGoiaz  
  Faliceo da Vida presente Manoel Dormẽ-             <Manoel Dor> 
  te crioulo forro com 70 annos de idade foi munido  <mente> 
  dos Santíssimos Sacramentos Emcomendado e Sepultado nesta 
  Matriz Epara constar mandei lavrar opre 
  zente Termo que assigno. 
    O Vigario Delfino Machado deFaria 
 
 
167. 
 

 
 
||126v.|| Aos 26 de Dezembro de 1860º nesta Freguezia de 
  Santa Luzia do Bispado de Goiaz Faleceo da 
<Juliaõ> 
<escravo> Vida prezente Juliaõ crioulo com 20 annos de idade 
<do Capitam> escravo do Capitam Francisco Ellias foi Encomenda- 
<Francisco>  
<Ellias> do e disse Missa de Corpo prezente e Sepultado 
  nesta Matriz ePara constar mandei lavrar 
  oprezente Termo que assigno. 
           OVigario Delfino Machado dFaria 
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168. 
 

 
 
||127r.||  Aos 23 de Janeiro de 1861 nesta Freguesia de San- 
  ta Luzia do Bispado de Goyas Faleceo da Vida 
  presente Marianna parda escrava de Francisca  <Mariâ-> 
          <na> 
  de Paula foi Encomendada e Sepultada no   <escrava> 
  Rozario Epara constar mandei lavrar opre 
  sente que assigno. 
    OVigario Delfino Machado deFaria 
 
 
169. 
 

 
 
||127v.|| Aos 7 de Fevereiro de 1861 nesta Fre 
  guezia de Santa Luzia do Bispado de 
<Joanna> Goyaz Faleceo da Vida prezente Joaña35- 
<escrava> crioula escrava do Tenente Coronel Manoel Joze da Costa 
  com 70 annos de idade foi Encomendada 
  e Sepultada no adro da Matriz Epa- 
  ra constar mandei lavrar oprezente 

 
35 Correção/rasura nesta palavra. 
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  Termo que assigno 
         O Vigario Delfino Machado d Faria 
 
170. 
 

 
 
||128r.||  Aos 15 de Fevereiro de 1861 nesta Fregue- 
  zia de Santa Luzia do Bispado de Goyas, fale-         <Lucio escravo> 
  ceo da vida prezente Lucio, escravo do Capitam Fran 
  cisco digo Gabriel da Costa Telles, com idade de 50 
  annos: foi munido dos SantíssimosSacramentos por mim encomendado 
  e Sepultado na Matriz Para constar mandei 
  lavrar oprezente Termo que asigno. 
         OVigario Delfino Machado deFaria 
 
171. 
 

 
 
||128r.||  Aos 22 de Fevereiro de 1861 no Descuberto 
  nesta Freguezia de Santa Luzia do Bispado de Goyaz, Lu-           <Lucia> 
  ciano, crioulo, escravo de Claudio da Silva Moreira                  <no crioulo> 
  foi por mim encomendado. Para constar man 
  dei lavrar oprezente Termo que assigno 
    OVigario Delfino Machado d Faria 
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172. 
 

 
 
||128v.|| Aos 12 de Abril de 1861 nesta Freguezia deSanta 
  Luzia do Bispado de Goyaz faleceo da Vi- 
<Maria inocente>da prezente Maria, filha da Rofina, escrava 
  do Capitam Antonio Joaquim daSilva com 6 annos de idade 
  foi encomendada e Sepultada na Matriz 
  Para constar mandei lavrar oprezente Termo que assigno 
    O Vigario Delfino Machado  
 
 
173. 
 

 
 
||129r.||  Aos 17 de Abril de 1861 nesta Villa de 
  Santa Luzia do Bispado de Goyaz, fales 
  ceo da vida prezente Rita parda com   <Rita> 
  50 annos de idade, escrava do Capitaõ Fran  <escrava> 
  cisco Joze da Costa, foi encomendada e sepul- 
  tada na Matriz Para constar man 
  dei lavrar oprezente Termo que assigno 
    OVigario Delfino Machado d Faria 
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174. 
 

 
 
||130r.||  Aos 29 de Maio de 1861 nesta Villa de San- 
  ta Luzia do Bispado de Goyaz faleceo da 
  Vida prezente Januaria crioula com idade   <Janua-> 
          <ria>   

de 70 annos, escrava do Capitam Gabriel daCosta Ro- <escrava> 
driguez, foi Encomendada e Sepultada 
na Matriz. Para constar mandei  
lavrar oprezente Termo que assigno 

      OVigario Delfino Machado d Faria 
 
 
175. 
 

 
 
||130v.|| Aos 19 de Junho de 1861 nesta Freguezi- 
  a de Santa Luzia do Bispado de Goyaz fa 
<Manoel> leceo da vida prezente Manoel, escravo 
<escravo> do Tenente Coronel Manoel Jose; foi encomendado 
  e Sepultado na Matriz, Para constar 
  mandei lavrar oprezente Termo que as- 
  signo 
      OVigario Delfino Machado deFaria 
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176. 
 

 
 
||131r.||  Aos 8 de Julho de 1861 nesta Villa de Santa 
  Luzia do Bispado de Goyaz faleceo da prezẽ- 
  te vida Geraldo, pardo escravo do Reverendo Pedro       <Geraldo> 
  Nolasco; Encomendado e sepultado  
  no Rozario. Para constar mandei la- 
  vrar oprezente Termo que assigno. 
            OVigario Delfino Machado d Faria 
 
 
177. 
 

 
 
||133v.|| Aos 12 de Dezembro de 180136 nesta Vil 
  la de Santa Luzia do Bispado de Goyaz 
<Eva es-> faleceo da vida prezente Eva crioula com 
<crava> 40 annos de idade escrava dos Orphaõs do fi- 
  nado Gabriel de Souza foi encomendada 
  e Sepultada no adro. Para constar 
  mandei lavrar oprezente Termo que as 
  signo.  

 
36 Acredita-se que, por um lapso do vigário, 1861 foi escrito como 1801. 



159 
 

           Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
 
178. 
 

 
 
||133v.|| Aos 16 de Dezembro de 1861 nesta 
  Villa de Santa Luzia do Bispado de Go- 
  yaz faleceo da vida prezente o ino- 
<Adaõ> cente Adaõ com um mez de idade 
<inocente> filho natural de Maria cabra escrava 
  de Dona Antonia Maxado foi encomê- 
  dado e Sepultado na Matriz. Para  
  constar mandei lavrar oprezente 
  Termo que assigno 
     Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
 
179. 
 

 
 
||134r.||  Aos 21 de Janeiro de 186237 nesta Freguezia  
  de Santa Luzia do Bispado de Goyaz   <Apolenaria> 
  faleceo da vida prezente Apolonia             <crioula liberta> 

 
37 Supõe-se, pela ordem dos registros, que o ano seja 1862. 
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  crioula com 60 annos de idade, liberta do 
  finado Caicais foi munida dos SantíssimosSacramentos Enco- 
  mendada e Sepultada na Matris 
  Para constar mandei lavrar opreszen- 
  te Termo que assigno. 
       oConegoVigario Delfino Machado dFaria 
 
180. 
 

 
 
||134v.|| Aos 24 de Fevereiro de 1862 faleceo nes 
  ta Villa de Santa Luzia, Bispado de Go- 
<Anna inocente> yaz a inocente Anna com 7 mezes 
  filha legitima de Manoel da Roxa crioulo forro 
  Para constar mandei lavrar opre- 
  zente Termo que assigno. 
        oConego Vigario Delfino Machado dFaria 
 
181. 
 

 
 
||135v.|| Aos 18 de Abril de 1862, nesta Freguesia de Santa 
<Filipa> Lusia Bispado deGoias, faliceo Filipa crioula liber- 
  ta com 80 annos, foi munida Sacramentos e 
  Em commendada, e Sipultada no Ruzario. Para 
  constar fis este Termo que asignei. 
          Vigario oConego Delfino Machado. 
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182. 
 

 
 
||136v.|| Ao 1.º de Junho de1862, no Urbano / citio / per 
  tencente aesta Freguezia deSanta Luzia, do Bispado 
<Maximi->  
<ana Rodrigues>de Goias, faliceo Maximiāna Rodrigues cabra 
  Solteira liberta, com hidade de quarenta annos, 
  foi Emcommendada e Sepultada lá mesmo no 
  Cimiterio. Para constar fis este Termo 
  que asignei. 
     Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
 
 
183. 
 

 
 
||137r.||  Aos 2 de Junho de 1862, no Mestred armas pertencente 
  aesta Freguesia deSanta Lusia do Bispado deGoiás, fa 
  liceo Floriāna criôla forra, com cecenta annos.  <Floriāna> 
  foi por mim Emcom mendada, eSipultada na Cape- 
  la do lugar. Para Constar fis este Termo 
  que asignei. 
     Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
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184. 
 

 
 
||137v.|| Aos 22 de Julho de 1862, nesta Freguesia deSanta 
  Luzia Bispado deGoias faliceo Agostinho Africano, 
<Agostinho> com cecenta annos, escravo que foi d Faustina 
<Africáno> dos Reis; foi Emcommendado eSepultado no Rusario 
  ondereá irmaõ. Para constar fis este Termo 
  que asegnei. 
          Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
 
185. 
 

 
 
||137v.|| Aos 27 d Julho d 1862 nesta Feguezia d Santa Lu- 
<Sebastiam crioulo> sia do Bispado de Goias, faliceo Sebastiao crioulo 
  com vinte annos, escravo que foi do Capitam Francis- 
  co Ellias. foi por mim Emcommendado e Sepulta 
  do no Adro da Matris. Para constar fis este 
  Termo que asignei. 
     O Vigario Conego Delfino Machado d Faria 
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186. 
 

 
 
||138r.||  Aos 8 de Agosto de1862, nesta Freguesia deSanta 
  Lusia Bispado deGoias, faliceo Thereza criôla  <Theresa> 
  forra com 100 anos. foi por mim Em 
  com mendada Sepultada no Ruzario. Para Constar fis 
  este Termo que asegnei. 
   Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
 
 
187. 
 

 
 
||139v.|| Aos 28 de Desembro d 1862, nesta Freguesia 
<Camilo> de Santa Luzia Bispado deGoias, faliceo Camilo criô- 
<escravo> lo com des aseis annos, escravo d Dona Margarida 
  Rodrigues; foi munido dos SantíssmosSacramentos Emcommendado eSepul 
  tado na Matris. Para constar fis este Termo  
  que asegnei.  
          Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
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188. 
 

 
 
||140r.||  Aos 5 de Janeiro de1863, nesta Freguesia deSanta Lusia do <Maria Gu-> 
  Bispado de Goiás, faliceo Maria Goardiana criôla forra  <ardiâna> 
  com hidade de cincoenta annos, foi por mim Emcom- 
  mendada eSepultada no adro da Matris. Para cons- 
  tar fis este Termo que asignei. 
         Vigario oConegoDelfino Machado dFaria 
 
189. 
 

 
 
||140r.||  Aos 17 de Janeiro de 1863 nesta Villa 
  d Santa Luzia Bispado de Goyaz fa 
  leceo da vida prezente Jeronima escrava de         <Jeroni-> 
  Tenente Francisco de Mello foi munida dos SantíssimosSacramentos <ma> 
  Emcomendada e Sepultada no Rozario Para cons 
  tar fiz assento que assignei 
   Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
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190. 
 

 
 
||140v.|| Aos 17 de Janeiro de 1863 nesta Villa de 
  Santa Luzia, Bispado de Goyas, fale 
<Silves_> ceo da vida presente Silvestre Ferreiro 
<tre Fer> crioulo forro foi munido dos Sacramentos Encomenda- 
<reira> do e Sepultado no Rozario Para cons –  
  tar mandei lavrar opresente Termo que 
  assigno 
   O Vigario Conego Delfino Machado dFaria 
 
 
191. 
 

 
 
||141v.|| Aos 14 de Março de 1863 nesta Fre 
  guezia de Santa Luzia do Bispado de 
  Goyaz, faleceo da vida presente Theo 
<Theodo> dora crioula escrava de Dona Avelina da Ro 
<ra>  xa foi encomendada e Sepultada, 
<escrava de> no Adro da Matriz. Para constar 
<Dona Aveli>mandei lavrar opresenteTermo que  
  assigno 
   Vigario oConegoDelfino Machado dFaria 
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192. 
 

 
 
||142v.|| Aos 24 de Junho de 1863 nesta Villa de San- 
  ta Luzia, Bispado de Goyaz faleceo da 
<Maria Je_> vida prezente Maria Jeronima crioula 
<ronima> forra com 50 annos de idade foi muni- 
  da dos Sacramentos. Encomendada 
  e Sepultada no Rozario. Para cons- 
  tar mandei lavrar opresente Termo que 
  assigno. = Vigario oConego Delfino Machado  
 
 
193. 
 

 
 
||143v.|| Aos 11 de Agosto de1863, nesta Villa eFreguesia deSanta Lu_ 
  zia doBispado deGoias, faliceo davidapresente. Joaquim 
<Joaquim> criôlo, escravo que foi deDona Eulalia Joaquina tendo de 
<escravo> hidade 50 annos pouco mais ou menos, foi muni- 
  do dos Sacramentos por mim Emcommendado e Sepulta 
  do naMatriz. Para constar lavrou ce opresente que 
  asignei. 
   Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
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194. 
 

 

 
 
||143v.|| Aos 15 de Agosto de 1863 nesta Villa, eFreguesia de 
  Santa Luzia doBispado deGoias, faliceo ainocente 
||144r.||  Joana escrava doTenente Gabriel daCunha, Para constar 
  fis este Termo que asegnei. Emcommendado eSipultado na Matris. 
        Vigario oConego Delfino Machado dFaria. 
 
 
195. 
 

 
 
||145r.||  Aos 5 de Desembro de1863, nesta Freguesia deSanta Lusia 
          <inocente> 
  Bispado de Goias, faliceo um escravinho inocente do Capitam <escravo do-> 
  Antonio Francisco de Araujo. foi Emcommendado Sepultado  <Capitam Antonio> 
  na Matris. Para constar lavrei este Termo que asignei <Francisco> 
         Vigario oConegoDelfino Machado dFaria. 
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196. 
 

 
 
||145r.||  Aos 8 deDezembro d 1863 faliceo nesta Villa Freguesia   
  deSanta Luzia oinocente Joaquim filho de Eva escrava de Jose daCosta       <inocente> 
  Meireles / cor umbista/ foi Emcomendado eSipultado na Ma        <Joaquim> 
  tris. Para constar fis este Termo que asignei ––        <escravo> 
        Vigario oConego Delfino Machado d Faria. 
 
197. 
 

 
 
||146r.||  Aos 14 de Janeiro38 de 1864, nesta FreguesiadeSanta Lusia Bispado 
  de Goáz, faleco Maria Ferreira criôla forra, com60            <Maria Ferreira> 
  annos, foi Emcommendada eSepultada no adro daMatris 
  Para constar fis este asento que asegnei. 
   Vigario oConeg o Delfino Machado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Correção/rasura nesta palavra. 
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198. 
 

 

 
 
||146r.||  Aos 31 de Janeiro de 1864 nesta Villa eFreguesia 
  deSanta Lusia, Bispado deGoiás, faliceo Joaquina         <Joaquina escrava> 
        Africana 
||146v.||<Joaquina>  Joaquina Africana, com 40 annos escrava de Francisca 

<Escrava> de Paula, foi por mim Emcommendada, eSepultada 
  naMatris. Para Constar fis este asento que 
  asegnei. 
   Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
 
199. 
 

 
 
||147r.||  Aos 15 deMarço de1864, nesta Villa, eFreguesia 
  deSanta Lusia, Bispado dGoias, faliceo davida prezente Efig- <Efigenia> 
  genia criola, escrava doCapitam Francisco Elias tendo dequa- <escrava> 
  renta a cinco enta annos. foi Emcōmendada comos mais 
  Sufrajos. Para Constar fasso esta que asigno. 
   VigarioDelfino Machado deFaria 
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200. 
 

 
 
||147v.|| Aos 7 de Abril de 1864, nesta Vila, eFreguesia daSanta 
  Lusia Bispado deGoias, faliceo daprezente vidaSe= 
<[ilegível]> bastiaõ criôlo escravo de Edwirges deSouza, tendo 
<escravo> de idade vinte quatro annos, foi munido dos Sa_ 
  cramentos por mim emcommendado eSepultado na 
  Capela do Ruzario. Para Constar fis este Ter- 
  mo que asignei 
          Vigario oConego Delfino Machado dFaria 
 
201. 
 

 
 
||147v.|| Aos 10 de Abril de 1864, nesta Villa, eFreguesia deSanta 
  Lusia, Bispado de Goias, faliceo daVida prezente Filipe 
<Felipe crioulo>  criôlo com cincoenta annos, escravo de Dona Manoela 
<escravo> dos Reis, foi munido dos Sacramentos por mim Emcomendado 
  eSepultado dentro da Matris. Para Constar fis este Termo 
    OVigario Conego Delfino Machado dFaria 
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202. 
 

 
 
||148r.||  Aos 25 deAbril d 1864, nesta Villa, eFreguesia deSanta Luzia 
  Bispado de Goiás, faliceo davida prezente Fernando criôlo 
  escravo de Dona Margarida Alves foi por mim Encommendado eSepultado
 <Fernando>  
  naCapela doRozario, paraConstar lavreieste Termo  <escravo> 
  que asignei. 
         Vigario oConego Delfino Machado deFaria 
 
203. 
 

 
 
||149v.|| Aos 14 de Julho de 1864 nesta Villa deSanta Luzia 
<Escravo> Bispado deGoias, faleceo ūma escravinha do Gabri- 
<innocente> el daCunha Teles, foi por mim Emcommendada, e 
<d Gabriel daCu>  Sepultada naMatris. Para Constar lavrou ce este 

<nha>  que asignei. 
          Vigario oConego Delfino Machado  
 
204. 
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||149v.|| Aos 11 de Agosto de 1864, nesta Freguesia deSanta Lusia Bispado 
<Margarida> de Goiás faleceo davida presente Margarida criôla co= 
<escrava> hidade de quarenta annos escrava de Antonio Alvez [ilegível]39 
<do Taveira> foi Emcommendada com os mais Sufrajos do costume. 
  eSepultada na Matris. Para que conste lavrei este 
  Termo que asignei 
      Vigario oConego Delfino Machado 
 
205. 
 

 
 
||149v.|| Aos 12 deAgosto de1864, nesta Freguesia deSanta Lusia Bispa= 
  do Goias, faleceo Eva do Spirito Santo, com idade de40 annos criô- 
  la forra, foi Emcomendada eSepultada naMatriz. Para constar lavrô. 
  Este Termo que [ilegível] 
          Vigario oConego Delfino Machado 
 
206. 
 

 
 
||150r.||  Aos 12 deAgosto de1865, nesta Freguezia deSanta Lusia Bis- 
  pado deGoias, Faliceo da vida presente Eleziaria cabra escrava  
  doCapitam Antonio Francisco de Araujo, Para que consta la       <Eleziaria> 
  lavrou opresente que asignei. 
         Vigario oConego Delfino Machado d Faria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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207. 
 

 
 
||150r.||  Aos 11 de Agostode186440 nesta Freguesia Santa 
  Lusia de Goias, faliceo repentinamente Firmino   <Fermino> 
  criôlo que foi escravo deDona Florencia Gracês, foi por  <crioulo> 
  mim Encommendado e Sepultado em Campo. Para 
  que consta lavrouce opresente que asegnei 
         Vigario oConego Delfino Machado 
 
208. 
 

 
 
||150r.||  Aos 27 deAgosto de1864 nesta Freguesia deSanta Lusia Bispado 
  de Goias, faliceo Libaino deidade de ūm anno, filho de  <Libaino> 
  Joaõ Rodriguez creolo liberto cazado foi Encommendado eSepul 
  tado naMatris. Para que conste fis este Termo, easegnei. 
     Vigario oConego Delfino Machado –  
 
209. 
 

 
 
||150r.||  Aos 10 de setembro de1864, nesta Friguesia deSanta Luzia de Goias faleceo 

 
40 Correção/rasura nesta palavra. 
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  davida presente Manoel criôlo com hidade de 30 annos, escravo de  <Manoel escravo> 
  Martinho de Andrado foi munido dos SantíssimosSacramentos por mim emcommendado com 
  os mais sufrajos, e Sipultado no Adro da Matris. Para constar fis- 
  esta que asegnei 
     Vigario oConego Delfino Machado 
 
 
210. 
 

 
 
||151v.|| Aos 27 de novembro de 1864 nesta Freguesia deSanta LuziaBispado 
<Joaõ> de Go[ilegível] faleceo Joaõ cabra com 60 annos, escravo 
<cabra> da Dona Anna Joaquina deAraujo foi munido dos SantíssimosSacramentos e 
  emCommendado, eSipultado na Matris. Para constar 
  lavouse este que asignei. 
   Vigario oConego Delfino Machado 
 
211. 
 

 
 
||151v.|| Aos 12 deDesembro de1864, nesta freguesia deSanta Luzia do 
<Marce-> Bispado deGoias, faliceo Marcelina creôla, escrava de Jo- 
<lina.>  ze da Roxa, foi Emcommendada eSepultada no adro daMatris 
<Escrava> para que conste lavrouce opresente Termo que 
  asignei. 
   Vigario oConego Delfino Machado 
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212. 
 

 
 
||152r.||  Aos 22 de Desembro de 1864 nesta Villa Freguesia de         <Roque> 
  Santa Luzia Bispado deGoias, faleceo munido dos Sa     <[ilegível]> 
  cramentos Roque crioulo com hidade de [ilegível] 
  tantos annos, escravo que foi de Manoel Ribeiro 
  foi Em com mendado eSepultado na Matris, digo, na 
  Capela do Ruzario onde foi Irmaõ. Para que cons- 
  te lavrou ce este Termo que asignei 
           Vigario oConego Delfino Machado 
 
213. 
 

 
 
||152v.|| Aos 28 de Desembro de1864 nesta Freguesia de Santa Lusia Bispado 
<Paula> deGoias, faleceo da vida presente Paula parda com 56 annos 
<parda>  escrava que foi de Dona Eulalia Joaquina deAraujo foi Em commendada eSipulta 
  da naMatris. Para Constar fis este Termo que asegnei. 
          Vigario oConego Delfino Machado deFaria 
 
214. 
 

 
 
||152v.|| Aos 29 de Dezembro de1864 nesta Matris deSanta Lusia 
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  Bispado deGoias, faleceo Anastacio criôlo sego com 50 annos 
<Anasta-> escravo que foi deDona Anna Joaquina, foi munido dos 
<cio crioulo> Sacramentos Emcommendado eSipultado no Adro daMatris. Para 
  que conste fis este Termo que asignei. 
            Vigario oConego Delfino Machado  
 
215. 
 

 
 
||153v.|| Aos 18 deFevereiro de186541, faliceo nesta Villa deSanta Luzia do Bispado 
<Umbelina> dGoias Um belina criôlaforra com 50 annos casada com Dem[ilegível]42 
  escravo deDona Manoela dos Reis. foi Emcomendada eSipultada no adro 
  Para que cons te fis este asento que asignei –  
      O Vigario Conego Delfino Machado deFaria 
 
216. 
 

 
 
||155r.||  Aos 10 de Dezembro de 1867 faleceo sem Sacra 
  mentos nafazenda do Eudalo Adaõ pardo 
  Escravo de Antonio Alvez da Lepaplis lar43 epara 
  constar fiz este Termo 
         OConego Padre Campos 
 
 
 
 
 
 

 
41 Correção/rasura nesta palavra. 
42 Dificuldade de leitura desta palavra. 
43 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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217. 
 

 
 
||155r.||  Aos 13 d Fevereiro Sepultouse úm Escravo do 
  Tenente Coronel Sordina inocente deque para constar 
  fis este Termo 
   OConego Padre Campos 
 
218. 
 

 
 
||155v.|| Aos 30 de Março faleceo Jeralda 
  Escrava do fenado Ignacio Lopes 
  Setenta annos de idade deque para 
  constar fiz este Termo 
      OConego Padre Campos 
 
219. 
 

 
 
||157v||<1868> Aos 24 de Agosto d’este anno 

falleceu Candida escrava de  
Thereza da Rocha de idade de 
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2 annos, e para constar fis este 
Termo. [espaço] O Vigario Interino 

   Padre Ignacio Francisco de Campos 
 
 
220. 
 

 
 
||158v.|| Ao 1º de Fevereiro de 1872 falleceu 
  e foi sepultado na Igreja Matris Joa- 
  quim adulto, escravo do Irmaõ Tenente 
  Joaquim de Mendonça Rossi; e 
  foi por mim incommendado na 
  forma do Ritual Romano 
      Epara constar, faço este termo. 
  O Parocho Padre Tito de Sousa Rego 
221. 
 

 
 
||159v.|| A 7 de Agosto de 1871 foi sepultado 
  na Igreja Matris hum recem– 
  nascido escravo do Capitam Pedro 
  Paulo de Araujo; e foi por mim 
  feita a incommendaçaõ de ucore. 
        O Parocho Padre Tito de Sousa Rego 
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222. 
 

 
 
||160r.||  A 8 de Desembro de 1872 falleceu nesta 
  Cidade com todos os sacramentos 
  Theresa, crioula, de idade de 68 annos, 
  Escrava do Irmaõ Manoel Elias dos 
  Reis; efoi por mim incommendada 
  a sua alma na forma de ucore44. 
       E para constar faço este termo 
    O Parocho Padre Tito de Sousa Rego 
 
223. 
 

 
 
||162v.|| A 7 de Abril de 1872 falleceu e foi enterrada na 
  Igreja Matris Emerenciana, liberta, de ida- 
  de de 90 annos, minha Parochiana, efoi a in- 
  commendaçaõ de sua alma. [espaço] Epara cons- 
  tar, faço aprezente. 
         O Parocho Padre Tito de Sousa Rego 
 
 
 
 
 
 

 
44 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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224. 
 

 
 
||163r.||  A15 de Junho de 1872 foi sepultado na 
  Igreja Matris hum escravo aDulto 
  do Irmaõ Capitam Pedro Paulo d Araujo 
  efoi por mim feita a incommendaçaõ 
  de sua alma. Epara constar, faço este. 
 
        O Parocho Padre Tito de Sousa Rego 
 
 
225. 
 

 
 
||164r.||  Aos dous d Abril de 1872, digo 18 d Abril  
  de 1872 incommendei; e fis dar a sepultura  
  o corpo de hum recemnascido, filho na–  
  tural de Luisa, cabra, escrava de Dona Avel–  
  lina Graces, fallecido a 16 do dito mes 
     Epara constar lavrei opresente termo. 
        Cidade de Santa Lusia 22 de Novembro de 1872 
   O Parocho Padre Tito de Sousa Rego deCarvalho 
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226. 
 

 
 
||164v.|| Em dias do mez de Outubro de 1872 incommen- 
  dei; efis dar á sepultura Engracia parda, 
  nascida em principio do mesmo mez 
  filha natural de Maria, crioula, es- 
  crava de Dona Anna de Sousa e Silva 
      E para constar faço o presente. 
  Cidade de Santa Lusia 22 de novembro de 1872 
       O Parocho Padre Tito de Sousa Rego deCarvalho 
 
227. 
 

 
 
||164v.|| A 30 de Janeiro de 1873 incommendei; e fis dar 
  a sepultura hum feto, filho natural de 
  Balbina, parda escrava litigiosa, de- 
  positada em poder do Capitam Gabriel da 
  Cunha Rossi, o qual fora dado a luz em 7 
  de Outubro de 1872. Epara constar, faço o 
  presente Santa Lusia 12 de Fevereiro de 1873 
       O Parocho Collado Padre Tito de Sousa Rego 
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228. 
 

 
 
||164v.|| A 15 de Fevereiro de 1873 incommendei 
  e fis dar a sepultura o corpo de Cassiano, 
  Crioulo, nascido a 28 de dezembro de 1872, fi- 
  lho legitimo de Manoel, e Eva, crioulos, escra 
  vos do Tenente José da Costa Meirelles. Cassia 
  no falleceu no mesmo dia 15 de Fevereiro supra. 
  Cidade de Santa Lusia 15 de Fevereiro de 1873. 
   O Parocho Padre Tito de Sousa Rego de Carvalho 
 
229. 
 

 
 
||164v.|| A 2 d Abril de 187245 incommendei, fis dar a 
  sepultura Juliaõ, pardo, filho natural de  
  Delfina, escrava do Tenente Gabriel da Cunha 
  nascido em Março do corrente anno, ebapti 
  zado com agoa natural em caso de necessidade 
  no Sitio do Catalaõ, onde falleceu ao 1º do corrente 
       O Parocho Padre Tito de Sousa Rego de Carvalho 
 
 

 
45 Correção/rasura nesta palavra. 



183 
 

230. 
 

 
 
||165r.||  A 21 de Setembro de 1873 incommendei, e 
  fis dar a sepultura no Corpo da Igreja 
  Matris, hum inocente, filho natural 
  de Luisa, escrava de Dona Avellina Graces 
  de Mendonça, nascida a 4 do dito mes  
  efallecida a 19, tendo sido baptizada 
  em casa com materia certa por necessidade 
          E para constar, faço opresente. 
  Cidade de Santa Lusia, dia, cera at supra. 
         O Parocho Padre Tito de Sousa Rego 
231. 
 

 
 
||165r.||  A 5 de Março de 1874 incommen dei, e 
  fiz dar a sepultura o corpo de Eva, cri- 
  oula, nascida ao 1.º do dito mes, efalle- 
  cida tres dias depois, filha legitima de 
  Manoel de Naçaõ Mina, e Eva cri- 
  oula, escrava de Dona Libania de Men–  
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  donça Rodrigues. Epara constar, faço opresente 
  Cidade de Santa Luzia 6 de Março de 1874 
   O Parocho Padre Tito de Sousa Rego 
 
232. 
 

 
 
||165r.||  A 10 de Julho de 1874 incommendei 
  e fis dar a Sepultura o corpo de Ciria- 
  co pardo, nascido a 8 d Agosto de 1873 
  na Fazenda de Santo Antonio, onde foi baptizado 
  por necessidade, filho natural de Benedic- 
  ta, parda, escrava do Capitam Francisco 
  Elias dos Reis. Epara constar faço opresente. 
  Cidade de Santa Lusia, dia, e era at supra 
  O Parocho Padre Tito de Sousa Rego de Carvalho 
 
233. 
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||165r.||  A 25 dias do mes de Outubro de 1874 foi ente- 
  rado no Cimiterio junto ao porto do Cuza 
  fino o corpo de Francisco, crioula 
  nascido a 29 de Fevereiro de 1872, e 
||165v.|| fallecido a 24 de Outubro ja dito, filho 
  natural de Maria, Cabra, escrava do Capitam 
  Pedro Paulo deAraujo. Epara constar, fa- 
  ço opresente termo. Cidade de Santa 
  Lusia 26 de Outubro de 1874 
         O Párocho Collado 
       Padre Tito de Sousa Rego de Carvalho 
 
234. 
 

 
 
||165v.|| Aos quinse dias do mes de Outubro de 
  mil oito centos e setenta e cinco na 
  Fazenda do Capitam Pedro Paulo de Arau- 
  jo falleceu Theodora, crioula, filha 
  legitima de Luis, e Clemencia, escra 
  vos do dito Capitam Pedro, aqual foi Sepul- 
  tada no Cymiterio do Cabarrabo, 
  epor mim incommendada na forma 
  do costume. [espaço] Santa Lusia 20 de Outubro 
  de 1875 
          O Parocho Padre Tito de Sousa Rego de Carvalho 
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235. 
 

 
 
||165v.|| A 3 de Março de 1876 incommendei, 
  e fis dar a Sepultura o corpo da ino 
  cente Veronica, filha natural de Jacin- 
  ta, crioula, escrava do Capitam Francisco 
  Elias dos Reis, a qual fallecera no dia 
  2 do referido mes e anno, efoi bapti- 
  sada por nome de Cezaria, segundo 
  consta do termo em o Livro respectivo. 
        E para constar, fis este termo. 
  Cidade de Santa Lusia 4 de Março de 1876 
            O Parocho Collado 
            Padre Tito de Sousa Rego de Carvalho 
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236. 
 

 
 
||166r.||  Aos vinte enove dias do mes de Outubro  
  de mil oito centos e setenta eseis falleceu 
  na fasenda do Capitam Pedro Paulo deAraujo 
  e foi sepultado no Cymiterio do Cabarabo 
  Porfirio, preto nascido a 29 de Janeiro 
  do corrente anno, filho natural de 
  Maria cabra, escrava do dito Capitam, e 
  fis a incommendaçaõ de costume 
    Epara constar, faço opresente. 
    Cidade de Santa Lusia 30 de outubro de 1876 
   O Parocho Padre Tito de Sousa Rego  
 
237. 
 

 
 
||169r.||  [ilegível] nesta Villa de Santa Lusia da Provincia, e Bis 
  pado de Goyas, faleceo ainnocente Anna filha nactural 
<[ilegível]> de S[ilegível]ia criola escrava do Capitaõ Manoel de Souza [ilegível]- 
  ques, que assim modeclarou omesmo Senhor, emcuja Ca- 
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  za finou; epara constar mandei lavrar este termo que as- 
  Signei comduas testemunhas, por o digo assignei com o- 
  declarante –– 
   O Parocho Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 
238. 
 

 
 
||169r.||  Aos des dias domes de Abril demil oito centos 
  etrinta es[ilegível] annos, nesta Villa de Santa Lusia da Provin- 
  cia eBispado de Goyás faleceo Ignacio Correia criolo forro 
<Ignacio> Solteiro, vivia deseu officio de Sapateiro, ignora-se os pais, 
<Correia> que assim modeclarou Dona Libania Fernandes Rodriguez; epa- 
  ra constar mandei fazer este termo que assignei comduas 
  testemunhas, por adeclarante naõ saber escrever _- 
   O Parocho Antonio Joaquim de Araujo Mello 
 

1.5.2 Livro de registro de óbito 02 
 
239. 
 

 
 
||3r.||   Aós 15 de Marco de 1847 me participou Am– 

brozio Caitano Telles, morador no Sitio da Fazenda  
desta Parochia deNossa Sanhora da Penha do Corumbá, ter 
falecido no dito Sitio hontem as seis horas da tarde –  <crioulo> 
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<Bonifacio> seu escravo – Bonifacio – criolo, filho natural de Cla– 
<escravo> ra, escrava de seu sogro Francisco Gomes daSilva, de ida– 
  de de dezeseis annos, o qual sendo por mim Sufragado  
  na forma do Ritual Romano, foi sepultado no Adro 
  désta Matriz, do que faço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
240. 
 

 
 
||3v.||  Aos 27 de Março de 1847 me participou Joaquim 
  da Silva Valença morador no Sitio das Galinhas dés– 
  ta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corum– 
  bá ter falecido no dito Sitio hontem as sete horas 
  da noite repemtinamente hũa escrava de seu Pai 
<Maria> Silcrato da Silva Valença de nome = Maria =  
<escrava> filha legitima de Antonio e Thereza, crioula de  <crioula> 
  trinta annos de idade solteira, a qual sendo por 
  mim Sufragada na forma do Ritual Romano  
  foi sepultada nesta Matriz, do que faço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
241. 
 

 



190 
 

 
||4v.||  Aos 25 de Abril de 1847 me participou Antonio Ro– 
  drigues, camarada do Major Manoel Gomes da Silva 
  morador no Engenho de São Luiz desta Freguezia de Nossa 
  Senhora da Penha do Corumbá ter falecido no dito Em– 
  genho, hontem as sete horas da tarde hum escravo do dito  
<Antonio> Major de nome =Antonio = filho natural de Felisber– <crioulo> 
<escravo> ta já falecida, crioulo de idade de trinta annos, o – 
  qual sendo por mim Sufragado na forma do Ritu– 
  al Romano, foi Sepultado nesta Matriz, do que faço  
  este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
242. 
 

 
 
||5v.||  Aos 16 de Maio de 1847 me participou Fabi- 
  aõ Joze Madureira morador no Sitio das Areias 
  desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do 
  Corumbá ter falecido no dito Sitio hontem as dez 
<Ignacio> horas do dia seu escravo=Ignacio = criolo, filho de  <crioulo> 
  sua escrava Joaquina, de idade de des enove annos, 
  o qual sendo por mim Sufragado na forma do  
  Ritual Romano foi Sepultado nesta Matriz, 
  do que faço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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243. 
 

 
 
||6v.||  Aos 1.º de Julho de 1847 me participou Dizideiro Crioulo 
  de Thereza Maria Jezus morador no Sitio Chaxambu 
  desta freguezia de Nossa Senhora da Penha do Cu 
  rumba ter falecido no dito Sitio as 4 horas da madro 
<Roza> gada Roza de Araujo preta forra pardos e de i dade  <P46> 
  o ctaginaria o qual foi por mim sofragado na forma 
  do Ritual Romano foi sepultado na varanda 
  desta Matris edo que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
244. 
 

 
 
||8r.||  Aos 7.º de Setembro de 1847 meparticipou Antonio 
  Pinto Faveira morador no Sitio do São Lourenço desta 
  freguezia de Nossa Senhora da Penha de Curum 
<Roque> bá ter falecido no dito Sitio as doze horas da noite Roque  <Crioulo> 
  escravo do Major Pinto filho natural de Francisca Criolo  
  de i dade de trinta e quarto47 annos ao qual sendo por 

 
46 Neste registro de óbito em específico, tivemos dificuldade em determinar se a abreviação <P.>, apresentada à 

glosa esquerda do registro, refere-se à qualidade preta ou parda, uma vez que ambas são utilizadas na 
descrição da ex-escrava Roza de Araujo. 
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  mim sofragado na forma do Ritual Romano foi se 
  pultado dentro desta Matris edo que faço este termo. 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
245. 
 

 
 
||10v.||  Aos 27 de Outubro de 1847 me participou Damião Jozé 
  de Moraes morador nas Arreias desta freguezia de Nossa Senhora 
  da Penha do Curumbá ter falecido no dito Sitio as seis horas 
<Custodio> da manhãa Custodio seo escravo de idade de sesenta annos nagô <Nagô> 
  ao qual sendo por mim soffragado na forma do Ritual Ro 
  mano foi sepultado dentro desta Matris edo que faço este termo. 
    

OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
246. 
 

 
 
||11r.||  Aos 7 de Novembro de 1847 meparticipou Tenente 
  João Gomes da Silva morador no Sitio da Santa Roza 
  desta freguezia de Nossa Senho ra da Penhado Corumbá 
<Thomazia> ter faleccido no dito Sitio a huma hora da tarde Tho   <Crioula>  
  mazia Criola filha legitima de Sebastião e Margarida 

 
47 Correção/rasura nesta palavra. 
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  escrava da Caza de idade de quarenta e sinco annos Solte 
  ira ao qual sendo por mim soffragado na forma do Ri 
  tual Romano foi sepultado dentro desta Matris e 
  do que faço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
247. 
 

 
 
||11v.||  Aos 3 de Dezembro de 1847 me participou João Criolo morador 
  no Sitio das Galinhas desta freguezia de Nossa Senhora 
  da Penha do Curumbá ter falecido no dito Sitio as 8 horas 
<Aguida> da noite Aguida escrava do Francisco Pereira Dutra 
  Criola Casado com João Criolo de idade de trintasinco 
  annos ao qual sendo por mim soffragado na forma do 
  Ritual Romano e do que faço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
248. 
 

 
 
||12r.||  Aos 4 de Dezembro de 1847 meparticipou João Criolo escravo 
  do Tenente Coronel João Joze de Campos morador neste Arraial 
  de Nossa Senhora da Penha do Curumbá ter falecido no 
<Pascoa> dito Arraial ao me dia Pascoala mestica escrava do Tenen       <Mestica> 
  te Coronel João Joze de Campos filha natural de Lucreca48 

 
48 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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  escrava da caza ao qual sendo por mim soffragado na 
  forma do Ritual Romano foi sepultado Na varan 
  da de Saõ Lesbaõ desta Matris e do que faço este termo 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
249. 
 

 
 
||14v.||  Aos 10 de Fevereiro de 1848 me participou Jozé da Cruz morador 
  no Sitio do São Lourenco desta freguezia de Nossa Senhora da Pe 
  nha do Curumbá ter faleccido no dito Sitio as oito horas da ma49 
<Profirio> drog50 da noite Profirio escravo do Cappetaõ João Veiga da Athai        
<Crioulo> 
<escravo> de Cristo de idade de trinta e sinco anno Solteiro ao qual sendo 
  por mim soffragado na forma do Ritual Romano foi sepul 
  tado nesta Matris edo que faço este termo 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
250. 
 

 
 
||17r.||  Aos 3 de Abril de 1848 me participou Manoel escravo 
  do Major Joaquim da Cunha Basto morador no Sitio 
  do Santo Antonio desta freguezia de Nossa Senhora da Penha 
  do Curumbá ter faleccido no dito Sitio hontem as 12 ho 

 
49 Correção/rasura nesta palavra. 
50 Correção/rasura nesta palavra. 
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<Leonarda> ras da noite Leonarda filha legitima de Francisco e Fra <Crioula> 
<escrava> ncisca Criola escravo do mesmo Major Naceo e moreo 
  ao qual sendo por mim sofragado na forma do Ritu 
  al Romano foi sepultado nesta Matris edo que fa 
  co este termo 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
251. 
 

 
 
||18r.||  Aos 21 de Abril de 1848 me participou Manoel do Nascimen 
  to Peixoto morador no Sitio das Arreias desta Freguezia de Nossa 
  Senhora da Penha do Curumbá ter falecido no dito Sitio hontem 
<Ignacia> repentinamente as 2 horas da madrugada Ignacia escrava de        <Cabra> 
  Antonio Peixoto de Carvalho filha legitima de Lucas eAnna 
  Cabra de idade 50 annos ao qual sendo por mim soffragado na 
  forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Matris edo que 
  faço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
252. 
 

 
 
||19r.||  Aos 12 de Maio de 1848 me participou Jozé Nicacio Gomes 
  morador no Sitio da Anta desta Freguezia de Nossa Senho 
  rada Penha do Curumbá ter nassido51 falecido no dito Sitio 

 
51 Correção/rasura nesta palavra. 
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<Manoel> hontem ao meio dia Manoel escravo de Dona Lodoina Eufronia de       
<Criolo> 
<Escravo> Oliveira Criolo filho natural de Barbara de idade de 36 anno ao 
  qual sendo por mim soffragado na forma do Ritual Romano 
  foi sepultado nesta Varanda de São Lesbaõ edo que faço este ter 
  mo 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
253. 
 

 
 
||20v.||  Aos 27 de Junho de 1848 me participou Pedro Gomes de Alexan 
  dria morador no Sitio do Rio do Ouro desta Freguezia de Nossa 
  Senhora da Penha do Corumbá ter nassido52 no dito sitio hontem 
<Maria> as 11 horas da noite Maria Faustina filha legitima de Rafael     <Crioula> 
<Escrava> e Maria escrava do Major Joaquim da Cunha Basto Creo 
  la de idade de 16 annos Solteira ao53 qual sendo por mim soffra 
  gado na forma do Ritual Romano foi sepultado nesta 
  Matris edo que faço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
254. 
 

 
 
||22v.||  Aos 26 de Setembro de1848 meparticipou Joaõ 
  Jozé Fondella morador no Sitio da Formiga desta 
  Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá  

 
52 Acredita-se que o vigário tenha confundido a lexia falecido com a lexia nascido. 
53 Correção/rasura nesta palavra. 
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  ter faleccido no dito Sitio hontem as 8 horas da noite Maria 
<Mariana forra>  na forra que foi de Joaquim Gomes Louza parda Solteira   <Parda> 
  de idade sincoenta eseis annos o qual sendo por mim soff 
  ragado na forma do Ritual Romano foi sepultado 
  nesta Matris edo que faço este termo 
255. 
 

 

 
 
||23r.||  Aos 30 de Outubro de 1848 meparticipou o Tenente Coronel Joaõ 
  Jozé de Campos Curado morador neste Arraial de Nossa Senhora da 

Penha do Corumbá ter falecido no dito Arraial Hontem as 7 horas da 
<Joanna> noite Joanna parda escrava54 dos Orfaons do Falecido Telis Alves          
<Parda> 
||23v.||  de Amorim de idade de 27 annos o qual sendo por mim soffragado na 
  forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Matris edo que fa 
  ço este termo. 
    OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
256. 
 

 
 
||24r.||  Aos 5 de Novembro de 1848 meparticipou Francisco escravo do Major Joaquim 
  da Cunha Basto morador no Sitio do Rio do Ouro desta Freguezia de Nossa 
  Senhora da Penha do Corumbá ter falecido no dito Sitio hontem as 10 horas 
  da noite [espaço] filho legitimo de Joaquim, e Rita Criola escravos de Dona   
<Crioula> 
<escrava> Anna da Cunha Basto o qual sendo por mim sofragado na forma 
  do Ritual Romano foi sepultado nesta Matris edo que faço este termo. 

 
54 Correção/rasura nesta palavra. 



198 
 

   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
257. 
 

 
 
||25r.||  Aos 21 de Dezembro de 1848, me participou o Tenente 
  Coronel Joaõ Jozé de Campoz, morador neste Arraial 
  ter falecido em sua Caza hontem as 6 horas da tarde 
<Albina> Albina filha natural de sua escrava Jozefa parda  <Parda> 
  de idade de dois annos, a qual sendo por min 
  Sofragada na forma do Ritual Romano foi 
  sepultada nesta Matriz do que fasso este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
258. 
 

 

 
 
||25r.||  Aos 6 de Janeiro de 1849 meparticipou Rafael escravo do Major Joaquim da 
  Cunha Bastos morador no Sitio do Rio do Ouro desta Freguezia de Nossa 
||25v.||  Senhora da Penha do Corumbá ter falecido no dito sitio as 9 horas do dia Domingos 
<Domingo> escravo do Major Joaquim da Cunha Basto Criolo o qual sendo por mim soffragado  <Crioulo> 
  naformado Ritual Romano por oReverendo Padre Pedro Marinho deOliveira foi 
  sepultado nesta Matris edo que faço este termo. 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
 
259. 
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||26r.||  Aos 26 de Janeiro de 1849 meparticipou se Domingos Lunes de Moraes morador no  
  Sitio do Baiaõ desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter 
<Luis>  faleccido no dito sitio hontem as 6 horas da tarde Luis Lunes escravo de Joanna 
<Escravo> Pereira Leal Creolo de idade quarenta annos o qual sendo por mim soffraga              
<Crioulo> 
  do na forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Matris edo que fasso 
  este termo. OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
260. 
 

 
 
||26r.||  Aos 30 de Janeiro de 1849 meparticipou Torquato escravo de Damiao Jozé 
  de Moraes morador no Sitio das Areias desta Freguezia de Nossa Senhora da 
<Constantina>Penha do Corumbá ter faleccido no dito sitio hontem ao meio dia Constan–  
<escrava> tina filha natural de Maria Joanna Cabra escrava do mesmo Senhor de i           
<Crioula> 
  dade anno aqual senda por mim soffragada na forma do Ritual 
  Romano foi sepultada nesta Matris e do que fasso este termo. 
      OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
261. 
 

 
 
||35r.||  Aos 8 de Outubro de 1849 meparticipou Cappitaõ Antonio Cae 
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  tano Telles, morador no Sitio do Saõ Thome desta Freguezia de Nossa 
  Senhora da Penha do Corumbá, ter faleccido no dito Sitio hontem ao 
<Joaõ>  meio dia =Joaõ da Costa= escravo do mesmo Cappitaõ Criolo deida             <Crioulo> 
<Escravo> de de 30 annos, Cazado com Thereza, o qual sendo por mim soffragado 
  na forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Matriz do 
  que fasso este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
262. 
 

 
 
||35r.||  Aos 12 de Outubro de 1849 meparticipou Joaõ Gonsalves da Silva mo 
  rador no Sitio do Motum, desta Freguezia de Nossa Senhora da Pe 
  nha do Corumbá, ter faleccido no dito Sitio hontem ameia noite 
<Clara>  Clara = Criola55 escrava de Dona Anna Pereira Dutra de idade de 56 annos      <Crioula> 
<Escrava> Solteira aqual sendo por mim soffragada na forma do Ritual Roma 
  no foi sepultada nesta Matriz do que fasso este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
263. 
 

 

 
 
||36r.||  Aos 14 de Novembro de 1849 meparticipou Antonio Ignacio de Oliveira 
  morador no Sitio do Saõ Thome desta Freguezia de Nossa Senhora da Pe 
  nha do Corumbá, ter faleccido no dito sitio hontem as 11 horas da noi 
<Victoria> te Victoria, escrava do Cappitaõ Antonio Caetano Telles Criola, filha              
<Crioula> 
<Escrava>  

legitima de Sebastiaõ e Margarida de idade de 36 annos, Solteira, a qual 
||36v.||  senda por mim soffragada na forma do Ritual Romano foi se  

 
55 Correção/rasura nesta palavra. 
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  pultada nesta Matriz do que fasso este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
264. 
 

 
 
||36v.||  Aos 29 de Novembro de 1849 meparticipou o Cappitaõ Joaõ Viegas de 
  Athaide morador no Sitio de Saõ Lourenco desta Freguezia de Nossa Se 
  nhora da Penha do Corumbá, ter faleccido no dito Sitio hontem as 4 horas 
<Ignacio>  da tarde = Ignacio = Escravo do mesmo Cappitaõ Criolo, de idade de             
<Crioulo> 
<Escravo> 36 annos, o qual sendo por mim sofragado na forma do Ritual 
  Romano foi sepultado nesta Matriz e56 do que fasso este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
265. 
 

 
 
||37v.||  Aos 8.º de Janeiro de 1850 meparticipou Manoel Chaveiro escravo 
  de Jozé dos Santos Louza morador no Sitio das Formigas desta Freguezia 
  de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter faleccido no dito Sitio  
<Eva>  hontem ameia noite = Eva = escrava de Jozé dos Santos Louza, Criola,           
<Crioula> 
<Escrava> deidade de 55 annos, Viuva, a qual senda por mim sofragada na for 
  ma do Ritual Romano, foi sepultada nesta Matriz do que fasso 
  este termo. [espaço] OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
 
266. 
 

 
56 Correção/rasura nesta palavra. 
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||38v.||  Aos 26 de Fevereiro de 1850, meparticipou Manoel Valetim mora 
  dor no Sitio do Papuanzal desta Freguezia deNossa Senhora da Penha 
  do Corumbá, ter faleccido no dito Sitio hontem as 8 horas do dia = Cus 
<Custodio> todio Piriz os Pais o de clarante ignora, escravo que foi de Joaõ Piriz Borges, Criolo,                  <Crioulo> 

  de idade de 70 annos, Solteiro, o qual sendo por mim sofragado na forma 
  do Ritual Romano foi sepultado nesta Matriz do que fasço este termo. 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
267. 
 

 
 
||39r.||  Aos 16 de Março de 1850, me participou Manoel Alves Peixoto mora 
  dor no Sitio do Caruru desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Co 
<[Joan]na> rumbá, ter faleccido no dito Sitio hontem as 6 horas da manhã = Joanna          <Crioula> 
  escrava de Francisco da Maia Borge, Criola de idade de hum anno, a 
  qual senda por mim sofragado, na forma do Ritual Romano 
  foi sepultado nesta Matriz do que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
268. 
 

 
 
||39v.||  Aos 3 de Maio de 1850, me participou Antonio Pinto Taveira mo 
  rador nesta Villa de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter faleccida 
<Pelonia> hontem as 7 horas do dia . . . Pelonia escrava de Antonio Pinto Criola de 
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<Escrava> idade 80 annos, a qual senda por mim soffragada na forma do           <Crioula> 
  Ritual Romana foi sepultada, nesta Matriz, do que fasço este ter= 
  mo. [espaço] OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
269. 
 

 
||39v.||  Aos 8 de Maio de 1850, me participou, Delfino escravo de Manoel 
  Na cimento Peixoto morador no Sitio das Areias desta Freguezia de Nossa 
  Senhora da Penha do Corumbá, ter faleccida no dito Sitio hontem ao meio 
<Thereza> dia huma menina sua escrava por nome = Thereza escrava de Dona Roza 
<Escrava> de Abreu Lima filha natural de Rufina de idade de 6 annos Ca     <C[rioula]>57 
  bra, a qual senda por mim sofragada na forma do Ritual 
  Romana, foi se pultada nesta Matriz do que fusso este 
  termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
270. 
 

 
 
||41r.||  Aos 5 de Junho de 1850 me participou Francisco Ferreira escravo do Tenen 
  te Coronel Joũo Jozé de Campos Curado, morador nesta Villa de Nossa Senho 
  ra da Penha do Corumbá, ter falecido na dita Villa hontem as 5 horas  
<Sebastiam> da tarde Sebastiaõ Criolo escravo do Tenente Coronel Jouõ Jozé deCampos         <Crioulo> 
<Escravo> Cazado com Margarida Criola de idade de 90 annos, o qual sendo, 
  por mim sofragado na forma do Ritual Romano foi sepultado nes 
  ta Matriz, do que fasço este termo. 

 
57Embora a escrava Thereza seja descrita no registro de óbito como cabra, a abreviação <Crª> constante na glosa 

esquerda do documento remete-se à qualidade crioula, como podemos perceber em sua constante ocorrência 
neste livro de registro de óbitos.   
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   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
271. 
 

 
 
||41v.||  Aos 13 de Junho de 1850, me participou Pedro escravo de Francisco Pereira 
  Dutra morador no Sitio das Galinhas desta Freguezia de Nossa Senhora 
  da Penha do Corumbá, ter faleccido no dito Sitio hontem as 8 horas da 
<Benedicto> noite = Benedicto = filho natural de Benedicta Criola escrava de Francis      <Crioulo> 
<escravo> co Pereira Dutra Criolo de idade de hum anno, o qual sendo por 
  mim soffragado na forma do Ritual Romano, foi sepultado, nesta 
  Matris do que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
272. 
 

 
 
||41v.||  Aos 15, de Junho de 1850, me participou, Antonio escravo de Mano 
  el do Na cimentos Peixoto morador no Sitio das Areias desta Fregue 
  zia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá, ter faleccido no dito 
<Francisco> Sitio hontem as doze horas da noite Francisco = filho natural de 
<Escravo> Rufina escrava de Manoel do Nacimentos Peixoto Criolo de idade    <Crioulo> 
  de diza ceis annos, o qual sendo, por mim soffragado na forma do 
  Ritual Romano, foi sepultado nesta Matris do que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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273. 
 

 
 
||43r.||  Aos 3 de Julho de 1850, me participou Jouquim Escravo de Dona Anna 
  da Cunha Basto morador no Sitio do Rio do Ouro, desta Freguezia de 
  Nossa Senhora da Penha do Corumbá, ter faleccida no dito Sitio hon 
<Honorata> tem as 6 horas do dia Honorata filha natural de Dionizia Criola 
<Escrava>  

Escrava de Major Jouquim da Cunha Basto de idade de 8 annos         <Crioula> 
  a qual senda por mim sofragada na forma do Rituul Romana 
  foi sepultada nesta Matriz do que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
274. 
 

 
 
||43r.||  Aos 3 de Julho de 1850, me participou Pedro Gomes de Alexan 
  dria morador no Sitio do Rio do Ouro, desta Freguezia de Nossa Se 
  nhora da Penha do Corumbá, ter faleccida no dito Sitio hontem as 
<Diomzia> 4 horas da madrugada = Diomzia = Escrava do Major Jouquim da      <Crioula> 
<Escrava>  

Cunha Basto, Criola de idade de quarenta equatro annos, a qual 
  senda por mim sofragada na forma do Ritual Romana foi 
  sepultada nesta Matriz do que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
 
 
 



206 
 

275. 
 

 

 
 
||44r.||  Aos 14 de Agosto de 1850, me participou João Pereira Dutra 
  morador no Sitio das Galinhas desta Freguezia de Nossa Senhora da 
  Penha do Corumbá ter faleccido no dito Sitio hontem as honze horas 
<Elisbão> da noite – Elesbão =filho natural de Eufrozina escrava de João Pereira Dutra  
  pardo, de idade hum anno, o qual sendo por mim sofragado na 
||44v.||  forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Matriz do que fasco 
  este termo 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
276. 
 

 
 
||44v.||  Aos 24 de Agosto de 1850, me participou o Tenente Coronel Joũo 
  Jozé de Campos Curador morador nesta Villa de Nossa Senhora da 
  Penha do Corumbá ter faleccida na dita villa hontem as 5 horas da manhã 
<Efigenia> Efigenia filha natural de Josefa escrava do Tenente Coronel Joũo Jozé          <Crioula> 
<escrava>  

de Campos Curado, Cabra de idade de hum anno, a qual senda por 
  mim sofragada na forma do Ritual Romano foi sepultado nes 
  ta Matriz do que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
 
 
 



207 
 

277. 
 

 
 
||45r.||  Aos 7 de Setembro de 1850, me participou Joũo Gomes da Silva 
  morador no Sitio da Santa Roza, desta Freguezia de Nossa Senho 
  ra da Penha do Corumbá ter faleccido no dito Sitio hontem 
<Maria> ahuma hora de pois da meia noite Maria filha natural de Ri           <Preta> 
  ta escrava do Alferes Manoel Innocencio da Silva Criola, 
  de idade de quatro mez, a qual senda por mim sofraga 
  da na forma do Ritual Romana foi sepultada nesta 
  Matriz do que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
278. 
 

 
 
||45r.||  Aos 13 de Setembro de 1850, me participou Joũo Pereira e[rasura]marado58 
  de Antonio Pinto morador no Sitio de Saõ Lorenco desta Freguezia de 
  Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter faleccido no dito sitio hon 
<Francisca> tem as 8 horas danoite = Francisca, Criola escrava de Dona Maria da      <Crioula> 
<Escrava> Conseição de idade de 80 annos, aqual senda por mim sofragada  
  na forma do Ritual Romana foi sepultada nesta Matriz do 
  que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
 
 

 
58 Correção/rasura da lexia suspostamente camarada. 
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279. 
 

 
 
||45v.||  Aos 13 de Setembro de 1850, me participou Jozé Filho de Damião Jozé de 
  Moraes morador no Sitio das Areias desta Freguezia de Nossa Senhora 
  da Penha do Corumbá ter faleccida no dito sitio hontem as sete  
<Maria> horas da noite Maria escrava de Damião Jozé de Moraes Criola       <[ilegível]> 
<Escrava>  

de idade de quarenta annos filha legitima de Luca e Anna, a qua  
  al senda por mim soffragada na forma do Ritual Romana 
  foi sepultada nesta Matriz do que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCost aCampos 
280. 
 

 

 
 
||45v.||  Aos 11 de Outubro de 1850 me participou Manoel Escravo de Domingo 
  Alves de Magalhans morador no Sitio Saõ João desta Freguezia de Nossa 
  Senhora da Penha do Corumbá ter faleccido no sitio hontem as 6 horas 
<Apolinaria> da tarde Apolinaria . Escrava de Domingos Alves de Magalhans Criola           
<Escrava> 
||46r||  de idade de 40 annos, Cazado com Manoel Alves de Magalhans, 
  escravo do mesmo, a qual senda por mim sofragada na forma do 
  Ritual Romana foi sepultada nesta Matriz do que fasco este termo. 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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281. 
 

 
 
||46v.||  Aos 4 de Outubro de 1850 me participou Antonio Luiz da Silva morador no 
  Sitio do Capão desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter 
<Pedro>  faleccido no dito sitio a 2 deste as 7 horas da noite Pedro Criolo a fricano liber          <Crioulo> 
  to Cazado com Petronilla escravos que forão de Manoel de Godois, a qual 
  sendo por mim sofragado na forma do Ritual Romano foi sepulta 
  do Matriz do que fasço este termo. 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
282. 
 

 
 
||47r.||  Aos 5 de Novembro de 1850 me participou Francisco Gomes de Godois 
morador 
  do Capão desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falec 
<Petronilla> cido no sitio hontem ao meio repentinamente Petronilla de Godois Criola        <Crioula> 
  forra viuva de Pedro de Godois de idade de 60 annos a qual senda por 
  mim sofragada na forma do Ritual Romana foi sepultada nesta 
  Matriz do que fasço este termo. 
         OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
283. 
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||47v.||  Aos 7 de Dezembro de 1850, me participou Thomas Gomes da Silva morador 
  nesta Villa de Nossa Senhora da Penha do Corumbá, ter falecido hoje as 
<Clemente> 8 horas do dia Clemente filho natural de Eva escrava de Dona Maria Egpo59          <Crioulo> 
<Escravo>  

ca da Conseição, Criolo de idade de 24 annos Solteiro, o qual sendo por 
  mim sofragado na forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Matriz 
  de que fasço este termo. 
                   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
284. 
 

 

 
 
||50v.||  Aos 10 de Marco de 1851 me participou Theodoro Alves da Sil 
  va morador no Sitio das Mon[ilegível]iras60 desta Freguezia de Nossa Se 
  nhora da Penha do Corumbá, ter falecido no sitio hoje as       <Crioulo> 
<Joaquim> 4 horas da madrogada, Joaquim Leonardo Criolo forro Soltei 
  ro de trinta annos filho legitimo de Leonardo e Roza escravos 
||51r.||  que forão dos Rabellos, o qual sendo por mim sofragado na forma 
  do Ritual Romano foi sepultado nesta Matriz do que fasço este termo. 
      OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
285. 
 

 
 
||51r.||  Aos 14 de Março de 1851 me participou Antonio Gomes da Silva morador 
  no Sitio do Baião desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá 
<Elesbaõ> ter falecido no Sitio as 7 horas da noite = Elesbaõ escravo de Dona Anna Thomazia    <Pardo> 
<escravo> pardo, de idade de seis annos, filho natural de Francisca da dita, o qual  
  sendo por mim sofragado na forma do Ritual Romano foi sepultado 

 
59 Dificuldade de leitura desta palavra. 
60 Correção/rasura nesta palavra. 
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  nesta Matriz do que fasço este termo 
           OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
286. 
 

 
 
||51v.||  Aos 22 de Abril de 1851, me participou Delfino Escravo de Manoel 
  do Nacimentos Peixoto morador no Sitio das Areias desta Freguezia  
  de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecida no Sitio hontem 
<Maria> as Oito horas da noite Maria filha natural de Izidora Cabra escrava     <Crioula> 
<Escrava> do mesmo Peixoto de idade de cinco dias, a qual senda por mim sofraga 
  da na forma do Ritual Romana foi sepultada nesta Matris do 
  que fasço este termo. 
                         OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
287. 
 

 
 
||52v.||  Aos 25 de Maio de 1851 me participou o Tenente Coronel João Jozé 
  de Campos Curador morador nesta Villa de Nossa Senhora da Penha do 
  Corumbá ter falecido61 na Villa hoje as 2 horas da madrugada Fran 
<Francisco> cisco Ferreira pardo, Cazado com Flecianna Gomes do Nacimentos    <Pardo> 
<Escravo> de idade de secenta annos Escravo do Tenente Coronel João Jozé de Campos 
  o qual sendo por mim sofragado na forma do Ritual Romano 
  foi sepultado nesta Matris, do que fasço este termo. 
     OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
 

 
61 Correção/rasura nesta palavra. 
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288. 
 

 
 
||53r.||  Aos 10 de Junho de 1851, me participou Raimundo escravo do Peixoto 
  morador no Sitio das Areias desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha 
<Jeronimo> do Corumbá ter falecido no Sitio hontem as 7 horas do dia = Jeronimo =      <Crioulo> 
<Escravo> escravo de Antonio Peixoto de Carvalho filho natural de Marianna de ida 
  de de tres annos o qual sendo por mim sofragado na forma do Ritual 
  Romano foi sepultado nesta Matris do que fasço este termo. 
      OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
289. 
 

 

 
 
||53v.||  Aos 17 de Junho de 1851 me participou Antonio Gomes do Nacimentos 
  morador no Sitio das Antas desta Freguezia de Nossa Senhora da Pe= 
  nha do Corumbá ter falecida no Sitio hontem as 6 horas da tarde 
<Maria> Maria Escrava62 de Antonio Gomes de Moraes parda de idade de 
||54r.||  [[de]] 14 annos Solteira a qual senda por mim sofragada na forma do = 
  Ritual Romano foi sepultado nesta Matris do que fasço este termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62 Correção/rasura nesta palavra. 
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290. 
 

 
 
||55r.||  Aos 19 de Agosto de 1851, me participou Jezuino Escravo de Manoel Anto 
  nio Pei[xo]to morador no Sitio das Areias desta Freguezia de Nossa Senhora da 
  Penha do Corumbá ter falecida no mesmo sitio hontem as 8 horas da noite 
<Joanna> Joanna Escrava de Manoel Antonio Peixoto Criola filha natural de Eva         <Crioula> 
<Escrava> Cabra de idade de dizoito annos a qual senda por mim sofragada na 
  forma do Ritual Romana do que fasço este termo. 
      OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
291. 
 

 

 
 
||55r.||  Aos 8 de Agosto63 de 1851, me participou Jeronimo Gonsalves Basto morador no Sitio 
  do Capivari desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter 
||55v.|| <Bento> falecido no mesmo Sitio hontem as 3 horas da madrugada Bento Criolo de ida      <Crioulo> 
<Escravo> de de vinte cinco annos Solteiro filho legitimo de Jozé e Joanna escravo de Dona            
  Maria Egypcioca da Bastos o qual sendo por mim sofragado na forma 
    
                 OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 Correção/rasura nesta palavra. 
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292. 
 

 
 
||57v.||  Aos primeiro de Dezembro de mil oito cento e cin coenta e hum me participou Francisco 
  Escravo do Major Joaquim da Cunha Bastos morador no Sitio do Rio do Ouro des 
  ta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Curumbá do Bispado de Goyas ter fale 
<Bento>  cido no Sitio hontem as cinco horas da manhã Bento Criolo da Costa de idade de      <Crioulo> 
  trinta annos Solteiro, escravo do mesmo Major, o qual sendo por mim sofragado na 
  forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Matriz do que fasço este termo 
    

OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
293. 
 

 
 
||62r.||  Aos vinte e oito de Abril de mil oito cento e cincoenta edois me participou João escravo de 
  Dona Ignez Rodrigues de Moraes morador no Sitio das Formigas desta Freguezia de 
  Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido no mesmo sitio hontem as seis 
<Necleto> horas da tarde Necleto escravo de Dona Ignez de Moraes, Criolo de idade de noventa            <Crioulo> 

<Escravo> annos, o qual sendo, por mim sofragado na forma do Ritual foi sepultado, nesta 
  Matris do que fasço este termo. 
                  OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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294. 
 

 
 
||63v.||  Aos dizacete de Junho de miloito cento e cin coenta edois, me participou Sargen 
  to Martinho Suares de Faria morador nesta Villa de Nossa Senhora da Penha  
  do Corumbá ter falecida no Sitio do Engenho de Santo Antonio hontem as oito 
<Maria> horas da noite Maria de hum dia Criola filha legitima de Francisco, e Francis 
  ca, a fricanos, escravos do Major Joaquim da Cunha Bastos a qual senda 
  por mim sofragada na forma do Ritual Romano foi sepultada nesta 
  Matris do que fasço este termo. 
    OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
295. 
 

 
 
||64r.||  A primeiro de Julho de mil oito cento e cincoenta edois me participou Sar 
  gento Martinho Suares de Faria, morador nesta Villa de Nossa Senhora  
  da Penha do Corumbá ter falecida no Sitio do Engenho de Santo Anto- 
<Francisca> nio hontem as trez horas da madrugada Francisca da Costa Cazada com Fran            <Crioula> 
<Escrava> cisco Criolo Escravos de Major Joaquim da Cunha Basto de idade trinta 
  annos, a qual senda por mim sofragada na forma do Ritual Romana foi 
  sepultada nesta Matriz do que fasço este termo. 
           OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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296. 
 

 
 
||65r.||  Aos deze ceis de Julho de mil oito cento e cincoenta edois, me participou Ivo 
  Rodrigues Barboza, morador nesta Villa de Nossa Senhora da Penha do 
  Corumbá ter falecido na mesma Villa hoje a mea noite Grogorio de seis mezes 
<Gorgorio>  

filho legitimo de João Criolo, e Eva parda escravos do Tenente Coronel Joaõ Jo= 
  zé de Campos Curado; o qual sendo por mim sofragado na forma do Ritu 
  al Romano foi sepultado nesta Matris do que fasço este termo 
     OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
297. 
 

 

 
 
||65r.||  Aos trinta de Julho de mil oito cento e cincoenta edois me participou 
  Ivo Rodrigues Barboza morador nesta Villa de Nossa Senhora da Penha 
<Estevão> do Corumbá ter falecido na mesma Villa hoje a meia noite Estevão escravo 
  do Tenente Coronel João Jozé de Campos Curado, filho legitimo de 
||65v.||  Joaõ Criolo e Eva parda o qual sendo por mim sofragado na forma 
  do Ritual Romano foi sepultado nesta Matris do que fasço este 
  termo. 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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298. 
 

 
 
||66v.||  Aos dezaceis de Agosto de mil oito cento e cincoenta edois me participou 
  Martinho Suares de Faria morador nesta Villa de Nossa Senhora 
  da Penha do Corumbá ter falecido no Engenho de Santo Antonio 
<Bernardo> hoje as cinco horas da manhã Bernardo filho legitimo de Rafael            <Pardo> 
<Escravo> e Izabel escravos do Major Joaquim da Cunha Bastos, pardo de  
  idade de dois mezes o qual sendo por mim sofragado na forma do 
  Ritual Romano foi sepultado nesta Matris do que fasço este termo. 
      OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
299. 
 

 

 
 
||69r.||  Aos trinta e hum de Outubro de mil oito cento e cincoenta edois, me participou  
  João Fleury de Campos morador nesta Villa de Nossa Senhora da Penha do 
<Lucrecia> Corumbá, ter falecida hontem as sete horas da noite Lucrecia, Cabra, Escrava            <Crioula> 
<Escrava> 
||69v.||  do Tenente Coronel João Joze de Campos Curado, deidade de trinta e 
  seis annos, a qual senda por mim sofragada na forma do Ritual Ro 
  mano foi sepultado nesta Matris de que fasço este termo. 
            OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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300. 
 

 
 
||70v.||  Aos trinta de Novembro de mil oito cento ecincoenta edois me participou 
  Agostinho Alves Pereira morador no Sitio do Papuanzal desta Fregue 
  zia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecida no mesmo si 
<Theodozia> tio hoje as tres horas da madrugada Theodozia Criola Escrava do mesmo de               <Crioula> 
  clarante; Solteira de noventa e seis annos, a qual senda por mim sofragada 
  na forma do Ritual Romana foi sepultada nesta Matris do que  
  fasço este termo. OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
301. 
 

 
 
||71v.||  Aos quinze de Novembro de mil oito cento ecincoenta edois me participou 
  Dona Maria Vicencia de Moraes moradeira nesta Villa de Nossa Senhora da  
  Penha do Corumbá ter falecida na mesma villa hoje as oito horas do dia 
<Benedicta> Benedicta, Criola, escrava da mesma de clarante, de idade de tres annos filha             <Crioula> 
<Escrava> natural de Maria, a qual senda por mim sofragada na forma do Ritual 
  Romano foi sepultada nesta Matris do que faço este termo. 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
302. 
 

 



219 
 

 
||73v.||  Ao primeiro de Fevereiro de mil oito cento e cincoenta etres me participou 
  Antonio Peixoto de Carvalho morador no Sitio das Areias desta Fregue= 
  zia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido no mesmo Sitio 
<Adão> hontem as sete horas da manhã Adaõ de Salis, Criolo, liberto filho legi 
  timo de Raimundo a mai o declarante ignora escravos que forão de Francisca 
  de Salis, o qual sendo por mim sofragado na forma do Ritual Roma 
  no foi sepultado nesta Matris de que fasço este termo. 
         OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
303. 
 

 
 
||73v.||  A quatro de Fevereiro de mil oito cento e cincoenta e tres me participou 
  Manoel Izidoro Coelho Figueiro morador no Sitio do Corumbá desta 
  Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido hontem 
<Manoel> as honze horas da noite Manoel de Souza Cruz, a fricano liberto de ida         <Crioulo> 
  de de noventa anno, Criolo, Cazado com Angelica de Souza, o qual sendo 
  por mim sofragado na forma do Ritual Romano foi sepultado nes 
  ta Matris de que fasço este termo. 
        OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
304. 
 

 
 
||74v.||  Aos vinte de Fevereiro de mil oito cento e cincoenta etres, me participou 
  Pedro Escravo de Francisco Pereira Dutra morador no Sitio das Galinhas 
  desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter fale 
  cido no mesmo sitio antehontem as oito horas da noite Antonio 
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<Antonio> 
  Criolo Escravo do mesmo Dutra filho natural de Benedita de ida 
  de de trez dias, o qual sendo por mim sofragado na forma do Ri 
  tual Romano foi sepultado nesta Matris de que fasço este termo 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
305. 
 

 
 
||76r.||  Aos oito de Maio de mil oito cento e cincoenta e tres, me participou João da Costa 
  Abrante morador no Sitio da Caxoeira64 desta Freguezia de Nossa de Senho 
  ra da Penha do Corumbá ter falecida no mesmo sitio hoje as quatro ho 
<Antonia> ras da madrogada Antonia Escrava de João da Costa Freire, parda Sol 
  teirá de idade de dizoito annos, a qual senda por mim sofragada na 
  forma do Ritual Romana foi sepultada nesta Matriz de que fasço 
  este termo. 
          OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
306. 
 

 
 
||77v.||  Aos dizanove de Junho de mil oito cento e cincoenta e tres me participou Pedro 
  escravo de Francisco Dutra morador no Sitio das Galinhas desta Freguezia 
  de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido hontem as seis 
<João>  horas da tarde João Criolo Escravo de Liberato da Silva Valença de ida        <Crioulo> 
<Escravo> de vinte annos Solteiro, o qual foi picado de cobra, filho natural de Ma 
  ria, o qual sendo por mim sofragado na forma do Ritual Romano 
  foi sepultado nesta Matris de que fasço este termo. 

 
64 Correção/rasura nesta palavra. 
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        OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
307. 
 

 
 
||77v.||  Aos dizanove de Junho de mil oito cento e cincoenta e tres me participou Boaven 
  tura Joze de Oliveira morador na Villa de Meja ponte ter falecido perto do 
  Sitio das Areias deste Destrito hontem as quatro horas da tarde hum seu 
<Boaventura> Escravo de nome Boaventura de idade de vinte annos, o qual tendo fugido  
<Escravo> no ato de se prender suicidar se com cinco façadas no estamogo as oito ho   <Crioulo> 
  ras do mesmo dia e como estivesse oito horas vivo desse signaes de arrependi 
  mento foi por mim sofragado na forma do Ritual Romano e sepultado 
  nesta Matris do que fasço este termo. 
     OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
308. 
 

 
 
||82v.||  Aos quinze de Dezembro de mil oito cento ecincoenta etres me participou Adão Es= 
  cravo de Dona Anna Pereira Dutra moradeira no Sitio do Motum desta 
  Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido no mes= 
<Joaquim> mo sitio hontem as oito horas do dia Joaquim escravo da mesma de    <Crioulo> 
  clarante Criolo de idade de dois annos, filho natural de Eva cabra, a 
  qual sendo por mim sofragado na forma do Ritual Romano foi se= 
  pultado nesta Matris de que fasço este termo 
             OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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309. 
 

 
 
||82v.||  Aos dizaceis de Dezembro de miloito cento ecincoenta etres me participou 
  Capitão João Viegas de Athaide morador no Sitio do Saõ Lourenço 
  desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido 
<Maria> no mesmo sitio hontem as seis horas da tarde Maria filha legitima 
  do Joaquim e Barbara; Escravos do mesmo de clarante de idade de diza        <Crioula> 
  cete mes aqual sendo por mim sofragado na forma do Ritual Roma 
  no foi sepultado nesta Matriz de que fasço este termo. 
 
310. 
 

 
 
||84v.||  Aos dez de Janeiro de mil oito cento ecincoenta equatro me participou Ma= 
  noel Escravo do Major Joaquim da Cunha Bastos morador no Sitio  
  do Santo Antonio desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do 

Corumbá ter falecida no mesmo sitio hontem as seis horas da tarde 
<Maria> Maria filha legttimo de Leonardo Criolo, e Carolina da Costa, ambos           <Crioula> 
<Escrava>  

escravos do Major Joaquim da Cunha Basto, recennascido, aqual  
  senda por mim sofragado na forma do Ritual Romano foi sepul= 
  tado nesta Matriz de que fasço este termo. 
     OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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311. 
 

 
 
||84v.||  Aos dizoito de Janeiro de mil oito cento e cincoenta equatro, me par 
  ticipou Eduardo Gomes da Silva morador no Sitio do Saõ Joaõ 
  desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter faleci 
<Eva>  da no mesmo sitio hoje as quatro horas da madrugada Eva = 
<Escrava> filha natural de Luiza, Escrava de Antonio da Costa Silva, Criola        <Crioula> 
  de idade de sete dias a qual senda por mim sofragada na forma  
  do Ritual Romano foi sepultada nesta Matriz de que fasço este 
  termo. 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
312. 
 

 
 
||89v.||  Aos treze de Junho de mil oito cento ecincoenta equatro me parti 
  cipou Manoel Escravo do Major Joaquim da Cunha Bastos 
  morador no Sitio do Rio do Ouro desta Freguezia de Nossa Senhora  
  da Penha do Corumbá ter falecida no mesmo sitio hontem a meia 
<Adriana> noite Adriana Criola, Escrava de Dona Thereza Sardinha de     <Crioula> 
<Escrava> Bastos de idade de dizaceis annos, a qual senda por mim so= 
  fragada na forma do Ritual Romano de que fasço este termo. 
         OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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313. 
 

 

 
 
||91v.||  Aos vinte ehum de Agosto de mil oito cento ecincoenta equatro me par 
  ticipou Gabriel Gomes Ferreira morador no Sitio do Corirá65 desta 
  Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido 
<Joao>  no mesmo sitio hontem as duas horas da tarde Joaõ, pardo, Escra          <Pardo> 
<Escravo> 
||92r.||  vo do Alferes Tristaõ Alves Peixoto, de idade de quarenta annos, o  
  qual sendo por mim sofragado na forma do Ritual Romano foi 
  sepultado nesta Matriz de que fasço este termo. 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
314. 
 

 
 
||93v.||  Aos vinte equatro de Setembro de mil oito cento ecincoenta equatro 
  me participou Antonio Peix oto de Carvalho morador no Sitio das 
  Areias desta Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá 
<Maria> ter falecida no mesmo sitio hontem as sete horas da noite Maria <Parda> 
<Escrava> Rofina Cabra Escrava de Felicidade de Abreu Lima, filha legitima de  
  Lucas, e Anna, de idade de trinta eoito annos, a qual senda por mim 
  sofragada na forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Ma 
  triz de que fasço este termo.  

 
65 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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        OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
315. 
 

 
 
||94v.||  Aos vinte enove de Outubro de mil oito cento ecincoenta equatro me parti 
  cipou Simão de Souza Luso66 morador no Sitio do Capivary desta Fre- 
  guezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido no  
<Joze>  mesmo sitio hontem as oito horas da noite Joze Alves de Souza, Crio           <Crioulo> 
  lo liberto filho natural de Maria Mina escravo que foi de Feleciano 
  Joze de Souza, de idade de secenta annos, o qual sendo por mim sofra 
  gado na forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Matriz de 
  que fasço este termo. OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
316. 
 

 
 
||96v.||  Aos tres de Dezembro de mil oito cento e cincoenta equatro me participou 
  Joze Francisco Barboza morador no Sitio do São João desta Freguezia 
  de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido no mesmo 
<Modesto> sitio hoje as seis horas da manhã Modesto filho natural de Luiza         <Crioulo> 
<Escravo> Criola Escrava de Antonio da Costa Silva, de idade de oito annos 
  o qual sendo por mim sofragado na forma do Ritual Romano 
  foi sepultado nesta Matriz de que fasço este termo. 
        OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 
 
 

 
66 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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317. 
 

 
 
||96v.||  Aos vinte edois de Dezembro de mil oito cento e cinco enta equatro 
  sepultou-se nesta Matriz de Nossa Senhora da Penha do Corum 
<Severina> bá Severina Criola de secenta annos Cazada com Antonio Mi 
<Escrava> na Escrava do Reverendo Vigario, tendo sido falecida hoje as sete      <Crioula> 
  horas da manhã tendo recebidos os Sacramento, aqual senda 
  por mim sofragada na forma do Ritual Romano foi sepul= 
  tado nesta Matriz de que fasco este termo. 
     OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
318. 
 

 
 
||97r.||  Aos vinte e cinco de Dezembro de mil oito cento e cincoenta equatro 
  me participou Manoel da Costa morador nesta Villa de Nossa Se- 
  nhora da Penha do Corumbá ter falecido na mesma villa  
<Fausta> hoje as duas horas da tarde Fausta de sete dias de idade, parda 
<Escrava> filho legitimo de sua mulher Jacinta escrava de Dona Anna <Crioula> 
  Thomazia, a qual senda por mim sofragada na forma do Ri 
  tual Romano foi sepultado nesta Matriz de que fasço este ter= 
  mo. [espaço] OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
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319. 
 

 
 
||97r.||  Aos vinte eseis de Dezembro de mil oito cento e cincoenta equatro me 
  participou Francisco da Chagas morador no Sitio da Serra desta 
  Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido 
<Manoel> no mesmo sitio ante hontem as sete horas da noite Manoel Criolo       <Crioulo> 
<Escravo>  

de idade de secenta annos Escravo de Joanna de Fontes Lial,  
  filho natural de Escolastica, o qual sendo por mim sofraga 
  do na forma do Ritual Romano foi sepultado nesta Matriz de 
  que fasço este termo. 
     OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
320. 
 

 
 
||97v.||  Aos honze de Agosto de mil oito cento e cin coenta equatro me partici 
  pou Manoel Francisco Barboza morador no Sitio do Baiaõ desta 
  Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falecido no 
<Joaquim> mesmo sitio hontem as oito horas da noite Joaquim Ramos filho           <Pardo> 
<Escravo>  

natural de Eva, pardo de idade de quarenta enove annos Escravo de  
  Dona Caetana da Costa aqual sendo por mim sofragado na forma67 
  do Ritual Romano foi sepultado nesta Matriz de que fasço este termo 
       OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 

 
67 Nesta lexia o a está sobrescrito. 
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321. 
 

 
 
||98r.||  Aos doze de Janeiro de mil oito cento e cin coenta e cinco me 
  participou Joaquim Caetano da Silva morador nesta 
  Villa de Nossa Senhora da Penha do Corumbá ter falleci 
<Antonio> do na mesma villa hontem as des horas da noite Antonio  <Pardo> 
<Escravo>   

filho natural de Dorotheia Cabra, Escrava do Riverendo  
  Pedro Marinho de Oliveira, de idade de úm anno e oito mezes 
  o qual sendo por mim sofragado na forma do Ritual Romano 
  foi sepultado nesta Matriz de que fasço este termo 
   OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
 

1.5.3 Livro de registro de sepultamento 
 
322. 
 

 
 
||3v.||  Aos mesmo 29 Aprezentou Joaõ . Miguel Brandaõ 
  afinada Maria Es Crava de Dona Recolda Lei te 
  para Sedar Sepultura de 70 Annos d Idade Cativa 
  da mesma Dona ou Seus herdeiros, que para constar fiz 
  este asento. [espaço] Criola. [espaço] [sinal público] 
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323. 
 

 
 
||[ilegível]|| Aos 1.º de Janeiro d1864 Aprezentou Tenente Clemente Ro 
  driguis de Moras, afinada Maria crioula foi para Sedar Se  
  pultura nesta Matris Cativa do mes mo Tenente Cle 
  mente de 46 Annos de Idade Caz[a]da que vive de Suas 
  lavoras que para Constar fis este aSento. Creola [sinal público] 
324. 
 

 
 
||[ilegível]|| Aos 29 de Junho d1864 Aprezentou Antonio Car 
  los d aCosta afinada EsCrava Ines para Se  
  dar Sepultura nesta Matris Cativa dDona Ma 
  til des deGodos que de 60 Annos mas o menos que 
  para Cons tar fis es te aSento .Creola. [espaço] [sinal público] 
 
325. 
 

 
 
||13r.||  Aos mes mo 14 de Setembro Aprezentou Joaõ Megel 
  Brandaõ. aInocente Francisca para Sedar Sepultura 
  nesta Matris . Filha natural da EsCrava Eva 
  Cativa de Dona Ri Col da que para constar fis este 
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  aSento [espaço] Parda de 2 dias68 de Idade . [sinal público] 
326. 
 

 
 
||13v.||  Aos 23 do mes mo Setembro Aprezentou oTenente Joze 
  Gomes Souza aEsCrava Loiza para Sedar Sepul 
  tura Cativa de Dona Ines Rodris de 64 Annos mas 
  o menos que para constar fis este aSento. 
       Creola [sinal público] 
327. 
 

 
 
||14v.||  Aos 7 de novembro d1864. Aprezentou Joze Bene 
  deto Dutra a Ino Cente Joaõ. para Sedar Sepultu 
  ra nes ta Matris de Idade de 6 Mezes. Filho Le 
  gitimo de Onorato, e Maria am bos Cativos de 
  Antonio Benedeto dutra que para Constar fis es 
  teaSento [espaço] Creolo. [espaço] [sinal público] 
 
328. 
 

 

 
68 Correção/rasura nesta palavra. 
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||14v.||  Aos 13 de novembro d1864 Aprezentou Joaõ Veera 
  Maxado afinada Sua EsCrava para Sdar Sepul 
  tura de Idade de 12 Annos mas o menos de nome 
  Rouzara que para Constar fis este aSento Criola 
        [sinal público] 
 
329. 
 

 
 
||15r.||  Aos 3 de novembro d1864 Aprezento oSenhor Pedro Fe[ilegível] 
  co, afinada Rofina para Sedar Sepultura 
  nesta Matris. Cativa de Dona Barbara daSilva 
  Generoza de 58 Annos de Idade que para Constar 
  fis este aSento Parda. [espaço] [sinal público] 
 
330. 
 

 
 
||17v.||  Aos 18 de Fevereiro de 1865 apresentou o Tenente José Gomes 
  Lousa ao finado Antonio, escravo do mesmo apresentante 
  para Se dar Sepultura no adro desta Matris de ida 
  de de 80 annos mais ou menos, que Vivem de Suas a_ 
  gencias, epara constar mandei faser este aSento. [sinal público] 
             Crioulo Captivo  
 
331.  
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||17v.||  Aos 21 de Fevereiro d1865 . Aprezentou Joaõ. Veera Ma 
  xado Moso ao finado Jeronimo para Sedar Sepultu 
  ra nesta Matris Cativo do mes mo Joaõ Viera 
  que para Constar fis este aSento [espaço] Criolo [espaço] [sinal público] 
 
332. 
 

 
 
||19r.||  Aos 23 de Março de 1865, apresentou Jozé de 
  Godós Ferreira ao finado Francisco, de idade de 20 annos 
  mais ou menos, para Se dar Sepultura no Adro 
  desta Matris, que para constar mandei faser este 
  aSento. [espaço] Captivo [espaço] [sinal público] 
 
333. 
 

 
 
||20r.||  Aos 10 de Abril de 1865, apresentou Francisco 
  Lopes afinada; escrava Magdalena, do Major Al– 
  varo Antonio de Mello, para Se dar Sepultura na 
  Capella de Nossa Senhora do Rozario, que para Cons_ 
  tar mandei faser este aSento. [espaço] Captiva [espaço] [sinal público] 
  Enterrada no Rozario 
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334. 
 

 
 
||20r.||  Aos 23 de Abril de 1865 apresentou Pedro Tavares 
  de Sousa; ao finado Januario; escravo de Dona Maria 
  da Abbadia de idade 70 annos mais ou menos, pa 
  ra Se dar Sepultura no Adro desta Matris e para 
  Constar mandei faser este a Sento 
           Captivo [espaço] [sinal público] 
335. 
 

 
 
||24r.||  Aos 16 de Agosto de 1865, apresentou Dona Carolina Bu 
  eno de Asereda, afinada Maria, Sua escrava, para Se 
  dar Sepultura no Adro desta Matris, de idade 80 annos 
  mais ou menos, que para Constar mandei faser este a Sento 
           Cativa [espaço] [sinal público] 
 
336. 
 

 
 
||24v.||  Aos 31 do mes de Agosto de 1865 apresentou Joaquim 
  da Costa Ferreira a innocente Benedita filha natural 
  de Julianna escrava do mesmo Apresentante, para Se 
  dar Sepultura no Adro desta Matris, de Idade 3 me 



234 
 

  ses mais ou menos, que para Constar mandei faser este 
  aSento. [espaço] Captiva [espaço] [sinal público] 
 
337. 
 

 
 
||24v.||  Aos 1.º de Setembro de 1865, apresentou Florenço da Ma_ 
  ia e Silva, a finada Benedita Escrava de Dona Maria 
  Cordeira, para Se dar Sepultura no Adro desta Matris, de 
  Idade 50 annos mais ou menos, que para Constar mandei 
  faser este aSSento. [espaço] Captiva [espaço] [sinal público] 
 
338. 
 

 
 
||25r.||  Aos 11 de Septembro de 1865, apresentou o Capitaõ 
  Tristaõ Monteiro de Mascarenha, ao finado Marce_ 
  lino, escravo do dito apresentante, para Se dar Sepultura 
  no Adro desta Matris do Senhor do Bomfim, de I– 
  dade 20 annos mais ou menos, que Vivem de Suas 
  lavouras e para Constar mandei faser este aSSento 
     Captivo [espaço] [sinal público] 
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339. 
 

 
 
||25r.||<Irman>Aos 15 de Setembro de 1865, apresentou Martiniano 
<do Roza> Luis da Silva, a finada Maria Luisa, escrava de Dona 
<rio.>  Suiaca, para Se dar Sepultura no Adro do Rozario, por 
  Ser da Irmandade de Nossa Senhora do Rozario, de Ida 
  de 40 annos mais ou menos, que para Constar man 
  dei faser este aSSento [espaço] Captiva [espaço] [sinal público] 
 
340. 
 

 
 
||25v.||  Aos 10 de outubro de 1865 apresentou o Tenente Jose Gomes 
  Lousa a finada Dominga, cuja foi escrava de Dona 
  Ignês Rodrigues de Moraes, e ficou fôrra em Sua vida del 
  la, para Se dar Sepultura no Adro desta Matris, de 
  Idade 86 annos mais ou menos, Viuva; que Vivem de 
  Suas lavouras, e para Constar mandei faser este aSSento. 
     Prêta [espaço] [sinal público] 
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341. 
 

 
 
||26r.||  Aos 18 de outubro de 1865 apresentou o Tenente Coronel Francisco José 
  da Silva ao finado Seu escravo Miguel de Idade 36 annos 
  mais ou menos para Se dar Sepultura, Como foi sepultado 
  no Adro da Senhora do Rozario, que para Constar 
  mandei faser este aSSento [espaço] Captivo 
         [sinal público] 
 
342. 
 

 
 
||27v.||  Aos 17 de Desembro de 1865, apresentou Dona Anna Pereira 
  Vareja afinada Sua escrava de nome Fermina, de Idade 
  20 Annos mais ou menos, para Se dar Sepultura no Semiterio desta 
  Matris, e que para Constar mandei faser este asento. 
     Captiva [espaço] [sinal público] 
 
343. 
 

 
 
||28r.||  Aos 18 . de Janeiro . d1866 Aprezentou o Profesor Joze 
  Onorato daSilva aoSeu EsCravo Joaquim para Sedar 
  Sepul tura nes ta Matris. de 50 Annos de Idade mas ou 
  nos que para Constar fis este aSento. Africano [espaço] [sinal público] 
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344. 
 

 
 
||28v.||  Aos 19 de Janeiro d1866 Aprezentou Manoel Lois Mendes 
  ao EsCravo Joaõ para Sedar Sepultura Cativo de Pedro 
  dultar Sardinho que Vive deSuas agen cias que para Cons tar  
  Fis este aSento. [espaço] Creolo [espaço] [sinal público] 
 
345. 
 

 
 
||30v.||  Aos 6 de Março de 1866 apresentou José Thomás Vilb_ 
  la à innocente Benedita, filha natural de Carolina escra 
  va do apresentante, de Idade 8 dias mais ou menos, para Se 
  dar Sepultura no Semiterio desta Cidade e que para Constar 
  mandei faser este assento. Captiva 
         [sinal público] 
 
346. 
 

 
 
||34r.||  Aos 5 de Junho d’1866, apresentou José Cardoso de Resende 
  ao finado Sebastiaõ hum seu escravo para Se dar Sepultura 
  no Semiterio desta Matris da parte que pertence a Ir–  
  mandade do Glorioso São Benedito, por ter Sido da mesma 
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  Irmandade, e para Constar mandei faser este assento, Ca_ 
  tivo de idade 80 annos mais ou menos.  
            [sinal público] 
 
347. 
 

 
 
||34v.||  Aos 14 de Junho de 1866 apresentou José Cardo 
  so de Resenda Sua escrava a finada Josepha 
  para Se dar Sepultura no Semiterio desta Ma 
<[rasura] –> tris de Idade 80 Annos mais ou menos, Viuva, e 
  que para Constar mandei faser este assento – * 
        [sinal público] 
 
348. 
 

 
 
||34v.||  Aos 18 de Junho de 1866, apresentou José Bonefacio 
  da Silva ao finado José, escravo da Senhora Dona Francisca Beral_ 
  da da Roxa, para Se dar Sepultura no Semiterio des 
  ta Matriz de Nosso Senhor do Bomfim, de Idade 
  40 annos mais ou menos, e que para Constar mandei 
  faser este assento [espaço] Captivo 
         [sinal público] 
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349. 
 

 
 
||35v.||  Aos 24 de Julho d1866 Aprezentou Joze Perera Ca 
  xeta a finada Jacinta para Sedar Sepultu 
  ra de Idade de 16 Annos mas o menos Cativa 
  de Manoel Perera Cacheta que para Constar 
  fis este assento [espaço] Creola Cativa  
        [sinal público] 
 
350. 
 

 
 
||37r.||  Aos 4 de Setembro de 1866 apresentou Delfino José da 
  Silva ao finado Antonio, escravo de Antonio Luiz da  
  Costa, para Se dar Sepultura no Semiterio desta Ma 
  tris, de Idade 26 annos mais ou menos e que para  
  Constar mandei faser este assento [espaço] Cativo 
         [sinal público] 
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351. 
 

 
 
||37v.||  Aos 18 de setembro de 1866 apresentou Seu Vigario, ao 
  finado Celestino escravo do Senhor Vigario Antonio Tho 
  mas, de idade 23 annos mais ou menos; e que pa 
  ra Constar mandei faser este assento 
            Capitvo e Preto [espaço] [sinal público] 
 
352. 
 

 
 
||39v.||<Irmandade69>Aos 1º dia do mez de Desembro de1866 apresentou Moysés70 

<Be>  Caetano do Nascimento aofinado Joaquim, escravo de Semplicio 
<nedi>  Afonço do Régo, para Se dar Sepultura no Semiterio desta Matriz 
<cto>  de idade 40 annos mais ou menos, como da Irmandade de São Be 
  nedicto foi Sepultado no Terreino da mesma Irmandade, e 
  que para Constar mandei faser este assento. Captivo 
          [sinal público] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69De acordo com Flexor (2008), a abrevitura I pode ser desenvolvida como Irmão ou Irmandade, entre outros. 

Optamos por Irmandade em decorrência do contexto do documento, em consonância com os outros registros 
do mesmo livro. 

70Correção/rasura nesta palavra. 



241 
 

353. 
 

 
 
||39v.||  Aos 14 de Desembro de 1866 apresentou Joaõ Vieira Ma_ 
  chado ao finado Seu escravo de nome Jacintho, para Sedar Se 
  pultura no Semiterio desta Matriz, de Idade 15 annos, mais  
  ou menos, Solteiro, que para Constar mandei faser este assento. 
      Preto. Captivo. [espaço] [sinal público] 
 
354. 
 

 
 
||40v.||<São> Aos 12 de Janeiro de 1867 apresentou o Alferes 
<Be>  José daCosta Abreu, aofinado Antonio, escravo 
<ne>  do Tenente Candido de Sousa Leaõ, para Se dar Sepultu 
<dic>  ra no Semiterio desta Matriz na parte do terre 
<to.>  no de São Benedito, de Idade 60 annos mais 
  ou menos que para Constar mandei fa 
  zer este assento [espaço] Captivo 
        [sinal público] 
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355. 
 

 
 
||41r.||  Aos 2 de Fevereiro de 1867 apresentou Honorato Pereira, ao 
  finado Bernardo, que foi Escravo dos Arantes, para Se dar 
  Sepultura no Semiterio desta Matriz de Idade 80 annos 
  mais ou menos, que para Constar mandei faser este 
  assento Preto, que foi Cativo 
         [sinal público] 
 
 
 
356. 
 

 
 
||42r.||  Aos 25 de [[de]] Fevereiro d1867 Aprezentou Joze Bras deGo 
  dos ao Seu EsCravo Francisco para Se dar Sepultura neste 
  [ilegível] ou Semiterio de Idade de 70 Annos mas ou menos 
  [ilegível] Constar fis este aSento. [espaço] Creolo [espaço] [sinal público] 
 
357. 
 

 
 
||42v.||  Aos 9 de Março de 1867 apresentou o Major Alvaro An_ 
  tonio de Mello afinada Sua Escrava de nome Lourença 
  de Idade 34 annos mais ou menos, para Se dar Sepultu 
  ra no Semiterio desta Matriz, que para Constar man 
  dei faser este assento. [espaço] Captiva 
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        [sinal público] 
358. 
 

 
 
||45v.||<Ir> Aos 7 deMaio de 1867 apresentou Moysés Caetano do 
<maõ>  Nascimento aofinado David; Escravo do Coronel Anto 
<de>  nio daCosta, para Sedar Sepultura no Semiterio des 
<Saõ>  ta Matriz de Idade 47 annos mais ou menos, e que 
<Be>  para Constar mandei faser este assento Cativo 
<nedi>  
<to.>         [sinal público] 
 
359. 
 

 
 
||46v.||  Aos 13 de Junho de 1867 apresentou Joaõ Vieira 
  ao innocente Jeronimo de Idade 8 meses mais ou menos 
  filho da Escrava do mesmo apresentante, e 
  que Vive de Suas lavouras, e que para Constar 
  mandei faser este assento. [espaço] Captivo 
        [sinal público] 
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360. 
 

 
 
||48v.||<Ir-> Aos 22 deAgosto Corrente apresentou Romaõ Pereira de 
<maõ>  Couto Com ordem do Major Joaquim Brandaõ aofi 
<do>  nado Domingos, Escravo do Major deIdade71 60 Annos ma_ 
<Ro>  is ou menos, que foi falecido e sepultado a 5 de Agosto Corrente 
<za>  no Simiterio daCapella da Senhora da Piedade des ta 
<ria>  Freguesia, Cujo finado foi devoto da Irmandade da 
  Senhora do Rosario desta Cidade; que para Cons tar 
  mandei faser es te assento [espaço] Captivo 
        [sinal público] 
 
 
361. 
 

 
 
||51v.||  Aos 29 de outubro de 1867 apresentou Joaõ Tavares de 
  Sousa, aFinada Theresa, Sua Escrava, de idade 
  20 annos mais ou menos para Sedar Sepultu_ 
  ra no Semiterio desta Matriz, que para 
  Constar mandei faser este assento. 
         Captiva. [espaço] [sinal público] 
 
 
 

 
71 Correção/rasura nesta palavra. 



245 
 

362. 
 

 
 
||52v.||  Aos 25 de novembro de 1867 apresentou oCapitam Joaquim 
  Antonio de Sousa a innocente Maria, filha de Fran 
  cisca, escrava do Capitam Narciso Joaquim da Silva; para Se dar 
  Sepultura no Semiterio desta Cidade, de idade 6 meses 
  mais ou menos, que para Constar mandei faser este 
  assento. [espaço] Captiva. [espaço] [sinal público] 
 
363. 
 

 
 
||53r.||  Aos 5 de Janeiro de 1868, apresentou oCapitam Alexandre 
  Rodriguez de Moraes, uma Sua Escrava, finada Eufrazia, para 
  Se dar Sepultura noSemiterio desta Cidade, de idade 66 
  annos mais ou menos; que para Constar mandei 
  faser este assento. [espaço] Captiva. Prêta. 
        [sinal público] 
 
364. 
 

 
 
||54r.||  Aos mesmo Idem, apresentou um portador de José da 
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  Silva Canedo, a innocente Maria filha natural 
  de uma escrava do mesmo Canedo, de idade um dia 
  para Se dar Sepultura no Semeterio desta Cidade, 
  que para Constar mandei faser este assento. 
        [sinal público] 
 
365. 
 

 
 
||57r.||  Aos 20 deAbril de 1868, apresentou Francisco José 
  Canedo, ao innocente Thomaz filho natural da fina_ 
  da Lourença escrava do mesmo apresentante; para Se 
  dar Sepultura no Semiterio desta Cidade, de Idade 
  6 annos mais ou menos, que para constar mandei 
  faser este assento. Captivo. 
        [sinal público] 
 
366. 
 

 
 
||58v.||  Aos 18 de Maio de1868, apresentou o Procurador da Irmandade         <Irman> 
  do Rosario afinada Luisa, escrava do Reverendo Provizôr Antonio     <do Roza_> 
  Thomáz, para Se dar Sepultura noSemiterio, do Terreiro da       <rio.> 
  mesma Irmandade; de Idade 60 annos mais ou menos, Ca 
  tiva, que para constar mandei faser este assento. 
          [sinal público] 
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367. 
 

 
 
||59r.||  Aos 5 de Junho de 1868, apresentou Theodorino 
  Gracianno de Pena afinada Sua Escrava de nome 
  Luiza, para Se dar Sepultura no Semiterio desta 
  Cidade, de idade 56 annos mais ou menos, que para 
  constar mandei faser este assento. 
        Captiva. [espaço] [sinal público] 
 
 
368. 
 

 
 
||59r.||  Aos 7 de Junho de 1868 apresentou Capitam Candido de 
  Souza Leaõ ao innocente Joaõ, filho natural de Felippa, Es_ 
  crava do mesmo apresentante; deidade um anno mais 
  ou menos, para Se dar Sepultura noSemiterio desta Cidade 
  que para constar mandei faser este assento72. [espaço] [sinal público] 
 
369. 
 

 
 
||59v.||  Aos 25 de Junho de 1868, apresentou Felisbina Rodrigues 

 
72 Correção/rasura nesta palavra. 
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  de Moras a innocente Maria, filha natural de Bene 
  dita Escrava da mesma apresentante, para Se dar Sepultu 
  ra noSemiterio desta Cidade; de idade 1 mez mais ou me 
  nos, que para Constar mandei faser este assento. 
         [sinal público] 
 
370. 
 

 
 
||60r.||  Aos 4 de Julho de 1868 apresentou Joaõ Tavares ao fi 
  nado Seu Escravo de nome Gonçalo, para Se dar Sepul 
  tura no Semiterio desta Cidade, de idade 80 annos mais 
  ou menos, que para constar mandei faser este assento 
         [sinal público] 
 
 
371. 
 

 
 
||61r.||  Aos 11 de Julho, digo, de Agosto de 1868 apresentou o Majór 
  Antonio Umbelino de Lousa aofinado José, escravo do dito apresen_ 
  tante, de idade 16 annos mais ou menos, para Se dar Sepultu_ 
  ra noSemiterio desta Cidade, que para Constar mandei faser  
  este assento. [espaço] Captivo. 
          [sinal público] 
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372. 
 

 
 
||61v.||  Aos 27 deAgosto de 1868 apresentou Joaõ dos San_ 
  tos Cordeiro aofinado Gregorio escravo do mesmo apre_ 
  zentante de idade 30 annos mais, ou menos, pa_ 
  ra Se dar Sepultura no Semiterio desta Cidade, que 
  para Constar mandei faser este assento. 
         [sinal público] 
 
 
373. 
 

 
 
||63r.||  Aos 22 de Setembro de 1868, apresentou Senhor Doutor 
  Joaquim Felis de Sousa, ao finado Honorio, escravo do 
  Apresentante; para Se dar Sepultura no Semiterio desta 
  Cidade, de idade 28 annos mais ou menos, que para 
  Constar mandei faser este assento. [espaço] Captivo. 
         [sinal público] 
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374. 
 

 
 
||63r.||  Aos 27 de Setembro de 1868 apresentou Jacintha, 
  que foi escrava dafinada Dona Emmerenciana, ofinado  
<*>  Joaquim, filho da mesma apresentante para 
  Se dar Sepultura no Semiterio desta Cidade, de i_ 
  dade 20 annos mais ou menos, Solteiro, que vivia 
  em Companhia de sua mai, e que para Constar 
  mandei faser este assento [espaço] Preto 
         [sinal público] 
 
 
375. 
 

 
 
||65r.||  Anno do Senhor de 1868, aos 2º dias do mez de No_ 
  vembro Sepultou se no Semiterio desta Cidade 
  de Nosso Senhor do Bonfim ao innocente  
<?>  Escravo do Major Antonio Umbelino, de idade 3 me 
  zes, filho de Eva e para constar mandei 
  faser este assento [espaço] [sinal público] 
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376. 
 

 
 
||66r.||  Anno do Senhor de 1868, aos 18 dias do mez di No_ 
  vembro Sepultou-se no Cemiterio desta Cidade de 
<Irman> Nosso Senhor do Bomfim a Catharina, escrava do Coro 
<do Roza> nel Antonio da Costa Teixeira, de idade 90 annos ma_ 
<rio>  is ou menos, a qual morava no Citio de seus Senhores 
  do Passa quatro desta Freguesia, e naõ recebeu Sacra 
  mento algum, e para constar mandei faser este assen_ 
  to. [espaço] [sinal público] 
 
 
377. 
 

 
 
||66v.||  Anno do Senhor de 1868, aos 1.º dias do mez de Desembro, Se_ 
  pultouse no Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do 
  Bomfim, a Eva, Escrava de Manoel Pereira Cacheta 
  de idade 40 annos mais ou menos, aqual morava no Ci_ 
  tio do mesmo Caxeta, e morreo repentinamente, e para 
  Constar mandei faser este assento.  
          [sinal público] 
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378. 
 

 
 
||68r.||    Anno do Senhor de 1869 aos 873 dias do mez de Janeiro 
  Sepultou -se no Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor 
  do Bonfim a Manoel, escravo do Reverendo Senhor Viga_ 
  rio Antonio Thomaz de Campos, de idade 36 annos 
  mais ou menos, morreu duente e Sacramentado, e 
  para constar mandei faser este assento: 
         [sinal público] 
 
379. 
 

 
 
||68v.||  Ano do Senhor de 1869, aos 20 dias do mez de Janeiro 
  Sepultou-se a Hilario, filho de Monica, escrava do 
  Major Antonio Umbelino de Sousa, de idade 2 annos 
  mais ou menos, a qual seu Senhor mora no Sitio do En_ 
  genho de Serra desta Freguesia; e para constar mandei 
  faser este assento; foi no Semiterio desta Cidade 
  de Nosso Senhor do Bomfim. 
         [sinal público] 
 
 
 
 
 

 
73 Correção/rasura nesta palavra. 
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380. 
 

 
 
||69v.||  Anno do Senhor de 1869 aos 16 dias do mez de Fevereiro 
  Sepultou se no Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do 
  Bomfim afinada Felisbina, escrava de José Ju lio, a 
  qual Seu dono mora noSitio de Santa Anna, morreu du_ 
  ente Sem Sacramento algum, epara constar mandei 
  faser este assento. 
         [sinal público] 
 
 
 
 
381. 
 

 
 
||70v.||   Aos 31 de Marso d1869 Aprezentou oSenhor Anto 
  nio Canedo da Silva aInocente Sebastianna para Sedar 
  Sepultura no Cemiterio desta Cidade, Filha natu 
  ral de Sebastianna Es Crava de Dona Margarida 
  de Mello que Vive de Suas Agen Cias que para Cons 
  tar fis es te aSento [espaço] [sinal público] 
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382. 
 

 
 
||72v.||  Anno do Senhor de 1869 aos 11 dias do mez de 
  Maio foi Sepultado no Semiterio desta Cidade do 
  Nosso Senhor do Bomfim, o Euzebio, escravo de Anna Pereira 
  de idade 25 annos mais ou menos, morreu duente Sem 
  Sacramento algum, epara constar mandei faser este assen_ 
  to. [espaço] [sinal público] 
 
383. 
 

 
 
||73r.||  Aos 26 de Maio de 1869 foi Sepultado no Se 
  miterio desta Cidade, de Nosso Sen hor do Bomfim 
  a innocente Maria filha de Francisca escrava do  
  Capitam Narciso Joaquim daSilva nasceu baptisou e 
  morreu epara constar mandei faser este as_ 
  sento  
        [sinal público] 
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384. 
 

 
 
||73v.||  Anno do Senhor de 1869 Aos 24 dias do mez de Maio 
  foi Sepultado no Simeterio desta Cidade de 
  nosso Senhor do Bonfim ofinado Juvencio es 
  cravo do Senhor Major Joaquim Louis Brandaõ de 
  idade de 16 annos mais ou menos, epara constar  
  mandei fazer este assento 
        [sinal público] 
 
385. 
 

 
 
||75v.||  Anno do Senhor de 1869 aos 19 dias do mez de Agosto foi Sepul 
  tado no Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do Bonfim, Miguel 
  escravo de Maria Salomé da Conceiçaõ de idade 40 annos mais 
  ou menos, na Fasenda daboa vista de caldas, morreo duente 
  epara constar mandei faser este assento.  
          [sinal público] 
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386. 
 

 
 
||76v.||  Anno doSenhor de 1869 aos 19 de setembro no Semiterio desta Cidade 
  de Nosso Senhor do Bomfim a Barbara, escrava de Francisco Pinto 
  Adorno, de idade 36 Annos mais ou menos, morreu duente 
  com os Sacramentos epara constar mandei faser este  
  assento, moradores nesta Cidade. 
         [sinal público] 
 
387. 
 

 
 
||77v.||  Anno do Senhor de 1869 aos 10 dias do mez de outubro no 
  Cemiterio desta Cidade de Nosso Senhor do Bomfim  <Devoto> 
  foi Sepultado Geronymo, escravo de Joaõ Vieira  <de Saõ> 
  Maxado, de idade 40 annos mais ou menos,   <Bene_> 
  morreu derepente epara constar mandei faser este  <dito.> 
  assento. 
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388. 
 

 
 
||78r.||  Anno do Senhor de 1869 aos 18 dias do mez de 
  outubro no Adro da Capella de Nossa Senhora da Piedade 
  desta Freguesia foi Sepultado Antonio, escravo 
  de Mariano Gomes, idade 40 annos mais ou 
  menos, morreu repentinamente, epara constar man_ 
  dei faser este assento. 
         [sinal público] 
 
389. 
 

 
 
 ||78r.||      Anno do Senhor de 1869 aos 19 dias 
<Irmaõ> de novembro no Semiterio desta Cidade foi Sepultado ofinado Jose 
<do Ro> Branco de idade 100 Annos mais ou menos, morreu duente com 
<zario> alguns Sacramento nesta Cidade; epara constar mandei faser este 
  Assento. [espaço] Forro.  
          [sinal público] 
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390. 
 

 
 
||78v.||  Anno do Senhor de 1869 aos 29 dias do mez de novembro 
  foi Sepultada no Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do  
  Bomfim a Carlota, escrava de Candido de Sousa Leaõ, de ida_ 
  de 50 annos mais ou menos, morreu duente com os Santíssimos 
  Sacramentos, e para constar mandei faser este assento. 
          [sinal público] 
 
391. 
 

 
 
||80v.||<*> Anno do Senhor de 1870 aos 7 dias do mes de Fevereiro foi Sepulta_ 
  do noSemiterio destaCidade de Nosso Senhor do Bomfim, a João (li  <De Nossa> 
  berto) de idade 100 annos mais ou menos, morreu duente dentro  <Senhora> 
  desta Cidade com todo Sacramento, epara constar mandei faser este as <do Rozario> 
  sento. [espaço] Naõ foi Encomendado [espaço] [sinal público] 
 
392. 
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||81r.||  Anno do Senhor de 1870 aos 12 dias do mez de Fevereiro 
  foi Sepultado no Semiterio desta Cidade de Nosso Se_ 
  nhor do Bomfim a Manoel, escravo de Florencio Maia 
  de idade 30 annos mais ou menos, morreu no Sitio do 
  indaia, duente e hera tolo, para constar mandei faser este 
  assento.  
[sinal público] 
 
393. 
 

 
 
||81v.||  Anno do Senhor de 1870 aos 24 de Fevereiro foi Sepultado no 
  Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do Bomfim, a Luiza, 
  escrava de José Braz, de idade 40 annos mais ou menos 
  moreu duente Sem Sacramento algum no ritiro do Lousa, epara 
  constar mandei faser este assento 
          [sinal público] 
394. 
 

 
 
||82v.||  Aos 6 de Abril d1870 Foï Sepultado no Cemeterio 
  desta Cidade de nosso Senhor do Bomfim o EsCravo 
  Lois, Cativo de Joze Cacheta Perera de 19 Annos 
  mas o menos que para Cons ta fis es te aSento. 
         [sinal público] 
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395. 
 

 
 
||84r.||<Irmaõ>Anno do Senhor de 1870 aos 29 de Maio foi Se 
<do Gloriozo>pultado no Semiterio desta Cidade o Antonio, Es_ 
<Saõ>  cravo do Major Antonio Umbelino; de idade 60 
<Bene> annos mais ou menos, morreu duente nesta 
<dito.>  Cidade, e para Constar mandei fazer este assento 
         [sinal público] 
 
396. 
 

 
 
||84v.||  Anno do Senhor de 1870 aos 9 dias do mez de Junho foi Se 
  pultado ao innocente Manoel, que nasceu vivo, batizou se 
  e morreu filho natural de Joana escrava de Eulalio de Sousa 
  Loba epara Constar mandei fazer este assento 
          [sinal público] 
 
397. 
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||85v.||  Anno do Senhor de 1870 aos 24 de Julho foi Sepulta 
  do no Semiterio desta Cidade, o Adaõ, escravo de Ursula 
  Barboza, de idade 30 annos mais ou menos, morreu 
  duente Sem Sacramento algum estando aretado em 
  Casa do Senhor Commandante Superior, e para Constar mandei faser  
  este assento 
          [sinal público] 
 
398. 
 

 
 
||85v.||  Anno do Senhor de 187074 aos 30 de Julho foi Sepultado 
  no Semiterio desta Cidade ofinado Antonio, escravo de 
  Anna Pereira Varga, de idade 100 annos mais ou 
  menos morreu duente no Sitio de Sua Senhá, e para 
  Constar mandei faser este assento [espaço] [sinal público] 
 
399. 
 

 
 
||86r.||  Anno do Senhor de 1870 aos 5 de Agosto, digo a 3, foi 
  Sepultado no Semiterio desta Cidade afinada Eva, 
  escrava de Doutor Henrique Raimundo des Genettes, de 
  idade 36 annos mais ou menos, morreu duente e Sa 
  cramentada nesta Cidade; e para Constar mandei faser este 
  assento. [espaço] [sinal público] 
 
 
 
 

 
74 Correção/rasura nesta palavra. 
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400. 
 

 
 
||87v.||  Aos mesmo 9 de Setembro d1870 Aprezentou Dona 
  Francisca Berolda Anno do Senhor Fou Se 
  pultado no Cemiterio desta Matris de nosso Se 
  nhor do Bomfim o es cravinho Benedito Ca 
  tivo de Francisco Adorno Pinto. que para Constar 
  fis es te aSento [espaço] [sinal público] 
 
401. 
 

 
  
||88v.||  Anno do Senhor de 1870 aos 5 de Outubro o Sepultou= 
  se no Cemiterio desta Cidade de Senhor do Bomfim Joa= 
  quim, d’idade d’19 annos escravo do Capitam Tristaõ Mon– 
  teiro Mascarenhas epara Constar fiz este assento.   
         [sinal público] 
 
402. 
 

 
 
||89r.||  Anno do Senhor d’1870, Sepultou se no dia 1.º 
  de Novembro no Cemiterio desta Cidade de nosso Senhor do  
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  Bomfim, o innocente Manoel filho de Julia 
  escrava de Félisberto Correia; nasceu emorreo epara cons 
  tar fiz este assento [espaço] [sinal público] 
 
403. 
 

 
 
||101r.||  Anno do Senhor de 1871 nesta Cidade de Nosso Senhor do Bomfim, aos 17 de 
  Janeiro do dito anno, Sepultou-se noCemeterio desta Cidade o innocen- 
  te Abrão, filho nactural de Mariana Crioula Escrava do Major An- 
  tonio Umbelino de Souza, de idade de 3 annos e para constar fis este 
  assento 
   OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
404. 
 

 
 
||101v.|  Anno do Senhor de 1871, nesta Matriz de Nosso Senhor do Bom_ 
  fim, aos 3075 dias do mez de Janeiro do dito anno, foi Sepul_ 
  tado no Cemiterio desta Cidade o innocente Manoel 
  de idade de úm mez, filho nactural de Margarida 
  Escrava de Joze76 Pereira Caxeta, epara Constar fis este  
  assento  
   OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
 
 
 

 
75 Correção/rasura nesta palavra. 
76 Correção/rasura nesta palavra. 
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405. 
 

 
 
||101v.|| Anno do Senhor di 1871, nesta Cidade de Nosso Senhor do Bom 
  fim, aos 2 dias do mez de Fevereiro do dito anno Sepultou-se 
  no Cemeterio do Piracanjuba, a Escrava Mariana, Crioula 
  de idade de 50 annos mais ou menos, moradores no Sitio de Saõ 
  Joaõ desta Freguezia, Escrava de Joaõ daCosta Ferreira, epara cons 
  tar fis este assento = falecida a 25 de Janeiro de 1871. 
    OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
406. 
 

 
 
||102v.|| Anno do Senhor de 1871 no Cemeterio desta Cidade Sepultou-se aos 
  22 do dito Março a Escrava Thereza Barboza, Cabra, Cazada com 
  o Escravo Rafael, todos pertencentes ao Major Antonio Um–  
  belino de Souza, morador no Engenho de Santo Ignacio 
  e para Constar fis este assento 
    
   OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
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407. 
 

 
 
||103r.||  Anno do Senhor de 1871 na Capella de Nossa Senhora da Piedade, dos 
  Correias da Freguezia de Santa Cruz, foi sepultada a Escrava 
  Antonia, Crioula pertencente ao Major Francisco Euge– 
  nio de Mello, de idade de 10, annos mais ou menos, mo– 
  radores na fazenda doRio doPeixe, desta Freguezia, epara constar fis 
  este assento. OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
408. 
 

 
 
||103r.||<Aos 25> Anno do Senhor de 1871, noCemiterio desta Cidade, Sepultou-se 
<de Abril> o innocente Manuel, filho nactural de Justina Cabra, Escrava 
<do dito an> do Major Antonio Umbelino de Souza, de idade de 10 mezes, mais, ou 
<no>  menos, morador no Engenho de Serra, epara Constar fis este assento 
   OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
409. 
 

 
 
||103v.|  Anno do Senhor de 1871, aos 25 dias do mez de Abril do dito 
  anno no Cemiterio desta Cidade, Sepultou-se Sebastiaõ 
  Cabra, Escravo de Maria dos Santos Cordeiro, de idade de 36 



266 
 

  annos, mais, ou menos, moradores no Sitio das Contendas 
  desta Freguezia; epara Constar fiz77 este assento 
   OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
410. 
 

 
 
||104v.|| Anno do Senhor de 1871, aos 2 dias78 do mez de Julho do 
  dito anno, no Cemiterio desta Cidade, Sepultou-se Joze 
  Escravo de Joaõ Bueno, de idade de 30 annos, mais ou menos, 
  morador no Sitios das Contendas, desta Freguezia, para constar fis este 
  assento – OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
411. 
 

 
 
||105r.||  Anno do Senhor de 1871, aos 6 dias do mez de Agosto do dito anno 
  no Cemiterio desta Cidade Sepultou-se Manoel Angola Escravo 
  doCoronel Francisco Jose da Silva, Cazado com Izabel Escrava 
  do mesmo epara Constar fis este assento 
    OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77 Correção/rasura nesta palavra. 
78 Correção/rasura nesta palavra. 
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412. 
 

 
 
||106v.|| Anno do Senhor de 1871 No Cimiterio desta Cidade 
  aos 10 de Outubro do dito  a nno Sepultou se o corpo 
  de Joaquim, de naçaõ da Costa Escravo do Major 
  Umbelino de Souza fallecido di morte quasi em_ 
  prevista. do que para constar lavrou o presente 
  O Vigario Joaõ Francisco de Azevedo do Nascimento 
 
 
413. 
 

 
 
||108r.||  Anno do Senhor de 1871 No Cimiterio desta 
<?>  Cidade Sepultouse a 19 de novembro do dito anno 
  uma criança de idade de 1 mez e tantos 
  dias baptizado liberto em virtude da Ley filho 
  natural de Efigenia Escrava de Dona Maria Magdalena 
         O Vigario Azevedo Nascimento 
 
414. 
 

 
 
||109r.||  Anno do Senhor de 1871, aos 28 dias do mez de Dezembro do dito anno         
<Cazada> 
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  Sepultou-se a Marcelina Crioula, Escrava de Manoel Pereira Lima 
  de idade de 40 annos, moradores no Sitio dos _Barreiros, _ desta Fregue_ 
  zia, epara constar fis este assento 
         OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
415. 
 

 
 
||109v.||  Anno do Senhor de 1872, aos 13 dias do mez de Janeiro do dito anno, 
foi de 
  clarado ter sido Sepultado Francisco Africano, de idade de 60 annos 
  Escravo de Joaõ Joze de Sequeira, morador nesta Cidade, o qual foi 
  Sepultado a 23 de Dezembro do anno passado _ epara constar fis es_ 
  te assento 
           OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
416. 
 

 
 
||1010r.79|| Anno do Senhor de 1872, aos 15 dias do mez de Janeiro do dito me foi com- 
  municado ter-se Sepultado no Cemiterio do Piracanjuba a Bonifacio 
  Africano de idade de 65 annos, mais ou menos, Escravo de Joaõ da 
  Costa Ferreira, ten do lagos aquelle interro a 8 de Janeiro corrente e para cons- 
  tar fis este assento 
         OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
 
 
 
 
 

 
79 Acredita-se que o escriba tenha confundido a numeração do fólio 110r. com 1010r. 
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417. 
 

 
 
||1010r.80|| Anno do Senhor de 1872, aos 26 dias do mez de Janeiro do dito anno Sepul 
  tou-se a Florencia Cabra, Solteira, de idade de 30 annos, mais , ou menos 
  Escrava de Joze da Silva Canedo, morador no Sitio de [ilegível] deDeos – nesta 
  Freguezia, e para constar fis este assento 
             OVigario Antonio [ilegível] daCosta Campos 
 
418. 
 

 
 
||1010r81|| Anno do Senhor de 1872, nesta Matriz de Nosso Senhor do [ilegível], aos 15 
di- 
  as do mez de Fevereiro dodito anno, Sepultou se a Jorge [ilegível], Solteiro 
  de idade de 20 annos, mais ou menos, Escravo de Maria Izidia Bueno 
  moradora nesta Cidade, epara constar fis este assento 
          OVigario Antonio Evaristo da Costa Campos 
 
419. 
 

 
 
||113r.||  Anno do Senhor de 1872, aos 12 dias do mez de Junho dodito 
  anno, no Cemiterio desta Cidade foi Sepultado a Antonio 
  Crioulo de idade de 10 annos Escravo de Joaquim Ignacio dos Santos 
  Silva e para constar fis este assento 
     OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 

 
80 Acredita-se que o escriba tenha confundido a numeração do fólio 110r. com 1010r. 
81 Acredita-se que o escriba tenha confundido a numeração do fólio 110r. com 1010r. 
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420. 
 

 
 
||113v.|| Anno do Senhor de 1872 aos 23 dias do mez de Junho 
  do dito anno no Cimiterio desta Cidade foi Sepul_ 
  tada a Crioula Izidoria Escrava de Dona Maria 
  Rodrigues moradora nesta Cidade, do que para 
  constar fis este assento. 
      O Coadjutor João Francisco de Azevedo Nascimento 
 
421. 
 

 
 
||115r.||  Anno do Senhor de 1872, aos 20 dias do mēs de setembro do 
  dito anno no Cemiterio desta Cidade, Sepultou-se 
  Francisca Crioula Escrava que foi de Dona Izabel de 
  Souza Rocha, de idade de 70 annos, epara constar fis 
  este assento 
           OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
422. 
 

 
 
||115v.|| A[ilegível] de 1872 aos 20 de Outubro do 
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  dito anno Sepultouse no Cemiterio desta Cidade 
  a Crioula Francisca de ida de de sincoenta annos 
  Solteira Escrava que de Jose Gomes Louza de que 
  para constar fis este assento 
     O Coadjutor João Francisco de Azevedo Nascimento 
 
423. 
 

 
 
||117v.||  Anno do Senhor de 1873, aos 12 dias do mez de Março do dito anno, no 
Cemiterio 
  desta Cidade Sepultou se a Andre, preto, Escravo de Dona Maria da Concei- 
  ção, de idade de 40 annos moradores no Sitio doBom jardim. De que 
  para constar fis este assento 
     OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos. 
424. 
 

 
 
||118r.||  Anno do Senhor de 1873, aos 16 dias do mez de Abril de 1873, no Cemite_ 
  rio desta Cidade foi Sepultado Manoel Escravo de Manoel Pereira 
  Lima, Viuvo, de 40 annos mais ou menos, morador no Sitio dos 
  Barreiros, desta Freguezia. De que para constar fis este assento 
     OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
425. 
 

 
 
||120r.||  Anno do Senhor de 1873, aos 22 dias do mez de Junho dodito anno, noCi 
  miterio desta Cidade Sepultou se Rita preta de idade de 35 annos, mais 
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  ou menos, Solteira Escrava de Antonio Montteiro de Araujo, morador noSi_ 
  tio do Bom jardim, desta Freguezia. De que para constar fis este assento 
          OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
426. 
 

 
 
||120v.||  Anno do Senhor de 1873, aos 14 dias do mez de Julho do dito anno, no 
Cemi 
  terio desta Cidade Sepultou se a Joze Africano, de idade de 50 annos 
  mais ou menos, Escravo do Conego Antonio Thomaz de Campos 
  morador nesta Cida de. De que para constar fis este assento 
    OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
427. 
 

 
 
||121r.||  Anno do Senhor de 1873, aos 14 dias do mez de Julho, do dito anno, Sepultou- 
  se no Cemiterio desta Cidade a Antonio Geraldo da Silva, liberto 
  dofinado Capitam Miguel Ignacio, de idade de 48 annos, morador 
  nesta Freguezia. De que para constar fis este assento 
        OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
428. 
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||121r.||  Anno do Senhor de 1873, aos 5 dias do mez de Agosto dodito anno, Sepultou 
se 
  no Cemiterio désta Cidade a Raimundo, pardo, de idade de 22 annos, mais 
  ou menos, Escravo pertencente a herança do finado Doutor Nicoláo Affonso 
  de Carvalho, oqual se achava depositado em poder do Conego Antonio 
  Thomaz de Campos. De que para constar fis este assento 
         OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
429. 
 

 
 
||121v.||  Anno do Senhor de 1873, aos 16 dias do mez de Agosto do dito anno, 
noCe 
  miterio desta Cidade, Sepultou se a Benedito Cabloco de idade de 18 an 
  nos mais ou menos Escravo de Eulalio de Souza Lobo, morador no Sitio 
  do Piracanjuba, desta Freguezia. De que para constar fis este assento 
        OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
430. 
 

 
 
||122r.||  Anno do Senhor de 1873, aos 17 dias do mez de Septembro do dito anno, no 
Cemiterio des- 
  ta Cidade Sepultouse a Lourenço, liberto do Capitaõ Hilario Joaquim da Silva, 
  preto, de idade de 40 annos, mais ou menos, Cazado com Roza parda, Escra- 
  va do Coronel Francisco Joze da Silva De que para constar fis este assento 
         OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
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431. 
 

 
 
||122v.||  Anno do Senhor de 1873, aos 10 dias do mez de Outubro do dito anno, Sepultou se no 
  Cemiterio desta Cidade a Margarida, parda, de idade de 2 annos, filha nactu- 
  ral de Anna Escrava de Joaquim Theodoro Cutrim. moradores desta Cidade 
  De que para constar fis este assento. Tem carta de liberdade 
             OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
432. 
 

 
 
||122v.||  Anno do Senhor de 1873, aos 28 dias do mez de outubro do dito anno, no Cemiterio desta 
  Cidade, Sepultou-se Sivirino Brandão, pardo de idade de 65 annos, mais, ou me 
  nos, liberto de Dona Maria Exepciada82, morador nesta Cidade De que para 
  Constar fis este assento 
          OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
433. 
 

 
 
||123r.||  Anno do Senhor de mil e oito centos e setenta e trez, aos 21 dias do mez de Novembro do di_ 
  to anno noCemiterio désta Cidade Sepultou se a Joze Tavares, Escravo de Joaõ Tavares de 
  Souza, de idade de 100 annos, Crioulo, morador no Sitio de Santa Rita, desta Fregue_ 
  zia, De que para constar fis este assento 
     OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
 

 
82 Dificuldade de leitura desta palavra. 
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434. 
 

 
 
||124r.||  Anno do Senhor de mil oito centos esetenta etrez, aos nove dias do mez de Dezembro do dito anno 
  Sepultou se no Cemiterio desta désta Cidade a Ramiro, pardo, de idade de trinta annos, Escravo do Major Joaquim 
  Luis Brandaõ, morador no Sitio do Passa quatro, desta Freguezia. De que para constar fis este assento. 
         OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
435. 
 

 
 
||124v.||  Anno do Senhor de mil eoito centos ese[te]nta etrez, aos vinte esete dias do 
  mez de Dezembro do dito anno, no Cemiterio desta Cidade, Sepultou se 
  a Joze Antonio da Silva, liberto de Antonio da Silva Roxa, Cazado com 
  Maria Vicencio, de idade de quarenta83 annos mais ou menos, morador 
  nesta Cidade. De que para constar fis este assento 
     OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
436. 
 

 
 
||125r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos setenta equatro, aos quinze dias do mez de 
  Janeiro do dito anno, Seputlou se a Izabel, Africana, Viuva, de idade de qua[re]nta eseis 
  annos, Escrava do Commendador Francisco Jose da Silva. De que para constar fis este 
  assento 
     OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
 
 

 
83 Correção/rasura nesta palavra. 
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437. 
 

 
 
||126v.|| Anno do Senhor de mil eoito centos setenta equatro, aos deseseis di- 
  as do mez de Março, do dito anno, no Cemiterio desta Cidada, 
  Sepultou se Francisca Crioula, de idade de vinte eseis annos, Soltei_ 
  ra, Escrava de Manoel Pereira Caxeta, morador no Sitio da_ 
  Agoa-fria, desta Freguezia. De que para constar fis este assento 
    OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
438. 
 

 
 
||127v.||  Anno do Senhor de mil eoito centos esetenta equatro, aos Vinte edois dias do mez de Abril do dito 
  anno, na Capela dos Correias, da Freguezia de Santa Cruz, Sepultou se a Victoria, preta, Solteira, de 
  idade de sesenta annos, Escrava de Manoel Barboza de Amorim, morador no Sitio de Santa- 
  Anna, désta Freguezia De que para Constar fis este assento 
      OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
439. 
 

 
 
||128r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos esetenta equatro, aos vinte e cinco dias 
  domez de Maio dodito anno, no Cemiterio désta Cidade, Sepultou se Rita 
  liberta da finada Dona Maria de Jezus Mello, de idade de secenta annos, ma- 
  is ou menos, moradora do Sitiu da Ponte-alto, desta Freguezia. De que para 
  constar fis este assento. 
    OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
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440. 
 

 
 
||129r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos esetenta equatro, aos Vinte e úm dias do mez de Dezembro 
  de 1873, Sepultou-se na Capella de Nossa Senhora da Piedade, desta Freguezia, a Joaquina 
  Crioula, que dizem ser Escrava do Capitaõ Joze Delfino da Silva, que se achava em 
  caza de Vicente Ferreira. De que para constar fis este assento. Copiado do original 
  que me enviou oPadre Joaõ Francisco de Azevedo Nascimento. 
       OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
441. 
 

 
 
||129r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos esetenta equatro, aos quatro dias do mez de Janeiro do dito an- 
  no, na Capella de Nossa Senhora da Piedade, desta Freguezia, Sepultou-se a Jozefa, Crioula, de 
  idade de setenta annos, moradora na fazenda da Arapuca, que dizem ser liberta, epara cons_ 
  tar fis este assento _ Copiado do original, inviado pelo Padre Joaõ Francisco de Azevedo Nascimento 
         OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
442. 
 

 
 
||131v.||  Anno do Senhor de mil eoito centos esetenta equatro, as desenove dias do mez de 
  Agosto do dito anno, no Cemiterio desta Cidade Sepultou-se a Anto- 
  nio Bernardo, Escravo de Dona Anna Maria Baptista, de idade de trinta 
  eseis annos, mais ou menos, moradores no Sitio do Bomjardim, desta 
  Freguezia. De que para constar fis este assento. 
           OVigario Antonio Evaristo d aCostaCampos 
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443. 
 

 
 
||132v.||  Anno do Senhor de mil eoito centos esetenta equatro, aos vinte eoito dias do mez de Agosto do 
  dito anno, na Capella da Bella Vista, filial desta Matriz, Sepultou-se a Cassiano, Cri 
  oulo, Solteiro, de idade de Vinte eseis annos, Escravo de Vicente Antonio mora 
  dor na Fazenda da Arapuca, desta Freguezia. Deque para constar fis este assento 
     OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
444. 
 

 
 
||133r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSetenta equatro, aos dois dias do mez 
  de Dezembro do dito anno, no Cemiterio desta Cidade, foi Sepul- 
  tado Anna, preta, Solteira, de Vinte annos de idade, Escrava da 
  herança de Felísberto Correia Bitencourt, moradores no Sitio 
  da Extrema, desta Freguezia. De que para constar fis este assento 
     OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
445. 
 

 
 
||133v.||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSetenta equatro, aos oito dias do mez 
  de Dezembro do dito anno, no Cemiterio désta Cidade, Sepultou-se 
  a Antonio, preto, de idade de trinta equatro annos, mais ou menos,  
  Escrava de Antonio de Souza Liaõ, morador nesta Freguezia. De 
  que para constar fis este assento 
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         OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
446. 
 

 
 
||135r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos esetenta ecinco, aos cinco dias do mez de Fevereiro do dito anno, no 
  Adro da Capella de Nossa Senhora da Piedade da BellaVista, filial desta Matriz, foi Sepultada Ma_ 
  ria, prêta, liberta moradora na fazenda do Campo alegre, pertencente á caza de Jeremias 
  Candido da Silva, tendo de idade trinta anos, mais ou menos: Conforme me foi communi– 
  cada pelo Padre João Franciscode Azevedo Nascimento. De que para constar fis este assento.  
        OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
447. 
 

 
 
||135v.||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSetenta ecinco, aos Vinte etrez dias do mez de Fevereiro do dito anno 
  no Adro da Capella de Nossa Senhora da Piedade, da Bella Vista, filial desta Matriz, Sepultou se Gu_ 
  ardianna, preta, Escrava que foi de Antonio Pereira da Silva, de idade de sesenta annos, mais ou 
  menos, moradora no Sitio de Manoel Celestino, desta Freguezia. De que para constar fis este assento 
           OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
448. 
 

 
 
||135v||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSitenta ecinco, aos Vinte etrez dias do mez de Fevereiro do dito anno, no A_ 
  dro da Capella de Nossa Senhora da Piedade, da Bella Vista, filial desta Matriz, Sipultou se a Eleuterio, par – 
  do, liberto de Joaquim Ignacio dos Santos Silva, de idade de Setenta anos, mais ou menos, cazado com 
  Vicencia Maria de Jezus, moradores desta Cidade. Doque para constar fis este assento. 

OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
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449. 
 

 
 
||136r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSetenta ecinco, aostrinta dias do mez de 
  Marco do dito anno, no Cemiterio desta Cidade Sepultou se a Se_ 
  bastiaõ Surdo-mudo, de cor preta, Solteiro, de idade de quarenta an_ 
  nos, Escravo de Torquato da Silva Rocha, morador no Sitio da 
  Estrella, desta Freguezia, De que para constar fis este assento. 
    OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
450. 
 

 
 
||139r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSetenta ecinco, aos vinte esete dias do mez de Agosto do 
  dito anno, no Cemiterio desta Cidade, Sepultouse a Thomaz, liberto de Dona Maria Salomé 
  do Nascimento, de naçaõ Benguella, idade presuimida secenta annos, moradores no Si_ 
  tio da Pas ciencia, desta Freguezia. De que para constar fis este assento. 
    OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
451. 
 

 
 
||139r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSetenta ecinco, aos Vinte enove dias do mez de Agos  
  to dodito anno, no Cemiterio desta Cidade Sepultou-se a Eva, preta de idade 
  de sessenta ecinco annos, mais ou menos, Escrava do Conego Antonio Thomaz 
  de Campos, moradores desta Freguezia. De que para constar fis este assento 
           OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
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452. 
 

 
 
||141r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSetenta ecinco, aos vinte equatro dias do mez de Novem  
  bro do dito anno, no Cemiterio desta Cidade Sepultou se a Sebastiaõ de Mello, Liberto 
  de Joaquim Francisco Xabilon84, cazado com Brigida85 Pereira Passarinho, de idade de  
  cincoenta annos, mais ou menos, morador no Arebalde desta Cidade.  De que 
  para constar fis este assento. 
            OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
453. 
 

 
 
||142r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSententa eSeis, aos cinco dias do mez de Janeiro 
  do dito anno, nesta Matriz do Senhor do Bomfim, digo, no Cemiterio désta Ci- 
  dade Sepultou se a Julia, cor preta, de idade de quarenta annos, Solteira, Es- 
  crava de Dona Joaquina Maria da Conceiçaõ, moradores no Sitio da Extrema, désta 
  Freguezia De que para constar fis este assento. 
          OVigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
454. 
 

 
 

 
84 Dificuldade de leitura desta palavra. 
85 Correção/rasura nesta palavra. 
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||144r.||  Anno do Senhor de mil eoito centos eSetenta eSeis, aos vinte eSeis dias do 
  mez de Fevereiro do dito anno, no Cemeterio désta Cidade, Sepultou se 
  a Ignacio, preto, Escravo do Tenente Coronel Antonio digo Alva 
  ro Antonio de Mello, de idade de cincoenta annos, morador 
  no Arrebalde désta Cidade De que para constar fis este assento 
       OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
455. 
 

 
 
||147v.||  Anno do Senhor de mim eoito centos eSetenta eSeis, aos des oito dias do mez 
  de Maio do dito anno, no Cemeterio desta Cidade, Sepultou se a 
  Manoel d Joaquim Theodoro, Escravo de Joaquim Theodoro Cutrim, de 
  edade de quarenta86 annos, Solteiro morador no Arrebalde desta 
  Freguezia. De que para constar fis este assento 
           OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
456. 
 

 
 
||147v.|| Anno do Senhor de mil eoito centos eSetenta eSeis, aos dois dias do mez 
  de Junho do dito anno, no Cemiterio désta Cidade Sepultou se a 
  Maximiana Cabra, de idade de quarenta annos, Solteira, Escrava 
  de Manoel Sanelo de Carvalho, morador no Sitio da Conceiçaõ 
  desta Freguezia. De que para constar fis este assento. 
         OVigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
 
 
 
 
 

 
86 Correção/rasura nesta palavra. 
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457. 
 

 
 
 ||148r.|| Anno do Senhor de mil oito centos eSetenta e Seis 
  aos 17 dias do mez de Junho do dito anno no Ci_ 
  miterio desta Cidade Sepultou se a Cricencia 
  de idade 39 annos Escrava de Dona Libania Pereira 
  da Assunçaõ moradora na Fazenda do Gario_ 
  lás Epara constar fis este Assento 
           O Vigario Interino Joaõ Francisco de Azevedo 
 
458. 
 

 
 
||148v.|| Anno doSenhor de mil oito centos e Setenta eSeis 
  aos vinte esinco dias do mez de Junho do dito   <Sepul> 
  anno no Cimiterio desta Cidade a Ambrozio   <touse> 
  Crioulo Escravo do Reverendíssimo Senhor Conego Provizor An 
  tonio Thomas de Campos sendo de idade sinco- 
  enta annos mais ou menos. E para constar 
  fis este assento 
            O Vigario Interino Joaõ Francisco de Azevedo 
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459. 
 

 
 
||151r.||  Anno do Senhor de mil oito centos eSetenta eSeis, aos nove dias do mez de Septembro 
  do dito anno, noCemeterio desta Cidade, Sepultou se o innocente Benedicto, de 
  idade de cinco annos, filho de Anna Escravos de Joaquina Maria da Con 
  ceiçaõ, moradora no Sitio da Extrema, desta Freguezia, De que para 
  constar fis este assento. 
     O Vigario Antonio Evaristo daCostaCampos 
 
460. 
 

 
 
||151v.|| Aos Oito dias do mez de Outubro de mil eoito centos eSetenta e 
  Seis aos oito dias do mez do dito anno, nesto87 Cemeterio desta 
  Cidade. Sepultouse a Umbelina Júlia, Escrava que foi de 
  Joze Julio, de idade de setenta annos, pouco mais ou –  
  menos De que para constar fis este assento. 
    O Vigario Antonio Evaristo daCosta Campos 
 
461. 
 

 
 
||fólio avulso|| Aos 17 de Junho de 76 Sepultou çe no Cemiterio desta Cidade 

 
87 Dificuldade de leitura desta palavra. 



285 
 

  a Creçençia de idade 39 annos es crava de Dona Li bania Pereira 
  da Sonsaõ Moradora no Gavirobal 
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PARTE II – O BEM MORRER: A MORTE COMO RITUAL 

 

“‘Deus conosco’: eis o sentido da religião popular.” (HOORNAERT, 

1984, p. 27) 

 

Na segunda parte de nosso trabalho, dissertamos acerca da chegada do catolicismo no 

Brasil e sua consolidação enquanto religião popular, permeada pelas práticas religiosas já 

existentes, praticadas pelos indígenas, e com as práticas religiosas trazidas pelo povo africano 

escravizado. Correlacionamos, também, o processo de escravização praticado em todo o 

território brasileiro, durante o período de ocupação e desenvolvimento, com os dogmas e 

preceitos instituídos pela Igreja Católica, que ora mostrava-se contrária a algumas práticas de 

escravidão negra e indígenas, ora mostrava-se favorável a elas, legitimando-as às vezes nos 

cotidianos das próprias igrejas.  

Na seção seguinte, discorremos acerca da morte, suas representações no decorrer dos 

séculos, iniciando nosso breve percurso na Idade Média, e sobre os rituais que se 

relacionavam às práticas de bem morrer, com vistas a garantirem aos falecidos uma boa 

passagem e um bom lugar no além-mundo. Finda esta parte, abordamos concisamente as 

correlações entre morte e escravidão, pois, ainda que o morrer fosse um fato biológico natural 

a todos os seres humanos, Maranhão (1987) salienta que a desigualdade experenciada em vida 

não apenas se perpetuava em hora da morte, mas prolongava-se neste cenário. 

 

2.1 Breves apontamentos acerca do catolicismo popular brasileiro 

 

Aspectos religiosos estão atrelados ao desenvolvimento do território brasileiro desde 

seu descobrimento e, como expõe Macedo (2008), até mesmo a denominação inicial de “Terra 

de Vera Cruz” ao atual país revela o significativo caráter religioso da colonização portuguesa. 

O mesmo se deu no período de ocupação do atual estado de Goiás, conforme dito no tópico 

1.2, uma vez que os primeiros arraiais e vilas foram erigidos em torno de alguma simbologia 

cristã, usualmente uma cruz, que depois deu lugar à capela do santo (ou santa) escolhido 

como padroeiro do lugar.  

Ao propormos discutir de maneira sucinta o desenvolvimento do catolicismo no 

Brasil, principalmente seu desdobramento no catolicismo popular, pautamo-nos no postulado 
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por Suess (1979, p. 53) quando diz que “qualquer análise do catolicismo brasileiro deve partir 

da sua multiformidade e da variedade das suas facetas”.  

Queiroz (1968) corrobora para esta assertiva ao afirmar que pelo menos dois tipos de 

catolicismos existiram concomitantemente no Brasil, um deles denominado catolicismo 

oficial e outro intitulado catolicismo popular. Suess (1979) pontua que a diferença entre os 

dois tipos de catolicismo se dá na concepção da autoridade eclesiástica e na maneira em que 

esta se faz presente e exerce seu poder. Assim sendo, o catolicismo popular é uma das 

múltiplas facetas da religião católica que não pertence diretamente aos povos dominadores, 

caracterizada pela ausência de padres e outras figuras religiosas de alta hierarquia, enquanto 

que, no catolicismo oficial, há a compreensão da hierarquização estrutural entre padre e povo, 

bem como igreja e povo (MESQUITA, 2015).  

Hoornaert (1978) simplifica a dicotomia entre catolicismo oficial e catolicismo 

popular da seguinte maneira: aquele se configura por sua elaboração a partir da ordem 

eclesiástica, detendo para si o monopólio da definição e da manipulação dos sacramentos; 

enquanto este representa a religião pertencente às camadas populares, aos negros, aos 

indígenas, aos mestiços, aos brancos pobres. Gonzáles, Brandão e Irarrázaval (1993, p. 13) 

definem o catolicismo popular como “[...] o modo como a população latino-americana, 

majoritariamente pobre, vive o Cristianismo”, constituído por elementos como a fé católica, 

aspectos culturais indígenas, afro-americanos e aqueles rurais e urbanos, além de aspectos 

sócio-históricos. 

Todavia, esta pluralidade católica não se restringe ao solo brasileiro, sendo discussão 

presente nos países em que a Igreja Católica detinha importante posição jurídica de 

monopólio, ainda que de maneira velada (SUESS, 1979). Essa discussão se baseia na 

oposição entre, de um lado, as necessidades religiosas da população que conservam antigas 

tradições religiosas e, de outro lado, uma estrutura formal de hierarquia sacerdotal sustentada 

pelo dogmatismo católico, conforme Queiroz (1968). 

Assim, podemos conjecturar que ser católico no Brasil era algo natural e 

inquestionável, particularmente em um período em que práticas religiosas consideradas 

marginais, como as africanas, não eram alternativas acessíveis à população, uma vez que não 

eram permitidas como oficiais. Para Hoornaert (1978), o catolicismo brasileiro, em seus 

primeiros séculos de implantação e formação histórica, possuía um caráter obrigatório, o que 

tornava, para os membros da sociedade, impossível viver no Brasil e não se submeter (ou ao 

menos respeitar) à religião católica dominante. 
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Entretanto, ser católico, neste cenário, “[...] não implicava, necessariamente, o respeito 

às obrigações impostas pela Igreja nem a freqüência a seus ritos. Não implicava, sequer, uma 

educação religiosa atenta aos dogmas, acompanhando, antes, um certo mecanicismo, que não 

invalidava, contudo, a autenticidade da fé” (SOUZA, 2008, p. 129). Isso decorre da 

dificuldade em se implantar o supradito catolicismo oficial em toda a vasta extensão do 

território colonizado, uma vez que o número de componentes do clero em solo brasileiro era 

reduzido e a localização geográfica do país o mantinha afastado das diretrizes e instruções 

fornecidas pelo clero institucionalizado (MACEDO, 2008).  

Bernardo (2015, p. 58-59, com destaques do autor) apresenta brevemente a situação do 

catolicismo e da Igreja católica nos primórdios da história do Brasil, de tal maneira: 

 
[...] nos primeiros séculos da história do Brasil, temos a seguinte situação: 
um vasto território conquistado pela Coroa portuguesa; a aliança entre esta e 
o papado, a fim de garantir a oficialização e a dilatação do catolicismo nas 
terras apossadas e, ao mesmo tempo, manter a supremacia do Rei; a opressão 
da elite sobre os pobres, principalmente por parte da Igreja, no intento de 
“catequizar” os “pagãos”; a concentração das sedes eclesiais no litoral, em 

contraponto à escassa presença de representantes oficiais da Igreja nas áreas 
interioranas; propagação da fé católica por povoadores e desbravadores não 
ligados à instituição eclesiástica; e uma diversificada presença étnica e 
cultural composta, principalmente, por índios, escravos africanos e brancos 
oriundos das camadas sociais pobres portuguesas. 

 

Nisto, podemos observar dois importantes pontos na implementação do catolicismo 

brasileiro: a dificuldade de estender-se sobre todo o território colonizado e o sincretismo com 

práticas religiosas e culturais de índios, escravos africanos e brancos pobres. 

O primeiro ponto, caracterizado pela dificuldade em se disseminar o catolicismo em 

seus moldes oficiais por todo o território brasileiro, pautava-se na quantidade mínima de 

sacerdotes disponíveis e na falta de conhecimentos religiosos, como expressa Queiroz (1968). 

Hoornaert (1984) pontua que, entre 1551 e 1676, o Brasil só tinha uma diocese, localizada em 

Salvador (BA). Em 1676 e 1677 foram criadas mais três dioceses, nos estados de 

Pernambuco, Rio de Janeiro e Maranhão, e, em anos conseguintes, criaram-se mais três 

dioceses, no Pará (1719), Mariana (1745) e São Paulo (1745), contabilizando o total de sete 

dioceses que se mantiveram até a independência do país, ocorrida em 1822. Este 

levantamento nos mostra a irrisória quantidade de dioceses implantadas no Brasil, um vasto 

território com 8.516.000 km², para atender toda a população, ainda que não haja dados de 

recenseamento do período em questão, uma vez que primeiro o censo brasileiro foi realizado 

em 1872 e assinalou a quantia de 9.930.478 habitantes. 



289 
 

Acerca da falta de conhecimentos religiosos, Hoornaert (1978, p. 20) destaca a 

carência de livros na constituição da civilização brasileira e seu consequente prejuízo na vida 

religiosa, uma vez que “[...] não pode haver reflexão propriamente cristã sem espírito crítico, 

que se forma e se propaga mais facilmente pela circulação de livros. Um cristianismo sem 

livros se torna em pouco tempo uma religião sem fundamentação bíblica, divorciada da 

teologia, uma prática de devoções e cerimônias sem ligação com a vida”. Bidegáin (1993) 

pontua que, durante os séculos XVI e XVII, o Brasil nem mesmo possuía constituições 

eclesiais que orientassem suas Igrejas, o que ocasionava um episcopado pouco organizado. 

Esta situação permaneceu até dom Sebastião Monteiro da Vide assumir o bispado da Bahia, 

entre os anos de 1702 e 1722, e publicar a primeira compilação de normas e legislações 

eclesiásticas do Brasil Colônia, em 1707, que carrega o título de Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, em uma tentativa de tornar a Igreja católica brasileira independente de 

Portugal.  

No que tange ao sincretismo, este é inerente à construção do catolicismo brasileiro, 

principalmente ao popular, conforme Macedo (2008). Também nesta perspectiva, Suess 

(1979) aponta que três foram as fontes religiosas que alimentaram o catolicismo brasileiro, 

sendo elas a europeia, a africana e a indígena, ainda que apenas as duas primeiras fossem de 

origem cristã. Azevedo (2002, p. 36) corrobora para esta assertiva, ao pontuar que “a mistura 

do dogma católico com crenças encontradas entre os indígenas ou importadas com os 

escravos africanos é outra peculiaridade da religião de considerável porção da população”. 

Melander (2005, p. 95), acerca do sincretismo na construção da história brasileira, afirma que: 

 
O Brasil historicamente tem sido um palco para encontros étnicos, culturais 
e religiosos entre três diferentes continentes – América, África e Europa. O 
tema do sincretismo tem sido especialmente importante nos estudos sobre as 
religiões afro-brasileiras e nos estudos de catolicismo popular. É nestas áreas 
em que as tradições religiosas dos três continentes se inter-relacionam mais 
obviamente. 

 

Entretanto, importa ressaltar que essas influências se deram de maneiras e intensidades 

diferentes, a depender da localização geográfica e do meio cultural em que a comunidade 

religiosa se encontrava. Queiroz (1968) indica que o sincretismo católico com os cultos 

africanos trazidos pelos escravos traficados de países africanos ocorreu com maior frequência 

nas cidades antigas das zonas monocultoras, provenientes das reuniões de escravos 

pertencentes a uma mesma nação e suas tentativas de reelaborarem e reconstruírem as 

estruturas socioeconômicas de seus cultos outrora realizados em África. Em contrapartida, nas 
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zonas rurais escravagistas, a aquisição de escravos de diferentes nações, por vezes inimigos 

entre si, dificultava a formação de laços religiosos, ocasionando, nestes locais, a conservação 

de um catolicismo “mais puro”. Porém, essa pureza deve ser interpretada com cautela, uma 

vez que essas crenças religiosas africanas foram, também, resultado da mescla de diferentes 

contatos culturais entre povos distintos ainda no continente africano (MACEDO, 2008). 

Vale ressaltar que não seria correto rotular um Catolicismo negro, assim como um 

Catolicismo indígena, pois há, na verdade, uma pluralidade de sistemas de particulares aos 

viventes do catolicismo nas culturas e nos modos de vida de no qual estão inseridos, o que as 

leva a viver uma modalidade própria de troca com a religião católica e sua Igreja. Esse 

encontro de culturas distintas não foi possível por meio do diálogo.  Pontuam Gonzáles, 

Brandão e Irarrázaval (1993, p. 23) que “a conquista foi possível porque para isso basta que o 

mais forte tenha ambição suficiente”. 

Apesar da distinção entre catolicismo oficial e catolicismo popular, proposta pelos 

autores supracitados, essas duas vertentes religiosas que se instalaram e se desenvolveram no 

Brasil desde o primeiro momento não se contrapõem, sendo, em conjunto, formadoras de um 

catolicismo único, aos dizeres de Bernardo (2015), uma vez que, para a comunidade partícipe, 

a fé, as obrigações com Deus e com os santos devotos mantêm-se acima das ditas separações.  

Boff (1976) discorre acerca da identidade entre o catolicismo oficial e o catolicismo popular, 

apesar do desenvolvimento cultural-cronológico próprio de cada um, uma vez que ambos se 

assentam no culto aos santos, nos dogmas básicos do catolicismo e na hierarquização marcada 

pela liderança e pela subordinação. Deste modo, a diferença entre um e outro se dá nas 

vivências dos fiéis e nas crenças compartilhadas por eles, sem que haja, de fato, uma ruptura 

completa da autoridade imposta pela Igreja católica, visto que os agentes-autores do 

catolicismo popular não são plenamente reconhecidos pela instituição católica oficial 

(SOUZA, 2008). 

Em relação às crenças, Souza (2008) pensa o catolicismo popular como uma 

manifestação religiosa vinculada às crenças e às práticas cristãs convencionais, entretanto, 

realizada de maneira mais independente da instituição católica. Essa autonomia pode ser 

percebida desde o início de seu desenvolvimento não orientado pelo clero local, uma vez que, 

apesar de figuras de respeito, os clérigos eram pouco presentes na vida cotidiana das pequenas 

comunidades, o que retoma a discussão a respeito da dificuldade de se disseminar o 

catolicismo oficial nos moldes tradicionais europeus por todo o Brasil a partir das poucas 

dioceses aqui constituídas, levando em consideração que “[...] a infraestrutura precária e a 



291 
 

imensidão do território conquistado dificultavam demasiadamente o controle absoluto sobre 

as diversas formas religiosas que adentravam o território, bem como sobre as que nele já se 

encontravam” (BERNARDO, 2015, p. 56). 

Eram, então, papel de figuras importantes do próprio seio da população, como expõe 

Souza (2008), a propagação e a manutenção do catolicismo popular nas comunidades 

religiosas interioranas, podendo ser estes representantes beatos, festeiros e curandeiros, 

imbuídos do papel de ouvir a população e auxiliar na resolução de seus problemas. Esses 

laços comunitários fazem-nos perceber que a religiosidade popular conserva um sentido de 

união e partilha, em que “o povo convive com o outro suas emoções, suas esperanças, suas 

dores, sua fé, pois ‘com Deus existindo, tudo dá confiança’. Entendimento profundo dos 

valores humanos e da solidariedade” (PASSOS, 2011, p. 4). 

Dito isto, observamos que ser católico nesse contexto dependia da cultura, do local, 

das condições sociais e políticas em que se estava inserido, uma vez que esses aspectos 

impactavam diretamente a interpretação das práticas religiosas adquiridas pela comunidade 

(BERNARDO, 2015). Apesar disso, Suess (1979) ressalta que muitos costumes associados às 

práticas do catolicismo popular são, na verdade, antigos bens do catolicismo oficial. Assim 

sendo,  

 
o catolicismo popular serve como invólucro de crisálida conservador de um 
catolicismo outrora oficial. [...] Em muitos louvores irracionais do 
catolicismo popular, encontramos ainda a memória de uma cultura perdida: 
algo entre saudade e saudosismo do passado perdido (SUESS, 1979, p. 36). 

 

Para Bernardo (2015), caracteriza o catolicismo popular o culto aos santos e santas, 

atento às necessidades práticas da vida de seus participantes, corroborando com Oliveira 

(1985), que apresenta esta vertente do catolicismo brasileiro como práticas de culto aos santos 

e à natureza, alheias aos sacramentos e à catequese formal, de responsabilidade do catolicismo 

oficial. Tais práticas se dão de maneira autônoma ao ambiente eclesiástico hierárquico oficial, 

entretanto, não se apresenta como absoluta ou totalmente segregada, uma vez que depende 

dos códigos religiosos oficiais. 

Em Goiás, região da qual se originam os livros de registros de óbito e sepultamento 

analisados neste trabalho, o catolicismo difundido foi o familiarizado, fortemente popular, em 

decorrência da ausência de sacerdotes qualificados e da reprodução de práticas religiosas 

arcaicas (OLIVEIRA, 2012). Santos (2006, p. 110) aponta que “em Goiás, por causa do não 

rigor do clero do catolicismo tradicional, o catolicismo popular pôde se manifestar sobretudo 
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por meio de festas religiosas como as do Divino, Procissão do Fogaréu, Romaria de Muquém 

e Cavalhadas”, traço cultural que se conserva na sociedade goiana até os dias atuais.  

Em suma, as práticas religiosas populares podem ser vistas como uma redefinição do 

catolicismo oficial imposto pelos colonizadores desde o momento de sua chegada em terras 

brasileiras, desempenhando um papel de resistência e persistência. Estas não chegam, 

contudo, a formar um modelo alternativo de Igreja, uma vez que a Igreja enquanto instituição 

não julgava como válido este modelo de organização religioso popular (HOORNAERT, 

1984). 

 

2.1.1 Catolicismo e escravidão brasileira 

 

A imposição do catolicismo sobre os negros que chegavam ao Brasil foi determinante 

para a perpetuação da escravidão em solo brasileiro, uma vez que a Igreja Católica 

apresentava justificativas teológicas para a escravização e, também, porque a religião era vista 

como uma forma de organização social que mantinha os escravos em suas vidas cotidianas, 

como expressa Mattoso (2003). 

Nesse sentido, podemos correlacionar o catolicismo e as práticas escravistas 

brasileiras dos seguintes modos: forma de controle, contenção e domesticação da população 

cativa; forma de introdução e socialização do negro no novo cenário em que estava inserido e 

forma de resistência e protesto social dos negros em relação às novas práticas sociais a eles 

impostas. 

A Igreja Católica no Brasil não foi contrária à escravidão negra da maneira que foi 

com a indígena, buscando, ainda, justificativas teológicas para a condição de escravo dos 

africanos e seus descentes. Essa justificativa apoiou-se em fatores como cor da pele, 

maldição, pecado e necessidade de purificação. 

A respeito da cor da pele, o Padre Antônio Vieira, em um de seus sermões, argumenta 

que a tonalidade escura seria um pretexto legal para a escravização, acrescentando a isso a 

necessidade de conversão e sacralização do negro ao afirmar que “[...] a água do batismo faz a 

todos brancos, sejam eles claros ou escuros [...]” (CEHILA, 1987, p. 50).  

No que tange à maldição, Mira (1983) e Oliveira (2007) apresentam-nos a ideia de que 

os negros seriam descendentes da raça amaldiçoada de Cam, filho de Noé, conforme Gênesis 

(9, 18-27). Esta passagem bíblica anuncia que Cam foi o único filho de Noé a zombar da 

nudez e embriaguez do pai, o que o levou a ser amaldiçoado, assim como seus descendentes, a 
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serem servos dos servos. Outra justificativa teológica para a perpetuação da escravidão se dá 

na carta de São Paulo aos Efésios (6, 5-9). Nestes versículos, os escravos são instruídos a 

obedecerem com temor e tremor a seus senhores, pois assim receberão a recompensa divina 

por todo bem que praticarem. Desta feira, Mira (1983, p. 87) pontua que  

 
[...] se esta mentalidade não foi decisiva para que os negros se tornassem 
escravos, pelo menos contribuiu, ainda que não de maneira significativa, no 
Brasil, para que a escravidão negra se fizesse com maior tranqüilidade de 
consciência, pois o próprio livro sagrado parecia justificar esta instituição 
nefanda. 

 

 Acerca da escravidão como meio de salvação para os povos conquistados (MIRA, 

1983), o sermão do Padre Antônio Vieira, mais especificamente o sermão décimo quarto dos 

sermões do rosário, de 1633, justifica a escravidão como parte do processo de purificação do 

negro, comparando seu sofrimento diário àqueles enfrentados por Cristo:  

 
[...] Não há trabalho, nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e à 
paixão de Cristo, que o vosso em um destes engenhos [...] Bem-aventurados 
vós se soubéreis conhecer a fortuna do vosso estado, e com a conformidade e 
imitação de tão alta e divina semelhança aproveitar e santificar o trabalho! 
[...] A paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem 
descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós 
despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo maltratado, e 
vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os 
nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for 
acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. [...] 
Enfim, que de todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, os 
que pertencem por condição aos pretos, e como por herança, são os 
dolorosos. Os dolorosos [...] são os que vos pertencem a vós, como os 
gozosos aos que, devendo-vos tratar como irmão, se chamam vossos 
senhores. Eles mandam, e vós servis; eles dormem, e vós velais; eles 
descansam, e vós trabalhais; eles gozam o fruto de vossos trabalhos, e o que 
vós colheis deles é um trabalho sobre outro. Não há trabalhos mais doces 
que os das vossas oficinas; mas toda essa doçura para quem é? Sois como as 
abelhas [...] As abelhas fabricam o mel, sim; mas não para si. E posto que os 
que o logram é com tão diferente fortuna da vossa; se vós porém vos 
souberdes aproveitar dela, e conformá-la com o exemplo e paciência de 
Cristo, eu vos prometo primeiramente que esses mesmos trabalhos vos sejam 
muito doces, como foram ao mesmo Senhor [...] e que depois – que é o que 
só importa – assim como agora imitando a São João, sois companheiros de 
Cristo nos mistérios dolorosos de sua cruz; assim o sereis nos gloriosos da 
sua ressurreição e ascensão. Não é promessa minha, senão de São Paulo [...] 
Assim como Deus vos fez herdeiros de suas penas, assim o sereis também de 
suas glórias; com condição porém que não só padeçais o que padeceis, senão 
que padeçais com o mesmo Senhor [...] (INÁCIO; LUCA, 1993, p. 73-76) 
 

 Hoornaert (1984) corrobora para essa visão da escravidão como forma de purificação, 

ao apresentar trechos de Vieira em que o padre afirma que o Brasil era uma espécie de 
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transição entre a África, terra da escravidão e dos pecados, e do céu, lugar de definitiva 

libertação. Por esse viés, a escravidão era vista de maneira pedagógica, pois “[...] era uma 

pedagogia, criada pela Divina Providência, para tirar os negros do pecado e os introduzir na 

Igreja, e neste sentido ela era um meio de salvação” (HOORNAERT, 1984, p. 76-77). Mira 

(1983) complementa essa interpretação de escravidão como meio de salvação da alma negra 

pecadora ao pontuar que, neste cenário, o escravo revoltado era visto como pecador, uma vez 

que recusava, com sua revolta, a salvação de sua alma, embora o seu corpo ainda estivesse 

escravizado. 

Mattoso (2003, p. 44) cita que “religião e polícia são as melhores armas para tentar 

domesticar o cativo”, e a imposição da religião ao negro começava antes mesmo do 

desembarque em terras brasileiras, quando eram batizados e recebiam um nome cristão. Esse 

batismo podia ocorrer nos portos de embarque ou dentro dos navios negreiros, uma vez que o 

tráfico intercontinental português interdita o embarque daqueles não-batizados. Essa 

interdição ganha força com uma disposição de 1620, que ordenava o embarque de capelães 

para catequizar os africanos durante a travessia marítima. Tamanha era a importância do 

batismo para os escravizados que esse ritual sacramental se repetia, por vezes, nos portos de 

desembarque no Brasil ou nas fazendas para as quais eram destinados, evitando-se, assim, que 

houvesse escravos pagãos88. 

Pontua Duarte-Silva (2013) que a Igreja católica buscava impor diretamente, e até 

mesmo opressivamente, sua crença como única e verdadeira e, sendo o catolicismo a religião 

dos donos de escravos, essa imposição também se dava sobre os negros e seus descendentes. 

Nesse aspecto, a religião funcionava, também, como forma de alienação pela fé, tornando, 

assim, mais fácil lidar com os cativos em relação aos problemas provocados pela 

escravização, que poderiam ser rebeliões, fugas ou outras atitudes que se voltassem contra o 

sistema. A cristianização do escravizado refletia em suas atitudes perante seus senhores, que 

acreditavam virem das práticas religiosas a obediência e a humildade daquele que era 

escravizado. Consoante Mattoso (2003, p. 118), “trabalhar obedientemente e na ‘humildade 

cristã’ são as obrigações do escravo”. 

Para que esse catolicismo atingisse um maior número de escravos era necessário 

encontrar modos com que estes fossem menos resistentes à sua imposição. Duarte-Silva 

(2013, p. 17) expressa então que “assim é que foram criadas várias formas de associações com 

essa finalidade, como as Confrarias, as Santas Casas de Misericórdia e as Irmandades de 

 
88Neste sentido, entende-se como escravo pagão aquele que não se converteu, ainda que de maneira forçada, ao 

catolicismo, ignorando-se sua religião primária. 
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pretos, que tinham não só esse caráter de imposição de uma crença, mas também possuía 

função de assistência social”. Essas irmandades foram fundamentais para a expansão e 

manutenção do catolicismo no Brasil e, desde o início da colonização, destacam-se aquelas 

que abrigavam os escravos e seus descendentes, fossem eles libertos ou não. Reginaldo (2018, 

p. 272) destaca que “a criação e, sobretudo, a proliferação das irmandades negras relacionam-

se com o crescimento da população escrava e forra, com a necessidade de catequização 

implícita no projeto colonial e, também, com o grande interesse dos escravos e libertos por 

elas”. 

Dentro desses espaços, designados, principalmente, à catolicização do escravo, 

ocorriam também trocar culturais, em decorrência da socialização. Segundo Borges (2005), os 

escravos africanos procuravam encontrar seus semelhantes, aqueles que compartilhassem a 

mesma língua, mesma cultura, mesma crença, em busca de algum conforto e segurança que 

remetessem à sua origem. Mas, além disso, nesses ambientes havia também o encontro de 

escravos de origens distintas, o que “gerava uma situação que exigia uma reorganização 

cultural das várias tradições, a fim de criar um denominador comum de entendimento, capaz 

de propiciar a comunicação dos seus membros” (BORGES, 2005, p. 21). 

A associação dos escravos, sejam eles negros ou descendentes, a essas Irmandades 

ocultava, muitas vezes, um resgate de suas crenças, bem como a luta por melhores condições 

de vida. Diz Hoornaert (1984, p. 27) que “O escravo africano, desnudo, vendido como 

mercadoria, trouxe consigo seus deuses e com eles o sentido de sua vida. A relação entre 

religião e sobrevivência é por demais clara para quem estuda a História do Brasil”. Essa 

religiosidade era, então, vivida nos espaços destinados a eles, as Irmandades ou Confrarias, 

presentes em gestos, ritos e outros sinais. 

Nesse sentido, compreendemos que o escravo encontrava refúgio para o trabalho 

forçado do dia-a-dia na religião, mas não o catolicismo “puro” a ele imposto, uma vez que se 

apropriava da religiosidade imposta pelo branco, transformando-a em uma forma de protesto 

social, ainda que velado (MIRA, 1983, p. 111). Consoante Borges (2005), os processos de 

interação com a cultura dominante fizeram com que os escravos assimilassem o cristianismo a 

seu modo, de acordo com suas necessidades, conservando-se, na medida do possível, fiéis às 

suas práticas culturais e religiosas primárias. 

E é dentro deste “[...] ambiente patriarcal dos tempos coloniais essencialmente 

hipócrita nas suas proposições [...]” (MIRA, 1983, p. 109), que se posiciona de maneira 

diferente frente o escravo católico, negro, pardo, crioulo ou outro, e diante do branco católico 
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não-escravo, que os negros e seus descendentes engendraram seu catolicismo, buscando nas 

associações maneiras de recuperar parte da despersonalização imposta pelo sistema escravista. 

 

2.2 A morte e os rituais fúnebres: breves incursões 

  

“A morte é um fato natural, assim como o nascimento, a sexualidade, o riso, 
a fome ou a sede, e, como tal, é transclassista. Diante dela todos os homens 
se igualam: sua foice é desferida indiscriminadamente, sem levar em 
consideração o status daqueles a quem escolhe; todos devem morrer, jovens 
e velhos, ateus e crentes, homens e mulheres, brancos e negros – sejam ricos 
ou pobres” (MARANHÃO, 1987, p. 20-21).  

 

Ou seja, “falar da morte é falar de nossa própria realidade como ser vivo. É a 

característica mais humana e cultural de nossa espécie” (COE, 2005, p. 1).  

Conforme expusemos em nossa introdução, falar de morte “[...] nos possibilita 

conhecer alguns fatores da vida diretamente a ela associados” (VIANA, 2008, p. 12). Neste 

tópico, discorreremos acerca das confluências entre vida, morte e cultura, com enfoque nos 

rituais de bem morrer, praticados por muitos com vistas a garantir um bom lugar no além-

mundo.  

Para tanto, iniciaremos nosso percurso na Idade Média, período de forte crença na 

ressurreição da carne, com esperanças no retorno físico da vida após a morte. Entendia-se a 

morte como um sono, em que os mortos dormiam aguardando o dia de seu Grande Despertar, 

momento de glorioso ressurgimento para a sociedade. Viver e morrer, nesse sentido, não eram 

coisas distintas e, assim, o morrer não atuava como fator de descontinuidade da vida, pois o 

cadáver não se opunha ao corpo vivo (RODRIGUES, 2000). 

Deste modo, entende-se que havia uma importante relação de proximidade entre vivos 

e mortos neste período, principalmente na Europa, consoante Tavares (2009). O autor pontua 

que “a morte era pública e o morrer em casa, próximo a familiares e amigos, era o essencial” 

(TAVARES, 2009, p. 2); entretanto, complementa Rodrigues (2000), que o morrer na Idade 

Média não era um acontecimento eminentemente religioso, e sim leigo, o qual foi ganhando 

traços religiosos em meados do séculos XVIII. 

Ainda que não fosse um episódio religioso, a morte na Idade Média perpassava rituais 

que garantiam ao falecido uma boa espera até o momento de seu Grande Despertar. Rodrigues 

(2000) expressa que a morte-padrão neste período era uma morte acompanhada, cujo 

enfermo, pressentindo sua partida, era rodeado por amigos, parentes, vizinhos e até animais, 

presidindo em casa a cerimônia de sua despedida. Isto implica a negação à morte repentina, 
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acidental, sem cerimônia. Estas mortes não anunciadas eram vistas como uma ruptura do 

corpo e da alma, representando a morte como o fim. 

Tavares (2009) expressa que a preocupação com uma boa morte estava presente em 

todas as civilizações, desde as mais antigas às modernas, e que constituía esse bem morrer a 

preparação prévia para a morte, o que justificava o repúdio à morte abrupta. Consoante o 

autor supracitado, “para se ter um ‘bem morrer’ era necessário prestar contas aos que 

continuavam em vida, e dar instruções de como seu corpo deveria ser tratado após a sua 

morte” (TAVARES, 2009, p. 10, grifo do autor), e uma morte repentina impossibilitaria o 

falecido de seguir o ritual padrão, que envolvia a presença de outras pessoas e o desígnio de 

instruções post-mortem. Viana (2008, p. 59) corrobora para essa assertiva, ao assegurar que 

“morrer repentinamente significava não estar devidamente preparado, o que significava não 

ter recebido o perdão dos pecados. Temia-se também a morte trágica, sem funeral e sepultura 

adequados”. 

Phillipe Ariès (2012), em sua obra História da morte no ocidente, pontua que, na 

primeira metade da Idade Média, o bem morrer seguia um ritual planejado, que começava 

pelo pressentimento do enfermo, seguido de um lamento discreto pela perda de sua vida. Em 

conjunto com o lamento, o moribundo pedia perdão por seus pecados, em tentativa de 

reparação por seus erros. Sua alma e corpo eram encomendados a Deus e o próprio enfermo 

escolhia sua sepultura. Antes de morrer, fazia-se necessário, ainda, a confissão da culpa. Após 

a morte, os familiares e amigos davam início às exéquias, cerimônias de honrarias fúnebres as 

quais pormenorizaremos posteriormente. Compunham as exéquias o luto, a absolvição dos 

pecados, o cortejo do corpo e seu enterro. 

Na segunda Idade Média, considerada por alguns autores como baixa Idade Média, 

surgem mudanças nas concepções e representações de morte vigentes, destoando, 

principalmente, das crenças do Ocidente. Caputo (2008) pontua que a transição do intermédio 

dos rituais em torno da morte para a Igreja envolvia grande incerteza e a aceitação de uma 

nova crença, uma vez que agora a ressurreição não estaria mais vinculada ao corpo físico. A 

morte deixava de ser vista como um sono profundo do qual os cristãos acordariam com a 

ressurreição de sua alma e de seu corpo, e o julgamento da alma passa a ser fator determinante 

em seu destino post-mortem, que poderia ser a “[...] descida ao inferno (no sofrimento eterno) 

ou a ascensão aos céus (na alegria eterna) e isso dependeria da conduta do moribundo antes da 

morte” (CAPUTO, 2008, p. 76). 
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 Essa transição da morte para os cuidados da Igreja trazia consigo novo simbolismo, 

uma vez que a morte deixava de ser vista como um acontecimento natural da vida e o novo 

foco consistia na salvação da alma e na preocupação com a vida no além-mundo. Cabia à 

Igreja Católica disseminar essa ideia de salvação das almas e essa salvação, de acordo com 

Carmo (2009), estava relacionada a serviços onerosos que garantiam uma boa passagem e a 

salvação eterna. 

 A principal diferença que podemos notar entre a concepção de morte anterior à 

influência da Igreja Católica e aquela que se consolidou após sua forte atuação é a de 

percepção de morte como fim do corpo enquanto matéria. No ideário cristão, a morte não é 

fim, pois há, também, a forte crença na ressurreição que levará à vida eterna, consoante Silva 

(2010). Entretanto, o corpo não mais se faria presente nessa ressurreição, apenas a alma, e 

para garantir sua salvação havia diversos ritos a serem seguidos para que nenhum cristão 

habitasse as profundezas do Inferno. Reis (1997, p. 96) pontua que “a morte não era então 

vista como o fim do corpo apenas, pois o morto seguia em espírito rumo a um outro mundo, a 

uma outra vida. Daí ela poder ser encarada até com júbilo”. 

 Na perspectiva do catolicismo, a morte é concebida como uma passagem, uma vez que 

o morto deixa este mundo para ressuscitar e viver a glória eterna no além-mundo. Tavares 

(2009) exprime que, por esse motivo, existem obrigações entre vivos e mortos, estando os 

mortos em um momento de liminaridade. Após preparar-se previamente para sua morte, cabe 

aos vivos a execução dos rituais de passagem, visando à passagem tranquila do morto, cujo 

espírito deverá seguir em direção ao seu destino final, a além-vida. As obrigações consistem 

nesse ponto: os que ficam devem cumprir o planejado daqueles que se foram. 

 O autor supracitado afirma que “para os católicos, a morte é uma passagem” 

(TAVARES, 2009, p. 2). A morte era, então, uma preocupação para os professantes da fé 

católica e, assim como acontecia quando os ritos ainda não eram fundamentados em preceitos 

religiosos, os enfermos deviam se preparar previamente para morrer, pois após sua morte seu 

destino dependeria de seu comportamento em vida e dos rituais de passagem e celebrações 

executados pelos vivos em prol de sua alma.  

 Assim, após falecimento de um cristão, dar inícios aos sufrágios era necessário para 

garantir sua eficácia, momento de responsabilidade e solidariedade dos que ficaram. 

Compunham esses sufrágios orações, jejuns, esmolas e missas, que “[...] serviriam não para a 

salvação, mas para sufragar penas purgatórias, fosse por meio da sua mitigação ou da 

liberação mais rápida delas. Tais práticas obtinham a absolvição dos pecados, diminuíam a 
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provação e afastavam, portanto, da condenação eterna” (RODRIGUES, 1997, p. 154). 

Compreendemos, então, que morrer “[...] implicava a execução de todo um ritual, que 

propiciava ao defunto uma passagem tranquila para o além, e aos vivos, uma segurança de 

que aquele não voltaria para perturbar-lhes o sossego”, consoante Silva (2012, p. 72). 

 Silva (2011, p. 8) pontua que os rituais são partes constitutivas de uma sociedade, 

conjunções construídas socialmente que “[...] dão sustentação e significado à vida, as ações se 

tornam reais na medida em que se tornam modelos”.  Assim, sendo a morte uma questão 

social, seus conceitos e os rituais que a circundam fazem parte de importantes aspectos de 

socialização, consoante Viana (2008), e, para além da proximidade com o sagrado, a 

preparação e a execução dos rituais permitiam recriar a consciência coletiva (GONZÁLES; 

BRANDÃO; IRARRÁZAVAL, 1993). 

 Os autores supracitados apontam que essa consciência coletiva, mediada pela cultura 

que envolve aquela comunidade, se faz presente, principalmente, na sequência 

falecimento/velório/enterro/ritos com os mortos. Diante do falecimento de um membro, a 

comunidade atua em prol de sua alma, que pode ser protetora ou perigosa, caso os rituais não 

sejam executados corretamente ou seja esquecida (GONZÁLES; BRANDÃO; 

IRARRÁZAVAL, 1993). Borges (2005, p. 171) expressa que “[...] os rituais fúnebres 

contribuíram para que os arcabouços das diversas culturas fossem ressignificando-se”. 

Destarte, observamos como as práticas mortuárias refletiam nos aspectos culturais de cada 

comunidade. 

 Quanto aos ritos fúnebres, Reis (1997) pontua que o primeiro a ser elaborado era 

aquele em que o moribundo organizava cuidadosamente a própria morte, o que incluía a 

escolha do local de sepultura, uma vez que temia-se a morte sem enterramento adequado. 

Almejava-se ser enterrado em solo sagrado, no interior das igrejas, pois ali os féis 

compareceriam para ouvir e assistir a missas e outras celebrações religiosas e, nessas visitas, 

as almas dos defuntos enterrados seriam recomendadas a Deus para salvação de seus pecados. 

Este tipo de enterro, denominado ad sanctos, em que a proximidade com santos e santas além 

de garantir a proteção tornava o próprio falecido um santo, assim como outros, será melhor 

discutido no tópico 3.3.9 deste trabalho, em que discorremos acerca dos locais de enterro e 

sepultamento nos quais foram inumados os falecidos exarados nos registros de óbito e 

sepultamento aqui analisados.  

Tavares (2009) apresenta outro aspecto desse ritual, que se baseava na prática de 

orações para proteção dos entes queridos, em especial para São José, padroeiro da boa morte 
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segundo os preceitos católicos, posto que, no momento de sua morte, estavam ao seu lado 

Jesus e Maria.  

 Em relação aos rituais práticos, Reis (1991) expressa que as primeiras providências 

eram preparar o falecido para seu velório, cuidando de seu corpo com cuidado para que sua 

alma não ficasse presa à terra, penando. Assim, cortavam-se o cabelo, a barba, as unhas do 

defunto e davam-lhe banho, que não podia tardar pois o cadáver enrijecia com o passar do 

tempo e a tarefa tornava-se árdua. Após o velório em ambiente doméstico, realizavam a 

encomendação da alma ao pároco e tratavam do funeral. Esses ritos descenderam daqueles 

realizados em Portugal e países da África, e expressa o autor que: 

 

Tanto africanos como portugueses eram minuciosos no cuidado com os 
mortos, banhando-os, cortando o cabelo, a barba e as unhas, vestindo-os com 
as melhores roupas ou com mortalhas ritualmente significativas. Em ambas 
as tradições aconteciam cerimônias de despedida, vigílias durante as quais se 
comia e bebia, com a presença de sacerdotes, familiares e membros da 
comunidade. Tanto na África como em Portugal, os vivos – e quanto maior o 
número destes melhor – muito podiam fazer pelos mortos, tornando sua 
passagem para o além mais segura, definitiva, até alegre, e assim 
defendendo-se de serem atormentados por suas almas penadas. Espíritos 
errantes de mortos circulavam tanto em terras portuguesas como africanas. 
Para protegerem-se e protegerem seus mortos desse infeliz destino, 
portugueses e africanos produziam elaborados funerais, o que os tonava mais 
próximos uns dos outros do que, por exemplo, os católicos dos protestantes, 
estes últimos adeptos de funerais ritualmente econômicos (REIS, 1991, p. 
90). 

 

 Acerca dos aspectos cristãos relacionados aos ritos fúnebres, Oliveira (2012) pontua 

que, segundo a crença do catolicismo, eles eram necessários para a salvação das almas dos 

cristãos e, uma vez executados, infalivelmente produziriam o resultado esperado. Eram estes, 

principalmente, os sacramentos, como batismo, a extrema unção e a confissão ou penitência, 

que têm o poder de perdoar os pecados (OLIVEIRA, 2012), como também a encomendação 

das almas, a solicitação de missas de corpo presente e o recebimento dos demais sufrágios que 

ordenava o Ritual Romano, livro litúrgico que compreendia todos os rituais a serem 

realizados pelos sacerdotes católicos e que será mais bem contextualizado no campo lexical 

rituais mortuários, tópico 3.3.6 deste trabalho, em que analisamos as lexias referentes a esses 

ritos. 

 Von Gennep (2011, p. 138) explicita a importância da prática dos rituais fúnebres e as 

consequências da não realização destes no parágrafo seguinte: 
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Os indivíduos para os quais não foram executados os ritos fúnebres, assim 
como as crianças não batizadas ou que não receberam nome, ou não foram 
iniciadas, são destinados a uma existência lamentável, sem poder jamais 
penetrar no mundo dos mortos nem se agregarem à sociedade aí constituída. 
São os mortos mais perigosos, porque desejariam reagregar-se ao mundo dos 
vivos, mas não podendo fazê-lo conduzem-se como estrangeiros hostis. Não 
dispõem dos meios de subsistência que os outros mortos encontram em seu 
mundo, e por conseguinte devem procurá-los à custa dos vivos. Além disso, 
estes mortos sem lar nem lugar sentem frequentemente um amargo desejo de 
vingança. Deste modo, os ritos dos funerais são ao mesmo tempo ritos 
utilitários de grande alcance, que ajudam a livrar os sobreviventes de 
inimigos eternos. 

  

 Desta forma, entendemos a relevância dos rituais, importantes para o povo, fossem 

eles vivos ou mortos, uma vez que atuavam como salvação para os mortos e conforto para os 

vivos (SILVA, 2012). Podemos, então, perceber que os ritos e a religião são indissociáveis 

nesse contexto e cumprem importante papel nas ações e construção do cotidiano da sociedade. 

Segundo Silva (2010, p. 41), “os rituais são sequências temporais de ações – humanas”.  

 

 2.2.1 Morte e escravidão 

  

 A morte é um ato inerente a todos os seres vivos. Entretanto, a condição sócio-jurídica 

que o falecido tinha enquanto vivo influencia em sua morte e, expõe Coe (2005, p. 2), que 

“quanto mais alta a posição social no mundo dos vivos, mais belo o ritual mortuário”. 

Combinato e Queiroz (2006, p. 211) corroboram para essa assertiva ao apontar que “apesar de 

a morte ser o destino de todas as pessoas indiscriminadamente, a duração da vida e a maneira 

de morrer são diferentes: dependem da classe socioeconômica em que a pessoa está inserida”. 

Viana (2008) pontua que pensar nas relações de morte de escravos, em especial no 

oitocentos, período em que a autora aborda em seu trabalho e abordamos também nesta 

dissertação, é pensar em questões econômicas, políticas, sociais e religiosas daquele período, 

bem como da complexidade em que viviam os escravizados no Brasil. Nesta seção, 

discutiremos brevemente acerca das relações entre morte e escravidão, uma vez que “a 

desigualdade do homem diante da vida não se traduz somente na desigualdade diante da 

morte, mas prolonga-se mesmo após o seu acontecimento” (MARANHÃO, 1987, p. 30). 

Mattoso (2003), em sua obra Ser Escravo no Brasil, apresenta que a expectativa de 

vida de um escravo que trabalhava em plantações, entre os séculos XVII e XVIII, era de 

apenas sete anos. Prevalecia a ideia de que o escravo morria jovem porque trabalhava demais; 
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entretanto, a autora associava as mortes precoces com as condições de trabalho às quais eram 

submetidos, especialmente, o clima do território brasileiro. A autora pontua que: 

 
No Nordeste, há calor e umidade durante o ano todo, e os saltos bruscos de 
temperatura são frequentes. [...] nessas regiões os escravos usam 
habitualmente roupas leves, de algodão. Capas e casacos são raros e os 
resfriados ligeiros, mal curados, fazem-se crônicos e provocam bronquites, 
anginas, pneumonias e tuberculose. No Centro, no Oeste e no Sul, o inverno 
é rigoroso, a temperatura cai facilmente abaixo de zero e não existe qualquer 
espécie de calefação na casa do senhor ou na senzala. Ocorre com frequência 
que os escravos não possuam cobertores e roupas de lã para se protegerem 
do frio (MATTOSO, 2003, p. 120). 

  

Além disso, Mattoso (2003) expressa que quando um escravo morria, o senhor 

raramente comunicava seu falecimento às autoridades competentes, podendo apenas substituí-

lo por um novo escravo recém-chegado, principalmente aqueles que entravam em território 

brasileiro por meio do tráfico clandestino e não eram registrados ou matriculados após 

adentrarem o Brasil.  

Contudo, essa prática não era aceita pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia, compilação de normas que serviam como primeira e principal legislação eclesiástica 

no Brasil Colonial, promulgadas por Dom Sebastião Monteiro da Vide (1853). Em seu texto, 

Vide (1853) expressa que os senhores não deveriam se esquecer de seus escravos em suas 

mortes, uma vez que haviam usufruído de seus serviços em vida. No Título LI, intitulado 

“Como se farão os sufragios aos que morrem ab intestado, aos menores e aos escravos”, 

(VIDE, 1853, p. 294), o autor pontua, no parágrafo 858:  

 
E porque é alheio da razão e piedade Christã, que os Senhores, que se 
servírão de seus escravos em vida, se esqueção delles em sua morte, lhes 
encommendamos muito, que pelas almas de seus escravos defuntos mandem 
dizer Missas, e pelo menos sejão obrigados a mandar dizer por cada um 
escravo, ou escrava que lhe morrer, sendo de quatorze annos para cima, a 
Missa de corpo presente, pela qual se dará a esmola costumada. 

 

No Título LIII (VIDE, 1853, p. 295), o autor disserta acerca dos locais de sepultura, 

visto que era costume pio, antigo e louvável da Igreja Católica sepultar seus cristãos dentro de 

suas matrizes, igrejas e capelas, pois estes eram lugares sagrados constantemente frequentados 

por outros cristãos, ainda vivos, para assistir missas, realizar orações e outras cerimônias 

divinas, e nestas visitas encomendavam a alma dos enterrados a Deus e rezavam por elas, com 

o intuito de livrá-las do purgatório.  
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No mesmo título, o autor pontua que algumas pessoas, esquecidas de sua humanidade, 

mandam enterrar seus escravos em campos e matos como se fossem animais, impedindo-os de 

receber os rituais post mortem e sepultura dignos. Vide (1853) aponta que, para aqueles que 

abandonassem o cadáver de seus escravos sem zelo algum, a pena seria de excomunhão e 

cinquenta cruzados, os quais seriam utilizados para o sufrágio do defunto, pois  

 
[...] nem-uma pessoa de qualquer estado, condição, e qualidade que seja, 
enterre, ou mande enterrar 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 deva negar (VIDE, 1853, p. 296). 

 

 Tais impedimentos negavam sepultura eclesiástica a: judeus; hereges; apóstatas da 

Santa Fé; blasfemos; suicidas, que não demonstrarem sinais de arrependimento; mortos em 

duelos, ainda que estejam arrependidos e confessados; que roubam e/ou violam igrejas; 

excomungados; infiéis; crianças não batizadas, entre outros.  

 Essa exigência da Igreja para que os senhores cuidassem da morte de seus escravos 

resultou no exposto por Rodrigues e Bravo (2012), que apresentam relatos de abandono de 

cadáveres de escravos na porta de igrejas, com o pedido de que fossem sepultados pelo amor 

de Deus, significando, neste contexto, gratuitamente, ou seja, sem que fossem pagas as 

eventuais exéquias à Igreja. Pontua Viana (2008, p. 69) que “o proprietário de escravos era 

responsável pela vida e morte de seu cativo”, embora os parágrafos acima evidenciem que 

nem todos senhores de escravos arcassem com tais responsabilidades. A autora expressa que 

certos senhores garantiam aos seus escravos os rituais funerários íntegros, com vistas a 

conduzir a alma do morto e garantir o afastamento dele do mundo dos vivos. Entretanto, estes 

não pensavam apenas na alma do escravo e sim em sua própria, pois “[...] zelar pelo bem 

morrer de um indivíduo, mesmo que este fosse escravo em vida, pode significar alguns pontos 

positivos na hora de sua própria morte” (VIANA, 2008, p. 66). 

 Como as apreensões sobre o morrer, e principalmente o bem morrer, perpassavam 

todas as classes sociais, consoante Silva (2012), cabia ao próprio escravizado organizar a 

própria morte, buscando, na maioria das vezes, auxílio nas Irmandades – companhias 

religiosas erigidas por fiéis para fins piedosos e/ou de caridade e adoração de um santo ou 

santa padroeiro. Algumas delas eram destinadas apenas aos homens pretos, como a de Nossa 

Senhora do Rosário, e, para além de propagar a crença católica aos negros africanos, os 

auxiliavam com o aprendizado da língua portuguesa, com seus batizados cristãos e, sobretudo, 

com os rituais de bem morrer (DUARTE-SILVA, 2013).  
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 Consoante Coe (2005), as práticas funerárias, em especial as mais suntuosas, 

ampliavam a dicotomia entre ricos e pobres. Com a falta de recursos para cumprir os desejos 

do falecido antes e após sua morte, as irmandades e confrarias religiosas prestavam 

assistência às exéquias, garantindo ao pobre as honras da Igreja, ainda que essas não 

atingissem a mesma pompa dos mais abastados. Acerca das Irmandades, estas serão 

novamente abordadas no tópico 3.3.8, em que analisamos as lexias pertencentes ao campo 

lexical associação a Irmandades. 

 Apesar do auxílio das irmandades na hora de sua morte, importa ressaltar que a 

condição sócio-jurídica se destacava mesmo em morte e após ela, uma vez que “o domínio 

senhorial facilmente percebido durante a vida do escravo, fica evidente nas entrelinhas dos 

assentos de óbito” (VIANA, 2008, p. 70). Isso pode ser observado nos registros de óbito e 

sepultamento inventariados para a composição do corpus deste trabalho, em que mesmo após 

a morte, o ex-escravo é assinalado como “escravo que foi de...”, expressão que os associavam 

ao seu passado de escravizado. Isto nos indica que: 

 
o tratamento que recebiam continuava sendo o mesmo dos escravos, ainda 
que, em vida, gozassem da liberdade adquirida. Assim, na morte e na vida de 
outrora escravizado sua condição pouco diferia e o registro de morte é o 
signo em que [...] se inscrevem as memórias da escravidão (DE PAULA; 
AMORIM, 2018, p. 268). 

 
 Estes registros invalidam, então, as tentativas de romperem os laços com a escravidão, 

em vida, dos ex-escravos e seus descendentes, que buscavam sua inserção naquela sociedade 

estratificada, ainda que recebessem todos os sacramentos (conforme ordenavam os ritos 

católicos), sua sepultura fosse ad sanctus (em território eclesiástico e próximo a um santo ou 

santa que lhe serviria de proteção e guia no além-mundo), recebesse boas vestimentas 

fúnebres e missas de corpo presente, além de tentarem assegurar o mesmo para seus 

familiares, fossem escravos ou ex-escravos (VIANA, 2008). 

 Desta forma, expressa Reis (1997, p. 127) que “embora as igrejas fossem o local ideal 

de enterro, havia entre elas e dentro delas uma geografia da morte que refletia hierarquias 

sociais e outras formas de segmentação coletiva”. Assim como em vida, em morte as 

hierarquias sociais se refletiam seguindo as condições sociais do morto e, consoante 

Rodrigues e Bravo (2012, p. 5), “[...] o corpo (parte interna da igreja) era o espaço onde eram 

enterrados indivíduos de maior prestígio e quanto mais importante, mais próximo do altar e 

consequentemente, segundo a crença da época, da salvação na vida eterna”. Restavam aos 

escravos, ex-escravos e pobres o adro, parte de menor prestígio, definida por Nunes (2008) 
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como “lugar aberto na frente ou ao redor das igrejas, de ordinário resguardado por muros 

baixos” e este espaço, ainda que pertencente ao solo sagrado, tornava-se mais propício a atos 

de profanação por encontrar-se na parte externa das igrejas.  

 Destarte, ainda que houvesse a possibilidade de ex-escravos e homens pobres se 

aproximarem dos indivíduos mais abastados da sociedade em seus sepultamentos ad sanctos, 

a morte também era vista como uma forma de distinção social e de reafirmação das relações 

de poder, posto que os mais ricos e/ou influentes se utilizavam dos ritos fúnebres para 

reafirmarem sua posição no topo da hierarquia social por meio de diferentes signos (VIANA, 

2008), a qual se dilatava para o além da morte. 
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PARTE III – O OLHAR LEXICAL: TEORIA E ANÁLISE 

 

Dedicamos a terceira parte deste trabalho ao aporte teórico que nos embasa para a 

realização desta pesquisa, no que tange aos aspectos lexicológicos. Sendo assim, o primeiro 

tópico destina-se a abordar, de maneira geral, os conceitos propostos por estudiosos de 

ciências do léxico por nós utilizados, como Biderman (1987; 2001), Vilela (1979), Xavier 

(2012), entre outros. Na segunda seção, apresentamos a teoria dos campos lexicais, 

embasando-nos em autores como Geckeler (1976) e Coseriu (1977), uma vez que as lexias 

selecionadas para análise encontram-se dividas em campos e optamos por essa divisão pois, 

ao fracionar e categorizar os itens, obtemos uma maior compreensão do corpus. 

Nos tópicos seguintes, apresentamos os Índices de Frequência e Ocorrência elaborados 

a partir dos dados coletados nos livros de registro de óbito e sepultamento, divididos por livro, 

seguidos de breves considerações acerca dos Índices, com vistas a apresentar os dados 

quantitativamente. Neste ponto, importa salientar que este estudo não possui o objetivo de 

analisar os itens lexicais inventariados do ponto de vista morfofonológico ou 

codicológico/paleográfico. É nosso intento analisá-los sob a ótica lexicultural e assim 

estabelecer uma relação entre as lexias e o contexto histórico-cultural do período em que 

foram redigidas. 

Em seguida, apresentamos os 11 (onze) campos lexicais, denominados: condição 

sócio-jurídica; características; causa mortis; morte; rituais mortuários; sacramentos; 

associação a Irmandades; enterro/sepultamento; território; profissão/ocupação; limitações 

físicas e mentais. Nestes tópicos, fazemos a relação de cada uma das lexias com o campo ao 

qual pertence e com outros possíveis campos relacionados. A apresentação se dará em 

formato de quadro, contendo os itens lexicais e suas respectivas abonações, com a indicação 

do fólio em que esta se localiza. Acerca dos significados semânticos das lexias inventariadas, 

apoiamo-nos nos seguintes dicionários: Bluteau (1712-1728), Moraes Silva (1813), Silva 

Pinto (1832) e Houaiss (2009). Como referências historiográficas, baseamo-nos em Mattoso 

(2003), Libby e Paiva (2005), Barros (2014) e outros. 

 

3.1 Dos estudos lexicais: recortes teóricos 

 

 Neste tópico, dissertaremos brevemente acerca dos estudos linguísticos, culturais e 

lexicais que embasaram esta pesquisa. Para tanto, iniciaremos nosso percurso discutindo o 
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conceito de língua, o que se estenderá a linguagem, sua relação intrínseca com a cultura, para 

então abordarmos o léxico e seus conceitos, como palavra, vocabulário, lexema, lexias e seus 

subtipos. 

 Saussure (1970) define a língua como um sistema e um mecanismo complexo, a qual 

só pode ser compreendida pela reflexão. A língua, para o autor, possui um caráter de fixidez 

por estar ligada à coletividade e ao tempo, fenômenos inseparáveis. Sua natureza é, então, 

social, sendo necessária a existência de uma massa falante para que ela, também, exista. Ou 

seja, a língua não existe fora do fato social. Sendo ela um fato social, “[...] nenhuma 

sociedade conhece nem conheceu jamais a língua de outro modo que não fôsse como um 

produto herdado de gerações anteriores e que cumpre receber como tal” (SAUSSURE, 1970, 

p. 86). Destarte, a língua sempre aparecerá, não importa a quanto tempo remontemos, como 

uma herança de outra época precedente. 

 Benveniste (1976) e Pottier, Audubert e Pais (1973) ratificam o exposto por Saussure, 

ao determinarem que a língua é um sistema, um conjunto sistemático de signos linguísticos. 

Esse sistema é, segundo Coelho (2008), “[...] um todo organizado, coeso e integrado, cujos 

subsistemas que lhe constituem a totalidade se interrelacionam, se interagem, se 

interdependem e se pressupõem”. É a partir da combinação dos signos, de suas possibilidades 

combinatórias, que a língua se organiza internamente e funciona, então, como sistema de 

intercomunicação entre pessoas (COELHO, 2006). 

 Referimo-nos a signo para tratar de língua. Saussure (1970) define signo como uma 

entidade psíquica de duas faces, composta por conceito e imagem acústica. Assim sendo, 

 
O signo lingüístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e 
uma imagem acústica. Esta não é o material, coisa puramente física, mas a 
impressão (empreinte) psíquica dêsse som, a representação que dêle nos dá o 
testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se chegarmos a 
chamá-la ‘material’, é sòmente neste sentido, e por oposição ao outro têrmo 

da associação, o conceito, geralmente mais abstrato (SAUSSURE, 1970, p. 
80), 

 

 Esses dois elementos, conceito e imagem acústica, são interdependentes e um reclama 

o outro. Entretando, Saussure (1970) propõe que nos utilizemos dos termos significado e 

significante para referimo-nos a eles, respectivamente. Estes dois fenômenos são unidos de 

maneira arbitrária, ou seja, o signo linguístico é arbitrário, pois resulta da associação de um 

significante com um significado. 

 Para Vilela (1997), a língua é um elemento genuíno que une sociedade e comunidade, 

sendo esta a comunidade linguística. Sociedade e língua constantemente se intervêm, se 
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fazem e refazem, e é por meio da língua que a sociedade se refrata e significa. Corroborando 

para esta assertiva, Biderman (2001) pontua que a língua é um fenômeno social, um 

patrimônio social que preexiste aos indivíduos de uma dada comunidade, utilizada para 

classificar uma realidade heterogênea, compondo, assim, uma herança social, como a cultura 

e a estrutura da sociedade.  

 Fiorin (2013) apresenta a língua como um sistema de signos específicos utilizados por 

membros de uma comunidade como forma de interpretação da realidade. Sendo assim, a 

língua é uma forma de categorizar o mundo e de interpretá-lo. Entretanto, o autor expressa 

que “não há uma homologia entre a ordem da língua e a ordem do mundo” (FIORIN, 2013, p. 

17), uma vez que a língua é utilizada para exprimir diferentes modos de se ver a realidade e 

até mesmo criar novas realidades e mundos não existentes.  

 Sendo dentro da língua e pela língua que indivíduo e sociedade se determinam 

mutuamente, as atitudes sociais relativas à língua são fatores condicionantes da linguagem 

(BENVENISTE, 1976; BIDERMAN, 2001). Portanto, partimos para o conceito de 

linguagem, definido por Fiorin (2013, p. 13) como “[...] a capacidade específica da espécie 

humana de se comunicar por meio de signos”.  

 Percebemos, então, que para o autor a linguagem é um meio de comunicação humana, 

sendo a comunicação uma necessidade natural dessa espécie. Entretanto, ainda que seja uma 

necessidade natural ela não se manifesta de maneira natural e Fiorin (2013) ressalta que a 

linguagem deve ser aprendida. O homem carrega em si o traço genético que o torna apto para 

se comunicar por meio da linguagem, contudo, necessita do processo de aprendizagem, que é 

cultural. 

 Em decorrência da íntima ligação da linguagem com o processo cultural, Petter (2002, 

p. 11) exprime que “[...] não há sociedade sem linguagem, não há sociedade sem 

comunicação”. Benveniste (1976) também discorre acerca dessa interrelação entre linguagem 

e sociedade ao dizer que a linguagem se realiza sempre dentro de uma língua e de uma 

sociedade, de maneira inseparável, posto que uma não se concebe sem a outra.  

 Para o autor, a linguagem é definida como faculdade humana, característica universal 

e imutável do homem (BENVENISTE, 1976). Assim como pontuou Fiorin (2013), 

Benveniste (1976) também a caracteriza como meio de comunicação, e é a partir dela que se 

reproduz a realidade. Isto é, a partir da linguagem o discurso e o diálogo ganham dupla 

função: “para o locutor, representa a realidade; para o ouvinte, recria a realidade. Isso faz da 

linguagem o próprio instrumento da comunicação intersubjetiva” (BENVENISTE, 1976, p. 
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26). A linguagem é, então, uma maneira de se perceber o mundo e de se conhecer o homem 

(FIORIN, 2013).  

 Pensando a íntima relação da linguagem com o processo cultural, discutiremos 

brevemente alguns conceitos de cultura e como ela se relaciona com o léxico de uma língua, 

uma vez que “[...] cultura é o legado comum de toda a humanidade” (SANTOS, 2006, s/p). 

 Benveniste (1976) define a cultura como uma multidão de noções e de prescrições 

inerente à sociedade dos homens, independentemente do nível de civilização. É, pois, um 

fenômeno inteiramente simbólico, formado por representações complexas, organizadas por 

um código de relações e de valores, sendo eles: tradições, religião, leis, política, ética, artes. A 

cultura é assimilada por intermédio da língua, e por esse fenômeno o homem a perpetua e/ou 

transforma. O autor pontua ainda que, assim como há uma diversidade de línguas, há também 

uma diversidade de culturas e de símbolos que a compõem. “É definitivamente o símbolo que 

prende esse elo vivo entre o homem, a língua e a cultura” (BENVENISTE, 1976, p. 32). 

 A cultura também pode ser definida como tudo o que caracteriza a existência social de 

um povo, de uma nação ou de grupos no interior de uma sociedade, como estabelece Santos 

(2006). Ademais, o autor refere-se à cultura como o conhecimento, às ideias e as crenças de 

uma determinada comunidade e a maneira como eles existem na vida social. Neste caso, “[...] 

a cultura diz respeito a uma esfera, a um domínio, da vida social” (SANTOS, 2006, s/p). 

 Caldas (2008) apresenta a cultura como sendo um sistema de comunicação, cuja 

interpretação se difere em decorrência das classes sociais distintas das quais os sujeitos fazem 

parte em uma comunidade e que formam o todo dentro de um sistema social. Sendo a cultura 

um sistema de comunicação e a língua, como anteriormente citado, um sistema, a língua é 

compreendida por Borba (2006) como um espelho da cultura, enquanto o léxico é definido 

pelo autor como o repositório das manifestações culturais. Sendo assim, “[...] é o léxico que 

fisionomiza a cultura” (BORBA, 2006, p. 81). 

Abbade (2008, p. 716) afirma que “estudar o léxico de uma língua é enveredar pela 

história, costumes, hábitos e estrutura de um povo, partindo-se de suas lexias. É mergulhar na 

vida de um povo em um determinado período da história, através do seu léxico”. Ou seja, é no 

léxico que encontramos preciosas informações históricas e culturais de um povo, em especial 

se é feito um recorte temporal, como é o caso de nosso estudo, Goiás no período oitocentista. 

 Corroborando com essa assertiva, Xavier (2012, p. 470) pontua que “[...] o léxico está 

prenhe de informações históricas das civilizações presentes em textos orais e/ou escritos, haja 

vista que ele é o responsável pela representação do real na língua, intermediando, assim, a 
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relação do homem com o seu meio”, carregando, assim, importantes traços sociais e culturais 

daqueles do qual provém.  

Rey-Debove e Morais (1984) definem o léxico como o conjunto das unidades 

submetidas à gramática de uma língua, a qual, a partir dessa junção, gera produção 

(codificação) e compreensão (descodificação) das frases daquela determinada língua. Para os 

autores, o léxico é um conjunto de unidades codificadas significativas, também chamadas de 

signos. O léxico pode ser definido, também, como o conjunto das palavras fundamentais e 

ideais de uma língua, por meio dos quais os membros de uma comunidade linguísticas se 

comunicam entre si, como faz Vilela (1997). Para além, o autor o define como sendo o geral, 

o social e o essencial, a codificação de um saber partilhado e pontua que sua constituição está 

relacionada a aspectos econômicos, culturais e históricos.  

Para Borba (2006), é o léxico que faz a conexão entre língua e realidade. Sendo assim, 

o léxico é definido como o conjunto de representações da realidade, como aquilo que constitui 

sua substância. Esse léxico é vulnerável, influenciável, complexo, instável e aberto, sujeito a 

mudanças que advêm das relações sociais, uma vez que “[...] cada comunidade tem uma 

maneira peculiar de representar o mundo, tem uma visão de mundo, ou seja, uma 

interpretação sui-generis da realidade extralingüística” (BORBA, 2006, p. 83). 

Vilela (1994) pontua que a dinamicidade do léxico resulta de elementos e 

condicionamentos socioculturais da comunidade na qual está inserido e é dinâmico “[...] 

porque é o elemento mais directamente chamado a configurar linguisticamente o que há de 

novo, e por isso é nele que se reflectem mais clara e imediatamente todas as mudanças ou 

inovações políticas, económicas, sociais, culturais ou científicas” (VILELA, 1994, 14). Sendo 

o léxico o fruto do saber partilhado que existe na consciência dos falantes de uma 

comunidade, o repositório do saber linguístico daquela comunidade e, ainda, a janela através 

da qual aqueles veem o mundo, seria a necessidade de comunicação e expressão dos falantes a 

força elementar para as mudanças que se manifestam no léxico. 

Biderman (2001, p. 12) também nos apresenta o léxico como “um sistema aberto com 

permanente possibilidade de ampliação, à medida que avança o conhecimento, quer se 

considere o ângulo individual do falante da língua, quer se considere o ângulo coletivo da 

comunidade lingüística”. Nessa perspectiva, o léxico é caracterizado como um vasto universo 

de limites imprecisos e indefinidos, pois abrange todo o universo da significação, o 

conhecimento e a experiência cultural acumulada de uma sociedade. A autora pontua, então, 
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que só há uma maneira de a dinamicidade de um sistema lexical cessar e este se cristalizar: a 

morte da língua (BIDERMAN, 2001, p. 203). 

 Depreendemos, pois, que o léxico de uma língua não é um todo homogêneo, sendo 

constituído por aquilo que Vilela (1997) nomeia de diassistema e apresenta como a junção das 

palavras de todos os dias com aquelas dos especialistas, das palavras da língua falada com as 

palavras da língua escrita, das palavras consideradas ‘velhas’ com arcaísmos e neologismos. E 

dessa junção, permeada continuamente pela cultura, podemos constatar que “o léxico de uma 

língua natural pode ser identificado com o patrimônio vocabular de uma dada comunidade 

lingüística que tem uma história” (BIDERMAN, 1987, p. 83). 

 Sobre as partes constituintes do léxico de uma língua, Biderman (1996) estabelece as 

seguintes nomeações e definições:  

 
[...] léxico é o conjunto abstrato das unidades lexicais da língua; vocabulário 
é o conjunto das realizações discursivas dessas mesmas unidades. No plano 
das realizações discursivas qualquer seqüência significativa será chamada 
indiferente e imprecisamente de palavra ou vocábulo. A unidade 
denominativa para um conjunto de formas flexionadas que compõem um 
paradigma será denominada lexema/lema. Lema é também a entrada 
canónica nos dicionários da língua em questão (BIDERMAN, 1996, p. 32-
33, grifos da autora). 

 

 É, então, no vocabulário que se veiculam as significações a partir das quais se 

concretiza a comunicação linguística, por meio do léxico e das palavras lexicais que o 

integram. Em decorrência das constantes mudanças sociais e culturais, podem-se perceber 

alterações nos usos vocabulares, o que demonstra que o vocabulário de uma língua se renova 

com grande velocidade (BIDERMAN,1996; 1998; 2001). Dessas renovações, depreende-se 

que o vocabulário de cada indivíduo que compõe a comunidade falante se constitui pelas suas 

experiências e vivências na coletividade, mas é, também, único, construído tanto pela 

quantidade de palavras conhecidas quanto pela natureza dessas palavras, como expressam 

Rey-Debove e Morais (1984). 

A palavra pode ser definida como unidade básica da lexicologia, como nos apresenta 

Andrade (2010). Contudo, a autora pontua acerca da inconsistência e dificuldade de definição 

do termo. Podemos caracterizar palavra “[...] como uma unidade entre dois espaços em 

branco, mas tal concepção encontra ressalvas, que incidem na distinção entre unidade fonética 

e unidade gráfica, no problema da polissemia e nas particularidades sintagmáticas de cada 

língua” (ANDRADE, 2010, p. 113), noção esta que não contemplaria o rigor científico 

necessário.  
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 Biderman (1996; 2001) expressa que o termo palavra atua como elemento não 

específico na linguagem comum, uma vez que qualquer falante de um determinado idioma 

pode compreender seu designatum sem problemas. Entretanto, não há consenso entre 

linguistas para definir e delimitar com precisão o termo, ainda que a teoria gramatical clássica 

tenha estabelecido a palavra como unidade operacional básica. Desta forma, “[...] o conceito 

de palavra não pode ter um valor absoluto” (BIDERMAN, 2001, p. 114).  

 Ainda que Pottier, Audubert e Pais (1973) tenham definido o vocábulo como a 

unidade construída pelo mínimo combinatório imposto pela tipologia de uma determinada 

língua, seus limites são imprecisos como os de palavra. Por este motivo, afirma Biderman 

(2001, p. 169, grifos da autora) que “termos como palavra e vocábulo da linguagem comum 

se prestam a equívocos e imprecisões. Por essas razões os lingüistas cunharam o termo lexema 

para designar a unidade léxica abstrata em língua”. 

 Vilela (1994; 1997) define o termo lexema como sendo a unidade léxica portadora de 

significado objetivo, que aparece na forma de entrada em um dicionário. O léxico de uma 

língua é, então, constituído por lexemas de valor lexical e lexemas de valor gramatical, sendo, 

respectivamente, as palavras plenas e as palavras gramaticais, também conhecidas como 

vocábulos-morfemas ou gramemas (BIDERMAN, 1996). No ato de uso no discurso, esses 

lexemas se apresentam ora em formas fixas, ora em formas variáveis. Assim, quando estão 

empregados no discurso, passam a receber o nome de lexia, como expressa Biderman (2001). 

Segundo a autora,  

 
[...] o termo lexia, proposto por Pottier, é bastante útil, sobretudo por ser um 
termo técnico, e não correr o risco de ser maculado com as conotações 
discursivas, que podem gerar a ambigüidade encontrada em palavra e/ou 
vocábulo. Assim, no plano da língua, o termo lexema refere a unidade 
abstrata do léxico. As manifestações discursivas dos lexemas devem ser 
referidas tecnicamente como lexias (BIDERMAN, 1996, p. 33). 

 

 Rey-Debove e Morais (1984) definem lexia como as palavras complexas, enquanto 

Pottier, Audubert e Pais (1973) a definem como a unidade lexical memorizada pelo locutor 

que não a constrói no momento de fala e sim a resgata de uma memória lexical adquirida 

previamente.  

Os registros das lexias enquanto componentes do léxico da língua podem ser feitos da 

seguinte da maneira: lexia simples, grafada com um único segmento, como árvore, saiu, 

entre, agora; lexia composta, formada por duas ou mais unidades lexicais, como em primeiro-

ministro, mata-burro, guarda-chuva, mata-borrão, guarda-roupa; lexia complexa (ou lexia 
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complexa estável), grafada como uma sequência de unidades que correspondem a um único 

referente, como à punhaladas, ponte levadiça, estado de sítio, mesa-redonda, recém-nascido, 

mortalidade infantil, uma estação espacial, Cidade Universitária; lexia textual, quando se 

constitui de um enunciado completo ou até mesmo de um texto, como no segmento: quem 

tudo quer, tudo perde (POTTIER; AUDUBERT; PAIS, 1973; BIDERMAN, 1996; 2001). 

Para a composição do Índice de Frequência e Ocorrência de nosso trabalho, 

apresentado nas seções que seguem, arrolamos as lexias presentes nos registros de óbito e 

sepultamento, uma vez que estas estavam em uso pleno no discurso, e respeitamos a maneira 

em que foram empregadas nos documentos. Quanto à construção estrutural do Índice, 

primeiramente apresentamo-las enquanto lexemas, pois funcionam como entradas em um 

dicionário.  

  

3.1.1 Os campos lexicais 

  

Conforme expresso anteriormente, separamos os dados inventariados dos manuscritos 

em campos lexicais, fundamentando-nos, principalmente, nas concepções apresentadas por 

Coseriu (1977).  Tais dados serão apresentados nos tópicos seguintes, 3.2 a 3.2.4, seguidos de 

sua análise, nas quais apresentaremos com minúcia cada campo elaborado. Optamos por essa 

divisão uma vez que fracionar e categorizar os itens lexicais selecionados para a análise nos 

permite maior compreensibilidade de suas definições. 

Biderman (1996) expressa que o léxico desempenha importante papel na comunicação 

linguística entre seres humanos, pois nela se baseia grande parte da veiculação de 

significados. Tal léxico está associado ao conhecimento e se forma e se amplia a partir do 

processo de nomeação das coisas, seja este em qualquer língua, processo que resulta de 

operação perceptiva e cognitiva. Na medida em que o falante adquire o léxico de uma língua, 

a autora pontua que este se estrutura ordenada e logicamente, conforme trecho abaixo: 

 
Suponho que o cérebro organiza uma estruturação dos lexemas de grande 
funcionalidade para que, em milésimos de segundo, possa recuperar não só o 
significado de uma palavra, mas também todas as suas características 
gramaticais e os usos que lhe são adequados conforme o contexto do 
discurso, o tipo de discurso, a situação momentânea e o registro lingüístico 
requerido pela situação, pelo interlocutor e pelo assunto. Daí a necessidade 
absoluta de ordenação lógica do léxico: caso contrário, o indivíduo jamais 
poderia recuperar na sua memória um lexema específico para uma sentença 
particular que quer construir, ou que ouviu ou leu e deve decodificar. Em 
função desta necessidade e da configuração do patrimônio lingüístico 
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herdado, o léxico se estrutura segundo padrões hierárquicos e sistemáticos. 
(BIDERMAN, 1987, p. 83-84) 

 
 A autora complementa a noção de organização lexical retromencionada, ao expressar 

que: 

 
[...] o léxico se estrutura de tal forma que permita a recuperação muito 
rápida, instantânea mesmo, das palavras que o integram. Com certeza, uma 
das propriedades constitutivas da unidade lexical, e que possibilitam a sua 
recuperação no acervo da memória, é a freqüência da palavra. (BIDERMAN, 
1996, p. 28) 

 

Desta forma, podemos compreender que a noção de campo lexical é inerente à 

aquisição lexical humana, ainda que não seja definida desta maneira pela autora supra. 

O estudo dos campos lexicais tem parte de suas raízes nos estudos estruturalistas da 

língua, fundamentados na noção de valor do signo linguístico, uma vez que Saussure define 

(2006, p. 135) que “[...] valor de qualquer termo que seja está determinado por aquilo que o 

rodeia”. Essa ideia de que a atribuição de valor se dá pelo entorno também aparece na teoria 

dos campos, em cujo um campo se relaciona ou se oposiciona a outro em decorrência desses 

valores. 

Atribui-se a Coseriu (1977) a teoria geral dos campos lexicais. Entretanto, Coseriu 

(1977) dedicou-se a ampliar a teoria dos campos linguísticos, anteriormente propostas por 

Jost Trier e Leo Weisberg. Cita Vilela (1979) que Trier particularizava as palavras de uma 

língua como conjunto de domínios parciais, campos hierárquicos e articulados entre si dentro 

de um sistema estrutural maior. Weisberg, seu sucessor, aborda o campo linguístico como 

uma articulação orgânica, resultante da totalidade de signos linguísticos que compõem a 

língua materna (GECKELER, 1976). Ambos autores teorizaram os conceitos que 

posteriormente viriam a ser conhecidos como teoria dos campos lexicais, contudo, sem 

elaborar um método prático para sua aplicação. 

Coseriu (1977), então, dá continuidade aos estudos prévios e, para o autor, o acervo 

lexical de uma língua é formado por domínios parciais, os chamados campos lexicais, 

compostos por unidades individuais, denominadas lexemas. Desta forma, o léxico se estrutura 

por sua expressão, por seu significado e por sua relação, e tais estruturas podem ser 

sintagmáticas ou paradigmáticas. Dentro das estruturas paradigmáticas da língua, temos a 

definição de campo lexical, exposta pelo autor como:  

 
[...] uma estrutura paradigmática primária do léxico; ainda mais: é nesse 
domínio a estrutura paradigmática por excelência. Ele pode ser definido 



315 
 

como um ‘paradigma composto por unidades de conteúdo lexical 

(<<lexemas>>) que distribuem uma zona de significado contínuo comum e 
estão em oposição imediata entre si’. (COSERIU, 1977, p. 210, tradução 

nossa e grifos do autor)89 
 

Essa teoria, proposta por Coseriu (1977), estabelece os campos a partir de uma 

oposição simples entre as lexias que o compõem e delimita-os quando essa oposição 

ultrapassa o valor lexical, modificando os traços distintivos daquele campo e demandando 

uma oposição de ordem maior, ou seja, campos lexicais distintos. Destarte, “as relações 

internas de um campo léxico enquanto estruturas de conteúdo são determinadas pelas 

oposições semânticas em que funcionam” (ABBADE, 2011, p. 1337). Essas relações internas 

fundamentam-se em classificações de oposições lexemáticas que, segundo a autora 

supracitada, são importante critério na tipologia dos campos. Ou seja, formam o campo 

lexical o conjunto dos lexemas que compartilham da mesma identidade, porém, apresentem 

traços distintivos que se comprovem em suas oposições semânticas (COSERIU, 1977). 

Desta forma, para atribuirmos os lexemas a seus respectivos campos lexicais, faz-se 

necessário compreender o contexto no qual encontram-se utilizados. Pontua Pires (2015, p. 

189) que “[...] é essencial que se analise o contexto e a maneira em que as lexias estão 

dispostas em um discurso para que seja possível atribuir significado ao significante”, e assim 

podemos distribuí-las em campos lexicais formados, seja por oposição ou por semelhança 

entre elas. Entretanto, importa ressaltar que uma mesma lexia pode apresentar inúmeros 

sentidos, conforme o discurso em que está empregada, o que a conduz a mais de um campo 

lexical ao mesmo tempo.  

Consoante Coseriu (1977), as partes componentes de um campo lexical são: os 

lexemas, definidos como as unidades lexicais no plano das abstrações, que consiste na 

expressão de um conteúdo como palavra; o arquilexema, sendo este a unidade lexical que 

engloba todo o conteúdo do campo, agindo como ponto em comum de todos os lexemas que o 

compõem; e os semas, caracterizados como os traços distintivos mínimos dos lexemas. Xavier 

(2012) complementa como conceito fundamental para o estudo dos campos lexicais as noções 

de: paradigma, definida como a relação de oposição entre os lexemas no eixo de seleção da 

língua; e dimensão, o critério que fundamenta a distinção funcional entre os conteúdos. 

 
89El campo léxico es una estructura paradigmática primaria del léxico; más aún: es, en este dominio, la estructura 

paradigmática por excelencia. Puede definirse como ‘paradigma constituido por unidades léxicas de contenido 

(<<lexemas>>) que se reparten una zona de significación continua común y se encuentran en oposición 
inmediata unas con otras’ (COSERIU, 1977, p. 210). 
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Para além destes conceitos, importa destacar as noções de macrocampo e microcampo. 

Esses conceitos foram primariamente elaborados por Trier (apud ABBADE, 2009, p. 39, 

grifos da autora) que define “o macrocampo como um campo superior com totalidade 

articulada composto por uma soma de lexias organizadas que farão parte dos campos 

inferiores, os microcampos”. Assim, um campo lexical pode estar inserido em outro, o que 

nos indica que as relações de oposição, além de ocorrerem entre campos, podem ocorrer entre 

um campo e um único lexema. Já dentro dos campos lexicais, a oposição se dá entre as 

próprias lexias que o compõem (ABBADE, 2009). Como bem expressa Xavier (2012, p. 485), 

“[...] não há uma separação clara entre os campos, que podem se sobrepor e se entrecruzar, 

assim como ocorre com alguns lexemas e arquilexemas”. 

 Quanto à construção dos campos por oposição, Abbade (2009) indica que pode ocorrer 

por duas maneiras: por oposição privativa, em que são formados por conteúdo distintivo; ou 

por oposição gradual, em que são formados por aproximação de significado. Contudo, pontua 

Jeronimo (2014, p. 65) que: 

 
[...] a estruturação de um campo lexical não se resume unicamente em 
definir as redes formais de oposição dele constitutivas, pois inevitavelmente 
a realidade extralinguística também será um fator a ser considerado [...] deve 
haver uma lógica entre as lexias ao estruturarmos um campo lexical e esta 
lógica não se dá de maneira totalmente arbitrária e alheia aos aspectos 
exteriores à língua. 

 

 Ou seja, para além das relações de oposição, ainda que muito necessárias para a 

elaboração dos campos, sua estruturação deve ir além dos aspectos linguísticos. Jesus e 

Abbade (2011, p. 1) corroboram para essa assertiva e expressam que:  

 
Na estruturação da teoria dos campos lexicais, há uma necessidade de 
trabalhar a lexia no contexto para resgatar a história de um povo, seu modo 
de agir e pensar. A lexia é uma palavra carregada de significação social, 
sendo externa e referencial. Ela é fruto das relações do indivíduo com o 
outro e com o mundo. Nessa relação, o léxico é a relíquia que deslumbra os 
olhos dos pesquisadores, pois a partir dele, é possível trilhar pelo mapa 
genético da identidade cultural desse povo. Delimitar o significado de uma 
lexia, sem observar o contexto em que é usada, se torna uma compreensão 
tortuosa de ver o mundo.  

 

 Destarte, compreendemos a relevância dos campos lexicais para além do linguístico, 

uma vez que estes revelam importantes aspectos econômicos, históricos, sociais e culturais da 

Capitania goiana nos oitocentos, período em que foram exarados os registros de óbito e 



317 
 

sepultamento a partir dos quais se compõe o corpus de análise deste trabalho, sobre o qual 

será aplicada a teoria dos campos lexicais. 

 

3.2 Apresentação dos dados: Índices de Frequência e Ocorrência 

 

Consta, nesta seção, os Índices de Frequência e Ocorrência das lexias arroladas para 

análise, inventariadas após leitura acurada dos 461 (quatrocentos e sessenta e um) registros de 

óbito e sepultamento, editados semidiplomaticamente e apresentados em conjunto com suas 

edições fac-similares no primeiro capítulo.  

Selecionamos para a composição dos Índices as lexias conforme estão apresentadas 

nos documentos, mantendo suas formas no estado da língua em que foram registradas, suas 

formas gráficas, acentuações e traços de escrita do período em que foram produzidas, entre os 

anos de 1836 e 1876, no interior do território que hoje forma o estado de Goiás. 

Estes Índices se baseiam no modelo publicado por Megale e Toledo Neto (2005), em 

sua obra Por minha letra e sinal: documentos do ouro do século XVII, e suas estruturas se dão 

da seguinte maneira: apresentamos as lexias em ordem alfabética, grafadas em negrito (e, nos 

casos em que a forma atual não corresponde a grafias encontradas nos manuscritos, estas são 

apresentadas entre colchetes); seguem-se suas respectivas informações gramaticais, 

abreviadas e grafadas em itálico. Posteriormente, a quantidade de vezes em que se repetem no 

decorrer das edições semidiplomáticas, em numerais arábicos marcados entre parênteses. Por 

fim, diferenciaremos as diferentes formas em que uma mesma lexia é encontrada em nosso 

corpus de análise, respeitando suas flexões. Faz-se mister ressaltar que o levantamento das 

lexias componentes do Índice de Frequência e Ocorrência será realizado manualmente, sem o 

uso de ferramentas computacionais, uma vez que ainda não localizamos softwares que façam 

a leitura correta dos manuscritos com base na edição semidiplomática.  

Apresentamos, a título de exemplo, uma lexia componente do Índice de Frequência e 

Ocorrência de Santa Luzia, Livro de Registros de Óbito 01, sendo V90. a abreviação de verbo 

e pret. perf. ind. de pretérito perfeito do indicativo: 

 

Sepultar V. (2) pret. perf. ind. Sepultou (2) 52r., 155r.; 

 

 
90Neste caso, optamos por utilizar a abreviação V. em maiúsculo para verbo para distingui-la de v., em 

minúsculo, utilizada para verso. 
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As abreviações das classes gramaticais encontradas nos Índices de Frequência e 

Ocorrência são as seguintes: adj. para adjetivo, sendo adj. m. para adjetivo masculino, adj. f. 

para adjetivo feminino, adj. m. pl. para adjetivo masculino plural e adj. pl. para adjetivo de 

dois gêneros plural; s. para substantivo, sendo s. m. para substantivo masculino, s. f. para 

substantivo feminino, s. m. pl. para substantivo masculino plural e s. f. pl. para substantivo 

feminino plural; adv. para advérbio; loc. para locução e loc. adj. para locução adjetiva; V. para 

verbo, sendo V. inf. verbo no infinitivo, pret. perf. ind. no pretérito perfeito do indicativo, 

pret. mais que perf. ind. para pretérito mais que perfeito do indicativo, pres. ind. para presente 

do indicativo e exp. V. para expressão verbal.  

 Neste ponto, faz-se mister ressaltar que o levantamento das lexias que compõem o 

Índice abaixo apresentado foi realizado manualmente, apenas com o auxílio do Microsoft 

Excel, uma vez que ainda não localizamos softwares ou outras ferramentas computacionais 

que leiam as transcrições semidiplomáticas dos documentos manuscritos com precisão. 

Optamos, também, por realizar separadamente os Índices para cada livro de registro, com o 

fim de uma melhor organização dos dados. 

 

3.2.1 Santa Luzia: Índice de Frequência e Ocorrência  

 

Africano adj. (9) adj. m. Africano (6) 31r., 31r., 35r., 47v., 137v., 137v.; adj. m. Affricano (1) 
48v.; adj. f. Africana (2) 146r., 146v.; 
 
Ajudante s. (9) s. m. Ajudante (9) 13v., 30r., 48v., 60r., 82v., 85r., 94v., 95v., 98r.; 
 
Ajustar V. (1) V. inf. Ajustar (1) 40r.; 
 
Alferes s. (2) s. m. Alferes (2) 19r.; 70r.; 
 
Angola adj.; loc. (18) adj. Angolla (6) 35r., 35r., 56r., 94v., 101r., 105r.; adj. Angola (10) 
59r., 59r., 74r., 88v., 91v., 91v., 94v., 96v., 120r., 120r.; loc. Nacaõ Angola (1) 70v.; loc. 
Naçaõ Angola (1) 74r.; 
 
Bairro s. (1) s. m. Bairro (1) 23r.; 
 
[Batizado] adj. (4) adj. m. Baptizado (2) 164v., 165r.; adj. f. Baptizada (1) 165r.; adj. f. 
Baptisada (1) 165v.; 
 
Bispado s. ; loc. (186) loc. Bispado de Goyaz (42) 5r., 8v., 10r., 10r., 10v., 12v., 15r., 16r., 
36r., 49v., 52r., 52r., 54v., 55r., 55v., 56r., 57r., 57v., 57v., 59r., 59r., 60r., 61r., 61r., 61r., 
62v., 62v., 62v., 127v., 128r., 128v., 129r., 130r., 130v., 131r., 133v., 133v., 134r., 134v., 
140r., 141v., 142v.; loc. Bispado de Goyas (9) 13v., 35r., 36v., 56v., 59r., 127r., 128r., 140v., 
169r.; loc. Bispado de Goias (91) 16v., 19r., 22v., 23r., 25v., 27v., 29r., 30v., 38r., 38r., 39r., 
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40v., 43r., 44r., 47r., 48v., 77r., 78r., 78v., 78v., 79v., 82v., 83v., 85r., 85r., 85v., 86r., 87v., 
88v., 89v., 91v., 93r., 94v., 96v., 98r., 98r., 100r., 100v., 100v., 101r., 102r., 102v., 103r., 
104r., 104v., 104v., 105r., 107r., 107v., 109r., 109v., 109v., 110r., 113r., 113r., 113v., 114r., 
115r., 116r., 116v., 117v., 118v., 119v., 120r., 121r., 122v., 122v., 123v., 123v., 124r., 124r., 
124r., 125r., 135v., 136v., 137v., 137v., 138r., 139v., 143v., 143v., 145r., 147v., 147v., 149v., 
150r., 150r., 151v., 152r., 152v., 152v.; loc. Bispado de Goiaz (25) 16v., 17r., 18v., 19r., 19v., 
21v., 29v., 31r., 33r., 33v., 34r., 35r., 35r., 42v., 43v., 44v., 45v., 46r., 47v., 48r., 48v., 49r., 
60v., 126r., 126v.; s. m. Bispado (1) 20r.; loc. Bispado de Goías (1) 40r.; loc. Bispado d Goias 
(6) 90v., 105v., 108r., 108r., 147r., 153v.; loc. Bispado de Goyás (3) 113v., 113v., 169r.; loc. 
Bispado de Goiás (6) 119r., 137r., 140r., 146r., 148r., 149v.; loc. Bispado de Goáz (1) 146r.; 
loc. Bispado Goias (1) 149r.; 
 
Branco adj. (3) adj. m. Branco (2) 33v., 44v.; adj. f. Branca (1) 42v.; 
 
Cabra adj. (31) adj. Cabra (29) 5r., 10v., 16v., 25r., 44r., 48r., 59r., 59r., 78r., 79v., 91v., 
91v., 92v., 92v., 108r., 116v., 116v., 117v., 117v., 122v., 122v., 133v., 136v., 150r., 151v., 
151v., 164r., 165v., 166r.; adj. pl. Cabras (1) 52r.; adj. Caibra (1) 104v.; 
 
Capela s.; loc. (2) loc. Capela do Rosario (1) 52r.; loc. Capela do Ruzario (1) 152r.; 
 
Capitão s. (34) s. m. Capitao (1) 35r.; s. m. Capitam (29) 44v., 60v., 72r., 78r., 78v., 85v., 
91v., 100r., 101r., 105r., 126v., 126v., 128r., 128v., 130r., 137v., 145r., 145r., 147r., 150r., 
159v., 163r., 164v., 165r., 165v.,165v., 165v., 166r., 166r.; s. m. Capetaõ (1) 48v.; s. m. 
Capitão (3) 113v., 129r., 169r.; 
 
Carpinteiro s. (3) s. m. Carpinteiro (3) 36v., 43r., 69v.; 
 
[Cego] adj. (1) adj. Sego (1) 152v.; 
 
Cidade s.; loc. (10) s. f. Cidade (1) 160r.; loc. Cidade de Santa Lusia (9) 164r., 164v., 164v., 
165r., 165r., 165r., 165v., 165v., 166r.; 
 
[Coartado] adj. (2) adj. m. Quoitado (2) 35r., 35r.; 
 
[Confessado] adj. (2) adj. m. Comfessado (1) 69v.; adj. f. Comfessada (1) 70r.; 
 
[Cônego] s.; loc. (5) loc. Conego Vigario (2) 134r., 134v.; loc. Conego Padre (3) 155r., 155r., 
155v.; 
 
Congo adj. (1) adj. Congo (1) 33v.; 
 
Coronel s. (1) s. m. Coronel (1) 88r.; 
 
Corpo s. (6) s. m. Corpo (6) 164r., 164v., 165r., 165r., 165r., 165v.; 
 
Crioulo adj. (187) adj. m. Crioulo (56) 13v., 16v., 17r., 22v., 23r., 36v., 38r., 40r., 42v., 43r., 
44v., 45v., 47r., 48v., 53v., 54v., 55v., 56v., 60r., 61r., 62v., 62v., 62v., 69v., 72r., 72r., 77r., 
78v., 83v., 83v., 86r., 86v., 88r., 88v., 88v., 103r., 103r., 104r., 109v., 113v., 116r., 122v., 
124r., 126r., 126v., 128r., 128r., 134v., 137v., 137v., 140v., 147v., 150r., 152r.,152v., 164v.; 
adj. m. Creoulo (2) 13v., 29v.; adj. m. pl. Crioulos (3) 20r., 38r., 164v.; adj. f. Creola (2) 4r., 
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12v.; adj. f. Creoula (4) 4r., 40v., 102v., 113r.; adj. f. Criola  (6) 8v., 8v., 61r., 121r., 147r., 
169r.; adj. f. Crioulla (3) 15r., 36r., 100v.; adj. f. Crioula (84) 16r., 18v., 19r., 19r., 19v., 21v., 
25v., 25v., 29r., 29r., 30v., 33r., 33r., 39r., 46r., 48v., 48v., 49r., 49v., 54v., 55r., 55r., 55r., 
55v., 57r., 57v., 59r., 61r., 61r., 62v., 62v., 70r., 70r., 72r., 74v., 78v., 85r., 85r., 85v., 86r., 
89v., 90v., 92r., 93r., 93r., 95r., 95v., 95v., 100r., 100v., 100v., 102r., 102r., 104r., 105v., 
107r., 107v., 107v., 109r., 109r., 110r., 113v., 113v., 115r., 116v., 118v., 119r., 119r., 123v., 
127v., 130r., 133v., 134r., 134r., 135v., 141v., 142v., 160r., 164v., 165r., 165r., 165r., 
165v.,165v.; adj. m. Criôlo (11) 77r., 82r., 104v., 139v., 143v., 147v., 147v., 148r., 150r., 
150r., 152v.; adj. f. Criôla (11) 82r., 119v., 124r., 125r., 137r., 138r., 140r., 146r., 149v., 
149v., 153v.; adj. f. Creôla (2) 113r., 151v.; adj. m. Criolo (2) 124r., 169r.; adj. m. Creolo (1) 
150r.; 
 
Cozer V. (1) V. inf. Cozer (1) 27v.; 
 
[Debaixo da roda de um carro] loc. (1) loc. Debaixo da roda dehũ carro (1) 72r.; 
 
[Distrito] s. (3) s. m. Destrito (3) 77r., 78v., 82r.; 
 
[Encomendar] V. (9) pret. perf. ind. Incommendei (9) 164r., 164v., 164v., 164v., 164v., 
165r., 165r., 165r., 165v.; 
 
Encomendado adj.; loc. (138) adj. m. Encomendado (12) 70r., 78v., 82r., 104v., 104v., 
123v., 126v., 128r., 128r., 130v., 131r., 140v.; loc. Emcommendada conforme o Ritual 
Romano (1) 70r.; adj. Emcommendado (38) 70r., 72r., 86r., 86v., 88v., 88v., 91v., 91v., 92v., 
93v., 94v., 95r., 96v., 101r., 103r., 105r., 108r., 109v., 113r., 114r., 116v., 120r., 122v., 122v., 
122v., 124r., 124r., 137v., 137v., 139v., 143v., 144r., 145r., 147v., 150r., 151v., 152r., 152v.; 
adj. f. Emcomendada (6) 71r., 100v., 113r., 140r., 149v., 153v.; adj. f. Encomendada (2) 72r., 
90v.; adj. m. encomendado (4) 74r., 148r., 150r., 150r.; adj. f. Emcommendada (38) 74v., 
85r., 85v., 89v., 92r., 95v., 100r., 100v., 102r., 102v., 104r., 105v., 107r., 107v., 109r., 110r., 
113v., 113v., 115r., 117v., 118v., 119r., 119v., 121r., 124r., 124r., 125r., 135v., 136v., 137r., 
138r., 140r., 146r., 146v., 149v., 149v., 151v., 152v.;adj m. Encômendado (2) 77r., 77r.; adj. 
f. Incomendada (1) 78r.; adj. m. Emcômendado (1) 78v.; adj f. Encomendada (10) 79v., 127r., 
127v., 128v., 129r., 130r., 133v., 134r., 141v., 142v.; adj. m. Emcomendado (4) 82v., 126r., 
145r., 147v.; adj. f. Emconmendada (1) 85v.; adj. m. Encômedado (1) 133v.; adj. f. 
Emcōmendada (1) 147r.; loc. Incommendado na forma do Ritual Romano (1) 158v.; adj. f. 
Incommendada (2) 160r., 165v.;  
 
[Encomendação] s. (4) s. f. Incommendaçaõ (4) 159v., 162v., 163r., 166r.; 
 
Engenho s. (1) s. m. Engenho (1) 35r.; 
 
Enterrado adj.; loc. (2) loc. Enterrada na Igreja Matris (1) 162v.; loc. Enterrado no Cimiterio 
junto ao porto (1) 165r.; 
 
Escravo s.; loc. (240) s. m. Escravo (99) 13v., 13v., 16v., 16v., 16v., 17r., 17r., 33v., 33v., 
35r., 42v., 42v., 44v., 47v., 47v., 48v., 48v., 48v., 53v., 54v., 56r., 56r., 56v., 56v., 59r., 60r., 
60v., 61r., 61r., 62v., 70r., 72r., 74r., 78v., 78v., 86r., 86r., 88v., 88v., 91v., 91v., 92v., 93v., 
93v., 94v., 101r., 101r., 103r., 103r., 104v., 104v., 105r., 105r., 108r., 108r., 108r., 108r., 
109v., 109v., 116r., 116r., 120r., 122v., 122v., 122v., 122v., 124r. , 124r., 124r., 124r., 126v., 
126v., 128r., 128r., 128r., 130v., 130v., 131r., 139v., 139v., 143v. , 145r., 145r., 147v., 147v., 
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147v., 147v., 148r., 148r., 149v., 150r., 150r., 151v., 153v., 155r., 155r., 158v., 159v., 163r.; 
loc. Escravo da falecida (1) 16v.; s. f. Escrava (120) 5r., 5r., 8v., 8v., 10v., 10v., 10v., 12v., 
18v., 18v., 19r., 19r., 21v., 21v., 27v., 29r., 29r., 34r., 34r., 35r., 36r., 39r., 43v., 43v., 44r., 
44r., 49r., 49v., 54v., 55r., 55r., 57r., 57r., 57v., 57v., 57v., 57v., 59r., 59r., 59r., 61r., 61r., 
70r., 72r., 74v., 78r., 78r., 82v., 83v., 85r., 85r., 85r., 89v., 89v., 90v., 93r., 95v., 98r., 98r., 
98r., 98r., 100r., 100r., 100v., 100v., 102r., 102r., 107v., 107v., 109r., 109v., 113v., 113v., 
114r., 117v., 119r., 119r., 119v., 123v., 123v., 124r., 127r., 127r., 127v., 127v., 128v., 129r., 
129r., 130r., 130r., 133v., 133v., 133v., 140r., 141v., 141v., 144r., 145r., 146r., 146v., 146v., 
147r., 147r., 149v., 149v., 150r., 151v., 151v., 157v., 160r., 164r., 164v., 164v., 165r., 165r., 
165r., 165v., 165v., 166r., 169r.; s. m. pl. Escravos (4) 35r., 62v., 164v., 165v.; s. f. Escravá 
(1) 49r.; loc. Escrava da finada (1) 52r.; loc. Escrava que foi da finada (1) 70v.; loc. Escrava 
que foi (2) 85v., 152v.; loc. Escravo do finado (1) 88r.; loc. Escravo que foi (5) 137v., 137v., 
143v., 152r., 152v.; s. m. dim. Escravinho (1) 145r.; s. f. dim. Escravinha (1) 149v.; loc. Que 
foi escravo (1) 150r.; loc. Escrava do fenado (1) 155v.; loc. Escrava litigiosa (1) 164v.; 
 
[Esmola] s. (2) s. f. pl. Esmolas (1) 31r.; s. f. pl. Esmollas (1) 40v.; 
 
[Falecer] V. (232) pret. perf. ind. Faleceo (83) 4r., 5r., 8v., 10r., 10r., 10v., 12v., 13v., 15r., 
15r., 16r., 16r., 16v., 16v., 17r., 18v., 19r., 19r., 19v., 20r., 21v., 22v., 23r., 25v., 25v., 27v., 
29r., 29v., 30v., 31r., 33r., 33r., 33v., 34r., 35r., 35r., 35r., 36r., 36v., 38r., 38r., 40v., 43r., 
44r., 45v., 70r., 70r., 70v., 72r., 72r., 74r., 85r., 85r., 86r., 86r., 86v., 87v., 88v., 88v., 89v., 
91v., 92v., 93r., 93v., 94v., 100v., 107r., 109v., 113r., 116v., 122v., 124r., 124r., 134v., 149v., 
149v., 151v., 152r., 152v., 155r., 155v., 169r., 169r.; pret. perf. ind. Falleceo (38) 39r., 40r., 
40v., 42v., 43v., 44v., 46r., 47r., 47v., 48r., 48v., 48v., 49r., 49v., 52r., 54v., 54v., 55r., 55r., 
55v., 56r., 56v., 57r., 57v., 57v., 59r., 59r., 59r., 60r., 60v., 61r., 61r., 61r., 61r., 62v., 62v., 
62v., 100v.; pret. perf. ind. Falleceu (10) 48r., 53v., 157v., 158v., 160r., 162v., 164v., 164v., 
165v., 166r.; exp. V. Faleceo da vida presente (11) 69v., 74v., 92r., 95v., 100r., 127r., 140v., 
141v., 149v., 150r., 152v.; pret. perf. ind. Faleceu (2) 74r., 90v.; pret. perf. ind. Falesceo (8) 
77r., 77r., 78r., 78v., 78v., 79v., 82r., 82r.; pret. perf. ind. Falesceu (2) 82v., 83v.; pret. perf. 
ind. Faliceo (42) 85v., 91v., 98r., 98r., 100v., 101r., 103r., 105v., 107v., 109v., 110r., 113r., 
113v., 113v., 116r., 117v., 118v., 119r., 119v., 120r., 121r., 122v., 122v., 123v., 124r., 125r., 
135v., 136v., 137r., 137v., 137v., 138r., 139v., 140r., 143v., 145r., 145r., 146r., 150r., 150r., 
151v., 153v.; exp. V. Faleceo da vida prezente (12) 95r., 126v., 127v., 128r., 128v., 130r., 
130v., 133v., 133v., 134r., 140r., 142v.; exp. V. Faliceo da presente vida (7) 96v., 104r., 105r., 
108r., 108r., 113v., 123v.; exp. V. Faliceo da vida presente (5) 102r., 109r., 126r., 143v., 
150r.; exp. V. Faliceo da vida prezente (4) 102v., 147r., 147v., 148r.; exp. V. Falesceo da vida 
presente (2) 104v., 104v.; exp. V. Faleceo da presente vida (1) 115r.; exp. V. Falesceo da vida 
prezente  (1) 129r.; exp. V. Faleceo da prezẽte vida (1) 131r.; pret. perf. ind. Faleco (1) 146r.; 
exp. V. Faliceo da prezente vida (1) 147v.; pret. mais que perf. ind. Fallecera (1) 165v.; 
 
Falecido adj. (5) adj. f. Falecida (1) 55r.; adj. m. Fallecido (2) 164r., 165v.; adj. f. Fallecida 
(2) 165r., 165r.; 
 
Fiar V. (6) V. inf. Fiar (6) 16r., 25v., 30v., 33r., 39r., 48v.; 
 
[Finar] V. (3) pret. perf. ind. Finou (3) 4r., 12v., 169r.; 
 
Finado adj. (1) adj. m. Finado (1) 35r.; 
 



322 
 

Forro s. (68) s. m. Forro (25) 22v., 23r., 29v., 31r., 36v., 38r., 40r., 43r., 45v., 47r., 48r., 55v., 
69v., 77r., 77r., 82r., 86v., 96v., 96v., 104r., 113v., 126r., 134v., 140v., 169r.; s. m. pl. Forros 
(3) 20r., 38r., 52r.; s. f. Forra (40) 4r., 4r., 10r., 10r., 15r., 16r., 19v., 25v., 30v., 33r., 40v., 
46r., 48v., 48v., 62v., 78v., 79v., 82r., 86r., 92r., 95r., 100v., 102v., 104v., 105v., 107r., 113r., 
113r., 115r., 116v., 118v., 121r., 125r., 137r., 138r., 140r., 142v., 146r., 149v., 153v.; 
 
Freguesia s.; loc. (88) loc. Freguesia de Santa Luzia (17) 34r., 98r., 100v., 117v., 118v., 
121r., 122v., 127r., 137v., 139v., 143v., 143v., 145r., 148r., 151v., 151v., 152r.; loc. 
Freguesia de Santa Lusia (43) 49v.,  52r., 52r., 53v., 54v., 55r., 55v., 56r., 56v., 57r., 57v., 
57v., 59r., 59r., 60r., 60v., 61r., 61r., 61r., 61r., 62v., 62v., 62v., 85r., 101r., 113r., 116r., 
120r., 124r., 135v., 137r., 138r., 140r., 145r., 146r., 146r., 147r., 147v., 147v., 149v., 149v., 
150r., 152v.; s. f. Freguesia (1) 49v.; loc. Freguezia de Santa Lusia (10) 54v., 55r., 94v., 115r., 
119r., 122v., 123v., 124r., 126r., 150r.; loc. Freguezia de Santa Lusia de Goias (1) 86v.; loc. 
Freguezia de Santa Luzia (10) 87v., 126v., 127v., 128r., 128r., 128v., 130v., 134r., 136v., 
141v.; loc. Freguesia de Santa Lusia de Goias (1) 92r.; loc. Freguezia de Santa Lusia d Goias 
(1) 93v.; loc. Freguizia de Santa Luzia (1) 125r.; loc. Feguezia d Santa Lusia (1) 137v.; loc. 
Freguesia Santa Lusia de Goias (1) 150r.; loc. Friguesia de Santa Luzia de Goias (1) 150r.; 
 
Igreja Matriz loc. (1) loc. No corpo da Igreja Matriz (1) 165r. 
 
Irmandade s.; loc. (3) loc. Irmaõ daquela Irmandade (1) 74r.; loc. Irmandade do Santissimo 
Sacramento (2) 102v., 103r.; 
 
[Irmão] s. (1) s. m. Irmaõ (1) 152r.; 
 
Lavoura s. (14) s. f. Lavoura (11) 16v., 23r., 29r., 30r., 33v., 34r., 35r., 36r., 43v., 45v., 46r.; 
s. f. Lavoira (1) 35r.; s. f. pl. Lavouras (2) 42v., 49v.; 
 
[Lavrador] adj. (2) adj. m. pl. Lavradores (2) 20r., 38r.; 
 
Liberdade s.; loc. (1) loc. Em questão de liberdade (1) 12v.; 
 
Libertando s.; loc. (1) loc.  Libertando do falecido (1) 62v.; 
 
Liberto s.; loc. (8) s. f. Liberta (5) 85v., 134r., 135v., 136v., 162v.; s. m. Liberto (2) 122v., 
150r.; loc. Liberta do finado (1) 134r.; 
 
Major s. (3) s. m. Major (2) 8v., 8v.; s. m. Maior (1) 114r.; 
 
[Matriz] s.; loc. (4) loc. Matris de Santa Lusia (2) 109v., 152v.; s. f. Matris (2) 109v., 113r.; 
 
Mendigar V. (3) V. inf. Mendigar (3) 4r., 10r., 15r.; 
 
Mina adj.; loc. (5) adj. Mina (4) 27v., 27v., 34r., 43v.; loc. Naçaõ Mina (1) 165r.; 
 
[Mineração] s. (2) s. f. Mineiraçaõ (2) 19v., 47r.; 
 
[Missa de corpo presente] loc. (1) loc. Missa de corpo prezente (1) 126v.; 
 
[Município] s. (2) s. m. Municepio (1) 100r.; s. m. Municipio (1) 100v.; 
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[De Nação] loc. adj. (1) loc. adj. de Nacaõ (1) 124r.; 
 
[Negócio] s. (3) s. m. Negocio (3) 33v., 44v., 48v.; 
 
Ourives adj. (1) adj. Ourives (1) 22v.; 
 
Padre s. (3) s. m. Padre (3) 157v., 165v., 165v.; 
 
Pardo adj. (19) adj. f. Parda (12) 27v., 34r., 36r., 59r., 98r., 127r., 129r., 152v., 152v., 164v., 
164v., 165r.; adj. m. Pardo (7) 93v., 93v., 108r., 131r., 155r., 164v., 165r.; 
 
[Pároco] s.; loc. (74) s. m. Paroco (49) 4r., 5r., 8v., 10r., 10r., 10v., 12v., 16v., 17r., 18v., 
19r., 19r., 19v., 20v., 21v., 22v., 23r., 25v., 27v., 29r., 30r., 30v., 31r., 33r., 33v., 34r., 35r., 
35r., 35r., 36r., 36v., 38r., 38r., 39v., 40r., 40v., 42v., 43r., 43v., 44v., 44v., 45v., 46r., 47r., 
47v., 48r., 48v., 48v., 49r.; loc. Parocho Substituto (1) 13v.; loc. Paroco Substituto (1) 16r.; 
loc. Parocho Collado (5) 61r., 61r., 61r., 61r., 165v.; loc. Parocho Padre (14) 158v., 159v., 
160r., 162v., 163r., 164r., 164v., 164v., 164v., 165r., 165r., 165r., 165v., 166r.; loc. Parocho 
Collado Padre (1) 164v.; loc. Párocho Collado (1) 165v.; s. m. Parocho (2) 169r., 169r.; 
 
[Paroquiana] s. (1) s. f. Parochiana (1) 162v.; 
 
Preto adj.; loc. (11) adj. f. Preta (3) 10r., 10r., 85r.; adj. m. Preto (4) 31r., 96v., 120r., 166r.; 
loc. Preto velho (1) 88r.; loc. Preto de naçaõ (3) 88v., 96v., 122v.; 
 
Província s.; loc. (54) loc. Provincia de Goyaz (1) 4r.; s. f. Provincia (51) 5r., 8v., 10r., 10r.,  
10v., 12v., 13v., 15r., 16r., 16v., 16v., 17r., 18v., 19r., 19r., 19v., 21v., 22v., 23r., 25v., 27v., 
29r., 29v., 30v., 31r., 33r., 33v., 34r., 35r., 36v., 38r., 38r., 39r., 40r., 40v., 42v., 43r., 43v., 
44r., 44v., 46r., 47r., 47v., 48r., 48v., 48v., 49r., 49v., 62v., 169r., 169r.; loc. Provincia de 
Goiaz (1) 20r.; s. f. Província (1) 45v.; 
 
[Recomendado] adj. (2) adj. f. Recomendada (2) 98r., 98r.; 
 
Repentinamente adv. (5) adv. Repentinamente (5) 70v., 72r., 74r., 117v., 150r.; 
 
Reverendo s.; loc. (13) s. m. Riverendo (1) 18v.; s. m. Reverendo (11) 18v., 21v., 29r., 31r., 
44r., 47v., 53v., 77r., 77r., 104v., 131r.; loc. Reverendo Padre (1) 104v.; 
 
Sacramento s.; loc. (46) loc. Sacramento da Santa Ũnçaõ (1) 70r.; loc. Sem sacramentos (4) 
70v., 72r., 74r., 155r.; loc. Todos sacramentos (1) 79v.; loc. Todos os sacramentos (1) 82r.; s. 
m. pl. Sacramentos (33) 85r., 85r., 85v., 86r., 88v., 89v., 90v., 91v., 95v., 96v., 98r., 102r., 
105v., 107v., 108r., 109r., 109v., 110r., 113r., 113v., 119v., 124r., 124r., 124r., 135v., 140v., 
142v., 143v., 147v., 147v., 152r., 152v., 160r.; loc. Santíssimos Sacramentos (6) 126r., 128r., 
134r., 139v., 140r., 150r.; 
 
Sapateiro adj. (2) adj. m. Capateiro (1) 38r.; adj. m. Sapateiro (1) 169r.; 
 
Sargento s. (1) s. m. Sargento (1) 83v.; 
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Senhor s. (13) s. m. Senhor (8) 16v., 19r, 21v., 35r., 35r., 48v., 49r., 169r.; s. f. Senhora (5) 
17r., 19r., 27v., 29r., 43v.; 
 
Sepultar V. (2) pret. perf. ind. Sepultou (2) 52r., 155r.; 
 
Sepultado adj.; loc. (126) loc. Sepultado nesta Matris (8) 69v., 70r., 77r., 78v., 78v., 82v., 
82v., 126r.; loc. Sepultada nesta Matris (4) 70r., 72r., 78r., 104v.; loc. Sepultada na Capella 
do Rosario (1) 71r.; loc. Sipultado na Capella de Nossa Senhora do Rosario (2) 72r., 74r.; loc.  
Sipultada nesta Matris (1) 74v.; loc. Sepultado no Cimiterio do Bairro do Piracamjuba (1) 
77r.; loc. Sepultada na Capella de Nossa Senhora do Rosario (1) 79v.; loc. Sepultada no Adro 
da Matris (10) 82r., 90v., 95v., 107r., 113v., 119v., 121r., 140r., 146r., 151v.; loc. Sipultada 
na Capella do Rusario (1) 85r.; loc. Sepultada na Capela do Rosario (1) 85v.; loc. Sepultada 
na Capela do Ruzario (1) 85v.; loc. Sepultado na Matris (10) 86r., 91v., 92v., 101r., 116v., 
122v., 139v., 145r., 150r., 152r.; loc. Sepultado no Adro da Matris (5) 86r., 113r., 120r., 
124r., 137v.; loc. Sipultado no Adro da Matris (4) 86v., 88v., 150r., 152v.; loc. Sipultado no 
Adro desta Matris (1) 88v.; loc. Sepultada na Matris (18) 89v., 98r., 98r., 100r., 100v., 102r., 
105v., 110r., 113v., 118v., 119r., 124r., 124r., 125r., 134r., 146v., 149v., 149v.; loc. Sipultada 
no Discoberto (1) 92r.; loc. Seppultado no Adro da Matris (1) 93v.; loc. Sepultado no Adro 
foi na Capela do Rosario (1) 94v.; loc. Sipultada na Matris (5) 95r., 100v., 107v., 117v., 
152v.; loc. Sepultado no Rusario (1) 96v.; loc. Sepultada na Matriz (5) 104r., 128v., 129r., 
130r., 149v.; loc. Sepultado na Matris extra parietis (1) 104v.; loc. Sipultado na Capella de 
Nossa Senhora do Rusario (1) 105r.; loc. Sipultado na Matris (6) 108r., 109v., 116r., 144r., 
145r., 151v.; loc. Sepuletada na Capela de Nossa Senhora do Ruzario (1) 109r.; loc. Sipultado 
na Capela de Nossa Senhora do Rozario (1) 114r.; loc. Sepultada na Capela de Nossa Senhora 
do Ruzario desta Vila (1) 115r.; loc. Sipultado na Capela do Ruzario (2) 122v., 124r.; loc. 
Sipultado no Simiterio (1) 122v.; loc. Sepultado no Adro (1) 123v.; loc. Sepultado nesta 
Matriz (1) 126v.; loc. Sepultada no Rozario (3) 127r., 140r., 142v.; loc. Sepultada no Adro da 
Matriz (2) 127v., 141v.; loc. Sepultado na Matriz (4) 128r., 130v., 133v., 143v.; loc. 
Sepultado no Rozario (2) 131r., 140v.; loc. Sepultada no Adro (1) 133v.; loc. Sipultada no 
Ruzario (1) 135v.; loc. Sepultada lá mesmo no Cimiterio (1) 136v.; loc. Sipultada na Capela 
do lugar (1) 137r.; loc. Sepultado no Rusario ondereá irmaõ (1) 137v.; loc. Sepultada no 
Ruzario (1) 138r.; loc. Sepultado na Capela do Ruzario (1) 147v.; loc. Sepultado dentro da 
Matris (1) 147v.; loc. Sepultado na Capela do Rozario (1) 148r.; loc. Sepultado em Campo (1) 
150r.; loc. Sipultada no Adro (1) 153v.; loc. Sepultado na Igreja Matris (3) 158v., 159v., 
163r.; loc. Sepultada no Cymiterio do Cabarrabo (1) 165v.; loc.  Sepultado no Cymiterio do 
Cabarrabo (1) 166r.; 
 
Sepultura s.; loc. (9) loc. Fis dar a sepultura (8) 164r., 164v., 164v., 164v., 165r., 165r., 
165r., 165v.; loc. Fis dar á sepultura (1) 164v.; 
 
Solenemente adv.; loc. (2) loc. Acompanhada solenemente (1) 102v.; loc. Solenemmente 
acompanhado (1) 103r.; 
 
[Sufrágio] s. (5) s. m. pl. Sufrajos (5) 91v., 92r., 147r., 149v., 150r.; 
 
Tenente s.; loc. (22) s. m. Tenente (13) 5r., 10v., 16v., 88v., 90v., 93v., 103r., 107v., 140r., 
144r., 158v., 164v., 164v.; loc. Tenente Coronel (9) 16v., 33v., 35r., 56r., 61r., 70r., 127v., 
130v., 155r.; 
 
Termo s. (1) s. m. Termo (1) 23r.; 
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Ungido adj. (1) adj. m. Ungido (1) 69v.; 
 
[Vigário] s.; loc. (135) loc. Vigario Substituto (1) 15r.; s. m. Vigario (97) 70r., 70r., 70v., 
71r., 72r., 72r., 74r., 74v., 77r., 77r., 78r., 78v., 78v., 79v., 82r.,  82v., 82v., 83v., 85r., 85v., 
85v., 86r., 86r., 86v., 88r., 88v., 88v., 89v., 90v., 91v., 91v., 92r., 92v., 93r., 93v., 94v., 95r., 
95v., 96v., 98r., 98r., 100r., 100v., 100v., 101r., 102r., 102v., 103r., 104r., 104v., 104v., 105r., 
105v., 107r., 107v., 108r., 108r., 109r., 109v., 109v., 110r., 113r., 113r., 113v., 113v., 114r., 
114r., 115r., 116r., 116v., 117v., 118v., 119r., 119v., 120r., 121r., 122v., 122v., 122v., 123v., 
124r., 124r., 124r., 124r., 125r., 126r., 126v., 127r., 127v., 128r.,  128r., 128v., 129r., 130r., 
130v., 131r., 147r.; loc. Vigario o Conego (32) 133v., 133v., 135v., 136v., 137r., 137v., 138r., 
139v., 140r., 140r., 141v., 142v., 143v., 144r., 145r., 145r., 146r., 146v.,  147v., 148r., 149v., 
149v., 149v., 150r., 150r., 150r., 150r., 151v., 151v., 152r., 152v., 152v.; loc. Vigario Conego 
(4) 137v., 140v., 147v., 153v.; loc. Vigario interino (1) 157v.; 
 
Vila s.; loc. (139) loc. Villa de Santa Luzia (64) 4r., 5r., 8v., 10r., 10r., 10v., 12v., 13v., 15r., 
16r., 16v., 16v., 17r., 18v., 19r., 19r., 19v., 20r., 21v., 22v., 23r., 25v., 27v., 29r., 29v., 30v., 
31r., 33r., 33v., 35r., 35r., 35r., 36r., 36v., 38r., 38r., 39r., 40r., 40v., 42v., 43r., 43v., 44v., 
45v., 46r., 70r., 70v., 90v., 93r., 100r., 104v., 104v., 108r., 114r., 129r., 130r., 131r., 133v., 
133v., 134v., 140v., 142v., 149v., 153v.; s. f. Villa (25) 38r., 48v., 77r., 78r., 78v., 78v., 79v., 
82r., 82r., 82v., 82v., 98r., 113r., 115r., 116r., 117v., 122v., 143v., 143v., 145r., 146r., 147r., 
147v., 148r., 152r.; loc. Villa de Santa Lusia (42) 44r., 47r., 47v., 48r., 48v., 48v., 49r., 59r., 
69v., 74v., 77r., 83v., 85r., 86r., 88v., 89v., 91v., 96v., 98r., 100v., 102r., 103r., 104r., 105r., 
105v., 107r., 107v., 108r., 109r., 109v., 110r., 113r., 113v., 113v., 113v., 116v., 119v., 122v., 
123v., 124r., 169r., 169r.; loc. Vila de Santa Lusia (2) 85v., 102v.; loc. Villa de Santa Lusia 
de Goias (3) 86r., 88v., 91v.; s. f. Vila (2) 101r., 147v.; loc. Villa d Santa Luzia (1) 140r.; 
 
[Zirrar] V. (1) pres. ind. Zirra (1) 10r.; 
 

 
3.2.2 Nossa Senhora da Penha do Corumbá: Índice de Frequência e Ocorrência  

 
Africano adj. (2) adj. m. pl. Africanos (1) 63v.; adj. m. Africano (1) 73v.; 
 
Alferes s. (2) s. m. Alferes (2) 45r., 92r.; 
 
Arraial s.; loc. (5) loc. Arraial de Nossa Senhora da Penha do Curumbá (2) 12r., 23r.; s. m. 
Arraial (3) 12r., 23r., 25r.; 
 
[Bispado de Goiás] loc. (1) loc. Bispado de Goyas (1) 57v.; 
 
Cabra adj. (11) adj. Cabra (11) 18r., 18r., 26r., 39v., 44v., 51v., 55r., 69r., 82v., 93v., 98r.; 
 
Capitão s. (7) s. m. Cappetaõ (1) 14v.; s. m. Cappitaõ (5) 35r., 35r., 36r., 36v., 36v.; s. m. 
Capitão (1) 82v.; 
 
Crioulo adj.; loc. (116) adj. m. Crioulo (29) 3r., 4v., 4v., 5v., 6v., 8r., 14v., 25v., 26r., 35r., 
36v., 38v., 41r., 41v., 41v., 46v., 47v., 50v., 53r., 55v., 57v., 62r., 73v., 77v., 77v., 82v., 94v., 
96v., 97r.; adj. m. Criolo (30) 3r., 5v., 8r., 11v., 11v., 12r., 19r., 19r., 25v., 35r., 36v., 38v., 
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41r., 41v., 41v., 47v., 50v., 55v., 62r., 64r., 65r., 65r., 73v., 73v., 74v., 77v., 82v., 84v., 94v., 
97r.; adj. f. Crioula (27) 3v., 3v., 11r., 17r., 20v., 26r., 35r., 36r., 37v., 39r., 39v., 39v., 43r., 
43r., 45r., 47r., 51v., 55r., 64r., 69r., 70v., 71v., 82v., 84v., 89v., 96v., 97r.; adj. f. Criola (26) 
11r., 11v., 17r., 24r., 35r., 36r., 37v., 39r., 39v., 41r., 41v., 43r., 43r., 45r., 45r., 45v., 45v., 
47r., 55r., 63v., 70v., 71v., 84v., 89v., 96v., 96v.; adj. f. Creola (1) 20v.; adj. m. Creolo (1) 
26r.; loc.  Criolo africano (1) 46v.; loc. Criolo da Costa (1) 57v.; 
 
[Distrito] s. (1) s. m. Destrito (1) 77v.; 
 
Escravo s.; loc. (156) s. m. Escravo (74) 3r., 3r., 4v., 4v., 5v., 8r., 10v., 12r., 14v., 14v., 17r., 
17r., 19r., 19r., 24r., 25r., 25v., 26r., 26r.,  26r., 35r., 35r., 36v., 36v., 37v., 39v., 41r., 41r., 
41r., 41v., 41v., 41v., 41v., 43r., 45v., 45v., 47v., 51r., 51r., 51v., 52v., 52v., 53r., 53r., 53r., 
55r., 55v., 55v., 57v., 57v., 62r., 62r., 62r., 65r., 66v., 74v., 74v., 77v., 77v., 77v., 77v., 77v., 
82v., 82v., 84v., 89v., 91v., 91v., 96v., 97r., 97r., 97v., 97v., 98r.; s. f. Escrava (68) 3r., 3v., 
3v., 5v., 11v., 12r., 17r., 18r., 20v., 20v., 23r., 24r., 25r., 26r., 26r., 35r., 35r., 36r., 36r., 37v., 
37v., 39v., 39v., 39v., 39v., 39v., 41v., 41v., 43r., 43r., 43r., 43r., 44r., 44v., 44v., 45r., 45r., 
45r., 45v., 45v., 45v., 45v., 47v., 51v., 51v., 53v., 55r., 55r., 64r., 69r., 69r., 70v., 71v., 71v., 
76r., 84v., 84v., 84v., 89v., 89v., 93v., 93v., 96v., 96v., 96v., 97r., 97r., 98r.; loc. Escrava da 
caza (2) 11r., 12r.; s. m. pl. Escravos (7) 24r., 63v., 64r., 65r., 66v., 82v., 84v.; loc. Escravo 
que foi (2) 38v., 94v.; loc. Escravos que foraõ (3) 46v., 50v., 73v.; 
 
Falecido adj. (82) adj. m. Falecido (40) 3r., 3v., 4v., 5v., 6v., 8r., 10v., 11v., 12r., 18r., 19r., 
23r., 24r., 25r., 25v., 41r., 47v., 50v., 51r., 52v., 53r., 55v., 57v., 62r., 65r., 65r., 66v., 73v., 
73v., 74v., 77v., 77v., 82v., 82v., 91v., 94v., 96v., 97r., 97r., 97v.; adj. m. Faleccido (21) 11r., 
14v., 17r., 22v., 26r., 26r., 35r., 35r., 36r., 36v., 37v., 38v., 39r., 41v., 41v., 43r., 45r., 45r., 
45v., 46v., 47r.; adj. f. Faleccida (6) 39v., 39v., 43r., 43r., 44v., 45v.; adj. f. Falecida (14) 
51v., 53v., 55r., 63v., 64r., 69r., 70v., 71v., 76r., 84v., 84v., 89v., 93v., 96v.; adj. m. Fallecido 
(1) 98r.; 
 
Forro adj. (4) adj. f. Forra (3) 22v., 22v., 47r.; adj. m. Forro (1) 50v.; 
 
[Freguesia] s.; loc. (63) loc. Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Corumbá (55) 3v., 4v., 
5v., 11r., 20v., 22v., 24r., 25r., 26r., 26r., 35r., 35r., 36r., 36v., 37v., 38v., 39r., 39v., 41v., 
41v., 43r., 43r., 44r., 45r., 45r., 45v., 45v., 46v., 47r., 50v., 51r., 51v., 53r., 53v., 55r., 55r., 
57v., 62r., 70v., 73v., 73v., 74v., 76r., 77v., 82v., 82v., 84v., 84v., 89v., 91v., 93v., 94v., 96v., 
97r., 97v.; loc. Freguezia de Nossa Senhora da Penha do Curumba (1) 6v.; loc. Freguezia de 
Nossa Senhora da Penha de Curumbá (7) 8r., 10v., 11v., 14v., 17r., 18r., 19r.; 
 
Liberto adj. (4) adj. m. Liberto (4) 46v., 73v., 73v., 94v.; 
 
Major s. (19) s. m. Major (19) 4v., 4v., 8r., 17r., 17r., 20v., 24r., 25r., 25v., 43r., 43r., 57v., 
57v., 63v., 64r., 66v., 84v., 84v., 89v.; 
 
[Mestiço] adj. (2) adj. f. Mestica (2) 12r., 12r.; 
 
Mina adj. (2) adj. Mina (2) 94v., 96v.; 
 
Nagô adj. (2) adj. Nagô (2) 10v., 10v.; 
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Pardo adj. (24) adj. f. Parda (12) 22v., 22v., 23r., 23r., 25r., 25r., 53v., 65r., 65r., 76r., 93v., 
97r.; adj. m. Pardo (12) 44., 51r., 51r., 52v., 52v., 66v., 66v., 91v., 91v., 97v., 97v., 98r.; 
 
[Paróquia] s.; loc. (1) loc. Parochia de Nossa Sanhora da Penha do Corumbá (1) 3r.; 
 
Picado de cobra loc. (1) loc. Picado de cobra (1) 77v.; 
 
[Preto] adj.; loc. (2) loc. Preta forra pardos (1) 6v.; adj. f. Preta (1) 45r.; 
 
Reverendo s.; loc.  (3) loc. Revenrendo Padre (1) 25v.; loc. Reverendo Vigario (1) 96v.; s. m. 
Riverendo (1) 98r.; 
 
Repentinamente adv. (3) adv. Repemtinamente (1) 3v.; adv. Repentinamente (2) 18r., 47r.; 
 
Sacramento s.; loc. (1) loc. Recebidos os Sacramento (1) 96v.; 
 
Sargento s. (2) s. m. Sargento (2) 63v., 64r.; 
 
Senhor s. (1) s. m. Senhor (1) 26r.; 
 
Sepultar V. (1) exp. V. Sepultou-se nesta Matriz de Nossa Senhora da Penha do Corumbá (1) 
96v.; 
 
Sepultado adj.; loc. (79) loc. Sepultado no Adro désta Matriz (1) 3r.; loc. Sepultada nesta 
Matriz (17) 3v., 25r., 35r., 36r., 37v., 39v., 39v., 43r., 43r., 45r., 45r., 45v., 45v., 47r., 64r., 
76r., 84v.; loc. Sepultado nesta Matriz (25) 4v., 5v., 35r., 36v., 38v., 39r., 41r., 41v., 44v., 
44v., 47v., 50v., 51r., 57v., 82v., 84v., 92r., 93v., 94v., 96v., 96v., 97r., 97r., 97v., 98r.; loc. 
Sepultado na varanda desta Matris (1) 6v.; loc. Sepultado dentro desta Matris (3) 8r., 10v., 
11r.; loc. Sepultado na varanda de Saõ Lesbaõ desta Matris (1) 12r.; loc. Sepultada nesta 
Matris (5) 26r., 51v., 63v., 70v., 71v.; loc. Sepultado Matriz (1) 46v.; 
 
Sufragado adj.; loc. (83) loc. Sufragado na forma do Ritual Romano (3) 3r., 4v., 5v.; loc. 
Sufragada na forma do Ritual Romano (1) 3v.; loc. Sofragado na forma do Ritual Romano 
(33) 6v., 8r., 17r., 24r., 36v., 38v., 39r., 41r., 44r., 46v., 47v., 50v., 51r., 52v., 53r., 57v., 65r., 
65r., 66v., 73v., 73v., 74v., 77v., 77v., 82v., 82v., 84v., 92r., 94v., 96v., 97r., 97v., 98r.; loc. 
Soffragado na forma do Ritual Romano (15) 10v., 11r., 11v., 12r., 14v., 18r., 19r., 20v., 22v., 
23v., 25v., 26r., 35r., 41v., 41v.; loc. Sofragada na forma do Ritual Romano (12) 25r., 37v., 
44v., 54r., 63v., 69v., 71v., 84v., 89v., 93v., 96v., 97r.; loc. Soffragada na forma do Ritual 
Romano (3) 26r., 35r., 36r.; loc. Soffragada na forma do Ritual Romana (3) 39v., 45v., 45v.; 
loc. Sofragada na forma do Ritual Romana (11) 39v., 43r., 43r., 45r., 45r., 47r., 51v., 55r., 
64r., 70v., 76r.; loc. Sofragado na forma (1) 55v.; loc. Sofragado na forma do Ritual (1) 62r.; 
 
Suicidar V. (1) exp. V. Suicidar se com cinco façadas no estamogo (1) 77v.; 
 
Tenente s.; loc. (14) s. m. Tenente (1) 11r.; loc. Tenente Coronel (13) 12r., 12r., 23r., 25r., 
41r., 41r., 44v., 44v., 52v., 52v., 65r., 65r., 69v.; 
 
[Vigário] s. (81) s. m. Vigario (81) 3r., 3v., 4v., 5v., 6v., 8r., 10v., 11r., 11v., 12r., 14v., 17r., 
18r., 19r., 20v., 23v., 24r., 25r., 25v., 26r., 26r., 35r., 35r., 36r., 36v., 37v., 38v., 39r., 39v., 
39v., 41r., 41v., 41v., 43r., 43r., 44v., 44v., 45r., 45r., 45v., 45v., 46v., 47r., 47v., 50v., 51r., 
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51v., 52v., 53r., 54r., 55r., 55v., 57v., 62r., 63v., 64r., 65r., 65r., 66v., 69v., 70v., 71v., 73v., 
73v., 74v., 76r., 77v., 77v., 82v., 84v., 84v., 89v., 92r., 93v., 94v., 96v., 96v., 97r., 97r., 97v., 
98r.; 
 
[Vila] s.; loc. (23) loc. Villa de Nossa Senhora da Penha do Corumbá (14) 39v., 41r., 44v., 
47v., 52v., 63v., 64r., 65r., 65r., 66v., 69r., 71v., 97r., 97v.; s. f. Villa (8) 41r., 44v., 52v., 65r., 
65r., 71v., 97r., 98r.; loc. Villa de Meja Ponte (1) 77v.; 
 

 
3.2.3 Cidade do Bonfim: Índice de Frequência e Ocorrência 

 
Adro s.; loc. (4) loc. Adro da Capella de Nossa Senhora da Piedade (1) 78r.; loc. Adro da 
Capella de Nossa Senhora da Piedade da Bella Vista (3) 135r., 135v., 135v.; 
 
Africano adj. (5) adj. m. Africano (4) 28r., 109v., 1010r., 120v.; adj. f. Africana (1) 125r.; 
 
[Agência] s. (3) s. f. pl. Agencias (3) 17v., 28v., 70v.; 
 
Alferes s. (1) s. m. Alferes (1) 40v.; 
 
Angola adj. (1) adj. Angola (1) 105r.; 
 
[Batizado] adj. (1) adj. m. Baptizado (1) 108r.; 
 
[Batizar] V. (2) pret. perf. ind. Baptisou (1) 73r.; pret. perf. ind. Batizou (1) 84v.; 
 
Branco adj. (1) adj. m. Branco (1) 78r.; 
 
Cabra adj. (5) adj. Cabra (5) 102v., 103r., 103v., 1010r., 147v.; 
 
Capela s., loc. (4) loc. Capella de Nossa Senhora da Piedade (2) 103r., 129r.; loc. Capela dos 
Correias (1) 127v.; loc. Capella da Bella Vista (1) 132v.; 
 
[Capitão] s. (9) s. m. Capitaõ (3) 25r., 122r., 129r.; s. m. Capitam (6) 52v., 52v., 53r., 59r., 
73r., 88v.; 
 
Carta de liberdade loc. (1) loc. Carta de liberdade (1) 122v.; 
 
Cativo s.; loc. (43) s. f. Cativa (8) 3v., [ilegível], 13v., 15r., 24r., 35v., 35v., 58v.; s. m. pl. 
Cativos (1) 14v.; s. m. Captivo (15) 17v., 19r., 20r., 25r., 26r., 34v., 37v., 39v., 39v., 40v., 
46v., 48v., 57r., 61r., 63r.; s. m. Cativo (7) 17v., 28v., 34r., 37r., 45v., 82v., 87v.; s. f. Captiva 
(11) 20r., 24v., 24v., 25r., 27v., 30v., 42v., 51v., 52v., 53r., 59r.; loc. Que foi cativo (1) 41r.; 
 
[Cemitério] s., loc. (46) loc. Simiterio da Capella da Senhora da Piedade (1) 48v.; loc.  
Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do Bomfim (2) 68v., 76v.; loc. Cemiterio desta 
Cidade de Nosso Senhor do Bomfim (2) 77v., 89r.; loc. Semiterio desta Cidade (1) 78r.; loc.  
Cemeterio desta Cidade (5) 102v., 144r., 147v., 151r., 151v.; loc. Cemiterio desta Cidade (26) 
103r., 103v., 104v., 105r., 113r., 115r., 115v., 117v., 118r., 120v., 121r., 121v., 122r., 122v., 
123r., 124r., 128r., 131v., 133r., 133v., 136r., 139r., 139r., 141r., 142r., 147v.; loc. Cimiterio 
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desta Cidade (7) 106v., 108r., 113v., 120r., 124r., 148r., 148v.; loc. Cemiterio do Piracanjuba 
(1) 1010r.; loc. Cemiterio desta Cidada (1) 126v.; 
 
Cidade s., loc. (17) s. f. Cidade (14) 48v., 76v., 78r., 80v., 84r., 86r., 109v., 1010r., 113v., 
120v., 122v., 122v., 124v., 135v.; loc. Cidade de Nosso Senhor do Bomfim (2) 101r., 101v.; 
loc. Arebalde desta Cidade (1) 141r.; loc. Arrebalde désta Cidade (1) 144r.; 
 
Coadjutor s. (2) s. m. Coadjutor (2) 113v., 115v.; 
 
[Caboclo] adj. (1) adj. m. Cabloco (1) 121v.; 
 
[Comandante Superior] loc. (1) loc. Commandante Superior (1) 85v.; 
 
[Comendador] s. (1) s. m. Commendador (1) 125r.; 
 
[Cônego] s.; loc. (4) s. m. Conego (3) 120v., 121r., 139r.; loc. Reverendíssimo Senhor 
Conego Provizor (1) 148v.; 
 
Coronel s. (4) s. m. Coronel (4) 45v., 66r., 105r., 122r.; 
 
Corpo s. (1) s. m. Corpo (1) 106v.; 
 
Crioulo adj. (25) adj. f. Criola (2) 3v., 14v.; adj. f. Crioula (11) [ilegível], 101r., 101v., 103r., 
109r., 113v., 115r., 115v., 126v., 129r., 129r.; adj. f. Creola (3) [ilegível], 13v., 35v.; adj. m. 
Creolo (3) 14v., 28v., 42r.; adj. m. Crioulo (5) 17v., 113r., 123r., 132v., 148v.; adj. m. Criolo 
(1) 17v.; 
 
[De Nação da Costa] loc. adj. (1) loc. adj. de Naçaõ da Costa (1) 106v.; 
 
[De Nossa Senhora do Rosário] loc. adj. (1) loc. adj. De Nossa Senhora do Rozario (1) 80v.; 
 
[Doente] adj., loc. (14) loc. Morreu duente (11) 68r., 69v., 72v., 76v., 78r., 78v., 80v., 84r., 
85v., 85v., 86r.; loc. Morreo duente (1) 75v.; adj. Duente (1) 81r.; loc. Moreu duente (1) 81v.;  
 
Dono s. (1) s. m.  Dono (1) 69v.; 
 
Doutor s. (2) s. m. Doutor (2) 63r., 86r.; 
 
Encomendado adj.; loc. (1) loc. Naõ foi Encomendado (1) 80v.; 
 
[Enterrado no Rosário] loc. (1) loc. Enterrada no Rozario (1) 20r.; 
 
Enterro s. (1) s. m. Interro (1) 1010r.; 
 
Escravo s.; loc. (126) s. f. Escrava (62) 3v., [ilegível], 13r., 13v., 14v., 20r., 24r., 24v., 24v., 
25r., 25v., 27v., 30v., 34v., 42v., 46v., 51v., 52v., 53r., 54r., 57r., 58v., 59r., 59r., 59v., 66r., 
66v., 68v., 69v., 70v., 73r., 76v., 78v., 81v., 84v., 86r., 89r., 101r., 101v., 101v., 101v., 102v., 
103r., 103r., 105r., 108r., 109r., 1010r., 113v., 120r., 122r., 122v., 125r., 126v., 127v., 129r., 
133v., 139r., 142r., 147v., 148r., [avulso]; s. m. Escravo (55) 17v., 20r., 25r., 26r., 28r., 28v., 
34r., 34v., 37r., 37v., 39v., 39v., 40v., 42r., 45v., 48v., 60r., 61r., 61v., 63r., 65r., 68r., 72v., 
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73v., 75v., 77v., 78r., 81r., 82v., 84r., 85v., 85v., 88v., 102v., 103v., 104v., 105r., 106v., 
109v., 1010r., 1010r., 113r., 115v., 117v., 118r., 120v., 121v., 123r., 124r., 131v., 132v., 
136r., 144r., 147v., 148v.; loc. Que foi escravo (1) 41r.; loc. Que foi escrava da finada (1) 
63r.; s. m. dim. Escravinho (1) 87v.; loc. Escrava que foi (3) 115r., 135v., 151v.; loc. Escravo 
pertencente a herança do finado Doutor (1) 121r.; loc. Escrava da herança (1) 133r.; s. m. pl. 
Escravos (1) 151r.; 
 
Falecido adj.; loc. (3) adj. m. Falecido (1) 48v.; adj. f. Falecida (1) 101v.; loc. Fallecido di 
morte quase emprevsista (1) 106v.; 
 
Finado adj. (45) adj. f. Finada (20) 3v., [ilegível], [ilegível], 14v., 15r., 20r., 24r., 24v., 25r., 
25v., 27v., 34v., 35v., 42v., 51v., 53r., 58v., 59r., 69v., 86r.; adj. m. Finado (25) 17v., 17v., 
19r., 20r., 25r., 26r., 34r., 34v., 37r., 37v., 39v., 39v., 40v., 41r., 45v., 48v., 48v., 60r., 61r., 
61v., 63r., 63r., 73v., 78r., 85v.; 
 
Forro adj. (2) adj. f. Fôrra (1) 25v.; adj. m. Forro (1) 78r.; 
 
Freguesia s.; loc. (35) s. f. Freguesia (4) 48v., 66r., 68v., 78r.; s. f. Freguezia (28) 101v., 
103r., 103v., 104v., 109r., 1010r., 118r., 120r., 121r., 121v., 123r., 124r., 126v., 127v., 128r., 
129r., 129r., 131v., 132v., 133r., 133v., 135v., 136r., 139r., 139r., 142r., 147v., 151r.; loc. 
Freguezia de Santa Cruz (2) 103r., 127v.; loc. Arrebalde desta Freguezia (1) 147v.; 
 
Irmandade s.; loc. (6) loc. Irmandade de Nossa Senhora do Rozario (1) 25r.; s. f. Irmandade 
(1) 34r.; loc. Irmandade Benedicto (1) 39v.; loc. Irmandade de São Benedicto (1) 39v.; loc. 
Irmandade da Senhora do Rosario (1) 48v.; loc. Irmandade do Rozario (1) 58v.; 
 
[Irmão] s.; loc. (6) loc. Irman do Rozario (2) 25r., 66r.; loc. Irmaõ de Saõ Benedito (1) 45v.; 
loc. Irmaõ do Rozaria (1) 48v.; loc. Irmaõ do Rozario (1) 78r.; loc. Irmaõ do Gloriozo Saõ 
Benedito (1) 84r.; 
 
[Lavoura] s. (4) s. f. pl. Lavoras (1) [ilegível]; s. f. pl. Lavouras (3) 25r., 25v., 46v.; 
 
Liberto adj.; loc.  (12) adj. m. Liberto (7) 80v., 122r., 122v., 124v., 135v., 139r., 141r.; loc. 
Liberto em virtude da Ley (1) 108r.; loc. Liberto do finado (1) 121r.; loc. Liberta da finada (1) 
128r.; adj. f. Liberta (2) 129r., 135r.; 
 
Major s. (15) s. m. Major (14) 20r., 42v., 48v., 48v., 65r., 68v., 73v., 84r., 101r., 102v., 103r., 
103r., 106v., 124r.; s. m. Majór (1) 61r.; 
 
Matriz s.; loc. (7) loc. Matriz de Nosso Senhor do Bomfim (1) 101v.; loc. Matriz de Nosso 
Senhor do [ilegível] (1) 1010r.; loc. Filial desta Matriz (4) 132v., 135r., 135v., 135v.; loc. 
Matriz do Senhor do Bomfim (1) 142r.; 
 
[Morrer] V. (7) exp. V. Morreo repentinamente (1) 66v.; pret. perf. ind. Morreu (3) 73r., 81r., 
84v.; exp. V. Morreu derepente (1) 77v.; exp. V. Morreu repentinamente (1) 78r.; pret. perf. 
ind. Morreo (1) 89r.;  
 
[Nação Benguela] loc. (1) loc. Naçaõ Benguella (1) 139r.; 
 
Padre s. (3) s. m. Padre (3) 129r., 129r., 135r.; 
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Preto adj.; loc. (18) adj. f. Prêta (3) 25v., 53r., 135r.; adj. m. Preto (8) 37v., 39v., 41r., 63r., 
117v., 122r., 133v., 144r.; adj. f. Preta (5) 120r., 127v., 133r., 135v., 139r.; loc. Cor preta (2) 
136r., 142r.; 
 
Procurador s.; loc. (1) loc. Procurador da Irmandade do Rosario (1) 58v.; 
 
Professor s. (1) s. m. Professor (1) 28r.; 
 
Reverendo s.; loc. (2) loc. Reverendo Provizôr (1) 58v.; loc. Reverendo Senhor Vigario (1) 
68r.; 
 
Sacramento s.; loc. (9) loc. Naõ recebeu sacramento algum (1) 66r.; loc. Sem sacramento 
algum (4) 69v., 72v., 81v., 85v.; loc. Com os Sacramentos (1) 76v.; loc. Com alguns 
Sacramento (1) 78r.; loc. Com os Santíssimos Sacramentos (1) 78v.; loc. Com todo 
Sacramento (1) 80v.; 
 
Sacramentado adj. (2) adj. m. Sacramentado (1) 68r.; adj. f. Sacramentada (1) 86r.; 
 
São Benedito loc. (2) loc. São Benedicto (1) 40v.; loc. Devoto de Saõ Benedito (1) 77v.; 
 
Senhor s. (2) s. m. pl. (1) 66r.; s. m. Senhor (1) 68v.; 
 
[Sepultar] V. (58) exp. V. Sepultou se no semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do Bonfim 
(2) 65r., 68r.; exp. V. Sepultou-se no Cemiterio desta cidade de Nosso Senhor do Bomfim (1) 
66r.; exp. V. Sepultouse no Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do Bomfim (2) 66v., 
69v.; pret. perf. ind. Sepultou-se (42) 68v., 89r., 102v., 103r., 103v., 104v., 105r., 106v., 
108r., 109r., 1010r., 1010r., 115r., 115v., 117v., 120r., 120v., 121r., 121v., 122r., 122v., 123r., 
124r., 124v., 125r., 126v., 127v., 128r., 129r., 131v., 132v., 133v., 135v., 136r., 139r., 141r., 
142r., 144r., 147v., 147v., 148r., 151r.; exp. V. Sepultou se no Cemiterio desta Cidade de 
Senhor do Bomfim (1) 88v.; exp. V. Sepultou-se no Cemiterio desta Cidade (3) 101r., 121r., 
122v.; exp. V. Sepultou-se no Cemeterio do Piracanjuba (1) 101v.; exp. V. Sepultou-se na 
Capella de Nossa Senhora da Piedade (1) 129r.; pret. perf. ind. Sipultou se (1) 135v.; pret. 
perf. ind. Sepultouse (3) 139r., 148v., 151v.; exp. V. Sepultou çe no Cemiterio desta Cidade 
(1) [avulso]; 
 
Sepultado adj.; loc. (31) loc. Sepultado no Adro da Senhora do Rozario (1) 26r.; loc. 
Sepultado no terreino da mesma irmandade [São Benedito] (1) 39v.; adj. Sepultado (11) 48v., 
77v., 78r., 78r., 84v., 109v., 109v., 1010r., 113r., 118r., 133r.; loc. Sepultado no Semiterio 
desta Cidade do Nosso Senhor do Bomfim (5) 72v., 73r., 80v., 81r., 81v.; loc. Sepultado no 
Simeterio desta Cidade de nosso Senhor do Bonfim (1) 73v.; loc. Sepultado no Semiterio 
desta Cidade de Nosso Senhor do Bonfim (1) 75v.; loc. Sepultada no Semiterio desta Cidade 
de Nosso Senhor do Bomfim (1) 78v.; loc. Sepultado no Cemeterio desta Cidade de nosso 
Senhor do Bomfim (1) 82v.; loc. Sepultado no Semiterio desta Cidade (4) 84r., 85v., 85v., 
86r.; loc. Sepultado no Cemiterio desta Matris de nosso Senhor do Bomfim (1) 87v.; loc.  
Sepultado no Cemiterio desta Cidade (1) 101v.; adj. Sepultada (3) 103r., 103v., 135r.; 
 
Sepultura s.; loc. (51) loc. Para se dar Sepultura (6) 3v., 13v., 14v., 26r., 28v., 35v.; loc.  
Para se dar Sepultura nesta Matris (8) [ilegível], [ilegível], 13r., 14v., 15r., 17v., 20r., 28r.; 
loc. Para se dar Sepultura no adro desta Matris (6) 17v., 19r., 24r., 24v., 24v., 25v.; loc. Para 
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se dar Sepultura na Capella de Nossa Senhora do Rozario (1) 20r.; loc. Para se dar sepultura 
no adro desta Matris do Senhor do Bomfim (1) 25r.; loc. Para se dar sepultura no Adro do 
Rozario (1) 25r.; loc. Para se dar sepultura no semiterio desta Matris (3) 27v., 34v., 37r.; loc. 
Para se dar sepultura no semiterio desta cidade (13) 30v., 52v., 53r., 54r., 57r., 59r., 59r., 59v., 
60r., 61r., 61v., 63r., 63r.; loc. Para Se dar Sepultura no Semiterio desta Matris da parte que 
pertence a Irmandade do Glorioso São Benedito (1) 34r.; loc. Para Se dar Sepultura no 
Semiterio desta Matriz de Nosso Senhor do Bomfim (1) 34v.; loc. Para se dar sepultura no 
semiterio desta Matriz (6) 39v., 39v., 41r., 42v., 45v., 51v.; loc. Para Se dar Sepultura no 
Semiterio desta Matriz na parte do terreno de São Benedito (1) 40v.; loc. Para se dar sepultura 
neste [ileígel] ou semiterio (1) 42r.; loc. Para se dar sepultura no Semiterio do Terreiro da 
mesma Irmandade [Rosário] (1) 58v.; loc. Para se dar sepultura no Cemiterio desta Cidade (1) 
70v.; 
 
[Sinhá] s. (1) s. f. Senhá (1) 85v.; 
 
Surdo-mudo adj. (1) adj. m. Surdo-mudo (1) 136r.; 
 
Tenente s.; loc. (8) s. m. Tenente (6) [ilegível], [ilegível], 13v., 17v., 25v., 40v.; loc. Tenente 
Coronel (2) 26r., 144r.; 
 
Tolo s. (1) s. m. Tolo (1) 81r.; 
 
[Vigário] s.; loc. (58) s. m. Vigario (55) 37v., 101r., 101v., 101v., 102v., 103r., 103r., 103v., 
104v., 105r., 106v., 108r., 109r., 109v., 1010r., 1010r., 1010r., 113r., 115r., 117v., 118r., 
120r., 120v., 121r., 121r., 121v., 122r., 122v., 122v., 123r., 124r., 124v., 125r., 126v., 127v., 
128r., 129r., 129r., 131v., 132v., 133r., 133v., 135r., 135v., 135v., 136r., 139r., 139r., 141r., 
142r., 144r., 147v., 147v., 151r., 151v.; loc. Senhor Vigario (1) 37v.; loc. Vigario Interino (2) 
148r., 148v.; 
 

 

3.2.4 Breves considerações sobre os Índices de Frequência de Ocorrência 

 

Ao final do inventário, realizado separadamente com os três livros de registro e 

apresentado nas seções anteriores, obtivemos 178 (cento e setenta e oito) entradas, o que 

corresponde ao lexema, as quais são compostas por 569 (quinhentos e sessenta e nove) lexias. 

Acerca das funções gramaticais, algumas delas apresentaram mais de uma função e essas 

ocorrências foram discriminadas no Índice, bem como as lexias categorizadas em mais de 

uma função. Dito isto, obtivemos um total de 92 (noventa e dois) substantivos, 75 (setenta e 

cinco) locuções, sendo elas adjetivas ou substantivas, 56 (cinquenta e seis) adjetivos, 14 

(quatorze) verbos e apenas 3 (três) advérbios. Biderman (2001) classifica os substantivos 

como a classe de palavras que nomeia a realidade por excelência e, por esse motivo, pode-se 

justificar o maior número de substantivos em nossos Índices. 



333 
 

Para determinamos os índices de frequência, adaptamos a categorização de Borba 

(2003)91, utilizando os seguintes critérios: uma ocorrência, frequência muito baixa; entre duas 

e cinco ocorrências, frequência baixa; entre seis e quinze ocorrências, frequência média; entre 

dezesseis e trinta ocorrências, frequência alta; acima de trinta ocorrências, frequência 

altíssima.  

 Com base nesses critérios, nosso Índice de Frequência e Ocorrência geral é composto 

por 52 (cinquenta e duas) entradas de frequência muito baixa, 58 (cinquenta e oito) entradas 

com baixa frequência, 24 (vinte e quatro) entradas de frequência média, 13 (treze) entradas 

com frequência alta e 31 (trinta e uma) com frequência altíssima. Desta forma, precisamos 

levar em consideração a importância das entradas com frequência baixa e muito baixa na 

composição de nosso Índice e, principalmente, na construção de nossa análise posterior.  

De Paula e Amorim (2016) mencionam que tais índices de baixa frequência apontam 

para a diversidade lexical contida nos documentos, além de nos auxiliarem na compreensão 

de seus conteúdos, nas “[...] suas relações com o contexto histórico-cultural da época na qual 

foram redigidos, pois são estas lexias que documentam informações específicas, haja vista 

que as entradas com frequência alta e altíssima carregam significados mais amplos, presentes 

no maior número de manuscritos” (DE PAULA; AMORIM, 2016, p. 136). 

Acerca do Índice de Frequência e Ocorrência de Santa Luzia, obtivemos o total de 81 

(oitenta e um) lexemas, compostos por 279 (duzentos e setenta e nove) lexias, que ocorrem 

2.065 (duas mil e sessenta e cinco) vezes. Destas, 43 (quarenta e três) são substantivos, 29 

(vinte e nove) são locuções, 24 (vinte e quatro) são adjetivos, 9 (nove) são verbos e 2 (duas) 

são advérbios. Assim como na contagem geral, algumas lexias apresentaram mais de uma 

função gramatical, sendo categorizadas em mais de uma função. Em relação aos índices de 

frequência, obtivemos 23 (vinte e três) entradas de frequência muito baixa, 28 (vinte e oito) 

com baixa frequência, 12 (doze) com frequência média, 3 (três) com alta frequência e 15 

(quinze) com frequência altíssima. 

Sobre o Índice de Frequência e Ocorrência de Nossa Senhora da Penha do Corumbá, 

arrolamos um total de 33 (trinta e três) lexemas, compostos por 112 (cento e doze) lexias que 

ocorrem 799 (setecentos e noventa e nove) vezes. Acerca das funções gramaticais, 15 (quinze) 

delas são substantivos, 14 (quatorze) são locuções, 13 (treze) são adjetivos, 2 (dois) são 

verbos e temos apenas 1 (um) advérbio. Quanto aos índices de frequência, obtivemos um total 

 
91A categorização proposta por Borba (2003) é a seguinte: 1 ocorrência, frequência muito baixa; entre 2 e 6 

ocorrências, frequência baixa; entre 7 e 150 ocorrências, frequência média; entre 150 e 1.500 ocorrências, 
frequência alta; acima de 1.500 ocorrências, frequência altíssima. 
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de: 8 (oito) lexemas de frequência muito baixa, 12 (doze) de frequência baixa, 3 (três) de 

frequência média, 3 (três) de frequência alta e 7 (sete) de frequência altíssima. 

Em relação ao Índice de Frequência e Ocorrência da Cidade de Bonfim, arrolamos um 

total de 61 (sessenta e um) lexemas, compostos por 178 (cento e setenta e oito) lexias, com a 

taxa de ocorrência de 722 (setecentos e vinte e dois). Do total de lexias, 34 (trinta e quatro) 

são substantivos, 32 (trinta e duas) são locuções, 19 (dezenove) são adjetivos, enquanto 3 

(três) são verbos, sem a presença de advérbios. Quanto à taxa de frequência desses lexemas, 

auferimos 21 (vinte e um) lexemas com frequência muito baixa, 18 (dezoito) com frequência 

baixa, 9 (nove) com frequência média, 3 (três) com frequência alta e 9 (nove) com frequência 

altíssima. 

Nas seções abaixo, dividimos as 178 (cento e setenta e oito) lexias inventariadas em 

11 (onze) campos lexicais, a fim de facilitar as análises dos livros de registro de óbito e de 

sepultamento, uma vez que propomos, a partir das lexias supraditas, compreender as 

dinâmicas lexicais da morte de uma região de Goiás no século XIX, formada por Santa Luzia, 

Nossa Senhora da Penha do Corumbá e Cidade do Bonfim. 

 

3.3 Análise dos campos lexicais 

  

Conforme exposto anteriormente, elencamos as lexias inventariadas, apresentadas nos 

Índices de Frequência e Ocorrência, em campos lexicais, de maneira a facilitar a compreensão 

dos dados delimitados para análise, buscando compreender suas contribuições históricas e 

culturais no período escravocrata oitocentista da capitania de Goiás. 

 Ao final de nosso inventário, chegamos à somatória de 178 (cento e setenta e oito) 

lexias, divididas em 11 (onze) campos lexicais, que possuem como arquilexema central as 

dinâmicas da morte. No macrocampo condição socio-jurídica temos os microcampos escravo, 

que conta com as seguintes lexias: escravo, cativo, coartado; ex-escravo, formado por: forro, 

liberto, libertando, carta de liberdade e liberdade; e livre, composto por: dono, doutor, senhor 

e sinhá. No macrocampo características temos os microcampos escravos trazidos de África, 

contendo as lexias: africano, angola, congo, de Nação da Costa, Mina, Nagô, Nação 

Benguela, de Nação, preto; escravos nascidos no Brasil, composto por: cabra, caboclo, 

crioulo, mestiço, pardo; e sujeitos livres, contendo a lexia branco. 

 O macrocampo lexical sacramentos é formado pelas lexias batizado, batizar, 

confessado, sacramento, sacramentado e ungido. O macrocampo profissão/ocupação é 
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composto pelos microcampos militares, composto por: ajudante, alferes, capitão, comandante 

superior, comendador, coronel, major, sargento e tenente; eclesiásticas, constituído por: 

coadjutor, cônego, padre, pároco, procurador, reverendo, vigário e paroquiano; e outras lexias, 

sendo elas: agência, ajustar, carpinteiro, cozer, engenho, esmola, fiar, lavoura, lavrador, 

mendigar, mineração, negócio, ourives, professor, sapateiro e zirrar. 

 No campo lexical causa mortis, temos as lexias debaixo da roda de um carro, doente, 

picado de cobra, repentinamente e suicidar. O macrocampo enterro/sepultamento é formado 

pelos microcampos local de enterro/sepultamento, composto por adro, cemitério, capela, 

enterrado no Rosário; enterro, com enterro e enterrado; e sepultamento, com sepultar, 

sepultado e sepultura. No campo associação a Irmandades, arrolam-se as lexias de Nossa 

Senhora do Rosário, irmandade, irmão e São Benedito. 

 No campo território, temos as lexias: arraial, bairro, Bispado/Bispado de Goiás, 

cidade, distrito, freguesia, Igreja Matriz, Matriz, município, paróquia, província, termo e vila. 

Em rituais mortuários temos encomendar, ligado a encomendado e encomendação, missa de 

corpo presente, recomendado, solenemente e sufrágio, ligado a sufragado.  O campo lexical 

limitações físicas e mentais é composto por cego, surdo-mudo e tolo. O último campo, 

denominado morte, é constituído por corpo, falecer, falecido, finar, finado e morrer. 

 Nos tópicos abaixo, apresentamos os campos lexicais na forma de quadros, os quais 

contêm a lexia inventariada seguida de sua respectiva abonação, com vistas a facilitar a 

compreensão do contexto no qual aquela lexia se insere no discurso e facilitar o entendimento 

de sua significação. Nas abonações, destacamos em negrito a lexia em análise, como no 

exemplo “[...], hontem as sete horas da tarde hum escravo do dito | Major [...]” (Livro de 

registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 4v.), em que 

frisamos escravo. Cabe ressaltar que os campos lexicais que são compostos por subcampos 

estão arrolados no mesmo quadro, sendo as lexias selecionadas para análise apenas aquelas 

que estão marcadas em negrito.  
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3.3.1 Quadro ilustrativo dos campos lexicais 

Figura 15 - Quadro ilustrativo dos campos lexicais. 

 

Fonte: as autoras (2020). 
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3.3.2 O campo lexical condição sócio-jurídica 

 

Quadro 1 - O campo lexical condição sócio-jurídica 
Condição sócio jurídica 

Escravo 

Escravo 
“[...], hontem as sete horas da tarde hum escravo do dito | 
Major [...]” (Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da 

Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 4v.) 

Cativo 
“[...] Cativa de Dona Ines Rodris [...]” (Livro de registros de 

sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 13v.) 

Coartado 
“[...] escravo da Senhora da Jozefa | Alves Pedroza, que 

ficará quoitado [...]” (Livro de registros de óbito de Santa 

Luzia [1836-1873], fólio 35r.) 

Ex-escravo 

Forro 
“[...] crioulo forro, de idade de sincoenta annos [...]” (Livro 

de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 36v.) 

Liberto 
“[...] baptizado liberto em virtude da Ley [...]” (Livro de 

registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 
108r.) 

Libertando 
“[...] crioulo libertando do fallecido Man[ilegível] Pereira 
[...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-
1873], fólio 62v.) 

Carta de liberdade 
“Tem carta de liberdade” (Livro de registros de 
sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 122v.) 

Liberdade 
“[...] escrava emquestaõ de liberdade [...]” (Livro de 

registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 12v.) 

Livre 

Dono 
“[...] Seu dono mora noSitio de Santa Anna [...]” (Livro de 
registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 69v.) 

Doutor 
“[...] escrava de Doutor Henrique Raimundo des Genettes 
[...]” (Livro de registros de sepultamento de Bonfim [1863-
1876], fólio 86r.) 

Senhor 
“[...] Maria Joanna Cabra escrava do mesmo Senhor [...]” 
(Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do 
Corumbá [1847-1867], fólio 26r.) 

Sinhá 
“[...] morreu duente no Sitio de Sua Senhá [...]” (Livro de 
registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 85v.) 

Fonte: as autoras (2020). 
 

Este campo lexical é composto por lexias que representam a maneira em que se 

estruturava socialmente a comunidade goiana oitocentista, especialmente nas regiões de Santa 

Luzia, Nossa Senhora da Penha do Corumbá e Bonfim, das quais provêm os registros de óbito 

e sepultamento aqui analisados. Divide-se em três microcampos, sendo o primeiro deles 

escravo, composto pelas lexias: escravo, de frequência altíssima em decorrência de suas 522 

(quinhentas e vinte e duas) ocorrências; cativo, também de frequência altíssima, com 43 

(quarenta e três) ocorrências; e coartado, de frequência baixa pois possui apenas 2 (duas) 

ocorrências. 

O microcampo ex-escravo é composto pelas lexias: forro, de frequência altíssima e 74 

(setenta e quatro) ocorrências; liberto, também de frequência altíssima em decorrência de suas 
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24 (vinte e quatro) ocorrências; libertando, de frequência muito baixa com apenas uma 

ocorrência; assim como carta de liberdade, que possui apenas uma ocorrência e frequência 

muito baixa; e liberdade, também de frequência muito baixa pois ocorre apenas uma vez. Já o 

microcampo livre é formado por: dono, de frequência muito baixa com apenas uma 

ocorrência; doutor, com 2 (duas) ocorrências e frequência baixa; senhor, com frequência alta 

em decorrência de suas 16 (dezesseis) ocorrências; e sinhá, com apenas uma ocorrência e 

frequência muito baixa. 

A lexia escravo, segundo a definição de Bluteau (1728, p. 225), indica “aquelle, que 

naceo cativo, ou foi vendido, & està debaixo do poder de Senhor”. Moraes Silva (1789, p. 

743) apresenta a acepção “Cativo, que está sem liberdade, no estado de servidão”, enquanto 

Silva Pinto (1832) expressa que escravo é aquele o cativo que está em regime de escravidão. 

Ainda que todas essas acepções coincidam, é necessário aprofundar-nos um pouco mais no 

que esta lexia retrata e, para tanto, apresentaremos conceituações propostas por Barros (2014), 

em sua obra A construção social da cor. 

O autor apresenta escravo como aquele que perdeu a liberdade. Entretanto, dizer 

somente que alguém está privado de liberdade torna-o escravo não é o bastante, uma vez que 

um prisioneiro condenado a viver anos ou mesmo por toda sua vida em uma cela também está 

privado de liberdade e nem por isto é escravo. Barros (2014) define, então, a escravidão como 

uma combinação da perda da liberdade e do trabalho compulsório, violento e coercitivo, o 

qual fundava-se na captura, no uso de violência física e no risco de morte, o que coloca o 

sujeito como propriedade outro, sendo este outro, o senhor, detentor de poderes legais e 

judiciais sobre o indivíduo escravizado. Essa liberdade a qual perde o escravo é retrata pelo 

autor como: 

 
Liberdade de ir e vir, liberdade para dispor de sua própria vida, liberdade 
para negociar a sua própria força de trabalho, liberdade se afirmar no âmbito 
social não como a propriedade outrem, mas como alguém que detém uma 
razoável parcela de autonomia sobre o seu próprio destino – liberdade, 
enfim, de tecer ou conservar a sua trama de pertencimentos com algum nível 
de escolhas possíveis (BARROS, 2014, p. 30). 

 

Assim, percebemos como as lexias escravo e senhor se complementam na construção 

histórica da estratificação social do Brasil, especialmente no Brasil Colonial, em que as 

condições sócio-jurídicas acima descritas expressam noções desigualadoras e mostram-se 

posições sine que non para a manutenção das estruturas escravocratas vigentes no período 

oitocentista na capitania goiana. 
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Por vezes apresentada como um sinônimo para escravo, a lexia cativo apresenta 

acepção semelhante em Bluteau (1728), em Moraes Silva (1789) e em Silva Pinto (1832), 

dicionários coetâneos à época em que os registros de óbito e sepultamento foram redigidos, 

que definem cativo como aquele que foi reduzido a escravidão, o mesmo que escravo. 

Contudo, Moura (2004), ao citar Prado (1939), pontua que havia uma diferença entre cativos e 

escravos, especialmente em África. Nessa perspectiva, cativos eram os africanos levados ao 

litoral por meio de pombeiros, homens que percorriam os sertões da África para comprar 

escravos, ou outros intermediários, para serem negociados com traficantes. Somente após 

serem negociados, vendidos, marcados e batizados, passavam os cativos a serem considerado 

escravos, tendo, neste contexto de África, uma relação hierárquica entre um e outro. 

Ressaltamos, também, a concepção de cativeiro relacionada à cativo, ou seja, aquele que é 

prisioneiro, seja de guerra ou de alguma outra maneira, o que não se aplicava a todos os 

escravos que viviam sob o regime de trabalho compulsório no Brasil. 

A lexia coartado, ao mesmo tempo que relaciona-se com escravo e cativo, por tratar 

de um sujeito que ainda vivia sob o regime da escravidão, relaciona-se também com as lexias 

seguintes, forro, liberto, libertando, carta de liberdade e liberdade, pois este escravo, assim 

como libertando, encontra-se em vias de conseguir a sua libertação. 

Desde o início da história escravocrata no Brasil, houve a presença das alforrias, “[...] 

cartas ou títulos de alforria, documentos por meio dos quais os senhores legitimavam a 

liberdade concedida aos seus escravos. Era documento registrado em cartório e, com ele, o 

escravo ficava livre da tutela do senhor”, consoante Moura (2004, p. 89). Este documento era 

entendido como uma troca entre senhor e escravo, e não havia um único modelo a ser 

seguido, variando entre: alforria gratuita (ou incondicionada), condicionada, paga (ou 

onerosa), coartada e de pia.  

Discorrendo brevemente sobre cada uma, as alforrias gratuitas, também chamadas 

incondicionadas, eram concedidas sem ônus algum, em geral, como recompensa à lealdade, 

ao tempo de trabalho e/ou aos bons serviços prestados que o escravo possuía com o senhor e a 

família deste. Em decorrência disso, eram oferecidas com maior regularidade aos escravos 

domésticos, definidos por Moura (2004, p. 150) como “aquele que trabalhava na casa-grande 

com o próprio senhor e sua família e que, portanto, não tinha acesso a dinheiro”. Esse 

relacionamento íntimo entre senhor e escravo era o principal fruto das alforrias gratuitas, 

entretanto, Santos (2008) pontua que estas também serviam como forma de os senhores se 
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livrarem de grandes gastos com escravos velhos e doentes, além de esconderem possíveis 

filhos ilegítimos ao alforriá-los e separá-los de suas mães. 

As alforrias condicionadas eram aquelas que davam liberdade ao escravo apenas após 

o cumprimento de determinadas condições previamente estipuladas pelo senhor, comumente 

redigidas no corpo da carta de liberdade. Essas condições eram a escolha do senhor, mas, 

muitas vezes, pautavam em servir até a sua morte, a morte de sua esposa ou de algum outro 

membro de sua família. Esta troca, entre oferecer a liberdade ao escravo com alguma 

condição prévia, servia como ferramenta para cobrança e controle de obediência, lealdade e 

bons serviços prestados, uma vez que o escravo, por não se encontrar completamente liberto, 

poderia ter sua liberdade suspensa, consoante Santos (2008). 

As alforrias do tipo paga, também chamadas de onerosas, eram aquelas oferecidas em 

troca de quantias, ou seja, o escravo a adquiria por meio do acúmulo de pecúlio pessoal ou 

empréstimos oferecidos por terceiros. Amorim e De Paula (2018, p. 176, grifo das autoras) 

pontuam que “estes empréstimos poderiam ser pagos com trabalho, o que gerava um ciclo em 

que o escravo comprava sua liberdade, porém comprometia-se a trabalhar para outrem 

enquanto a dívida perdurasse, o que configurava uma nova forma de ‘escravidão’”. Assim 

como a liberdade gratuita, esta era oferecida aos escravos mais íntimos e bem quistos do 

senhor, isto é, não bastava ao escravo acumular o pecúlio suficiente para a compra, lealdade e 

bons serviços prestados também eram indispensáveis. Ademais, esse tipo de alforria era 

lucrativa para os senhores, uma vez que o valor pago pelos escravos em troca de sua liberdade 

cobria os gastos de aquisição de um escravo mais novo e em melhores condições de trabalho. 

Assim como a onerosa, a alforria do tipo coartada, também conhecida como carta de 

corte, era conquistada após o pagamento de uma quantia. Entretanto, esse valor poderia ser 

parcelado e todos os seus encargos eram estipulados no ato da negociação e redigidos no 

documento de liberdade, denominado carta de corte. Em posse deste documento, o escravo 

coartado, lexia presente em nossos registros, tinha permissão para trabalhar para terceiros e 

assim quitar sua dívida. Contudo, era necessário cumprir os prazos estipulados na negociação 

e redigidos na carta de corte, ou o escravo perderia o direito de se alforriar. 

Quanto à alforria de pia, esta era concedida ao escravo no ato de batismo, tendo seu 

nome em referência à pia batismal. Era onerosa e, em geral, os valores eram pagos pelos 

padrinhos do ex-escravo, que podiam ser homens brancos de posse ou ex-escravos, consoante 

Oliveira-Silva, De Paula e Almeida (2014). Acerca desse tipo de manumissão, devemos nos 

atentar ao fato de que, mesmo após receber a alforria, as crianças cresciam forras com pais 
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ainda cativos, em ambientes de trabalho compulsório em troca de seu sustento, o que colocava 

o liberto em um estado de servidão parcial. Esse tipo de alforria também gerava meios de 

controle e obediência em escravos adultos, uma vez que deveriam ser ainda mais servis, 

obedientes e leais ao senhor como forma de agradecimento pela libertação de seu filho, em 

pia batismal (AMORIM; DE PAULA, 2018). 

Desta feita, após receber a carta de liberdade, consoante Moura (2004, p. 89) “[...] 

cartas ou títulos de alforria, documentos por meio dos quais os senhores legitimavam a 

liberdade concedida aos seus escravos”, os escravos alcançavam a condição sócio-jurídica de 

libertando, forro ou liberto. Assim, ao divisarmos as camadas da estratificação social do 

Brasil oitocentista, estas podem ser representadas pelo seguinte fluxograma: 

 

Figura 16 - Relações no sistema escravista. 

 

Fonte: Amorim e De Paula (2018). 
 

 De acordo com as autoras, temos senhor como aquele livre por nascimento, ou seja, 

sujeitos que já nasciam com essa condição e não eram passíveis de escravização, enquanto 

liberto, seja a categoria liberto 1 ou liberto 2, era alcunha destinada aos escravos forros, 

libertado do regime de trabalho compulsório ao qual lhes era imposto. Assim, ambos os 

conceitos – e as lexias – se contrapõem enquanto condição sócio-jurídica, posto que liberto 

era condição adquirida, enquanto livre era condição nata. Os conceitos de liberto 1 e liberto 2 

abordam a semiliberdade e a semiescravidão, atribuídos àqueles alforriados via manumissão 

condicionada ou coartada, que ainda não se encontravam livres de fato, porque necessitavam 

cumprir os acordos estipulados em suas negociações, fossem eles parcelamentos de dívidas ou 

contrato de servidão determinado. A esse status, podemos relacionar a lexia libertando, com 

uma ocorrência no corpus aqui analisado. 

 Ponto importante para se destacar sobre os libertos, também denominados forros em 

acepção de Moura (2004), é o de esses ex-escravos, embora conquistassem novo status sócio-

jurídico, não gozavam dos mesmos direitos que os cidadãos livres, sem o passado escravo. 

Essa marca no passado do ex-escravizado mostrava-se presente, até mesmo, nos registros de 

Senhor (livre)
Liberto1

(semi-livre)
Liberto 2 

(semi-escravo) Escravo
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óbito e sepultamento, quando o falecido era vinculado ao seu antigo dono com a expressão 

escravo que foi de. 

 As lexias dono, doutor e sinhá, assim como senhor, fazem menção àqueles que, na 

ordem social escravista brasileira, possuíam escravos para trabalharem para si. Bluteau (1728) 

traz para dono a concepção senhor, o mesmo que fazem Moraes Silva (1789) e Silva Pinto 

(1832). Já doutor era, também, aquele que estudou em alguma universidade, recebendo maior 

grau acadêmico e tornando-se mestre em alguma ciência. Sinhá, consoante Houaiss (2009), 

era a forma de tratamento pela qual os escravos se referiam à senhora ou à patroa, podendo 

esta lexia, então, ser uma variação de senhora, também presente nos registros de óbito e 

sepultamento aqui analisados. 

 Destarte, este campo lexical ilustra a diversidade de condições sócio-jurídicas as quais 

podiam pertencer os cidadãos goianos oitocentistas, tal como de outras regiões brasileiras, 

durante o período em que fora vigente as práticas escravistas no Brasil, entre os séculos XVI e 

XIX, principalmente nas localidades das quais vêm os registros de óbito e sepultamento aqui 

analisados: Santa Luzia, Nossa Senhora da Penha do Corumbá e Cidade do Bonfim. 

 

3.3.3 O campo lexical características 

 

Quadro 2 - O campo lexical características 
Características 

Escravos 
trazidos de 

África 

Africano “[...] Roque, africano de 90 annos [...]” (Livro de registros de 
óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 31r.) 

Angola 
“[...] no Cemiterio desta Cidade Sepultou-se Manoel Angola 
Escravo [...]” (Livro de registros de sepultamento de Bonfim 
[1863-1876], fólio 105r.) 

Congo “[...] faleceo Pedro congo de idade [...]” (Livro de registros de 
óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 33v.) 

De Nação 
“[...] faliceo Jose deNacaõ, escravo deDona Mariana [...]” 

(Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 
124r.) 

De Nação da Costa 
“[...] Joaquim, de naçaõ da Costa Escravo do Major [...]” 

(Livro de registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], 
fólio 106v.)  

Mina “[...] faleceo Ritta mina [...]” (Livro de registros de óbito de 
Santa Luzia [1836-1873], fólio 27v.) 

Nagô 
“[...] seo escravo de idade de sesenta annos nagô [...]” (Livro 
de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá 
[1847-1867], fólio 10v.) 

Nação Benguela 
“[...] Dona Maria Salomé | do Nascimento, de naçaõ 
Benguella [...]” (Livro de registros de sepultamento de 
Bonfim [1863-1876], fólio 139r.) 

Preto “[...] faleceo Elena Dias, preta forra Solteira [...]” (Livro de 
registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 10r.) 
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Escravos 
nascidos no 

Brasil 

Cabra 
“[...] filha natural de Maria Joanna Cabra escrava do mesmo 
Senhor [...]” (Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da 
Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 26r.) 

Caboclo 
“[...] Sepultou se a Benedito Cabloco de idade de [...]” (Livro 
de registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 
121v.) 

Crioulo “[...] Germano crioulo escravo de Maria [...]” (Livro de 
registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 17r.) 

Mestiço 
“[...] Pascoala mestica escrava do Tenen | te [...]” (Livro de 
registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá 
[1847-1867], fólio 12r.) 

Pardo “[...] Geraldo, pardo escravo do Reverendo [...]” (Livro de 
registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 131r.) 

Sujeitos 
livres 

Branco 
“[...] Sepultado ofinado Jose | Branco de idade 100 Annos 
mais ou menos [...]” (Livro de registros de sepultamento de 
Bonfim [1863-1876], fólio 78r.) 

Fonte: as autoras (2020). 
 

Neste campo lexical, arrolamos as lexias que abordam a pluralidade étnica do Goiás 

oitocentista, período em que foram exarados os registros de óbito e sepultamento aqui 

analisados. A opção por este título, características, parte do estudo elaborado por Santos e 

Paula (2014), que optam por essa categoria na construção do inventário do dado utilizado no 

trabalho Escravidão em Goiás: mortalidade branca e escrava na Vila de Santa Luzia entre os 

anos de 1786 a 1814. Nesta categoria, incluímos as informações sobre qualidade e origem 

dos falecidos, baseando-nos em conceitos de autores como Barros (2014) e Paiva (2015). 

Acerca da qualidade, pontua Paiva (2015) que é um termo/conceito empregado 

durante o Antigo Regime na Europa, latinizado pelo filósofo romano Cícero. Este termo 

servia para distinguir pessoas, fosse pela forma do corpo – beleza e figura –, pela aparência, 

pela fisionomia, por questões relacionadas à nobreza e ao chamado genere clarus, ou seja, 

aqueles que eram nobres, brancos, ocidentais e cristãos, em paralelo aos mouros, orientais e 

infiéis, caracterizados como sangue infecto até o princípio do século XIX. Assim,  

 
As “qualidades” [...] diferenciavam, hierarquizavam e classificavam os 
indivíduos e os grupos sociais a partir de um conjunto de aspectos 
(ascendência familiar, proveniência, origem religiosa, traços fenotípicos, tais 
como cor de pele, o tipo de cabelo e o formato de nariz e boca), pelo menos 
quando isso era possível. Quando não era possível essa conjunção, os 
elementos mais aparentes e/ou convenientes eram acionados para que a 
identificação se efetuasse, o que certamente variou de região para região, de 
época para época e em uma mesma região (PAIVA, 2015, p. 33). 

 

Um ponto importante a se destacar é que o emprego das qualidades dependia das 

percepções sociais e individuais que possuíam os autores dos registros, das autoridades e dos 
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populares, que nem sempre eram padronizadas. Ademais, Paiva (2015, p. 34) explicita que a 

qualidade de um sujeito podia alterar-se ao longe de sua vida, “de acordo com conveniências 

e circunstâncias”. De acordo com o autor supra, essa prática evidencia-se na documentação 

existente, inclusive em nossos registros de óbito e sepultamento, em trechos que abordaremos 

com maior minúcia posteriormente. 

Em relação à origem, Barros (2014), em A construção social da cor: diferença e 

desigualdades na formação da sociedade brasileira aborda as noções de etnia de origem e 

etnia do tráfico, quando trata da origem dos escravos trazidos para o Brasil como com a 

finalidade de servirem como mão de obra compulsória. Para o autor, as etnias do tráfico não 

são etnias no sentido antropológico da palavra, mas divisões artificiais criadas pelos próprios 

traficantes com o intuito de classificar suas peças (os escravos), de modo a relacioná-los com 

determinados tipos de trabalho. Por outro lado, as etnias de origem são naturais e “[...] 

correspondem às identidades étnicas que já existiam na África” (BARROS, 2014, p. 89). O 

autor ainda comenta acerca das etnias da diáspora, também chamada de etnias 

transatlânticas, as quais foram criadas pelos próprios escravizados enquanto resposta a uma 

necessidade de reconstruírem sua identidade perdida e como maneira de unirem culturas 

diversas, abrangendo identidades menores. Essa concepção fundamenta-se em processos de 

resistência, de interação e acomodação cultural, pois parte da necessidade dos negros.  

Este campo é formado por três microcampos, escravos trazidos de África, escravos 

nascidos no Brasil e sujeitos livres. Compõem o primeiro microcampo as seguintes lexias: 

africano, de frequência alta com 16 (dezesseis) ocorrência; angola, com 19 (dezenove) 

ocorrências e frequência alta; congo, de frequência muito baixa por ter apenas uma ocorrência 

em nosso inventário; de Nação, também de frequência muito baixa e apenas uma ocorrência; 

de Nação da Costa, com apenas uma ocorrência e frequência muito baixa; mina, com 7 (sete) 

ocorrências e frequência média; nagô, de frequência baixa e 2 (duas) ocorrências; nação 

Benguela, de frequência muito baixa e apenas uma ocorrência; e preto, de frequência 

altíssima com 31 (trinta e uma) ocorrências. O segundo microcampo é composto por: cabra, 

de frequência altíssima e 47 (quarenta e sete) ocorrências; caboclo, de frequência muito baixa 

e apenas uma ocorrência; crioulo, com 328 (trezentas e vinte e oito) ocorrências e frequência 

altíssima; mestiço, com 2 (duas) ocorrências e frequência baixa; e pardo, também de 

frequência altíssima e 43 (quarenta e três) ocorrências. Já o último microcampo é composto 

apenas por branco, com 4 (quatro) ocorrências e frequência baixa. 
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A lexia africano foi empregada para registrar os escravos nascidos em África, 

traficados e comercializados no Brasil. Bluteau (1728, p. 161) a define como “Natural de 

Africa. [...] Cousa concernente a Africa.” A presença de escravos africanos em solo brasileiro 

data do início do século XVI, ou seja, do momento em que se instauraram as práticas 

escravocratas. Libby e Paiva (2005) comentam que não há como precisar quando e/ou onde o 

primeiro escravo africano teria desembarcado no Brasil, contudo, esse desembarque 

possivelmente teria ocorrido em alguma das regiões que hoje formam os estados de 

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro.  

A prática de tráfico internacional de escravos perdurou por anos, devido à necessidade 

de mão de obra estável e barata e a resistência na contratação de trabalhadores livres 

(VAINFAS, 1986). Houve, então, um período de proibição do comércio negreiro exterior 

incitado, principalmente, pela Inglaterra, grande expoente econômico mundial naquele 

período. A primeira etapa foi a proibição do comércio transatlântico de escravos estrangeiros 

de países acima do norte do Equador para o Brasil, em 1831, lei conhecida popularmente 

conhecida como “lei para inglês ver”. A lei supra se mostrou insuficiente para coibir o tráfico, 

uma vez que o tráfico brasileiro se dirigiu para a África Oriental. Deste modo, promulgou-se 

uma nova lei, em 04 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queirós, a qual 

reforça a repressão do tráfico de africanos, prevendo a apreensão de embarcações brasileiras 

encontradas em portos, enseadas, ancoradouros ou mares territoriais do Brasil portando 

escravos, ou sinais de transporte ilegal de escravos.  

Em nosso corpus, a frequência da lexia africano é alta e indica que entre os anos de 

1836 e 1876 foram registrados óbitos de escravos e ex-escravos provenientes da África em 

regiões goianas. Esta lexia relaciona-se diretamente a preto, classificada por Paiva (2015) 

como análoga à condição de escravo trazido de terras africanas, tendo seu uso empregado a 

partir do século XVI, quando milhões de homens e mulheres africanos chegaram a regiões 

espanholas e portuguesas. Entretanto, há dois registros nos manuscritos aqui analisados em 

que preto é associado a cor, como atestam os registros cor preta e de cor preta no livro de 

sepultamentos da Cidade do Bonfim. Paiva (2015) pontua que, para além do emprego do 

termo preto como designação de escravos, incluindo-se aqueles de procedência africana, este 

também era empregado para tratar de sua cor, embora essas “[...] nomeações sempre 

estiveram dependentes das conveniências, das compreensões e percepções de escrivães, 

cronistas e testemunhos no geral, por vezes bastante particulares, e das modificações nos 

significados ocorridas no tempo e nos espaços” (PAIVA, 2015, p. 203). 
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Segundo Houaiss (2009), angola denomina o grupo étnico que habitava a região onde 

hoje se localiza a República de Angola, que representa um grande quantidade de escravos 

trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX, anterior à proibição do tráfico 

internacional. Quanto a congo, o dicionário supra o define como “africano de língua banta 

escravizado e trazido para o Brasil (designação atribuída indistintamente)” (HOUAISS, 

2009). Nação Benguela refere-se aos escravos capturados na região de Benguela, cidade que 

se situa em Angola. Sobre estas lexias, pontua Barros (2014) que: 

 
[...] não são “etnias de origem”, mas sim “etnias do tráfico”. [...] Se os 

angolas são os negros africanos exportados a partir do porto de Ruanda, estes 
na verdade podem pertencer às mais diversas etnias de origem. [...] uma 
cafila podia atravessar por meses o interior da África, conduzindo escravos 
capturados em lugares vários e em situações diversas. Deste modo, quando 
muito, poderia ocorrer que entre os angolas aparecessem com maior 
probabilidade africanos pertencentes a um certo número de grupos étnicos, 
por oposição à nação dos congos, que por envolver um circuito de tráfico 
distinto provavelmente tenderia a, nos seus quadros, apresentar africanos 
relacionados a um outro conjunto de etnias de origem (BARROS, 2014, p. 
97, grifos do autor). 

 

Isto quer dizer que, ainda que houvesse o registro dessas lexias nos documentos aqui 

analisados – registros de óbito e sepultamento dos escravos e ex-escravos –, estas não são 

completamente precisas, posto que sua utilização poderia estar equivocada. 

Compõe este campo a lexia Nação, na forma de locução adjetiva composta com a 

preposição de, definida por Houaiss (2009) como os “[...] grupos de negros africanos trazidos 

como escravos para o Brasil, quer se tratasse de povos, quer fossem grupos etnolinguísticos, 

como no caso dos bantos”. Há também o registro de de Nação da Costa, que poderia indicar 

escravos traficados da denominada Costa dos Escravos, região de área costeira em que se 

situam os países Benim, Togo e Nigéria, bastante povoada entre os séculos XV e XIX, que 

serviu de grande centro de exportação de escravos.  

Quanto à mina, Barros (2014) pontua que essa lexia possui origem ambígua, uma vez 

que mina pode denominar tanto os escravos provenientes da Costa do Ouro (também 

conhecida como Costa da Mina), traficados para o Brasil em maior quantidade no XVIII, 

momento de descoberta do ouro em regiões como Minas Gerais e Goiás, quando se tornaram 

cobiçados por sua prévia experiência com o trabalho de mineração, quanto todos os escravos 

não-bantus (RAMOS, 1961, apud BARROS, 2014).  

Barros (2014) também discute a respeito da lexia nagô, classificada como uma etnia 

da diáspora, estabelecida no ambiente escravista-colonial e nas Américas por necessidades 
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culturais da população afro que agora habitava esses espaços. Esta é “[...] uma etnia de 

mediação que na verdade agrupa, através de uma reelaboração da cultura iorubana, 

identidades culturais que seriam bem distintas na África, como os ketus, eubás, ijêchás, 

ibadans” (BARROS, 2014, p. 89, grifos do autor).  

No segundo microcampo, há o registro da lexia cabra. Em consulta aos dicionários 

coetâneos à época de registros dos manuscritos, encontramos as seguintes acepções: “Deraõ 

os Portuguezes este nome a alguns Indios, porque os achàraõ rumiando, como cabras, a erva 

Betel, que quasi sempre trazem na boca” (BLUTEAU, 1728, p. 21); “O filho, ou filha de pái 

mulato, e mái preta, ou as avessas” (MORAES SILVA, 1789, p. 314); “Filho de pai mulato, e 

mãi negra, ou ao contrario” (SILVA PINTO, 1832, p. 22ii). Paiva (2015) comenta que foi 

muito comum, entre os séculos XVI e XVIII, associar a cor de mestiços a animais irracionais, 

em analogia à animalização humana e a noção de mescla, mistura ou hibridação provinda do 

universo animalesco. Essa prática, segundo o autor, não era dispensada apenas aos mestiços, 

mas a índios e negros também, o que corrobora com as três acepções apresentadas acima, em 

que cabra se associa com a animalização indígena e com a miscigenação.  

Em levantamento acerca das dinâmicas de sentido da lexia cabra, entre os séculos 

XVI e XIX, Almeida, Amorim e De Paula (2017) pontuam quatro possibilidades: (i) no 

século XVI, designava etnia indígena, em sentido pejorativo como o exposto por Bluteau 

(1728); (ii) entre os séculos XVII e XIX, designava miscigenação entre índios e africanos, 

índios e negros, mulato e negro e negro e branco, a depender da percepção daquele que fazia o 

registro; (iii) condição social, indicando aqueles que não detinham boa situação econômica e 

bom status social, vinculados à escravidão ainda que fossem ex-escravos e (iv) cor de pele, 

em tom moreno claro, conforme acepção de Houaiss (2009). Os registros de óbito e 

sepultamento aqui analisados datam do século XIX e o emprego dessa lexia, possivelmente, 

apoia-se nos sentidos de cor de pele e condição social estipulados pelas autoras supra.  

A lexia caboclo designa, segundo Houaiss (2009), “indivíduo nascido de índia e 

branco (ou vice-versa), de pele acobreada e cabelos negros e lisos”. Paiva (2015) corrobora 

essa acepção apresentando esta lexia como de provável origem tupi, que designa o mestiço 

nascido do cruzamento entre o branco ou o mameluco e o índio. De acordo com o autor, este 

termo foi amplamente utilizado no Brasil e ainda é muito empregado em extensa área 

territorial brasileira, contudo, com alterações nos significados que lhe são atribuídos.  

Quanto à lexia crioulo, Almeira et al. (2017), em estudo acerca das alterações de 

sentido dessa lexia, apresentam três significações: (i) filhos de africanos nascidos na América, 



348 
 

em consonância a autores como Bluteau (1728) e Barros (2014), que a definem como o 

escravo que nasceu na casa de seu senhor e a descendência escrava nascida no Brasil, 

respectivamente, ou seja, definindo aqueles que nasceram em continente americano cujos pais 

são de origem africana; (ii) nação do escravo, uma vez que os “[...] crioulos não 

compartilhavam de uma mesma cultura, pois provinham de regiões e países diferentes. [...] 

nação aqui era empregado apenas para dizer que esses escravos nasceram em território 

americano” (ALMEIDA et al., 2017, p. 162), isto é, caracterizando aqueles que nasceram na 

condição de escravos em território americano, lexia geralmente composta por outra que 

definiria sua cor ou demais qualidades e (iii) filhos de africanos com crioulos, demarcando 

novos traços de miscigenação e nomeando as primeiras descendências dos crioulos.  

Nos documentos aqui analisados, há dois registros em que localizamos o uso de 

crioulo acompanhado de outras lexias. É o caso de africano crioulo, crioulo africano e 

crioulo da costa, ambos registrados no livro de óbitos de Nossa Senhora da Penha do 

Corumbá. Nas lexias africano crioulo e crioulo africano referindo-se a registros de libertos de 

idade avançada, consideramos que a adição de crioulo à lexia africano não indica a acepção 

de nascidos na América, mas a um novo status adquirido pelos ex-escravos após a obtenção 

de suas liberdades, uma vez que, como expressa Almeida (2017), ser registrado como africano 

marcava inferioridade frente aos escravos nascidos no Brasil. Quanto a crioulo da costa, este 

pode descender de pai ou mãe nativos da Costa dos Escravos e ter nascido em solo brasileiro, 

uma vez que o desígnio crioulo se encontra em primeiro plano, acrescido da lexia que o 

remete à sua descendência escrava quando submetido ao ato da escravidão.  

Os mestiços, segundo Paiva (2015), eram classificados como os primeiros americanos, 

filhos de europeus e índios, os quais desempenharam importante papel no contexto de 

desenvolvimento do Novo Mundo, alcunha pela qual se conhecia o continente americano a 

após a chegada dos europeus no século XVI. Atrelado a mestiço estava também a condição de 

bastardo, pois muitos deles eram filhos ilegítimos dos conquistadores que assumiam a nova 

terra. Entretanto, ainda que carregassem o fardo da ilegitimidade, os mestiços nascidos em 

famílias com boas condições sociais “[...] ao longo do tempo, assumiram postos 

administrativos importantes, frequentaram universidades e mantiveram o poder das famílias 

originais” (PAIVA, 2015, p. 50). Por outro lado, os mestiços pobres, os quais o autor supra 

caracteriza como “[...] bastardos de soldados ibéricos e gente de escalão inferior (com o 

passar do tempo, filhos dos próprios mestiços) com as índias [...]” (PAIVA, 2015, p. 50) 
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passaram a compor a massa de trabalhadores, incluindo-se aí o montante de escravizados em 

solo brasileiro. 

Para conceituar pardo, apoiamo-nos novamente em Almeida et al. (2017), que 

apresentam três definições para a lexia: cor de pele, pois designa uma pigmentação de pele 

mais clara, entre branco e preto, como abordam os dicionários Bluteau (1728) e Moraes Silva 

(1813), coetâneo ao registro dos manuscritos aqui analisados, que trazem a acepção de cor 

entre branco e preto, como a do pássaro pardal, para a lexia retrorreferida; nascidos livres, 

indicando uma nova geração de descendentes de escravos nascidos livres no Brasil, no século 

XVIII. Almeida et al. (2017) expressa que essa definição, por vezes demarcada como pardo 

livre, indica uma geração nascida livre da descendência africana que caminhava a passos 

lentos para esquivar-se das marcas deixadas pela escravidão. Essa atribuição pode ser 

entendida como parte do processo de branqueamento que ocorria no interior da comunidade 

escrava, pois: 

 
Além de indicar a condição de nascido livre, pardo passou a ser utilizado 
como um indicador social, provocando uma hierarquização interna entre os 
forros e seus descendentes, pois como cor da pele, o pardo aproximava-se 
mais do branco, modelo ideal a ser seguido na época em questão 

(ALMEIDA et al., 2017, p. 167). 
 
 A terceira acepção trata dos processos de diferenciação social, diretamente 

relacionados à condição expressa anteriormente, de embranquecimento social, visto que 

caracterizava filhos de brancos com negros que possuíam boa índole e comportamento digno. 

Essa diferenciação é feita, principalmente, com aqueles denominados mulatos, ambos filhos 

de brancos com negros, de tom de pele entre o branco e o preto. O que determinava, então, o 

uso de uma lexia frente à outra era o comportamento do nomeado na sociedade, posto que 

“aqueles que se comportassem de modo reprovável seriam classificados como mulatos, 

enquanto os que se comportavam de modo digno seriam qualificados como pardos” 

(ALMEIDA et al., 2017, p. 168, grifos dos autores). Entretanto, para além deste uso 

discriminatório social, os autores citam que pardo era preferencialmente adotado ao se 

elaborarem registros e documentações oficiais e formais, devido à acepção pejorativa de 

mulato, e nos registros aqui analisados localizamos apenas o registro de pardo, sem menção 

alguma a mulato (PESSOA, 2013 apud ALMEIDA et al., 2017). 

No livro de registro de óbitos de Nossa Senhora da Penha de Corumbá há também um 

assento em que se localiza a lexia preta forra pardos, que trata da morte da ex-escrava Roza, 

apresentando-a, em conjunto com o apresentante, como pardos, porém adicionando os 
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designativos preta e forra à falecida. Desta situação, podemos depreender que a ex-escrava, 

falecida com aproximadamente 80 anos, tinha raízes africanas e, ao receber sua alforria, 

recebeu o novo status de parda como parte dos processos de diferenciação social entre 

escravos e ex-escravos. 

 O último microcampo é composto apenas pela lexia branco, definida em Houaiss 

(2009) como “senhor de escravos” e “patrão, pessoa importante ou pessoa da classe 

dominante”. Isto indica que branco está diretamente relacionada ao campo lexical condição 

sócio-jurídica, previamente analisado no item 3.3.2 deste trabalho, uma vez que indica a 

condição de senhor, possuidor de escravos, em sua grande maioria descendentes de 

colonizadores europeus.  

 Percebe-se que o campo lexical aborda a diversidade étnica do território goiano dos 

oitocentos, período em que se inserem os livros de registro de óbito e sepultamento aqui 

analisados, oriunda dos processos de mestiçagem entre escravos, que formavam famílias, e 

escravos e senhores, relações por vezes involuntárias e impostas com o intuito de se gerar 

nova mão de obra compulsória. 

 

3.3.4 O campo lexical causa mortis 

 

Quadro 3 - O campo lexical causa mortis 
Causa mortis 

Debaixo da roda de um carro 
“[...] faleceo no Citio das | Barreiras debaixo da roda dehũ 

carro [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-
1873], fólio 72r.) 

Doente “[...] morreu duente | com os Sacramentos [...]” (Livro de 

registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 76v.) 

Picado de cobra 
“[...] o qual foi picado de cobra [...]” (Livro de registros de óbito 
de Nossa Senhora da Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 77v.) 

Repentinamente 
“[...] ter falecido no dito Sitio hontem | repentinamente [...]” 

(Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do 
Corumbá [1847-1867], fólio 18r.) 

Suicidar 
“[...] o qual tendo fugido | no ato de se prender suicidar se com 
cinco façadas no estamogo [...]” (Livro de registros de óbito de 
Nossa Senhora da Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 77v.) 

Fonte: as autoras (2020). 
 

Neste campo lexical, apresentamos as lexias que se relacionam à causa mortis, ou seja, 

ao motivo de falecimento da pessoa descrit no registro de óbito e sepultamento. Este retrata 

curiosos aspectos relacionados ao tema morte, basilar na construção deste trabalho, cujo 

objetivo pautou-se em compreender e discutir as dinâmicas lexicais da morte nos manuscritos 

exarados no século XIX em cidades do interior de Goiás. 
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Entretanto, divergindo do esperado, após minuciosa leitura dos documentos 

selecionados para compor nosso corpus de pesquisa, elencamos apenas 5 (cinco) lexias que se 

referem ao aspecto supradito, o que nos indica que as regras para confecção de registros de 

óbito não eram tão rigorosas, como expõe Marcilio (2004, p. 15): 

 
Para o registro dos óbitos as regras não eram tão rigorosas e iguais. Bastava 
registrar a data do falecimento, o nome do morto, seu estado civil. No caso 
de solteiros, dever-se-ia nomear os pais, ou o fato de ter sido exposto ou ser 
ilegítimo. No caso dos casados e dos viúvos(as), além desses dados, era 
necessário indicar o nome do esposo(a). Em muitas paróquias assinalava-se a 
naturalidade do morto, sua idade, e atividade que exerceu. Em alguns casos 
indicava-se a causa da morte e se o morto havia deixado testamento. As 
condições do enterramento vinham por vezes mencionadas: tipo e cor da 
mortalha ou do caixão (século XIX) e local do enterramento. Estes dados 
eram porem mais raros (MARCILIO, 2004, p. 15). 

 

A autora destaca que, no Brasil, a produção dos registros seguia os postulados de 

Portugal até 1707, quando foram regulamentadas pelas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, compilação de normas que serviram como a primeira e principal 

legislação eclesiástica no Brasil Colonial. Contudo, “as regras e as fórmulas não se 

modificaram; seguiam sempre as determinações de Trento” (MARCILIO, 2004, p. 16). 

No título XLIX das Constituições (VIDE, 1853, p. 292) há descrita a forma como 

devem ser feitos os “assentos de defuntos”, ou seja, os registros de óbitos. Esta reclama que, 

em todas as Igrejas paroquiais, deve haver um livro para registro desses assentos, a ser 

redigido pelo Pároco no dia de falecimento ou, no mais tarde, nos três dias seguintes à morte 

do morador daquela freguesia. O assento deveria seguir o seguinte formato, livre de 

abreviaturas ou algarismos: 

 
Aos tantos dias de tal mez, e de tal anno falleceo da vida presente N. 
Sacerdote Diacono, ou Subdiacono; ou N. marido, ou mulher de N. ou viuvo, 
ou viuva de N., ou filho, ou filha de N., do lugar de N., freguez desta, ou ele 
tal Igreja, ou forasteiro, de idade de tantos annos, (se commodamente se 
puder saber) com todos, ou tal Sacramento, ou sem elles: foi sepultado nesta, 
ou em tal Igreja: fez testamento, em que deixou se dissessem tantas Missas 
por sua alma, e que se fizessem, tantos Officios; ou morreo ab intestado, ou 
era notoriamente pobre, e por tanto se lhe fez o enterro sem se lhe levar 
esmola (VIDE, 1853, p. 292). 

 

O trecho supradito nos mostra que, apesar de a causa mortis não ser um aspecto 

requerido na composição dos assentos pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia (VIDE, 1853), apesar de significativo, outras informações por vezes não apareceram na 

construção dos documentos aqui analisados, exarados em Santa Luzia (atual cidade de 
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Luziânia), Cidade do Bonfim (atual cidade de Silvânia) e Nossa Senhora da Penha do 

Corumbá (atual cidade de Corumbá de Goiás), entre os anos de 1836 e 1876. 

Constituem esse campo lexical as lexias debaixo da roda de um carro; doente; picado 

de cobra; repentinamente e suicidar. Importa ressaltar o amplo significado das lexias doente e 

repentinamente, as quais foram registradas em nosso Índice de Frequência e Ocorrência com 

frequência média, por repetirem-se 14 (catorze) e 8 (oito) vezes, respectivamente. 

Consideramos estas lexias de ampla significação, uma vez que doente pode compreender uma 

série de enfermidades presentes no Brasil do século XIX que levavam pessoas a óbito, como a 

febre amarela, a peste e a cólera, enquanto o advérbio repentinamente caracteriza aquele que 

morreu de repente, sem levar em consideração o motivo de seu óbito. 

Debaixo da roda de um carro92 relata o falecimento do escravo Anastacio, crioulo de 

40 anos, em 10 de fevereiro de 1853. Seu registro não dá mais detalhes do possível acidente, 

entretanto, reforça o entendimento de que a lexia repentinamente não define o real motivo do 

seu óbito, uma vez que o registro de Anastacio apresenta o seguinte trecho “[...] faleceo no 

Citio das | Barreiras debaixo da roda dehũ carro, Anasta | cio crioulo, escravo doCapitam 

Domingos Alves, | <Anastacio> teria de hidade quarenta annos; foi sem Sacramen | 

<crioulo> tos por ser repentinamente” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-

1873], fólio 72r.).  

Quanto à lexia picado de cobra, esta se refere ao registro de óbito do escravo João, 

crioulo de 20 anos, e, assim como no registro do escravo Anastacio, este não nos oferece mais 

detalhes sobre o provável acidente. A lexia suicidar foi extraída do registro de óbito do 

escravo Boaventura, também crioulo com 20 anos, que após fugir do sítio ao qual pertencia 

foi capturado e no ato da apreensão suicidou-se com cinco facadas no estômago.  

Percebemos, então, que para além das lexias doente e repentinamente, de significação 

ampla no que tangem à causa mortis, o registro dos motivos dos óbitos se faz, em geral, para 

aqueles que se finaram de maneira pouco convencional, como a picada de cobra e o provável 

atropelamento por um carro de boi. 

 

3.3.5 O campo lexical morte 

 

 

 
92 Trata-se da roda de carro-de-bois, como discute De Paula (2007), em seu estudo sobre lexicultura nas 

memórias em narrativas de vida de senhoras e senhoras sobre a vida rural na primeira metade dos novecentos 
em Goiás. 
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Quadro 4 - O campo lexical morte 
Morte 

Corpo 
“[...] Sepultou se o corpo | de Joaquim [...]” (Livro de registros de sepultamento de 

Bonfim [1863-1876], fólio 106v.) 

Falecer 
“[...] faleceo daVida presen- | te Geronimo crioulo forro [...]” (Livro de registros de 

óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 69v.) 

Falecido 
“[...] que foi falecido e sepultado [...]” (Livro de registros de sepultamento de Bonfim 

[1863-1876], fólio 48v.) 

Finar 
“[...] em cuja Casa finou [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], 
fólio 4r.) 

Finado 
“[...] afinada Rofina para Sedar Sepultura [...]” (Livro de registros de sepultamento de 

Bonfim [1863-1876], fólio 15r.) 

Morrer 
“[...] e morreo repentinamente [...]” (Livro de registros de sepultamento de Bonfim 
[1863-1876], fólio 66v.) 

Fonte: as autoras (2020). 
 

Neste campo lexical, arrolamos as lexias que, de alguma maneira, relacionam-se com 

a morte em suas características gerais. Nele, inventariamos o substantivo corpo, de frequência 

média em nosso índice de frequência, com 7 (sete) ocorrências; o verbo falecer, de frequência 

altíssima por ocorrer 232 (duzentos e trinta e duas) vezes em nosso inventário; o adjetivo 

falecido, também de frequência altíssima, uma vez que sua taxa de ocorrência é de 90 

(noventa) vezes; o verbo finar, de frequência baixa, pois ocorre apenas 3 (três) vezes; o 

adjetivo finado, de frequência altíssima, visto que ocorre 46 (quarenta e seis) vezes em nosso 

inventário geral;  e o verbo morrer, de frequência média, posto que ocorre 7 (sete) vezes no 

Índice de Frequência e Ocorrência. 

Corpo é definido por Moraes Silva (1789, p. 474, grifos do autor) como “opposto a 

espirito. Substancia material, extensa, impenetravel, divisivel, &c. dizemos o corpo dos 

homens, e animaes, a maquina organica animada pela alma, ou espirito”. Já em Houaiss 

(2009), o dicionário contemporâneo selecionado para cotejo, o substantivo supradito é 

apresentado nas acepções “estrutura física de um organismo vivo (esp. o homem e o animal), 

englobando suas funções fisiológicas; [...] materialidade do ser; carne; pessoa morta; cadáver 

[...]”. Destas, podemos depreender que corpo é empregado nos registros de óbito e 

sepultamento aqui analisados como um representativo de pessoa morta, em consonância com 

a definição postulada por Houaiss (2009); entretanto, com sua significação atrelada aos 

aspectos espirituais, uma vez que corpo é definido apenas como a parte material daquele que 

falece, aquela que recebe as exéquias e é sepultado. Sua outra parte, ligada à alma e ao 

espírito, permanece viva, segundo a crença de que aqueles que cumprirem com sua fé serão 

ressuscitados com um corpo espiritual, oriunda do catolicismo, religião instaurada como 

oficial no Brasil desde seu processo de colonização em decorrência da influência portuguesa. 
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Falecer, finar e morrer referem-se ao destino de cada sujeito vivo, o de “cessar de 

viver, separar-se a alma do corpo” (MORAES SILVA, 1789, p. 319). Bluteau (1728, p. 584) 

exprime que a morte chega para o homem para que este acabe “[...] de fazer o que deo 

principio, em nascendo, porque o nascer he começar de morrer” pois “a todo corpo, que neste 

mundo nasceo, he inevitavel a morte”.  Por outro lado, falecido e finado já não abordam o ato 

de perder a vida, mas o estado de quem, a partir daquele momento, está morto, 

independentemente do motivo de seu óbito.  

Estas lexias, então, tratam da morte em sua maneira mais prática, uma vez que 

registram nos manuscritos aqui estudados esse momento de passagem. Registram o ato de 

morrer e o novo status do qual dela decorre, o de finado ou falecido. 

 

3.3.6 O campo lexical rituais mortuários 

 

Quadro 5 - O campo lexical rituais mortuários 
Rituais mortuários 

Encomendar “[...] incommendei; e fis dar a sepultura [...]” (Livro de registros de 
óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 164r.) 

Encomendado 
“[...] foi por mim Encommendado [...]” (Livro de registros de óbito de 

Santa Luzia [1836-1873], fólio 74r.) 

Encomendação 
“[...] efoi por mim feita a incommendaçaõ [...]” (Livro de registros de 
óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 163r.) 

Missa de corpo presente “[...] e disse Missa de Corpo prezente [...]” (Livro de registros de óbito 

de Santa Luzia [1836-1873], fólio 126v.) 

Recomendado 
“[...] por mim recomendada, eSepultada [...]” (Livro de registros de 
óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 98r.) 

Solenemente 
“[...] Foi acompanhada | Solenemente; por mim [...]” (Livro de registros 

de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 102v.) 

Sufrágio “[...] foi Emcōmendada comos mais | Sufrajos [...]” (Livro de registros 
de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 147r.) 

Sufragado “[...] Sufragada na forma do Ritual Romano [...]” (Livro de registros de 

óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 3v.) 
Fonte: as autoras (2020). 

 

Neste campo lexical, arrolamos lexias que se relacionam aos rituais mortuários que 

antecedem o sepultamento dos sujeitos exarados nos registros de óbito e sepultamento aqui 

analisados. Entretanto, cabe ressaltar que não há, em todos os manuscritos, a informação de 

algum rito ou cerimônia, sendo esse um caso semelhante ao exposto no campo lexical causa 

mortis, apresentado no tópico 3.3.4, em que mencionamos que a elaboração desses registros 

não seguia um padrão regular, ainda que parte das informações fossem exigidas pelas 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (VIDE, 1853).  
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Compõem este campo as seguintes lexias: encomendar, verbo com frequência média 

em decorrência de suas 9 (nove) ocorrências no inventário lexical; encomendado, de 

frequência altíssima com 139 (cento e trinta e nove) ocorrências; encomendação, com 4 

(quatro) ocorrências e frequência baixa; Missa de corpo presente, com apenas uma ocorrência 

e frequência muito baixa; recomendado, com 2 (duas) ocorrências e frequência baixa; 

solenemente, também com frequência baixa e 2 (duas) ocorrências; sufrágio, com 5 (cinco) 

ocorrências e frequência baixa; e sufragado, com frequência altíssima em decorrência de suas 

83 (oitenta e três) ocorrências. 

Importa ressaltar que os rituais executados pela Igreja Católica eram guiados pelo livro 

litúrgico intitulado Ritual Romano, em latim Rituale Romanum, cuja menção é feita algumas 

vezes nos registros aqui analisados, principalmente no que tange à encomendação e sufrágio, 

conforme exemplos, com grifos nossos: 

 

||158v.|| Ao 1º de Fevereiro de 1872 falleceu | e foi sepultado na Igreja 
Matris Joa- | quim adulto, escravo do Irmaõ Tenente | Joaquim de Mendonça 
Rossi; e | foi por mim incommendado na | forma do Ritual Romano | Epara 
constar, faço este termo. | O Parocho Padre Tito de Sousa Rego (Livro de 
registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 158v.) 

 

||96v.|| Aos vinte edois de Dezembro de mil oito cento e cinco enta equatro | 
sepultou-se nesta Matriz de Nossa Senhora da Penha do Corum | <Severina> 
bá Severina Criola de secenta annos Cazada com Antonio Mi | <Escrava> na 
Escrava do Reverendo Vigario, tendo sido falecida hoje as sete <Crioula> | 
horas da manhã tendo recebidos os Sacramento, aqual senda | por mim 
sofragada na forma do Ritual Romano foi sepul= | tado nesta Matriz de que 
fasco este termo. | [Espaço] OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos 
(Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá [1847-
1867], fólio 96v.) 

 

Esse livro compreendia todos os rituais a serem realizados pelos sacerdotes e suas 

primeiras edições, que datam do século XVII, respaldando-se nas decisões tomadas pelo 

Concílio de Trento (1545-1563), 19º concílio ecumênico da Igreja Católica. Tal concílio foi 

convocado pelo Papa Paulo III para reafirmar os dogmas católicos e reajustar a conduta de 

clérigos e leigos católicos durante as Reformas Protestantes que se alastravam na Europa, com 

vistas a assegurar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica.  

Compunha este o conjunto de livros litúrgicos tradicionais e oficiais da liturgia 

romana, tais que o Breviarium (1568), o Missale (1570), o Martyrologium (1584), o 

Pontificale (1595-1596) e o Ceremoniale Episcoporum (1600), cada um específico a um 

magistério da Igreja. O Ritual Romano, último dos livros romanos oficiais pós-tridentinos, 
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encarregava-se da atividade litúrgica mais ordinária, em uma tentativa de evitar a variação 

dessas práticas entre dioceses, uma vez que cada uma delas possuía sua própria versão e nem 

sempre seguiam integralmente o decoro, a dignidade, a fidelidade à tradução do rito 

(DOÑORO GONZÁLEZ, 2013 apud ANDRADE; BOSSONE, 2014). 

O Ritual Romano foi, então, promulgado em 17 de junho de 1614 com a Constituição 

Apostólica Apoltolicae Sedi, e os rituais sacramentais que o compunham seguiam a mesma 

ordem pela qual nos são apresentados os Sacramentos do Batismo, Penitência, Eucaristia 

Extrema Unção, em que se incluíam a cura pastoral dos enfermos e as exéquias, e 

Matrimônio. Para além dos ritos sacramentais, o livro continha uma ampla parte destinada às 

procissões, além dos capítulos De exorcizandi obsessis à daemonio, em tradução “Dos 

endemoninhados a exorcizar”, que apresentava os ritos católicos oficiais de esconjuro, e 

Formula Scribendi in libris habendis apud Parochos, ou “A fórmula da escrita em livros a 

serem realizadas pelo pároco”, que regia os registros de batizados, casamento, óbito, e outros, 

que ficassem a cargo dos Párocos (DOÑORO GONZÁLEZ, 2013 apud ANDRADE; 

BOSSONE, 2014). 

Isto posto, passemos às lexias que compõem este campo lexical. As três primeiras, 

encomendar, encomendado e encomendação, se relacionam de maneira direta. Era o ato da 

encomendação das almas, assim como a realização das missas de corpo presente, ofícios 

fúnebres empreendidos por Párocos com a intenção de salvar a alma do defunto por meio de 

orações, como expressa Rodrigues (1997). A encomendação da alma seria, então, “[...] uma 

espécie de entrega da alma do morto a Deus” (RODRIGUES, 1997, p. 214). 

 Silva (2011) pontua que morrer em conformidade com as tradições da Igreja, 

recebendo todos os cuidados e sacramentos que este tipo de morte reclamava, eram desejo de 

todos, não atendido apenas em casos especiais. Perpassava essa tradição os atos de comunhão, 

penitência, extrema-unção e encomendação da alma, último ritual de despedida do morto em 

ambiente doméstico, consoante Reis (1991), executado pelo Pároco à saída do funeral.  

Em nosso corpus de pesquisa, a lexia recomendado é empregada como um sinônimo 

para encomendado, ou seja, aquele cuja alma foi encomendada após sua morte. A relação de 

sinonímia entre estas lexias é indicada em Bluteau (1728, p. 858), que apresenta como 

acepção para “Recommendar. Encommendar”. 

Quanto às missas de corpo presente, organizadas muitas vezes pelo próprio morto 

antes de seu falecimento, seja em testamento ou verbal, configuram-se como parte do 

processo de boa morte, garantindo um bom descanso para sua alma. Para cumprimento desse 
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ritual, a Igreja cobrava uma esmola, quantia a qual compunha sua economia material 

(VIANA, 2008). Aqueles que não podiam arcar com os custos, fossem escravos ou pobres, 

podiam recorrer a ajuda de terceiros, como no caso dos senhores para os escravos maiores de 

14 anos, conforme ordenam as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (VIDE, 

1853), ou Irmandades e Confrarias que garantiam aos seus associados o necessário para o 

bom repouso de sua alma.  

 A lexia solenemente expressa, segundo Bluteau (1728, p. 705), “Com solemnidade, 

com apparato, com autoriade. [...] Autenticamente. Em presença de testemunhas, & com 

escrituas publicas”. Em Moraes Silva (1789, p. 717), a acepção é “Com solemnidade; 

autenticamente” e em Silva Pinto (1832) encontramos acepção semelhante. Desta feita, 

compreendemos que ser acompanhando solenemente indicava a execução de rito solene, ou 

seja, que aquele que faleceu foi acompanhado por cerimônias oficiais e extraordinárias, com 

pompa e suntuosidade, conforme Houaiss (2009). 

 As lexias sufrágio e sufragado também se relacionam de maneira direta. De acordo 

com Houaiss (2009), sufrágio é o “rogo, por meio de oração ou obra pia, pela alma de morto”, 

sendo sufragado aquele se sufragou. Expõe Rodrigues (1997, p. 154) que: 

 
O período posterior ao falecimento de um cristão apresentava-se como o 
momento em que os sufrágios se tornavam eficazes e necessários, dando 
assim uma responsabilidade coletiva entre vivos e mortos, criando uma 
solidariedade que se refletia na celebração de missas e na fundação de 
irmandades e confrarias. 

 

 Fazem parte dos ritos dos sufrágios orações, períodos de jejum, esmolas e missas, que 

tinham como propósito sufragar possíveis penas purgatórias que o falecido poderia receber, 

absolvendo-o de seus pecados e encaminhando-o a uma boa morte. Assim como acontecia 

com as missas de corpo presente, a associação a Irmandades garantia aos seus associados o 

recebimento dos sufrágios e seu enterro em solo sagrado, conforme Silva (2012). 

 Este campo lexical nos mostra, então, alguns rituais mortuários aos quais eram 

submetidos os mortos em seu processo de sepultamento, em sua maioria regidos pelo Ritual 

Romano da Igreja Católica, citado nos manuscritos aqui analisados, livro litúrgico orientador 

dos rituais sacramentais e outros ritos, como as exéquias. 

 

3.3.7 O campo lexical sacramentos 
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Quadro 6 - O campo lexical sacramentos 
Sacramentos 

Batizado “[...] na Fazenda de Santo Antonio, onde foi baptizado | por necessidade [...]” 

(Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 165r.) 

Batizar 
“[...] Joaquim daSilva nasceu baptisou e | morreu [...]” (Livro de registros de 
sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 73r.) 

Confessado 
“[...] foi somente comfessa | do, eungido;” (Livro de registros de óbito de Santa 
Luzia [1836-1873], fólio 69v.) 

Sacramento 
“[...] tendo recebidos os Sacramento [...]” (Livro de registros de óbito de Nossa 
Senhora da Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 96v.) 

Sacramentado “[...] morreu duente e Sacramentado [...]” (Livro de registros de sepultamento de 
Bonfim [1863-1876], fólio 68r.) 

Ungido 
“[...] foi somente comfessa | do, eungido;” (Livro de registros de óbito de Santa 
Luzia [1836-1873], fólio 69v.) 

Fonte: as autoras (2020). 
 

Neste campo lexical, denominado sacramentos, arrolamos as lexias que se relacionam 

aos sacramentos da Igreja Católica, recebidos pelos cristãos durante sua vida religiosa. São 

eles: o batismo, recebido geralmente após o nascimento; a confirmação, também chamada de 

crisma; a eucaristia; a penitência, também chamada de confissão dos pecados; a unção dos 

enfermos, em geral recebida quando próxima a hora da morte; a ordem, que concede ao 

receptor autoridade para exercer funções eclesiásticas, não sendo permitida a escravos; e o 

matrimônio, que selava em laços religiosos uma nova família cristã.  

Ressalta-se que não compreende esse campo apenas lexias que denominam estes 

sacramentos, mas aquelas que se referem a eles de alguma maneira, como a própria lexia 

sacramento. Assim sendo, compõem este campo: batizado, de frequência baixa e apenas 5 

(cinco) ocorrências; batizar, também de frequência baixa, com 2 (duas) ocorrências; 

confessado, com apenas 2 (duas) ocorrências e frequência baixa; sacramento, com frequência 

altíssima e 56 (cinquenta e seis) ocorrências; sacramentado, com 2 (duas) ocorrências e 

frequência baixa; e ungido, com apenas uma ocorrência e frequência muito baixa. 

As duas primeiras lexias, batizado e batizar, estão diretamente relacionadas ao 

primeiro dos sete sacramentos: o batismo. De acordo com as Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia (VIDE, 1853), o batismo é a porta por onde se entra na Igreja Católica, 

em alusão a este ser o primeiro sacramento, recebido pelos cristãos em seus primeiros anos de 

vida. Por meio deste sacramento, o cristão recebe a purificação e o perdão de todos os seus 

pecados, ainda que sejam eles muito graves. Vide (1853, p. 13) expressa que “E’ o baptizado 

adptado em filho de Deos, e feito herdeiro da Gloria, e do Reino do Ceo. [...] E por este 

Sacramento de tal maneira se abre o Ceo aos baptizados, que se depois do Baptismo recebido 
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morrerem, certamente de salvão, não tendo antes da morte algum peccado mortal”. Assim, 

fazia-se importante o ato do batismo antes da morte. 

Este era, comumente, ministrado por um Pároco que, munido de água benzida em pia 

batismal conforme consta no Ritual Romano, livro litúrgico que contém todos os rituais a 

serem administrados pelos membros da Igreja Católica Romana até finais do século XX, 

proferia a seguinte fórmula, em Latim: “Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus 

Sancti” ou em vulgar: “Eu te baptizo em nome do Padre, e do Filho, e do Espirito Santo” 

(VIDE, 1853, p. 13). Entretanto, havia casos em que o rito batismal poderia ser executado por 

qualquer pessoa sem ordenação eclesiástica, como expressa Vide (1853, p. 13): “[...] ainda 

que seja mulher, ou infiel [...] com tanto, que não falte alguma das cousas essenciaes, e tenhão 

intenção de fazer, o que faz a Igreja Catholica”, sendo estes os casos em que alguma criança 

ou adulto não batizado encontra-se em situação de risco. 

Quanto ao batismo de escravos, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 

(VIDE, 1853) expressam que mesmo aqueles que não falem português devam ser batizados, 

seja depois de já entenderem um pouco da nova língua ou por intermédio de um intérprete. 

Estes escravos, descritos no livro como boçais, eram submetidos às seguintes perguntas: 

“Queres lavar a tua alma com agoa santa? Queres comer o sal de Deos? Botas fóra de tua 

alma todos os teus peccados? Não has de fazer mais peccados? Queres ser filho de Deos? 

Botas fóra da tua alma o demonio?” (VIDE, 1853, p. 20). Os filhos destes escravos infiéis, 

assim também infiéis, deveriam ser batizados ao nascer ou ao limite máximo de sete anos de 

idade, ainda que contra a vontade de seus pais. Isso nos mostra a importância do batizado 

dentro da religião católica e como esta se impunha sobre os recém-trazidos de maneira 

opressiva. 

A lexia confessado relaciona-se ao sacramento da penitência, também conhecido como 

confissão dos pecados.  Cita Vide (1853, p. 54) que este sacramento foi instituído por Cristo, 

quando este deu a seus discípulos o poder de absolver todos os pecados que perdoassem, e 

assim consequentemente seriam perdoados. É esta uma via dupla entre o penitente, que o 

recebe, e o sacerdote, que o administra. Diferentemente do batismo, a confissão é feita apenas 

pelos sacerdotes ordenados, que possuem o poder eclesiástico necessário para absolver os 

fiéis, que para eles confessam, no foro da Penitência Sacramental (VIDE, 1853, p. 55).  

Este sacramento relaciona-se diretamente com o batismo, uma vez que tem por 

propósito salvar a alma de todos aqueles que pecaram mortalmente após serem purificados 

pelo sacramento inicial. Para recebê-lo, é importante que o cristão se arrependa com contrição 
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de seus pecados, tenha o propósito de se confessar e ocasião para fazê-lo. Vide (1853) 

expressa que, para que seja remido de seus pecados, o penitente necessita cumprir três atos: a 

contrição e a atrição, apresentadas por Vide como uma dor, um pesar, um grande 

aborrecimento com seus pecados, do qual surge o propósito firme de nunca mais pecar; a 

confissão vocal e inteira, em que o confessor expõe todos os seus pecados, dos menores aos 

mais graves; e a satisfação das culpas, em que o confessor recebe e cumpre suas culpas. 

Consta nas Constituições (VIDE, 1853) que todos os cristãos devem se confessar 

frequentemente, principalmente aqueles que cometam pecados mortais e que forem receber o 

Santíssimo Sacramento da Eucaristia, além dos tempos festivos favoráveis a isso, como a 

Quaresma, o Natal, a Páscoa, entre outros. 

No Título XL do Livro Primeiro, Vide (1853) disserta a respeito de como se devem 

ministrar o sacramento da confissão aos enfermos. Em caso de visita aos enfermos, médicos, 

cirurgiões e barbeiros (aqui com sentido daqueles que curam enfermos em pequenas 

freguesias), estão habilitados a ministrarem este sacramento, pois devem prezar pela saúde da 

alma precedentemente à saúde do corpo. É dever da família, também, notificar o Pároco de 

sua freguesia casos de enfermidade da família, para que seja feita a confissão dos pecados do 

doente antecipadamente à sua morte. 

A lexia ungido relaciona-se ao sacramento da extrema unção, cuja intenção é ajudar, 

confortar e auxiliar o cristão na hora da morte, “[...] em que as tentações de nosso commum 

inimigo costumão ser mais fortes, e perigosas, sabendo que tem pouco tempo para nos tentar” 

(VIDE, 1853, p. 81). Assim como o batismo, esse sacramento também segue o expresso no 

Ritual Romano, e o sacerdote que o ministra faz uso de óleo de oliveira bento e expressa a 

seguinte forma: “Per istam Sanctam Unctionem, et suam piisimam misericordiam etc.” 

(VIDE, 1853, p. 81). Este sacramento possui três efeitos: primeiramente, perdoa os pecados 

ainda restantes, aliviando a alma do enfermo; depois, concede, quando possível, saúde 

corporal ao enfermo; e, por fim, dá ao enfermo confiança, esforço e paciência para resistir às 

tentações do inimigo na agonia e dores da morte.  

Todo cristão gravemente enfermo é elegível a receber este sacramento, entretanto, não 

recebem aqueles que morrem de morte violenta ou em batalha, que morrem em navegação no 

mar, os excomungados impenitentes e aqueles considerados irracionais. Consta, ao final do 

Título XLVIII do Livro Primeiro (VIDE, 1853), que aquele que falece sem receber o 

sacramento supradito peca mortalmente, e a ele será negada sepultura eclesiástica. Desta 

forma, acreditamos que se incluem nas lexias sacramento e sacramentado o recebimento da 
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extrema unção, uma vez que todos os mortos registrados nos assentos de óbito e sepultamento 

aqui analisados receberam sepultura eclesiástica.  

Entretanto, no respeitante a sacramento, encontramos a seguinte variação em nosso 

corpus de pesquisa: 

Quadro 7 - Variações da lexia sacramento 
Variação Ocorrência 
Sacramento da Santa Ũnçaõ 1 
Sem sacramentos 4 
Todos sacramentos 1 
Todos os sacramentos 1 
Sacramentos 33 
Santíssimos Sacramentos 6 
Recebidos os Sacramento 1 
Naõ recebeu sacramento algum 1 
Sem sacramento algum 4 
Com os Sacramentos 1 
Com alguns Sacramento 1 
Com os Santíssimos Sacramentos 1 
Com todo Sacramento 1 

Fonte: as autoras (2020). 
 

No quadro acima, podemos observar que há o registro de falecidos sem sacramentos, 

que não receberam sacramento algum e sem sacramento algum. Estas ocorrências divergem 

do que apresenta Vide (1853) nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, uma vez 

que foram todos inumados em terrenos clericais.  

 

3.3.8 O campo lexical associação a Irmandades 

 

Quadro 8 - O campo lexical associação a Irmandades 

Associação a Irmandades 

De Nossa Senhora do Rosário 
“[...] por | Ser da Irmandade de Nossa Senhora do Rozario [...]” 

(Livro de registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 
25r.) 

Irmandade 
“[...] por ter Sido da mesma | Irmandade [...]” (Livro de registros 

de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 34r.) 

Irmão 
“[...] por ser | Irmaõ daquela Irmandade [...]” (Livro de registros 

de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 78r.) 

São Benedito 
“[...] na parte do terre | no de São Benedito [...]” (Livro de 

registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 40v.) 
Fonte: as autoras (2020). 

 

Neste campo lexical inventariamos as lexias que se relacionam às Irmandades que, 

segundo Nunes (2008, p. 82), “é a denominação dada a toda espécie, genericamente, de 
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congregação ou companhia religiosa constituída por certo número de fiéis, para fins piedosos 

ou de caridade, sob o patrocínio de um santo”. Este é composto por: de Nossa Senhora do 

Rosário, lexia com frequência muito baixa e apenas uma ocorrência no inventário; 

irmandade, com frequência média, em decorrência de suas 9 (nove) ocorrências; irmão, 

também com frequência média por possuir 7 (sete) ocorrências; e São Benedito, lexia de 

frequência baixa e apenas 2 (duas) ocorrências. 

Entretanto, sabendo que as lexias apresentadas nesse campo lexical apresentam 

acepções muito gerais, apresentamos no quadro abaixo as principais variações encontradas em 

cada uma delas, tendo em vista uma compreensão mais ampla do tópico exposto: 

 

Quadro 9 - Variações para associação a Irmandades 
Variação Ocorrência 
Irmandade do Santissimo Sacramento 2 
Irmandade de Nossa Senhora do Rozario / Irmandade da 
Senhora do Rosario / Irmandade do Rozario 

3 

Irmandade Benedicto / Irmandade de São Benedicto 2 
Irman do Rozario / Irmaõ do Rozaria / Irmaõ do Rozario 4 
Irmaõ de Saõ Benedito / Irmaõ do Gloriozo Saõ Benedito 2 
Devoto de Saõ Benedito 1 

Fonte: as autoras (2020). 
  

Assim, ao agruparmos as três regiões das quais provém os livros de registros de óbito 

e sepultamento inventariados para a composição desse trabalho, deparamo-nos com as 

Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito e do Santíssimo Sacramento. 

Neste tópico, discorreremos brevemente acerca das obrigações e responsabilidades das 

Irmandades no Brasil oitocentista e seus santos devotos. 

De acordo com Bluteau (1728, p. 206), as Irmandades eram uma “Sociedade de 

pessoas, que em virtude de hum compromisso, & debaixo da invocaçaõ de algum Santo se 

obrigaõ a fazer alguns exercicios espirituaes”. Moraes Silva (1789, p. 181) é mais conciso em 

sua acepção, definindo-a como “Confraria de Irmãos, que servem algum Santo”, enquanto 

Silva Pinto (1832) apresenta-a apenas como confraria.  

Estas eram, então, associações de leigos criadas com o objetivo de cultuar um santo 

devoto, bem como auxiliar aqueles que a elas se associavam, segundo Borges (2005). A 

autora pontua que irmandade e confraria, apesar de desempenharem funções semelhantes, 

distinguiam-se em certas questões, como àquelas organizacionais e legislativas. Citando 

Salles (1963), Borges (2005) apresenta as diferenças entre esses tipos de organizações. Ambas 

eram erigidas com o intuito de exercer obras de piedade ou caridade, contudo, “quando 
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constituídas em organismos, reguladas por um estatuto, chamavam-se irmandades. As que se 

erigiam para promover tão somente o culto público (procissões, rezas e representações de 

várias naturezas) denominavam-se confrarias” (BORGES, 2005, p. 52). Nos registros de óbito 

e sepultamento aqui analisados, temos o emprego da lexia irmandade, e, em função disso, não 

trabalharemos aqui com o conceito de confraria. 

Também citando Salles (2007), Duarte-Silva (2013) aponta que as irmandades 

religiosas criadas no âmbito da religião católica tiveram como objetivo primeiro propagar a 

vida espiritual e a educação religiosa. As irmandades de pretos, em especial, intentavam 

propagar a crença católica aos negros africanos, atuando, inclusive, em seus batizados após 

terem aprendido o necessário da língua portuguesa (DUARTE-SILVA, 2013). 

Ariès (2012) expressa que as confrarias foram criadas para praticar todo tipo de 

caridade, entretanto, nos séculos XV e XVI, tornou-se uma de suas funções mais importantes 

a assistência às exéquias. Deste modo, novos membros se associavam por dois principais 

motivos: beneficiar com suas preces os irmãos que morriam e ser beneficiado com as preces 

de terceiros no dia de sua morte. Pontua o autor que “[...] graças as confrarias, o enterro do 

pobre não mais escapava às honras da Igreja, que havia solenizado o dos ricos” (ARIÈS, 

2012, p. 129). 

Esse cuidado com os mortos descende das confrarias medievais que, segundo Borges 

(2005), se empenhavam em cuidar bem de seus mortos e puniam aqueles que os 

negligenciassem. Assim, “uma parte importante da vida confrarial era consagrada aos 

cuidados a ter com os mortos” e “[...] não participar do préstito fúnebre era motivo para 

repressões de toda a comunidade confrarial, já que uma boa morte dependia da solidariedade 

dos vivos” (BORGES, 2005, p. 165). Essa preocupação com os rituais post mortem decorria 

do imaginário cristão de que esse momento era crucial para o destino da alma do falecido, e a 

ajuda dos vivos podia auxiliar em sua salvação. 

 Acerca do auxílio destinado aos mais pobres, Coe (2005) expressa que as irmandades 

existiam para garantir a salvação dos fiéis que a ela se associavam e contribuíam, por meio de 

orações e um lugar privilegiado de sepultura, bem como um ritual funerário adequado à sua 

importância em vida. Entretanto, essas irmandades se dedicavam a enterrar seus associados 

que eram pobres materialmente, com o intuito de prover-lhes uma boa estadia no além-

mundo. 

A respeito da contribuição, a associação a irmandades era um ato oneroso. Além disso, 

as irmandades sobreviviam de doações feitas por seus membros e destinavam a maior parte do 
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dinheiro arrecadado para a realização dos sepultamentos (COE, 2005, p. 3). Outra maneira de 

arrecadação financeira era o acompanhamento do féretro daqueles que não eram irmãos, bem 

como outros tipos de serviços funerários, fossem eles com maior ou menor pompa, os quais 

eram pagos com base em tabela específica dos serviços prestados (BORGES, 2005). Contudo, 

expressa Borges (2005, p. 59) que: 

 
será errado pensar que a atividade profissional foi o fator exclusivo na 
organização das irmandades. Outros fatores fizeram-se igualmente sentir, 
como a cor, a origem social e a naturalidade, fatos que dão bem a medida da 
grandeza das irmandades e sua representatividade, pois nenhuma outra 
instituição terá talvez expressado tão nitidamente os contornos dessa 
sociedade local, seus conflitos, articulações e solidariedades. 

 

 Na região de Goiás, assim como em toda a região das Minas, as irmandades tiveram o 

importante papel de atuar como a garantia de recebimento dos sufrágios e de enterramento em 

solo sagrado de seus associados, o que lhes dava maior segurança na ida para o além, uma vez 

que “o cumprimento de todos os preceitos ritualísticos afiançava para mortos e vivos um 

futuro mais promissor; ao contrário, a sua falta ou a inexecução de algum deles poderia levar 

o morto a desviar-se do caminho certo e perturbar os vivos” (SILVA, 2012, p. 158). Vemos, 

então, que a morte de um associado mobilizava toda a comunidade no qual ele estava inserido 

e expressa Borges (2005) que algumas confrarias, em nosso caso irmandades, tinham casas 

próprias para que se velassem os mortos. 

 Conforme discutido anteriormente, as irmandades são erigidas em torno da devoção a 

algum santo e, em relação às irmandades de pretos, uma vez que os registros de óbito e 

sepultamento aqui analisados atestam a morte de escravos e ex-escravos, santos e santas de 

religiosidade católica foram reinterpretados e refuncionalizados pela população negra, como 

São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, conforme Gonzáles, Brandão e Irarrázaval (1993). 

Para Borges (2005), o culto a esses santos ajudou a integração dos negros à nova religião que 

lhes era imposta, o catolicismo, e atuou como elemento estabilizador na organização dos bens 

simbólicos no contexto colonial. Ou seja, possuíam “[...] um sentido não só religioso, mas, 

também, político, face ao papel desempenhado de adequação do negro à nova realidade” 

(BORGES, 2005, p. 157). Ademais, a escolha de santos pretos, conforme Oliveira (2007), 

reforçava a importância da catequese para os negros quando adentravam solo brasileiro. 

 No campo lexical aqui apresentado, temos o registro de Nossa Senhora do Rosário e 

de São Benedito, ambos santos pretos cultuados por irmandades de homens pretos. A 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário era, segundo Mira (1983, p. 131), a mais famosa, 
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uma vez “[...] que já reunia negros sob seu nome desde os séculos XV e XVI, em Portugal”. 

Essas lexias se coadunam, pois a Irmandade da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, para 

Moura (2004, p. 216), foi a “primeira igreja dada aos negros na cidade do Rio de Janeiro, e 

onde se encontrava a imagem de São Benedito, como padroeiro”. Ainda que em Goiás a 

situação não fosse comprovadamente a mesma, o trecho supradito ilustra o vínculo entre as 

irmandades, o que corrobora Borges (2005) ao expressar que era comum a Irmandade do 

Rosário abrigar os devotos de outros santos, como Santa Efigênia e São Benedito, que não 

tinham irmandades próprias. Isto nos mostra que: 

 
Ter igreja própria significava para a comunidade fraternal um lugar 
fundamental que garantisse aos irmãos uma relativa autonomia face aos 
grupos dominantes – os quais, de uma maneira ou doutra, procuravam 
controlar a igreja, ora através do vigário, ou dos irmãos de outras irmandades 
pertencentes à elite política e econômica local, ora através das autoridades 
estatais. Significava marcar um “território” próprio para o encontro da 
“comunidade” e definir um lugar geométrico e simbólico (BORGES, 2005, 
p. 149, grifos da autora). 

 

 Esses locais próprios, em especial aqueles voltados para o enterro de seus associados, 

serão discutidos no tópico seguinte, no qual apresentamos o campo lexical 

enterro/sepultamento e as lexias que o compõem, como sipultado na Capella de Nossa 

Senhora do Rosario, o que nos indica que a Irmandade possuía capela particular. O mesmo 

ocorria com São Benedito e, à esteira de Boaventura (2007), a construção da capela e do 

cemitério que pertenciam a irmandade de São Benedito dos Crioulos na capitania de Goiás foi 

iniciada pelo secretário da Câmara Diogo Luiz Peleja e cedida posteriormente à irmandade, 

ainda incompleta.  

 Quanto aos santos cultuados pelas irmandades registradas nos manuscritos 

inventariados, temos Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. De acordo com Scarano 

(1978), não são precisas as razões pelas quais Nossa Senhora do Rosário foi eleita santa 

protetora dos pretos. A autora pontua que seu culto se tornou popular com a batalha de 

Lepanto, com sua fama e recitação do terço propagadas pelos dominicanos. Com sua 

crescente popularidade, muitas cidades portuguesas erigiram igrejas e conventos em sua 

devoção, sendo a de Lisboa muito conhecida em decorrência de uma imagem à qual se 

atribuíam milagres.  

 Assim como as igrejas e os conventos, as irmandades edificadas em torno desta santa 

se multiplicaram numerosamente, alcançando alta popularidade, tendo como parte de suas 

obrigações remir os cativos, os presos e os órfãos. Assim, Scarano (1978, p. 40) expressa que:  
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Temos a impressão de que a Irmandade de Nossa Senhora dos pretos surgiu 
em Portugal de uma transformação gradativa, nascendo realmente das 
irmandades de brancos que já tinham a mesma invocação. É possível que, a 
princípio, tivessem os dominicanos atraído os elementos de cor para as 
associações de seus conventos e, posteriormente, se tenham estes tornado tão 
numerosos que acabaram criando agrupamentos autônomos. 

 

Ou seja, uma das possíveis explicações apontadas pela autora é a de que as irmandades 

que se dedicavam apenas aos homens pretos nasceram das irmandades de brancos, tornando-

se autônomas com o passar do tempo.  

Quanto a São Benedito, Borges (2005) expressa que foi este o santo negro mais 

cultuado no Brasil pelos escravos, possivelmente por ser, em vida, filho de pais escravos. 

Nascido em Palermo, em 1526, São Benedito foi irmão leigo franciscano e operava milagres 

na cozinha do convento em que trabalhava, o que o tornou patrono dos cozinheiros. Seu 

processo de canonização se findou em 1807, mas no século XVII já era cultuado, em 

decorrência do milagre da cura do filho de uma escrava no convento de Santo Antônio, no Rio 

de Janeiro. Assim como Nossa Senhora do Rosário, São Benedito foi adotado como santo 

padroeiro, principalmente, das irmandades de escravos e homens pretos, razão pela qual 

encontramos o registro dessa lexia e suas derivações nos registros de óbito e sepultamento 

aqui analisados, que versam sobre a morte de escravos e ex-escravos na capitania goiana dos 

oitocentos. 

Para além das duas irmandades citadas acima, temos dois registros da irmandade do 

Santíssimo Sacramento nos registros de óbito provenientes de Santa Luzia. Essa irmandade 

acompanhou as solenidades fúnebres de uma crioula forra, ou seja, ex-escrava, e um crioulo 

ainda em condição de escravo. Paula (2017), ao citar brevemente a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento em Santa Luzia, a caracteriza como uma irmandade composta por brancos, 

diferentemente da Irmandade do Rosário dos Pretos, erigida na mesma região e que atendia 

homens pretos e pardos. Entretanto, conforme exposto anteriormente, as irmandades 

prestavam serviços onerosos àqueles que não eram associados, como acompanhamento 

féretro, mediante pagamento de taxas.  

Paula (2017) ainda pontua que, para que dissessem missas e acompanhassem seu 

sepultamento, despendiam-se para a irmandade do Santíssimo Sacramento de Santa Luzia 

algumas oitavas de ouro e tal situação pode ter ocorrido com a ex-escrava e o escravo 

exarados nos manuscritos aqui analisados, posto que, em seus registros de óbitos, não consta a 
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informação de que eram irmãos daquela irmandade, apenas de que foram solenemente 

acompanhados por ela. 

 Como se nota, este campo ilustra a presença das irmandades na vida funerária goiana 

nos séculos XVIII e XIX, e sua atuação está diretamente relacionada ao campo seguinte, em 

que discorremos acerca dos locais de enterro e sepultamento aos quais eram destinados os 

finados. 

  

3.3.9 O campo lexical enterro/sepultamento 

 

Quadro 10 - O campo lexical enterro/sepultamento 

Enterro/sepultamento 

Local de 
enterro/ 

sepultamento 

Adro “[...] Sepultada no | Adro da Matris [...]” (Livro de registros 

de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 82r.) 

Cemitério 
“[...] para Sedar | Sepultura no Cemiterio desta Cidade [...]” 

(Livro de registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], 
fólio 70v.) 

Capela “[...] Sepultada | na Capella do Rosario [...]” (Livro de 

registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 71r.) 
Enterrado no 

Rosário 
“Enterrada no Rozario” (Livro de registros de 

sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 20r.) 

Igreja Matriz 
“[...] foi sepultado | na Igreja Matris [...]” (Livro de 

registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá 
[1847-1867], fólio 159v.) 

Enterro 
Enterro 

“[...] aquelle interro a 8 de Janeiro corrente [...]” (Livro de 

registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 
1010r.) 

Enterrado “[...] foi enterrada na | Igreja Matris [...]” (Livro de registros 

de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 162v.) 

Sepultamento 

Sepultar “[...] Sepultou -se no Semiterio desta Cidade [...]” (Livro de 

registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 68r.) 

Sepultado “[...] foi sepultado na | Igreja Matris [...]” (Livro de registros 

de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 163r.) 

Sepultura 
“[...] para Se dar Sepultura no Adro desta Matris [...]” (Livro 

de registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 
24v.) 

Fonte: as autoras (2020). 
 

Neste campo lexical, concentram-se as lexias que se relacionam, de alguma maneira, 

aos locais de enterro e sepultamento dos falecidos após sua morte, bem como lexias mais 

gerais relativas a esses aspectos. Esse campo divide-se em três microcampos, cujo primeiro, 

intitulado local de enterro/sepultamento, compreende as lexias: adro, com 4 (quatro) 

ocorrências e frequência baixa; cemitério, lexia de frequência altíssima em decorrência de 

suas 46 (quarenta e seis ocorrências); capela, de frequência média pois ocorre 6 (seis) vezes 

em todo o inventário; enterrado no Rosário, de frequência muito baixa posto que ocorre 
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apenas uma vez, e Igreja Matriz, também de frequência muito baixa com apenas uma 

ocorrência. 

Compõem o microcampo enterro as lexias enterro e enterrado, a primeira de 

frequência muito baixa, pois ocorre apenas uma vez no inventário de frequência e ocorrência, 

e a segunda de frequência baixa, por ocorrer somente 2 (duas) vezes. Já o microcampo 

sepultamento é composto pelas lexias: sepultar, de frequência altíssima com 61 (sessenta e 

uma) ocorrências; sepultado, também de frequência altíssima com 236 (duzentas e trinta e 

seis) ocorrências, e sepultura, com 60 (sessenta) ocorrências e frequência altíssima, assim 

como as outras que constituem esse microcampo. 

Coulanges (2006), em sua obra A Cidade Antiga, expressa que, por muito tempo, 

acreditava-se que após a morte a alma continuava unida ao corpo, fechando-se com ele em 

sua sepultura. Dessa crença, surgiu a necessidade de sepultamento, pois, “para que a alma se 

mantivesse nessa morada subterrânea, necessária para sua segunda vida, era preciso que o 

corpo, ao qual permanecia ligada, fosse coberto de terra” (COULANGES, 2006, p. 14). Uma 

alma sem sepultura, sem morada post-mortem, era uma alma sem repouso, errante, infeliz e 

perversa, que atormentava os vivos, provocava-lhes doenças, destruía colheitas, assustava-os 

com aparições funestas, em busca de sepultura para seu corpo. Coulanges (2006) expõe, 

então, que os ritos e pompas fúnebres não eram almejados por ostentação, mas para garantir 

repouso e felicidade da alma do morto. 

Pontua Reis (1997, p. 124) que “um aspecto fundamental da cultura funerária do 

passado era a escolha adequada do lugar da sepultura. Uma das formas mais temidas de morte 

era a morte sem enterramento adequado”. Ou seja, este campo lexical representa parte 

fundamental do ritual de bem morrer praticado pelos cristãos nos oitocentos, período em que 

foram exarados os registros de óbito e sepultamento aqui analisados. 

Nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, Vide (1853) expressa que era 

costume louvável para as Igrejas Católicas realizar o enterro dos cristãos no interior das 

igrejas, uma vez que seus fiéis ali compareceriam para ouvir e assistir a missas e outras 

celebrações religiosas; essas visitas lembravam a eles sempre de encomendar a Deus as almas 

dos defuntos enterrados. Reis (1991) corrobora para esta assertiva, ao pontuar que, ao saber 

que após a morte seria enterrado na igreja, o cristão carregava consigo a sensação de que seria 

constantemente lembrado, especialmente pela proximidade com o mundo físico, uma vez que 

dividiria seu local de sepultamento com um espaço físico frequentado pelos vivos.  
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Assim, muitos cristãos confiavam seu corpo ad sanctos, como expressa Ariès (2012), 

isto é, do enterro dentro das Igrejas com vistas a receber proteção de santos e santos e, 

consequentemente, tornar-se o próprio falecido um santo. Para além, o autor ressalta que os 

mortos eram enterrados em solo eclesiástico para “[...] que os vivos se lembrassem deles em 

suas preces e se recordassem que, como eles, tornar-se-iam cinzas. O enterro ad sanctos era 

considerado como um meio pastoral de fazer com que se pensasse na morte e de interceder 

pelos mortos” (ARIÈS, 2012, p. 190), ratificando o exposto por Reis (1991). 

Os enterros no interior das Igrejas, segundo Silva (2012), garantiam ao homem-morto 

não apenas os benefícios da proximidade dos santos, os quais provinham da crença da Idade 

Média de que tornar-se vizinho dos santos e mártires da Igreja pós-morte era sinal de bons 

auspícios para a alma, mas também evitavam a profanação de seus corpos, que não raro eram 

aproveitados pela Igreja Católica para instituir uma pedagogia do medo, “[...] incitando os 

fiéis a se precaverem na vida terrena para conquistarem a vida eterna” (SILVA, 2012, p. 77). 

Aponta Rodrigues (1997, p. 21) que “as práticas de sepultamento eclesiástico foram 

trazidas e instituídas nas terras brasileiras pelo colonizador, sendo adotadas pela maioria da 

população até meados do século XIX”. Estas práticas acarretaram uma relação de 

familiaridade e proximidade entre vivos e mortos no interior da comunidade, mais 

especificamente, no interior das igrejas em que ocorriam os enterros e sepultamentos, e, 

assim, “ao frequentarem as igrejas, pisavam, caminhavam, sentavam e oravam sobre seus 

mortos, a todo o tempo sentindo seus odores, expressando uma determinada sensibilidade 

olfativa resultante da fé existente na sacralidade dos sepultamentos eclesiásticos” 

(RODRIGUES, 1997, p. 21). 

Desta feita, algumas lexias que compõem este campo lexical expressam a prática de se 

enterrar/sepultar os mortos em território eclesiástico, como adro, capela, enterrado no 

Rosário, Igreja Matriz, enterro, enterrado, sepultar, sepultado e sepultura.  

Adro, de acordo com o Glossário de Termos de Religiosidade (NUNES, 2008, p. 19), 

significa “lugar aberto na frente ou ao redor das igrejas, de ordinário resguardado por muros 

baixos. Antigo cemitério quando os enterramentos eram feitos junto aos templos”. Moraes 

Silva (1789) e Silva Pinto (1832) apresentam adro como lugar aberto diante dos templos e 

que alguns servem de cemitério. Entretanto, Araújo (2011) pontua que ao adro reservavam-se 

o sepultamento daqueles que eram forros, livres pobres ou escravos. Rodrigues (2012) 

corrobora para essa assertiva ao indicar que certas posições sociais e econômicas impediam o 

falecido de ter seu enterro realizado dentro dos templos, ainda que estes em vida não tenham 



370 
 

sido excomungados da fé cristã. Entre essas posições sociais desfavorecidas encontram-se 

pobres, indigentes e alguns escravos, especialmente aqueles designados pretos novos. 

Isto nos indica que “embora as igrejas fossem o local ideal de enterro, havia entre elas 

e dentro delas uma geografia da morte que refletia hierarquias sociais e outras formas de 

segmentação coletiva”, conforme expressa Reis (1997, p. 127). Viana (2008, p. 121) 

complementa esta assertiva ao dizer que “o espaço da igreja e seu entorno era motivo de 

disputa, devido ao seu valor simbólico”. 

Quanto à capela, esta lexia refere-se àquele lugar em que o falecido foi inumado 

dentro de uma pequena igreja, santuário que participa e/ou dependente de outro palácio, de 

acordo com Nunes (2008). A lexia enterrado no Rosário se relaciona diretamente à capela, 

uma vez que quer dizer enterrado na Capela do Rosário, igreja pequena filial da matriz, 

erigida em prol de Nossa Senhora do Rosário pela irmandade de devoção da santa supradita, 

e, segundo Mira (1983, p. 131), “de todas as irmandades a mais famosa é a do Rosário, que já 

reunia negros sob seu nome desde os séculos XV e XVI, em Portugal [...]”. 

A lexia cemitério releva uma transição entre os locais e, consequentemente, os ritos de 

sepultamento pelos quais passavam os falecidos. Silva (2015) destaca que a criação de 

espaços destinados exclusivamente ao sepultamento de corpos fora do espaço urbano era uma 

medida médica elaborada visando ao combate de diversas enfermidades relacionadas às 

inumações intramuros, feitas dentro dos muros das Igrejas, em ambiente de grande circulação 

popular. 

Consoante Viana (2008, p. 121), “assim como em Portugal e em outros países da 

Europa, afastar os sepultamentos do espaço urbano era pretensão do Império do Brasil desde o 

século XVIII”. Reis (1991) expressa que a preocupação médica com os enterros nas igrejas 

pautava-se, principalmente, na decomposição dos corpos, que produzia gases que poluíam o 

ar, contaminando os vivos e, consequentemente, causando doenças e epidemias, tornando-se 

um problema de saúde pública. O autor pontua que:  

 
Os médicos apontavam unânimes o perigo que corriam as pessoas, quando 
iam pela manhã a igrejas carregadas de eflúvios mefíticos produzidos, 
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). 

 

Assim, médicos e homens cultos buscavam, desde o final do século XVIII, 

dessacralizar a morte no Brasil, buscando proibir, principalmente, os enterros nas igrejas. 
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Surge, então, a nova figura dos cemitérios no século XIX. Coe (2005, p. 2) expressa que 

“estes já existiam, porém em menor número, sendo destinado às pessoas mais humildes”, 

cumprindo, portanto, a mesma função que o adro. 

Com essa transição, Caputo (2008) pontua que as igrejas deixaram de ser o local 

primário dos sepultamentos, passando estes a ocorrer nos cemitérios construídos às margens 

das cidades. Contudo, esta não foi uma mudança rápida, e cemitério e igreja se dividiam, uma 

vez que os mortos eram enterrados em ambos. Coe (2005) ressalta que o principal ponto para 

esta delonga na transição pautava-se na ideia de salvação, intimamente ligada ao local de 

sepultamento, uma vez que ainda imperava o pensamento de que “somente o enterro nas 

igrejas podia proporcionar uma passagem tranqüila a um possível mundo extraterreno” (COE, 

2005, p. 2). 

Do mesmo modo que o tópico anterior, o qual tratamos das associações a Irmandades, 

as lexias aqui inventariadas possuem signifcações amplas. Por este motivo, apresentamos nos 

quadros abaixo as principais variações encontradas em cada uma delas, intentando uma 

compreensão mais ampla da discussão proposta: 

 
Quadro 11 - Variações para enterro/sepultamento em Santa Luzia 

Santa Luzia 
Variação Ocorrência 
Capela do Rosario 1 
Capela do Ruzario 1 
Enterrada na Igreja Matris 1 
Enterrado no Cimiterio junto ao porto 1 
No corpo da Igreja Matriz 1 
Sepultado nesta Matris/ Sepultada nesta Matris / 
Sipultada nesta Matris / Sepultada na Matris / Sipultada 
na Matris / Sepultado na Matris / Sepultada na Matriz / 
Sipultado na Matris / Sepultado nesta Matriz / Sepultado 
na Matriz 

62 

Sepultada na Capella do Rosario / Sipultada na Capella 
do Rusario / Sepultada na Capela do Rosario / Sepultada 
na Capela do Ruzario / Sipultado na Capela do Ruzario / 
Sepultado na Capela do Rozario 

7 

Sipultado na Capella de Nossa Senhora do Rosario / 
Sepultada na Capella de Nossa Senhora do Rosario / 
Sipultado na Capella de Nossa Senhora do Rusario / 
Sepuletada na Capela de Nossa Senhora do Ruzario / 
Sipultado na Capela de Nossa Senhora do Rozario / 
Sepultada na 
Capela de Nossa Senhora do Ruzario desta Vila 

7 

Sepultado no Cimiterio do Bairro do Piracamjuba 1 
Sepultada no Adro da Matris / Sepultado no Adro da 23 
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Matris / Sipultado no Adro da 
Matris / Sipultado no Adro desta Matris / Seppultado no 
Adro da Matris / Sepultada no Adro da Matriz 
Sepultado no Adro foi na Capela do Rosario 1 
Sepultado no Rusario / Sepultada no Rozario / 
Sepultado no Rozario / Sipultada no Ruzario 

7 

Sepultado na Matris extra parietis 1 
Sipultado no Simiterio 1 
Sepultado no Adro / Sepultada no Adro / Sipultada no 
Adro 

3 

Sepultada lá mesmo no Cimiterio 1 
Sipultada na Capela do lugar 1 
Sepultado no Rusario ondereá irmaõ 1 
Sepultado em Campo 1 
Sepultado na Igreja Matris 3 
Sepultada no Cymiterio do Cabarrabo / Sepultado no 
Cymiterio do Cabarrabo 

2 

Fonte: as autoras (2020). 
 

 Neste quadro, destacamos as lexias Sepultado no Cimiterio do Bairro do Piracamjuba, 

um possível indicativo de cemitério construído à margem de Santa Luzia, assim como 

Sepultada no Cymiterio do Cabarrabo / Sepultado no Cymiterio do Cabarrabo. Destacamos, 

também, Sepultado na Matris extra parietis, o que registra uma inumação feita em solo sacro, 

por estar na matriz, porém extra parietis, fora de suas paredes, o que pudemos compreender 

como um possível sinônimo para sepultamento no adro. Para além, destacamos Sepultado em 

Campo, cuja lexia campo é definida por Moraes Silva (1789, p. 333) como “pedaço de terra 

baixa, e plana. §. Terra fóra da Cidade”. 

Quadro 12 - Variações para enterro/sepultamento em Nossa Senhora da Penha do Corumbá 
Nossa Senhora da Penha do Corumbá 

Variação Ocorrência 
Sepultou-se nesta Matriz de Nossa Senhora da Penha do 
Corumbá 

1 

Sepultado no Adro désta Matriz 1 
Sepultada nesta Matriz / Sepultado nesta Matriz / 
Sepultada nesta Matris 

47 

Sepultado na varanda desta Matris 1 
Sepultado dentro desta Matris 3 
Sepultado na varanda de Saõ Lesbaõ desta Matris 1 
Sepultado Matriz 1 

Fonte: as autoras (2020). 
  

 Neste quadro, destacamos as lexias Sepultado na varanda desta Matris e Sepultado na 

varanda de Saõ Lesbaõ desta Matris. O ato de ser sepultado fora da matriz, em sua varanda, 
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ainda que esta faça parte e represente seu solo sagrado, relaciona-se diretamente ao 

sepultamento realizado no adro. Araújo (2011) pontua que, embora faça parte do solo 

sagrado, o lado exterior da igreja encontra-se mais propício aos atos de profanação, em 

contraposição ao que expõe Silva (2012, p. 77) ao dizer que “as inumações no interior das 

igrejas davam uma dupla garantia: evitavam a profanação dos corpos e traziam as benesses do 

contato próximo aos santos”.  

 A segunda lexia traz consigo mais uma importante informação, a de devoção a São 

Elesbão. No Brasil Colonial, momento em que imperou a escravidão como forma de mão de 

obra primária e compulsória, entidades de santos e santas foram refuncionalizadas pela 

população negra, como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, conforme Gonzáles, 

Brandão e Irarrázaval (1993). Ainda que os santos supracitados fossem as mais comuns para o 

culto dos negros no Brasil, Borges (2005) expressa que eram venerados também Santa 

Efigênia, São Elesbão e Santo Antônio de Catalagerona, em geral, alocados em pequenos 

espaços de capelas, igrejas ou matrizes já erigidas para outros santos.  

  

Quadro 13 - Variações para enterro/sepultamento em Cidade do Bonfim 
Cidade do Bonfim 

Variação: Ocorrência 
Adro da Capella de Nossa Senhora da Piedade 1 
Adro da Capella de Nossa Senhora da Piedade da Bella 
Vista 

3 

Capella de Nossa Senhora da Piedade 2 
Capela dos Correias 1 
Capella da Bella Vista 1 
Simiterio da Capella da Senhora da Piedade 1 
Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do Bomfim / 
Cemiterio desta Cidade de Nosso Senhor do Bomfim 

4 

Semiterio desta Cidade / Cemeterio desta Cidade / 
Cemiterio desta Cidade / Cimiterio desta Cidade / 
Cemiterio desta Cidada 

40 

Cemiterio do Piracanjuba 1 
Sepultou se no semiterio desta Cidade de Nosso Senhor 
do Bonfim / Sepultou-se no Cemiterio desta cidade de 
Nosso Senhor do Bomfim / Sepultouse no Semiterio 
desta Cidade de Nosso Senhor do Bomfim / Sepultou se 
no Cemiterio desta Cidade de Senhor do Bomfim 

6 

Sepultou-se no Cemiterio desta Cidade / Sepultou çe no 
Cemiterio desta Cidade 

4 

Sepultouse no Cemeterio do Piracanjuba  1 
Sepultou-se na Capella de Nossa Senhora da Piedade 1 
Sepultado no Adro da Senhora do Rozario 1 
Sepultado no terreino da mesma irmandade [São 1 
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Benedito] 
Sepultado no Semiterio desta Cidade do Nosso Senhor 
do Bomfim / Sepultado no Simeterio desta Cidade de 
nosso Senhor do Bonfim / Sepultado no Semiterio desta 
Cidade de Nosso Senhor do Bonfim / Sepultada no 
Semiterio desta Cidade de Nosso Senhor do Bomfim / 
Sepultado no Cemeterio desta Cidade de nosso Senhor 
do Bomfim 

9 

Sepultado no Semiterio desta Cidade / Sepultado no 
Cemiterio desta Cidade 

5 

Sepultado no Cemiterio desta Matris de nosso Senhor 
do Bomfim 

1 

Para se dar Sepultura nesta Matris 8 
Para se dar Sepultura no adro desta Matris 6 
Para se dar Sepultura na Capella de Nossa Senhora do 
Rozario 

1 

Para se dar sepultura no adro desta Matris do Senhor do 
Bomfim 

1 

Para se dar sepultura no Adro do Rozario 1 
Para se dar sepultura no semiterio desta Matris / Para se 
dar sepultura no semiterio desta Matriz 

9 

Para se dar sepultura no semiterio desta cidade / Para se 
dar sepultura no Cemiterio desta Cidade 

14 

Para Se dar Sepultura no Semiterio desta Matris da parte 
que pertence a Irmandade do Glorioso São Benedito 

1 

Para Se dar Sepultura no Semiterio desta Matriz de 
Nosso Senhor do Bomfim 

1 

Para Se dar Sepultura no Semiterio desta Matriz na parte 
do terreno de São Benedito 

1 

Para se dar sepultura neste [ileígel] ou semiterio 1 
Para se dar sepultura no Semiterio do Terreiro da 
mesma Irmandade [Rosário] 

1 

Fonte: as autoras (2020). 
 

Neste quadro, chamam-nos atenção as seguintes lexias: Adro da Capella de Nossa 

Senhora da Piedade; Adro da Capella de Nossa Senhora da Piedade da Bella Vista; Capella 

de Nossa Senhora da Piedade; Capela dos Correias; Capella da Bella Vista; Simiterio da 

Capella da Senhora da Piedade; Cemiterio do Piracanjuba; Sepultouse no Cemeterio do 

Piracanjuba; Sepultou-se na Capella de Nossa Senhora da Piedade; Sepultado no terreino da 

mesma irmandade [São Benedito]; Para Se dar Sepultura no Semiterio desta Matriz na parte 

do terreno de São Benedito; Para se dar sepultura no Semiterio do Terreiro da mesma 

Irmandade [Rosário]. 

As lexias Adro da Capella de Nossa Senhora da Piedade, Adro da Capella de Nossa 

Senhora da Piedade da Bella Vista, Capella de Nossa Senhora da Piedade, Capella da Bella 
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Vista, Simiterio da Capella da Senhora da Piedade e Sepultou-se na Capella de Nossa 

Senhora da Piedade fazem menção à Nossa Senhora da Piedade, Paróquia pertencente à 

Forania de Santo Antônia, criada em 1876, que se situa hoje no município goiano de Bela 

Vista de Goiás, a 45km da capital Goiânia e 47 km de Silvânia – e notemos que aquela altura 

já recebia a alcunha de Bella Vista. Chama-nos atenção o fato de que a Capela possuía 

cemitério próprio, além da construção com adro, o que reforçava a ideia de que, a partir do 

final do século XVIII, as políticas sanitárias pensadas como meio de eliminar os enterros e 

sepultamentos dentro das Igrejas se desenvolviam. Destaca Silva (2015) que Goiás, ainda que 

distante dos grandes centros, vivia essas mudanças em curso e o presidente da província 

goiana à época de 1842, Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, propõe à Assembleia 

Provincial a criação de um cemitério para a capital, o cemitério de São Miguel, influenciado 

pelas transformações que ocorriam por todo Brasil. 

As lexias apresentadas acima se relacionam, também, à Capela dos Correias. 

Expressam Gandara e Batista (2016) que a Capela dos Correias foi erigida, por volta de 1850, 

em dedicação à Nossa Senhora da Piedade, à margem direita do Ribeirão Santa Bárbara 

afluente do rio Corumbá, onde hoje localiza-se o município goiano de Orizona, à 135 km da 

capital Goiânia.  

As lexias Cemiterio do Piracanjuba e Sepultouse no Cemeterio do Piracanjuba 

possivelmente referem-se ao cemitério localizado na cidade de Piracanjuba, município 

próximo à Bela Vista, a 87km de distância da capital Goiânia. Ferreira (1958) aponta que a 

origem desse município se deve ao Padre Marinho, que ocupou essas terras ao construir uma 

estrada que ligasse Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Em 1833, período de formação do 

povoado, iniciou-se também a construção do cemitério de Piracanjuba, vinculado à Capela de 

Nossa Senhora d’Abadia. 

Já as lexias Sepultado no terreino da mesma irmandade [São Benedito], Para Se dar 

Sepultura no Semiterio desta Matriz na parte do terreno de São Benedito e Para se dar 

sepultura no Semiterio do Terreiro da mesma Irmandade [Rosário] abordam aspectos 

relacionados à associação a Irmandades, discutidas no tópico 3.3.8. O ponto importante a ser 

destacado nessas lexias são os cemitérios e terrenos próprios pertencentes a essas Irmandades. 

Coe (2005, p. 3) pontua que, com a transição dos enterros e sepultamentos do interior das 

igrejas para os cemitérios, as Irmandades poderiam encontrar-se a beira da falência, uma vez 

que sobreviviam de doações e arrecadações materiais de membros que contribuíam em prol de 

seu bem, e “o dinheiro arrecadado era usado quase que em sua totalidade para a realização dos 
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sepultamentos”. Entretanto, essas passagens exaradas nos registros de sepultamento da Cidade 

de Bonfim indicam que, apesar de inicialmente se mostrarem contra as medidas sanitárias de 

proibição das inumações intramuros, as Irmandades construíram para si cemitérios próprios 

para enterrarem seus afiliados. 

 

3.3.10 O campo lexical território 

 

Quadro 14 - O campo lexical território 
Território 

Arraial 
“[...] neste Arraial de Nossa Senhora da | Penha do Corumbá [...]” 

(Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá 
[1847-1867], fólio 40v.) 

Bairro 
“[...] efoi sepultado no | Cimiterio do Bairro do Pira camjuba [...]” 

(Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 77r.) 

Bispado / Bispado de Goiás 
“[...] Villa Bispado deGoias [...]” (Livro de registros de óbito de 

Santa Luzia [1836-1873], fólio 78r.) 

Cidade 
“[...] no Semiterio desta Cidade [...]” (Livro de registros de 

sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 52v.) 

Distrito “[...] no | Destrito desta Villa Bispado deGoias [...]” (Livro de 

registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 78v.) 

Freguesia 
“[...] desta Freguezia de Nossa Senhora da | Penha do Corumbá [...]” 

(Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá 
[1847-1867], fólio 26r.) 

Matriz 
“[...] filial desta Matriz [...]” (Livro de registros de sepultamento de 

Bonfim [1863-1876], fólio 135v.) 

Município “[...] no Cetio de São Sebastiaõ | Deste Municepio [...]” (Livro de 

registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 100r.) 

Paróquia 
“[...] morador no Sitio da Fazenda | desta Parochia deNossa Sanhora 
da Penha do Corumbá [...]” (Livro de registros de óbito de Nossa 
Senhora da Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 3r.) 

Província 
“[...] nesta Villa de Santa Lusia da Provincia [...]” (Livro de registros 

de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 169r.) 

Termo 
“[...] mo | rador no Bairro [ilegível] Matris do termo [...]” (Livro de 

registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 23r.) 

Vila 
“[...] nesta Vila, eFreguesia daSanta | Lusia Bispado deGoias [...]” 

(Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 147v.) 
Fonte: as autoras (2020). 

 

Neste campo lexical estão arroladas as lexias que descreverem diferentes tipos de 

regiões formadas por aglomerações humanas nas três localidades das quais provém os livros 

de registros de óbito e sepultamento analisados neste estudo. São elas: arraial, de frequência 

baixa, uma vez que ocorre 05 (cinco) vezes em nossos registros, referindo-se apenas à Nossa 

Senhora da Penha do Corumbá; bairro, de frequência muito baixa, com somente uma 

ocorrência nos registros de óbito de Santa Luzia; Bispado/Bispado de Goiás, de frequência 

altíssima e 187 (cento e oitenta e sete) ocorrências, referente à Santa Luzia e à Nossa Senhora 
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da Penha do Corumbá; cidade, com frequência alta e 27 (vinte e sete) ocorrência em nosso 

corpus, referindo-se à Santa Luzia e a Bonfim; distrito, de frequência baixa por ocorrer 

apenas 4 (quatro vezes), referindo-se às regiões de Santa Luzia e Nossa Senhora da Penha do 

Corumbá; freguesia, de frequência altíssima, uma vez que sua taxa de ocorrência é de 186 

(cento e oitenta e seis) vezes, localizada nos registros de óbito e sepultamento das três regiões 

aqui destacadas; matriz, de frequência média, pois ocorre 11 (onze) vezes nos registros de 

Santa Luzia e Bonfim; município, de frequência baixa por ocorrer apenas 2 (duas) vezes nos 

registros de óbito de Santa Luzia; paróquia, de frequência muito baixa porque ocorre apenas 

uma vez nos registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá; província, de 

frequência altíssima, uma vez que ocorre 54 (cinquenta e quatro) vezes nos registros de óbito 

de Santa Luzia; termo, de frequência muito baixa, com apenas uma ocorrência nos registros 

de óbito de Santa Luzia; e vila, de frequência altíssima, pois ocorre 162 (cento e sessenta e 

duas) vezes nos registros de óbito de Santa Luzia e Nossa Senhora da Penha do Corumbá. 

Como expressam De Paula e Almeida (2016), mais do que dar nomes aos lugares, o 

emprego dessas lexias nos permite observar a configuração política e econômica daquelas 

regiões, uma vez que muitas delas possuem uma relação hierárquica entre si, bem como nos 

mostra os processos de transição e decorrente expansão daquelas localidades. 

Em seu artigo, as autoras nos apresentam a seguinte pirâmide hierárquica, composta 

pelas lexias província, comarca, cidade, vila e arraial, sendo comarca a única que não 

possuímos em nosso inventário lexical:  

 

Figura 17 - Relação hierárquica entre as lexias: província, comarca, cidade, vila e arraial. 

 

Fonte: De Paula e Almeida (2016). 
 

No topo da pirâmide encontra-se a lexia província que, segundo Bluteau (1728, p. 

807), foi empregada primariamente pelos Romanos para nomear as terrar que conquistavam 
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fora da Itália. Posteriormente, a lexia ganhou novas acepções, passando a designar “[...] a 

parte de hum Reyno, Monarquia ou Estado, que tem a mesma lingua, & os mesmos costumes, 

& de ordinario se distingue pela extensaõ de hũa jurisdiçaõ temporal, ou espiritual, em certo 

numero de Villas, Aldeas, & Cidades”. Moraes Silva (1789, p. 522) corrobora com essa 

assertiva e a define como “parte de hum Reino, os Estados”.  

De Paula e Almeida (2016) dissertam acerca da estrutura organizacional destes 

territórios. As províncias eram geridas por presidentes em conjunto a um Conselho Geral da 

Província, alterado para Assembleia Legislativa Provincial em 1832. Estes eram responsáveis 

pela criação de leis, impostos regionais e demais questões relativas às regiões pertencentes à 

província, o que incluem as comarcas, cidades, vilas e arraiais. 

Em nosso corpus não há o registro da lexia comarca, cuja acepção em Houaiss (2009) 

“cada uma das subdivisões de um distrito judicial sob a alçada de um tribunal de primeira 

instância denominado Juízo de Direito” é marcada como regionalismo proveniente de 

Portugal. Há, entretanto, o uso frequente da lexia cidade, definida por Bluteau (1728, p. 309) 

como “multidaõ de casas, distribuidas em ruas, & praças, cercadas de muros, & habitadas de 

homens, que vivem com sociedade, & subordinaçaõ”. Esta lexia está diretamente relacionada 

à vila, como expressa a acepção de Silva Pinto (1832, p. 30), em que cidade é “povoação 

superior a Villa na graduação”. 

Desta feita, podemos compreender que por vila se denominam aquelas regiões 

menores que as cidades. Bluteau (1728, p. 489) define essa lexia como “povoaçaõ aberta, ou 

cercada, que nem chega a Cidade, nem he taõ pequena, como Aldea”. Corrobora Silva Pinto 

(1832, n/p) para esta definição ao apresentar vila como “povoação, superior a aldea, arraial, e 

inferior a cidade”. Assim, verificamos a relação direta entre as lexias vila e arraial.  

Destacam De Paula e Almeida (2016) que arraiais também podiam ser denominados 

aldeias ou povoados, pois compreendem regiões menores que vilas e cidades. Os dicionários 

coetâneos ao período dos registros e utilizados para consulta (BLUTEAU, 1728; MORAES 

SILVA, 1789; SILVA PINTO, 1832) trazem para arraial a acepção de alojamento militar, 

utilizado por um exército em campanha. Já Houaiss (2009), obra mais atual dentre as 

selecionadas por nós para cotejo, traz o conceito de “pequena aldeia, lugarejo” em sua 

segunda acepção, além de apresentar a lexia supradita como sinônimo de povoado, o que 

corrobora com o exposto por De Paula e Almeida (2016). 

Para além destas lexias apresentadas, nosso campo lexical é composto por: bairro, 

Bispado/Bispado de Goiás, distrito, Freguesia, Matriz, município, Paróquia e termo. Para 
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bairro, encontramos em Bluteau (1728, p. 16) a acepção “certa parte da Cidade com suas 

casas, & ruas”. Esta acepção se mantém anos depois em Silva Pinto (1832, p. 17), que define 

a lexia como “parte de huma cidade que se divide em certas ruas”. Podemos, então, 

compreender que o sentido atribuído a bairro no Brasil oitocentista é aquele que permanece 

atualmente. 

Como acepção de Bispado (em nossos documentos apresentado como Bispado de 

Goiás), encontramos tanto em Bluteau (1728), quanto em Moraes Silva (1789) e Silva Pinto 

(1832) a acepção de território do Bispo. Recorremos, então, ao Glossário de Termos Sobre 

Religiosidade (NUNES, 2008, p. 28) para a definição de Bispo, apresentada como “Prelado, 

chefe de uma diocese. Bispo eleito, aquele que foi escolhido pelo Governo, mas ainda não 

está confirmado pela Santa Sé (durante o Padroado Régio). Bispo in partibus infidelium – 

Bispo cuja diocese é em terra de infiéis e cujo título é, portanto, puramente honorífico”. Desta 

feita, bispado é o território que se encontra sob a jurisdição de um Bispo, nomeado pelo 

Governo local. Isso nos mostra que, apesar de serem rotuladas como cidades, vilas e arraiais, 

as regiões goianas de Santa Luzia e Bonfim, nas quais foi exarada parte dos registros de óbito 

e sepultamento aqui apresentados, eram administradas por Bispos. 

No que tange a distrito, Moraes Silva (1832, p. 628) define como “a extensão, espaço 

de terreno dentro de cercos limites, sujeita a certos Magistrados, Prelados, Juizes”. De Paula e 

Almeida (2016) ainda pontuam que distritos são aqueles arraiais que, uma vez localizados 

dentro dos limites territoriais de uma cidade ou vila, ganham novo status administrativo e é 

esta lexia apresentada em Houaiss (2009) como “divisão administrativa de município ou 

cidade, que pode compreender um ou mais bairros”. 

Quanto à Freguesia, consultamos o Glossário de Termos Sobre Religiosidade 

(NUNES, 2008, p. 70) que a define como “distrito em que se exerce a jurisdição espiritual de 

um prior. Paróquia”. Prior, de acordo com o Glossário supra, refere-se a um Pároco, aquele 

que tem a seu cargo uma paróquia. Assim, notamos a correlação entre Freguesia e Paróquia, 

lexia também inventariada em nossos registros de óbito e sepultamento. De acordo com 

Nunes (2008, p. 114), Paróquia é “o mesmo que freguesia, junta de paróquia. Corporação 

eleita pelos paroquianos para administrar a fábrica da igreja, os bens e os interesses da 

paróquia”. São lexias aqui consideradas como sinônimas, uma vez que denominam o mesmo 

espaço físico, administrado por um Pároco (também intitulado Prior). 

Também consultamos Matriz no Glossário de Termos Sobre Religiosidade (NUNES, 

2008, p. 81) e obtivemos a locução Igreja Matriz, definida como “A que tem jurisdição sobre 
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outras de uma dada circunscrição”. Essa acepção assemelha-se àquela encontrada em Moraes 

Silva (1789, p. 277-278), em que Igreja Matriz “é como mãi das Igrejas, ou Capella filiáes 

[...]”. Desta forma, podemos entender esta lexia como sendo a principal Igreja daquela região, 

que possuía a responsabilidade de supervisionar as igrejas e capelas que se encontravam sob 

sua jurisdição. 

Quando à lexia município, De Paula e Almeida (2016) indicam que quando as vilas 

atingiam o status de cidade, passavam a ser denominadas município, título que compreendia 

todo o limite territorial da cidade (centro urbano) e suas regiões adjacentes. Silva Pinto (1832) 

caracteriza município como termo ou distrito de uma cidade ou vila, e assim vemos a relação 

entre as lexias município e termo, remanescente neste campo lexical. 

De Paula e Almeida (2016, p. 160) também discorrem sobre termo em seu artigo, 

denominado Entre arraiais, vilas, cidades, comarcas e províncias: terminologia das 

representações do espaço no sudeste goiano no século XIX. Segundo as autoras, termo “[...] 

corresponde a toda a extensão territorial pertencente a uma vila, incluindo-se nela a sede da 

Vila (sua povoação principal, outrora simplesmente nomeada por Vila) e suas cercanias, as 

quais são tratadas de termos da vila”. Em Houaiss (2009), localizamos a acepção “região ou 

território que se estende em torno de uma cidade, vila etc.; circunvizinhança”, que novamente 

ilustra essa demarcação territorial.  

Constatamos, então, que este campo lexical de fato arrola lexias cujas significações 

referem-se às demarcações e às expansões territoriais que aquelas regiões goianas – Santa 

Luzia, Nossa Senhora da Penha do Corumbá e Bonfim –, vivenciavam com o passar do tempo 

e essa organização territorial refletia-se em aspectos políticos vigentes no Brasil oitocentista.  

 

3.3.11 O campo lexical profissão/ocupação 

 

Quadro 15 - O campo lexical profissão/ocupação 
Profissão/ocupação 

Militares 

Ajudante 
“[...] Antonio crioulo escravo do Ajudante Gabriel [...]” 

(Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], 
fólio 48v.)  

Alferes 
“[...] escrava do Alferes Manoel Innocencio da Silva 
[...]” (Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da 
Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 45r.) 

Capitão 
“[...] escrava do Capitam Narciso Joaquim da Silva 
[...]” (Livro de registros de sepultamento de Bonfim 
[1863-1876], fólio 52v.) 

Comandante 
Superior 

“[...] estando aretado em | Casa do Senhor 
Commandante Superior [...]” (Livro de registros de 
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sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 85v.) 

Comendador 
“[...] Escrava do Commendador Francisco Jose da 
Silva [...]” (Livro de registros de sepultamento de 
Bonfim [1863-1876], fólio 125r.) 

Coronel 
“[...] escravo do Finado Coronel | Manoel Jose daCosta 
Meireles [...]” (Livro de registros de óbito de Santa 
Luzia [1836-1873], fólio 88r.) 

Major 
“[...] escravo do Major Pinto [...]” (Livro de registros de 
óbito de Nossa Senhora da Penha do Corumbá [1847-
1867], fólio 8r.) 

Sargento 
“[...] escrava do | Sargento Gabriel do Espirito Santo 
[...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-
1873], fólio 83v.) 

Tenente 

“[...] escravo | do Tenente Coronel João Jozé de 
Campos Curado [...]” (Livro de registros de óbito de 
Nossa Senhora da Penha do Corumbá [1847-1867], fólio 
65r.) 

Eclesiásticas 

Coadjutor 
“O Coadjutor João Francisco de Azevedo Nascimento” 
(Livro de registros de sepultamento de Bonfim [1863-
1876], fólio 113v.) 

Cônego “OConego Padre Campos” (Livro de registros de óbito 
de Santa Luzia [1836-1873], fólio 155r.) 

Padre 
“[...] oPadre Joaõ Francisco de Azevedo Nascimento 
[...]” (Livro de registros de sepultamento de Bonfim 
[1863-1876], fólio 129r.) 

Pároco 
“O Parocho Antonio Joaquim de Araujo Mello” (Livro 
de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], fólio 
169r.) 

Procurador 
“[...] o Procurador da Irmandade | do Rosario [...]” 

(Livro de registros de sepultamento de Bonfim [1863-
1876], fólio 58v.) 

Reverendo 
“[...] oReverendo Padre Pedro Marinho deOliveira [...]” 

(Livro de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha 
do Corumbá [1847-1867], fólio 25v.) 

Vigário 
“OVigario Manoel Innocencio daCostaCampos” (Livro 
de registros de óbito de Nossa Senhora da Penha do 
Corumbá [1847-1867], fólio 36v.)  

Paroquiano 
“[...] de ida- | de de 90 annos, minha Parochiana [...]” 

(Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], 
fólio 162v.) 

Agência 
“[...] que Vive de Suas Agen Cias [...]” (Livro de registros de sepultamento de 
Bonfim [1863-1876], fólio 70v.) 

Ajustar 
“[...] crioulo forro, vi | via de ajustar se [...]” (Livro de registros de óbito de 
Santa Luzia [1836-1873], fólio 40r.) 

Carpinteiro 
“[...] vivia de seo officio de Carpin | teiro [...]” (Livro de registros de óbito de 
Santa Luzia [1836-1873], fólio 43r.) 

Cozer 
“[...] vivia de cozer [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-
1873], fólio 27v.) 

Engenho 
“[...] que vive delavoira; | eEngenho [...]” (Livro de registros de óbito de Santa 
Luzia [1836-1873], fólio 35r.) 

Esmola 
“[...] vivia de esmolas [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-
1873], fólio 31r.) 

Fiar 
“[...] vivia de fiar [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-1873], 
fólio 33r.) 
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Lavoura 
“[...] vivia de Lavoura [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-
1873], fólio 30r.) 

Lavrador 
“[...] crioulos fo | ros lavradores [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia 
[1836-1873], fólio 38r.) 

Mendigar 
“[...] evivia de mendigar [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-
1873], fólio 4r.) 

Mineração 
“[...] que viviaõ de Mineiraçaõ [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia 
[1836-1873], fólio 19v.) 

Negócio 
“[...] que vive de negocio [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-
1873], fólio 44v.) 

Ourives 
“[...] vivea do officio de Ou | rives [...]” (Livro de registros de óbito de Santa 
Luzia [1836-1873], fólio 22v.) 

Professor 
“[...] Profesor Joze | Onorato daSilva [...]” (Livro de registros de sepultamento 
de Bonfim [1863-1876], fólio 28r.) 

Sapateiro 
“[...] vivia deseu officio de Sapateiro [...]” (Livro de registros de óbito de Santa 
Luzia [1836-1873], fólio 169r.) 

Zirrar 
“[...] evivia desua zirra [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia [1836-
1873], fólio 10r.) 

Fonte: as autoras (2020). 

 

Neste campo lexical, arrolamos as lexias que se referem aos trabalhos e ocupações dos 

moradores das regiões goianas das quais provêm os registros de óbito e sepultamento aqui 

analisados. Estas lexias subdividem-se em dois microcampos, sendo o primeiro para aquelas 

relacionadas ao âmbito militar e o segundo para aquelas relacionadas ao âmbito religioso. 

Entretanto, compõem a totalidade do campo demais lexias que não estão catalogadas em 

microcampos, sendo relacionadas, apenas, ao macrocampo geral profissão/ocupação. 

O primeiro microcampo, intitulado militares porque reúne atividades de cunho militar, 

é composto pelas lexias: Ajudante, de frequência média, uma vez que ocorre 9 (nove) vezes 

no Inventário de Frequência e Ocorrência; Alferes, de frequência baixa e 5 (cinco) ocorrências 

no inventário supradito; Capitão, de frequência altíssima com 50 (cinquenta) ocorrências; 

Comandante Superior, de frequência muito baixa por ocorrer apenas uma vez; Comendador, 

também de frequência muito baixa por ocorrer apenas uma vez; Coronel, de frequência baixa 

pois ocorre 5 (cinco) vezes no inventário apresentado; Major, de frequência altíssima, devido 

às 37 (trinta e sete) ocorrências; Sargento, de frequência baixa, com apenas 3 (três) 

ocorrências; e Tenente, de frequência altíssima com 44 (quarenta e quatro) ocorrências. 

O item lexical ajudante pode ser entendido como um auxiliar, ou assistente, de outros 

profissionais de natureza diversa, como pontua Xavier (2012). Entretanto, possui dentre suas 

acepções o sentido de “oficial subalterno”, termo militar apresentado por Houaiss (2009). 

Essa mesma acepção está presente em Moraes Silva (1789, p. 74, grifo do autor), que define a 

lexia como “Official militar; ha ajudantes dos Majores, que suprem as vezes destes [...]”. No 
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caso de nossos registros, após realizar acurada leitura deles, identificamos a lexia como 

pertencente ao microcampo ocupações militares. 

Quanto a Alferes, essa alcunha era destinada àqueles oficiais que carregam a bandeira, 

quando não há porta-bandeira, além do pendão e insígnia, como definem Moraes Silva (1789) 

e Silva Pinto (1832). Houaiss (2009) traz ainda a informação de esta é uma “patente de oficial 

abaixo de tenente”, de titulação substituída por segundo-tenente. Vemos, então, a correlação 

desta lexia com Tenente, também presente nos manuscritos aqui analisados. 

De acordo com Houaiss (2009), Tenente é aquele de patente imediatamente inferior à 

de Capitão, acepção similar à de Moraes Silva (1789), que define Tenente como posto militar 

superior ao Alferes, porém inferior ao Capitão. Entretanto, sua definição não é a mesma de 

Tenente-coronel, lexia também encontrada em nossos registros, a qual, segundo Moraes Silva 

(1789) e Houaiss (2009), indica aquele que é inferior a Coronel, mas imediatamente superior 

a Major. 

Capitão, segundo Silva Pinto (1832), é aquele que governa uma companhia. Houaiss 

(2009) complementa essa acepção ao apresentar Capitão não apenas como o comandante de 

numerosos combatentes, mas como aquele que está acima de Tenente e abaixo de Major na 

hierarquia militar. Relacionada a esta lexia, temos Major, definido por Moraes Silva (1789) 

como uma lexia substitutiva para Sargento-mor. Houaiss (2009) a conceitua como o posto que 

ocupa o oficial abaixo do Tenente-coronel e imediatamente acima do Capitão. No que tange a 

Coronel, Silva Pinto (1832) define esta lexia como o oficial que é chefe de um regimento de 

soldados. Houaiss (2009) complementa essa acepção ao indicar que este termo militar designa 

aquele que está hierarquicamente acima do Tenente-coronel e abaixo de General.  

Quanto a Comandante Superior, localizamos em Moraes Silva (1789) e Silva Pinto 

(1832) apenas a acepção de Comandante, descrito como o oficial que governa a companhia na 

ausência do Capitão e que comanda alguma tropa de infantaria. Comendador, de acordo com 

Silva Pinto (1832), é aquele que tem comenda, benefício adquirido por cavalheiros de alguma 

Ordem Militar. Essa acepção é complementada pela encontrada em Houaiss (2009), que 

apresenta Comendador como “titular de ordem militar ou honorífica, cuja dignidade é 

hierarquicamente superior à do cavaleiro e inferior à da grã-cruz”.  

A última lexia deste microcampo, Sargento, é apresentada por Moraes Silva (1789, p. 

670) como “official inferior militar, que recebe as ordens do ajudante, e as participa ao seu 

capitão, destribue as deste aos subalternos cabos de esquadra, e soldados, compõe as filas, e 
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posta as sentinelas, &c. [...]” e Silva Pinto (1832) corrobora para a inferioridade de Sargento 

em sua acepção. 

Percebemos, então, que as lexias aqui descritas, que denominam titulações militares, 

seguem uma hierarquia, ilustrada da maneira abaixo. Entretanto, importa ressaltar que não 

foram localizadas todas estas em nossos registros de óbito e sepultamento, sendo algumas 

delas, como Marechal e General, compondo a figura apenas para demonstrar a ordem 

hierárquica de cargos superiores a inferiores. 

 

Figura 18 - Hierarquia de funções e cargos militares no Brasil

 
Fonte: as autoras (2020). 

 

Compõe, também, o macrocampo profissão/ocupação o microcampo referente às 

funções eclesiásticas, composto por: Coadjutor, lexia de frequência baixa em decorrência de 

suas 2 (duas) ocorrências; Cônego, de frequência média, pois ocorre 9 (nove) vezes em nosso 

inventário; Padre, também de frequência média em razão de suas 6 (seis) ocorrências; 

Pároco, de frequência altíssima, uma vez que ocorre 74 (setenta e quatro) vezes; Procurador, 

de frequência muito baixa, posto que ocorre apenas uma vez; assim como Paroquiano, 

também de frequência muito baixa com apenas uma ocorrência; Reverendo, de frequência alta 

em decorrência das 18 (dezoito) ocorrências; e Vigário, de frequência altíssima, pois ocorre 

274 (duzentos e setenta e quatro) vezes. 

De acordo com Nunes (2008, p. 39), Coadjutor é aquele que coadjuva, “[...] indivíduo 

nomeado para coadjuvar um pároco ou um prelado, ou do bispo em suas funções”. Coadjuvar, 
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segundo Houaiss (2009), é prestar auxílio e/ou ajudar, ou seja, o Coadjutor é aquele que, 

enquanto sacerdote nomeado, auxilia ou substitui o responsável por um prelado no exercício 

de suas funções, sendo uma destas funções a de elaborar e dar vista nos registros de óbito 

daquela freguesia. 

Cônego, pela definição terminológica religiosa de Nunes (2008), é um Clérigo secular, 

participante de um cabido (conjunto de Clérigos de uma catedral, igreja ou colegiada), 

responsável por determinadas obrigações religiosas. Quanto a Padre, define Bluteau (1728) 

que é assim que se chamam os sacerdotes de todas as ordens religiosas e congregações 

regulares e Houaiss (2009) complementa essa acepção ao conceituar Padre como aquele que 

recebeu a ordenação sacerdotal. Pároco, pela definição de Nunes (2008), é aquele sacerdote 

que possui sob sua responsabilidade uma paróquia, caracterizada ainda pela autora como “o 

mesmo que freguesia, junta de paróquia. Corporação eleita pelos paroquianos para administrar 

a fábrica da igreja, os bens e os interesses da paróquia” (NUNES, 2008, p. 114). É na 

paróquia, regida sob um Pároco, que se encontram os Paroquianos, os fregueses da paróquia, 

segundo Bluteau (1728).  

Quanto a Procurador, sabemos que esta lexia não possui exatamente um cunho 

religioso para ser alocada no microcampo de funções eclesiásticas. Entretanto, ao 

observarmos sua abonação, “[...] o Procurador da Irmandade | do Rosario [...]” (Livro de 

registros de sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 58v.), notamos sua adequação ao 

contexto. Silva Pinto (1832) define esta lexia como aquele que trata de negócios de outrem 

por intermédio de procuração, neste caso, organizando o sepultamento da finada escrava 

Lusia em ordem da Irmandade do Rosário.  

Reverendo, conforme Bluteau (1728), é um título honorífico recebido por eclesiásticos 

tanto seculares quanto regulares, acepção reforçada tanto por Moraes Silva (1789) quanto por 

Silva Pinto (1832), que expressam que Reverendo é o título honorífico que se dá aos 

sacerdotes. Já Vigário é, por definição de Nunes (2008), o Padre adjunto a um Prior, com suas 

respectivas diferenciações a Vigário Colado, que são os Párocos ou Vigário confirmados e 

perpétuos, e Vigário Encomendado, Pároco de freguesia recém-criada, ainda não reconhecida 

oficial pelo Rei, com duração de ofício limitada a um ano. Ambas as variações foram 

localizadas em nossos registros. 

Neste microcampo, podemos constatar uma diversidade de funções eclesiásticas em 

Goiás nos oitocentos, que, assim como o restante do território brasileiro, era fortemente 

influenciado pela religião católica, fato resultante, principalmente, do processo de colonização 
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brasileira, conforme exposto no tópico 2.1 deste trabalho, em que discorremos acerca do 

catolicismo popular no Brasil. 

Passaremos agora para aquelas lexias que caracterizam profissões e ocupações 

diversas, mas sem pertencerem a algum microcampo específico. São elas: agência, de 

frequência baixa com 3 (três) ocorrências; ajustar, de frequência muito baixa por ter apenas 

uma ocorrência em nosso inventário; carpinteiro, com 3 (três) ocorrência e frequência baixa; 

cozer, com apenas uma ocorrência e frequência muito baixa; Engenho, também de frequência 

muito baixa e apenas uma ocorrência; esmola, de frequência baixa com 2 (duas) ocorrências; 

fiar, com 6 (seis) ocorrências e frequência média; lavoura, de frequência alta em decorrência 

de suas 18 (dezoito) ocorrências; lavrador, com 2 (duas) ocorrências e frequência baixa; 

mendigar, também de frequência baixa com 3 (três) ocorrências; mineração, com 2 (duas) 

ocorrências e frequência baixa; negócio, também de frequência baixa em decorrência de suas 

3 (três) ocorrências; ourives, com apenas uma ocorrência e frequência muito baixa; assim 

como professor, também de frequência muito baixa e apenas uma ocorrência; sapateiro, com 

2 (duas) ocorrências e frequência baixa; e zirrar, com apenas uma ocorrência e frequência 

muito baixa. 

A recorrência de lexias com frequência muito baixa (apenas uma ocorrência) e muito 

baixa (entre duas e cinco ocorrências) nos indica o já exposto no campo lexical causa mortis 

(tópico 3.3.4): a elaboração dos registros de óbito e sepultamento não seguiam um padrão 

regular, ainda que regulamentadas pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 

(VIDE, 1853).  

Bluteau (1728, p. 165) caracteriza agência como “Officio, cuidado, occupaçaõ 

daquelle, que faz os negocios de alguem, como seu Agente”. Morais Silva (1789, p. 63) 

complementa esta acepção com “Trabalho, indústria grangearia, modo de ganhar a vida. §. 

Administração; sollicitação de algum negocio”. Já Silva Pinto (1832) pontua que este é um 

sentido figurado, que qualifica o modo de ganhar a vida daquele que trata de negócios. Assim 

notamos a correlação entre as ocupações agência e negócio, assinalado por Moraes Silva 

(1789, p. 339) como “Commercio, trato mercantil, tráfego. §. Qualquer coisa da vida, de que 

nos póde resultar lucro, proveito, ou perda, e que tratamos, ou procuramos conseguir”. 

Ademais, tanto Morais Silva (1789) quanto Silva Pinto (1832) caracterizam negócio como 

uma empresa militar. Percebemos, então, que ambas as lexias se mostram amplas ao tratarem 

de ocupações que trazem retorno financeiro, porém sem especificarem suas particularidades. 
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Acerca de ajustar, em nosso corpus encontrado também como ajustar-se, após realizar 

leituras das acepções dos três dicionários coetâneos aos manuscritos (BLUTEAU, 1728; 

MORAES SILVA, 1789; SILVA PINTO, 1832), entendemos que aqueles registrados sob essa 

lexia viviam de “[...] fazer alguma cousa” (BLUTEAU, 1728, p. 202) e, consequentemente, 

receber o ajuste por essa ação. 

As lexias carpinteiro, sapateiro, professor e ourives conservam-se as mesmas na 

época em que foram exarados os registros de óbito e sepultamento e os dias atuais, sendo 

carpinteiro aquele que trabalha com madeira, sapateiro o que produz e conserta sapatos, 

professor aquele que professa e ensina e ourives o profissional que trabalha com ouro e prata. 

Há, também, o registro da lexia cozer, que, segundo acepção de Silva Pinto (1832, p. 

37) pode-se referir tanto ao que ganha a vida com costura, uma vez que coser (como é grifado 

no dicionário supradito) é “dar pontos com linha, e agulha” ou que se ocupa de habilidades 

culinárias, pois a mesma acepção apresenta coser como “Aquentar. Preparar ao lume a 

comida”. Essa lexia pode ser relacionada a fiar, a qual designa as escravas e ex-escravas que 

vivam de trançar fios e confeccionar tecidos (HOUAISS, 2009). 

Quanto a Engenho, essa lexia designava aqueles que viviam em “estabelecimento 

industrial situado em zona canavieira e destinado à moagem da cana para o fabrico de açúcar, 

aguardente etc.” (HOUAISS, 2009). Neste caso em específico, tendo sido apenas uma lexia 

levantada no inventário de frequência e ocorrência deste corpus, Engenho não se relaciona ao 

dono da propriedade e/ou do estabelecimento, mas sim ao escravo Antônio, que ali 

trabalhava. 

Em relação a lavoura e lavrador, designam trabalhos e ocupações relacionadas ao 

cultivo da terra, sendo lavoura a cultura, o cultivo e o fabrico das terras (MORAES SILVA, 

1789; SILVA PINTO, 1832), enquanto lavrador é aquele que a lavra e a cultiva. Entretanto, 

nos oitocentos e em tempos ainda mais remotos, a lexia lavrador, como expressa Moraes 

Silva (1789, p. 210), diz respeito à nobreza dos agricultores. 

Ainda tratando de ocupações que exploravam as terras, temos duas ocorrências de 

mineração, cuja acepção em Houaiss (2009) é apresentada como “ação ou efeito de minerar; 

trabalho de extração do minério” e em Moraes Silva (1789) como “o trabalho de lavrar, e 

catar as minas, e apurar os metáes [...]”. É interessante ressaltar que, conforme expusemos no 

tópico 1.2, em que abordamos brevemente o surgimento do estado de Goiás e seu crescimento 

territorial e econômico, a exploração aurífera em solo goiano foi breve, apesar de muito 

produtiva, por empregar, principalmente, técnicas de extração rudimentares que exploravam 
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apenas o ouro de aluvião encontrado às margens dos rios. Essas técnicas não favoreciam a 

exploração de jazidas já existes e com o tempo novas descobertas cessaram, o que resultou no 

rápido declínio das extrações em solo goiano.  

Entretanto, mesmo com o registro dessa decadência apresentado por alguns autores, 

como Coelho (1997), Palacín e Moraes (2008), Polonial (2013), no corpus aqui analisado há, 

ainda, o registro de duas famílias que vivem de mineração na cidade de Santa Luzia, os ex-

escravos Rozauria e José e Adão e Maria, os primeiros registrados em 1838 e o segundo casal 

em 1840. Isso nos mostra que, ainda que de maneira atípica, algumas pessoas continuavam a 

viver do ofício de extração aurífera, uma vez que esse tipo de extração não era proibido ou 

regulamentado.  

Esmola e mendigar são duas lexias que se relacionam aos modos de, principalmente, 

ex-escravos viverem após conquistarem suas liberdades e alforrias. Esmola, segundo Bluteau 

(1728), é aquilo que se davam aos pobres para remediar sua pobreza e pedir esmola, 

assinalado como sinônimo de mendigar. Acepção similar se encontra em Moraes Silva (1789) 

e Silva Pinto (1832), que pontuam esmola como o que se dá por caridade ao pobre e ao 

necessitado. Ademais, os três autores supraditos (BLUTEAU, 1728; MORAES SILVA, 1789; 

SILVA PINTO, 1832) apresentam mendigar como pedir esmola, o que torna as lexias 

sinônimas. 

Finalizamos este campo lexical com a lexia zirrar e, para definirmos sua significação, 

foi necessário recorrer a maior externos aos dicionários selecionados para cotejo nesta 

pesquisa. Consultamos o dicionário on-line Priberam (2020), que a definiu como um 

regionalismo português, cuja acepção é “Fazer zirra-zirra”. Buscamos, então, a definição de 

zirra-zirra, de acepção “Surriada com que as mondadeiras troçam dos rapazes que passam 

perto do local da monda”. A nós, permanece, pois, como de significação indefinida esta lexia, 

visto que a definição de Priberam (2020) pareceu-nos não satisfazer o uso feito no registro. 

Destarte, compreendemos que esse campo lexical, denominado profissão/ocupação, 

ilustra uma diversidade de ofícios ocupados pelos habitantes dessas regiões goianas nos 

oitocentos, ainda que estes fossem escravos e/ou ex-escravos, e que os registros de óbito e 

sepultamento não atestassem, em sua totalidade, os meios pelos quais esses sujeitos ganhavam 

a vida, fossem aquelas suas profissões oficiais ou apenas trabalhos extras e pontuais para 

prover-lhes alguma renda. 

 

3.3.12 O campo lexical limitações físicas e mentais 
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Quadro 16 - O campo lexical limitações físicas e mentais 
Limitações físicas e mentais 

Cego “[...] faleceo Anastacio criôlo sego [...]” (Livro de registros de óbito de Santa Luzia 
[1836-1873], fólio 152v.) 

Surdo-mudo 
“[...] Sepultou se a Se_ | bastiaõ Surdo-mudo, de cor preta [...]” (Livro de registros de 
sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 136r.) 

Tolo 
“[...] morreu no Sitio do | indaia, duente e hera tolo [...]” (Livro de registros de 

sepultamento de Bonfim [1863-1876], fólio 81r.) 
Fonte: as autoras (2020). 

 

O campo lexical limitações físicas e mentais é composto por apenas três lexias, a 

saber: cego, surdo-mudo e tolo, todas de frequência muito baixa pois aparecem apenas uma 

vez em nosso Índice de Frequência e Ocorrência.  

A lexia cego, definida por Silva Pinto (1832) como aquele que “perdeo de todo a 

vista” e escrita no registro de óbito como sego, refere-se ao escravo Anastacio, crioulo de 50 

anos, cujo registro de óbito não nos indica a causa de sua morte, apesar desta enfermidade. 

Surdo-mudo, definido em Houaiss (2009) como “que ou aquele que é, ao mesmo tempo, 

surdo e mudo”, compõe o registro de sepultamento do escravo Sebastião, preto de 40 anos, 

para o qual também não nos é indicado o motivo do óbito, apenas esta incapacidade auditiva e 

de fala. Já tolo, neste contexto, vai para além daquele “[...] que não tem inteligência ou juízo” 

(HOUAISS, 2009) e descreve um portador de algum problema cognitivo, como podemos 

perceber no registro de sepultamento do escravo Manoel, falecido aos 30 anos: 

 
||81r.|| Anno do Senhor de 1870 aos 12 dias do mez de Fevereiro | foi 
Sepultado no Semiterio desta Cidade de Nosso Se_ | nhor do Bomfim a 
Manoel, escravo de Florencio Maia | de idade 30 annos mais ou menos, 
morreu no Sitio do | indaia, duente e hera tolo, para constar mandei faser 
este | assento. | [espaço] [sinal público] (Livro de registros de sepultamento 
de Bonfim [1863-1876], fólio 81r.). 

 

Neste campo lexical, não pudemos constatar se as enfermidades e deficiências acima 

apresentadas interferiram diretamente nas mortes descritas nos registros, uma vez que estes 

documentos se mostram inconclusivos. Entretanto, são lexias que nos permitem observar 

como as pessoas com deficiência e outros problemas físicos e neurológicos eram, ainda assim, 

utilizadas como mão-de-obra escrava e viviam até sua idade adulta – em nossos exemplos 30, 

40 e 50 anos –, superando até mesmo a expectativa de vida escrava no Brasil no último quarto 

do século XIX a qual, segundo Schwartz (1988), variava em torno de 19 anos.  
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PALAVRAS FINAIS 

  

 Nesta pesquisa, intitulada Encomendei e fiz dar a sepultura: dinâmicas lexicais da 

morte em documentos manuscritos do século XIX em Goiás, tivemos como principal objetivo 

compreender de que maneira essas dinâmicas ocorrem no campo do léxico e, a partir de então, 

discutir sob o ponto de vista lexicultural, possíveis diferenças entre os registros de escravos e 

ex-escravos, uma vez que pelo léxico é possível compreender aspectos históricos, políticos, 

econômicos e sociais da época em que os manuscritos foram redigidos. 

 Com vistas a atingir o objetivo proposto, selecionamos para análise um corpus 

extraído de dois livros de registros de óbito e de um livro de registro de sepultamento, 

exarados nas cidades de Santa Luzia (atual cidade de Luziânia), Cidade do Bonfim (atual 

cidade de Silvânia) e Nossa Senhora da Penha do Corumbá (atual cidade de Corumbá de 

Goiás), entre os anos de 1836 e 1876. Partindo da leitura do material supra, elaboramos para 

cada códice um inventário com as principais informações dos falecidos descritos nos 

registros, composto pelos dados: número do documento; fólio em que se localiza no códice; 

data de registro; data do óbito; nome do falecido; características; dono (em caso de escravo); 

idade; estado conjugal; sacramentos; profissão; nome do pai; nome da mãe; motivo do óbito; 

local do enterro; vigário ou pároco responsável pelo registro.  

 Findo o inventário, partimos para a seleção do material que compôs o corpus de 

análise, apenas os registros que atestavam a morte de escravos e ex-escravos, tema basilar em 

que se assenta este estudo, o que totalizou 461 (quatrocentos e sessenta e um) registros, os 

quais foram editados semidiplomaticamente, seguindo os preceitos postulados por Megale e 

Toledo Neto (2005), e constam nos tópicos 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3 deste trabalho. Com base nas 

edições semidiplomáticas dos registros de óbito e sepultamento, realizamos um levantamento 

das unidades léxicas referentes à temática morte, posto que “a morte nos possibilita conhecer 

alguns fatores da vida diretamente a ela associados”, consoante Viana (2008, p. 12), e era 

nosso propósito discutir acerca das dinâmicas da morte. 

 Com base nesse levantamento lexical, organizado em um Índice de Frequência e 

Ocorrência apresentado nos tópicos 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 deste trabalho, dividimos as lexias 

arroladas em campos lexicais, seguindo principalmente os preceitos de Coseriu (1977), o que 

nos rendeu os campos condição sócio-jurídica, características, causa mortis, morte, rituais 

mortuários, sacramentos, associação a Irmandades, enterro/sepultamento, território, 

profissão/ocupação, limitações físicas e mentais. 
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 A análise dos campos supracitados nos possibilitou relacionar as informações 

extraídas dos registros de óbito e sepultamento com aspectos culturais e históricos do período 

em que esses registros foram exarados, século XIX em Goiás, mais especificamente nas 

regiões de em Santa Luzia, Nossa Senhora da Penha do Corumbá e Bonfim, das quais provêm 

os registros de óbito e sepultamento aqui analisados. No campo lexical condição sócio-

jurídica, verificamos de que maneira a comunidade goiana oitocentista se estruturava 

socialmente, meio social composto por escravos, ex-escravos e livres individualizados e 

hierarquizados de acordo com sua classe pertencente. Entretanto, este cenário não era 

exclusivo da Capitania de Goiás, uma vez que se repetia em outras regiões brasileiras, durante 

o período em que foram vigentes as práticas escravistas no Brasil, que perdurou entre os 

séculos XVI e XIX. 

 No campo lexical características, discutimos acerca da diversidade étnica do território 

goiano dos oitocentos proveniente dos processos de mestiçagem que ocorreram entre escravos 

(fossem eles africanos ou índios) e escravos e senhores, fossem esses senhores naturais da 

Europa ou nascidos no Brasil.  

 No campo causa mortis discorremos sobre os motivos de falecimento descritos nos 

registros de óbito e sepultamento aqui analisados. Contudo, essa informação por vezes não 

apareceu nos registros, uma vez que seu registro não era obrigatório segundo as normas de 

elaboração dos “assentos de defuntos” regulamentadas pelas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia (VIDE, 1853). No campo lexical morte, arrolamos lexias gerais que, de 

alguma maneira, se relacionam com a temática proposta neste trabalho, como falecer, finar e 

morrer, tratam da morte em sua maneira mais prática. 

 No campo lexical rituais mortuários, apresentamos os rituais mortuários aos quais 

eram submetidos os mortos antes, durante e depois do seu processo de sepultamento, em sua 

maioria regidos pelo Ritual Romano, livro litúrgico que orientava os rituais praticados pela 

Igreja Católica. No campo sacramentos, tratamos das lexias que se relacionam aos 

sacramentos da Igreja Católica, recebidos pelos cristãos durante sua vida religiosa. 

 No campo lexical associação a Irmandades, discutimos acerca da importância das 

irmandades na vida funerária goiana nos séculos XVIII e XIX, relacionando este campo 

diretamente ao seguinte, enterro/sepultamento, no qual dispusemos as lexias referentes aos 

locais de enterro e sepultamento dos falecidos e algumas lexias mais gerais relativas a esses 

aspectos.  
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No campo território, abordamos as lexias que se referem às demarcações e às 

expansões territoriais sofridas pelas regiões de Santa Luzia, Nossa Senhora da Penha do 

Corumbá e Bonfim, donde provêm os registros de óbito e sepultamento aqui analisados, no 

Brasil oitocentista. No campo profissão/ocupação versamos acerca da diversidade de ofícios 

ocupados pelos habitantes dessas regiões goianas nos oitocentos, fossem estes escravos, ex-

escravos ou livres. Já no campo limitações físicas e mentais, composto por apenas três lexias, 

abordamos enfermidades e deficiências que são descritas nos registros de óbito e 

sepultamento, ainda que não haja uma maneira de comprovar se estas interferiram diretamente 

na morte dos sujeitos exarados. 

Um ponto importante a ser destacado é a constante associação ao passado escravizado 

nos registros de óbito e sepultamento mesmo daqueles que, em vida, conquistaram suas 

alforrias e liberdades, uma vez que muitos registros apresentam a expressão “escravo que foi 

de”. Isto indica que  

Do ponto de vista do registro de óbito, o tratamento que recebiam continuava 
sendo o mesmo dos escravos, ainda que, em vida, gozassem da liberdade 
adquirida. Assim, na morte e na vida de outrora escravizado sua condição 
pouco diferia e o registro de morte é o signo em que [...] se inscrevem as 
memórias da escravidão (DE PAULA; AMORIM, 2018, p. 268). 

 

 Deste modo, satisfizemos os objetivos propostos na construção desde trabalho e 

esperamos que este estudo possa contribuir para novas pesquisas dedicadas à temática da 

morte vinculada à prática escravista, especialmente em território goiano, a partir de 

documentação histórica em corpus digitalizado, rico em informações acerca deste momento 

singular da história brasileira. 
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