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1 INTRODUÇÃO

Sob a denominação de História cultural ou História das mentalidades, com vistas a uma melhor

compreensão da realidade social, a História passa a contemplar em seu escopo novos objetos de

estudo, a exemplo das “atitudes perante a vida e a morte, das crenças e dos comportamentos

religiosos, dos sistemas de parentesco e das relações familiares, dos rituais e das formas de

sociabilidade”, conforme assinala Chartier (2002, p. 14-15). O interesse por esses novos objetos

de estudo é também crescente nos estudos linguísticos e filológicos. Nesse sentido, partindo da

investigação em documentos notariais, pretende-se levantar elementos que auxiliem numa melhor

compreensão do comportamento da sociedade baiana no período colonial.

Os estudos filológicos, na perspectiva da Crítica Textual, através das edições de textos,

aproximam o leitor contemporâneo de realidades distantes, favorecendo o trabalho de diversas

outras áreas do saber. Os documentos que integram a Coleção de Livros do Tombo do Mosteiro

de São Bento da Bahia, têm sido estudados por pesquisadores de várias áreas do conhecimento e

revelam importantes informações para a sócio história da Bahia e do Brasil. Pretende-se aqui,

com o auxílio da Diplomática, que é a ciência dos documentos, aquela que fornece métodos para

o estabelecimento de suas características e autenticidade, e da História Cultural, que estuda

atitudes, crenças e comportamentos como formas de sociabilidades, proceder à análise de

testamentos, trasladados no Livro Velho do Tombo, examinando os planos do texto desses

documentos, para melhor conhecer as práticas culturais que integram os rituais da “boa morte”,

que são ritos de passagem que documentam a vontade de um sujeito sobre o que deseja que seja

feito depois de sua morte, na pretensão de angariar um lugar o Reino dos Céus. Para o presente

estudo, parte-se da análise de quatro documentos datados entre os séculos XVI e XVII,

encontrados no Livro Velho do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, já editados

diplomaticamente pelo Grupo de Crítica Textual da Universidade Federal da Bahia, coordenado

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3832



2

pela Profa. Dra. Célia Marques Telles com vistas à ampliação do conhecimento sobre as práticas

religiosas e sociais características do período em questão.

Conforme assinalam Oliveira e Lose (2010, p. 71), “desde a chegada à antiga capital da América

portuguesa, em 1582, os beneditinos têm sido coparticipantes da história da cidade” no princípio,

devido ao poder exercido pela Igreja Católica sobre a sociedade colonial e, atualmente, pelo

precioso acervo preservado que guarda importantes informações sobre a história da cidade:

Dentre os numerosos documentos salvaguardados no Mosteiro de São Bento da
Bahia estão os Livros do Tombo, uma coleção de registros reunidos que atestam
e precisam a tradição medieval de doação de bens para a Igreja por parte das
famílias locais [...], se referindo ao patrimônio material dos Beneditinos da
Bahia. Esta rara coleção traz informações de caráter político, social, militar,
econômico, genealógico, geográfico e histórico de grande importância para a
sócio história da Bahia e do Brasil (OLIVEIRA; LOSE, 2010, p. 71).

Os testamentos são documentos notariais nos quais se registra “a declaração solene da vontade do

testador sobre aquilo que deseja que se faça, depois de sua morte, com seus bens e fortuna”

(Belloto, 2002, p. 89). Os rituais fúnebres refletem a importância que é dada à morte em cada

sociedade e cultura. A análise de testamentos de figuras que integraram a sociedade baiana entre

os séculos XVI e XVII, revela que a compreensão da morte, no período colonial, ainda está sob a

influência do pensamento medieval. Conforme destaca Sobral (2013), de acordo com o dogma

católico a vida material é passageira e o fiel deve preocupar-se ainda em vida com o destino que

terá sua alma após a separação do corpo, com o advento da morte.

1.1 A CAPITANIA DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS

O sistema de doação de terras em forma de Capitanias hereditárias fora a solução encontrada pela

Coroa portuguesa para povoar as terras da América que lhe couberam de acordo com o tratado de

Tordesilhas. Forma de distribuição de terras de características feudais, o sistema de capitanias

visava à exploração das terras e a ao combate às constantes investidas de outros europeus, que

faziam principalmente a “pirataria” do pau brasil” (TAVARES, 2001).

Um dos pontos mais conhecidos e visitados da colônia pelos viajantes, a Baía de Todos os Santos

deve seu nome à data em que foi encontrada pelos portugueses: 1º de novembro de 1501, dia
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consagrado a Todos os Santos no calendário católico. Na divisão do território colonial para

exploração e povoamento, o lote que constitui a Capitania da Baía de Todos os Santos, cuja

extensão ia da margem direita do rio São Francisco até a ponta do Padrão (hoje Farol da Barra),

foi doado pelo rei de Portugal, D. João III, a Francisco Pereira Coutinho, em 5 de abril de 1534.

Quando o donatário chegou à colônia, dois anos mais tarde, fundou uma povoação (Vila do

Pereira, depois Vila Velha). Por essa época, já se encontrava aí instalada uma pequena

comunidade de europeus entre os quais se destacava Diogo Álvares Correia, o Caramuru,

náufrago português que já vivia por mais de vinte anos na colônia, tendo constituído família com

a índia tupinambá Catarina Paraguaçu. (TAVARES, 2001; HANSEN, 2010).

Após alguns ataques dos índios tupinambás, que acabaram por destruir a Vila do Pereira, em

1945, e afugentar a população para outras capitanias, as terras correspondentes à capitania da

Bahia foram compradas de volta pelo rei D. João III, com o fim de nelas estabelecer uma

capitania da Coroa. Em 1948, foi estabelecido o primeiro governo geral da colônia, com funções

militares, políticas e administrativas. A frota que trouxe o primeiro governador geral, o fidalgo

português Tomé de Sousa, e seus imediatos chegou à Colônia em 29 de março de 1549. Entre as

atribuições do governador, destacam-se: fundar a cidade do Salvador, que deveria ser uma cidade

fortaleza, buscando dominar os índios, especialmente os tupinambás e combater o comércio

ilegal do pau-brasil, além de cuidar da administração da cidade do Salvador e das demais

capitanias, fiscalizando o cumprimento dos deveres por parte dos donatários e colonos e atuando

no julgamento de questões civis e penais (TAVARES, 2001).

A economia da capitania era sustentada pelo comércio de escravos e pela atividade agrícola,

baseada no trabalho escravo, com fins de exportação. Além do pau-brasil e do açúcar, exportava-

se ainda algodão e fumo. A partir do XVIII passa-se a exportar também madeiras, couro, ouro e

aguardente. Dentre todos os artigos, porém, o açúcar tinha o maior destaque na economia por ser

o produto mais procurado pelo mercado europeu. A cidade do Salvador, organizada logo após a

chegada do governador geral, era dividida administrativamente em freguesias, cada qual

associada a uma igreja matriz e cresceu em dois planos: a Cidade Alta onde ficava o núcleo

administrativo e os principais bairros residenciais, freguesias da Sé, do Passo, de Santo Antônio

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3834



4

Além do Carmo, de Santana, entre outras, e a Cidade Baixa, composta pelo bairro da Praia,

organizado em torno do porto e que era composto principalmente de casas comerciais, além das

freguesias de Nossa Senhora da Conceição da Praia e de Nossa Senhora do Pilar (TAVARES,

2001; REIS, 1991).

1.2 A ARTE DE BEM VIVER E DE BEM MORRER

Na tentativa de definir a origem dos rituais “da boa morte” na cultura ocidental, observa-se que

os antigos demonstravam temer a ira dos deuses e as repercussões da vida no mundo dos mortos,

mas não havia ainda uma preparação ou sistematização prévia para tal enfrentamento. Conforme

analisa Veyne (2009), os romanos não tinham grandes preocupações quanto aos desdobramentos

da morte. Entre eles,

a opinião mais difundida, inclusive entre o povo, era que a morte era um nada,
um sono eterno, e repetia-se que a ideia de uma vaga sobrevivência das Sombras
não passava de fábula. Existiam numerosas especulações que falavam com
grandes detalhes de uma sobrevivência da alma e de seu destino no além, porém
se restringiam a pequenas seitas; nenhuma doutrina difundida ensinava que na
morte havia outra coisa além do cadáver (2009, p. 199).

Ainda de acordo com Veyne (2009 p. 199-201), os epitáfios, os ritos fúnebres e arte das tumbas

entre os romanos serviam mais como “ideias consoladoras sobre o além, que derivavam do desejo

de crer, e não da autoridade de uma religião estabelecida”. O moribundo temia a ira dos deuses,

que sabia justos e vingadores, mas não havia uma “organização” para a morte, na perspectiva de

“salvação”. Conforme BROWN (2009), por volta dos séculos II e IV, com a ascensão do

cristianismo, a morte e os ritos fúnebres passam a ser “organizados” pela Igreja, que também

esclarece aos vivos quanto aos seus significados e quanto à necessidade de preparação prévia

para esse momento: a arte da “boa morte” deve ser exercida, de fato, pelo bem viver. Além das

antigas celebrações em memória dos mortos, feitas nos cemitérios, os cristãos passam a fazer

oferendas no momento da eucaristia com o objetivo de garantir as orações em lembrança dos

mortos perante a comunidade cristã. Também os sepultamentos passam a ser organizados pela

Igreja, os pobres eram sepultados em grandes cemitérios cristãos “em fileiras de túmulos

humildes situados a uma distância decente do mausoléu dos ricos [...]” enquanto que “virgens,
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monges e membros do clero eram agrupados mais perto de numerosas tumbas de mártires”

(BROWN, 2009, p. 257)

Seguindo a tradição medieval, observa-se na Bahia colonial a manutenção, pelos cristãos, do

cumprimento dos rituais da boa morte. Tais práticas inserem-se no campo dos ritos de passagem,

representações culturais de caráter solene, que assinalam transições importantes no

desenvolvimento do indivíduo, demarcando uma mudança de estatuto social. A construção dos

ritos envolve várias dimensões, comportando, ao mesmo tempo aspectos gestuais, textuais, uso

de vestimentas e sinais específicos, além da utilização de objetos simbólicos. No período em

destaque, a preparação para “bem morrer” incluía a redação de um testamento, no qual ficava

expressa a vontade do cristão de “entrar no reino dos céus” após a morte, comprometendo-se em

realizar o que se fizesse necessário para demonstrar seu arrependimento pelas faltas cometidas,

de modo a estar em condições de alcançar a salvação.

Como observa Sant’Anna (2006), de acordo com as concepções católicas medievais, ainda

vigentes no Brasil colonial, acredita-se que, após o falecimento, uma vez separada do corpo, a

alma é levada a prestar contas diante do juízo de Deus, recebendo então uma sentença

irrevogável: as almas dos justos entrarão no Paraíso, já os pecadores, poderão ir diretamente ao

Inferno ou poderão ter o direito de expiar seus pecados no Purgatório, conforme a gravidade de

suas faltas, as quais poderão ser ainda atenuadas, de acordo com a caridade praticada e com o

arrependimento do fiel. Nesse sentido, o testamento torna-se um instrumento importante na

tentativa de remissão dos pecados, uma vez que, através dele o cristão pode registrar atos

caridade, expressar arrependimento e fé, além de constituir-se em meio estratégico de barganhas

para com os santos e demais autoridades religiosas da terra e do céu.

De acordo com Chartier, a história cultural, ao identificar o modo como as representações do

mundo social se constroem em diferentes lugares e contextos requer o relacionamento dos

discursos proferidos com a posição de quem os utiliza, uma vez que “os discursos não são

neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, politicas) que tendem a impor uma

autoridade [...] a legitimar um projeto [...] ou a justificar [...] escolhas e condutas”, pois as

representações culturais também refletem as relações de poder e dominação (2002, p. 16-17). As
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práticas que visam ao reconhecimento do sujeito como bom cristão e à salvação da sua alma que

constituem os rituais que se caracterizam como o ideal da “boa morte” também revelam o lugar

social do testador e o ethos por ele construído. O medo das penas do purgatório e do inferno fazia

com que os homens observassem as práticas do “bem morrer” que eram iniciadas ainda em vida,

com as obras de caridade e a redação do testamento e se completavam com o cumprimento dos

últimos desejos do falecido por seus familiares e demais herdeiros, o que, para além da

religiosidade, demonstrava também o lugar de prestígio do morto naquela sociedade, suas

posições e valores.

O testamento, uma das práticas do “bem morrer”, mais do que um ato de direito privado para a

transmissão de uma herança, era, principalmente, documento de caráter espiritual, utilizado para

expressar a devoção (LEBRUN, 2009), conforme recomendado pelos autores espirituais, a

exemplo do Breve aparelho e modo fácil para ajudar a bem morrer um cristão (CASTRO, 1627)

que eram uma forma de dar conhecimento das decisões tomadas, das últimas vontades do morto,

e que competia aos herdeiros observar com rigor, para assegurar a salvação de alma do falecido.”

Através do testamento é possível conhecer, além dos dados pessoais do testador, a sua condição

econômico-social, estado civil, número da prole, condição econômica, bens a serem deixados, a

sua religiosidade, os santos de devoção e as relações com as instituições religiosas, igrejas,

mosteiros e confrarias, por exemplo. Além disso o documento explicita as razões do testador, e as

suas decisões a respeito da cerimônia fúnebre e do sepultamento que deseja. (MATTOSO, 2004).

Entre as instituições religiosas existentes no período, as confrarias cumpriam papel de destaque

na “arte do bem viver”. Além da orientação religiosa e do meio para a prática das ações de

caridade, asseguravam aos fiéis a concretização dos ritos fúnebres e das missas. Os funerais eram

pomposos e, para a “garantia da entrada no paraíso” importava a escolha da mortalha, que devia

ser o hábito de alguma confraria, a pompa do cortejo e a localização da sepultura, além da

quantidade de missas rezadas. As confrarias – irmandades ou ordens-terceiras – tinham por

objetivo a prática da caridade voltada para os sócios e para as pessoas menos favorecidas. Os

sócios, que não eram necessariamente religiosos, possuíam direitos e deveres. Entre os

compromissos deviam manter um bom comportamento e observar a devoção católica, além de

contribuir financeiramente com o dízimo, esmolas, rendas das propriedades e destinação em
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testamento de legados para a manutenção das obras de caridade, instituições associadas

(hospitais, asilos, igrejas, mosteiros e cemitérios) e para as despesas com os funerais e a compra

de objetos, imagens e bandeiras para o culto e os diversos rituais, festas e procissões. O

cumprimento dos deveres assegurava aos confrades alguns benefícios como assistência médica,

jurídica e financeira em momentos de crise, apoio para a alforria, no caso das confrarias que

aceitavam negros escravos e a garantia de um enterro decente, principal objetivo das irmandades.

O acesso às confrarias se fazia por critérios econômicos, ocupacionais e étnicos-socais e um

mesmo cristão poderia pertencer a várias confrarias (REIS, 1991).

2 O TESTAMENTO ESPIRITUAL

2.1 TESTAMENTO DE MANUEL NUNES PAIVA

Estando doente, de moléstia grave, Manuel Nunes Paiva manda redigir o seu testamento, em 25

de janeiro de 1622. O documento em análise é um traslado feito a pedido do Padre Dom Abbade

do Mosteiro de São Bento. O testador inicia o texto encomendando sua alma a Deus, Nosso

Senhor, a quem pede o perdão para os seus pecados, em seguida referindo-se a um documento

anterior, o qual revoga no testamento em questão, salvo as dívidas ali relacionadas, que ele deseja

pagar ou receber, conforme o caso, e as esmolas já definidas para as confrarias e mosteiros. Além

da importância antes referida, acrescenta mais uma doação aos padres de São Francisco e para a

Casa Santa de Jerusalém, para que possa ser enterrado com o hábito da irmandade franciscana.

Deixa ainda determinada outra soma destinada aos padres de São Bento, para que lhe digam

missas e solicita ser enterrado na Capela do Mosteiro, uma vez que pertence à sua irmandade.

Quanto aos seus parentes, que seriam herdeiros naturais, o testador deixa expresso o valor das

doações que deseja que se faça para alguns sobrinhos, nominalmente discriminados, com a

condição de que assistam aos seu pais, e nada mais deverá ser dado a algum familiar. Além do

pagamento de dívidas que relaciona no documento e de outras que possam ser declaradas

posteriormente, desde que declaradas por “pessoa de crédito” e que não ultrapassem o valor de

oito a dez mil réis, declara o testador que tudo o mais seja destinado ao Mosteiro de São Bento,
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para construção de uma capela no Mosteiro, para onde serão levados os seus ossos e para o que

mais determinar o Padre Dom Abbade.

despacho fora autuado delle heoseguinte − Aosvinte esinco diaz domes de Janeyro
Testam.to do anno de mil eseiz Centos evinte edous nasCazas emoradas de Ma
1622 nueLdeLedesma sitas no Marapé termo daCidade doSaluador Ba
janr.o hiadetodos osSantos, estando euManuelNunez Paiua emfermo

dehuma doença que Deos me deo estando emmeuJuizo perfeito
ordeney este meu testamento pella maneiraseguinte − Primeiramente
encomendo minhaaLma aDeos nosoSenhor quequeira perdoar meus
pecados − DecLaro quetenhofeito humTestamento nacidade aqual
está empoder deVicente Rodrigues deSouza naditaCidade, o qual
Testamento etodos os mais quese acharem, oucondecilhos heipor
reuoga
dos saluo quesecumprirao dito testamento, noque toca apagas dedi
uidas que medeuem, edeuo notoquante as esmolas deconfraria e
mosteyroz declarando mais que deduzentos mil reis que deixo aoz
Padres deSam Francisco lhederam mais sem milReis que vemasomar
trezentos ao todo dos quaes daramvinte paraacaza
SantadeHyerusalem
pello quaLlhesencomendo me encomendem minhaaLma aDeos eme-
dem o habito para meenterrarem. Declaro mais que alemdecem
mil reis que mando dar no testamento aospadrez deSam Bento de
esmoLalhemando dar outros sem que digam em misas. Declaro
mais que no quetoca ao enterramentosefaça oque está notes
tamento, equeasmissas quesemeham de dizer pella minhaalma
sediram nomosteyro deSamBento aonde me mando enter-
rar enomesmo mosteyrosefaram osmeoz officios pellos ditos
Padres dequemsou Irmáo enas Capellas demisas que mando di
zer secumpra o dito testamento quedigo está namam do dito Vi

Testamento de Manoel Nunes Paiva (50v, L. 18-42)

2.2 UM TESTADOR ILUSTRE

Dentre os documentos selecionados para essa análise encontra-se o testamento de Gabriel Soares

de Souza, fidalgo português que desembarcou na Bahia por volta do ano de 1567, tornando-se

senhor de engenho de açúcar no rio Jequiriçá. O autor do famoso Tratado Descritivo do Brasil de

1587, faleceu no final de 1591, quando seguia uma rota deixada por seu irmão João Coelho,

grande conhecedor dos sertões, com o objetivo de descobrir minas de pedras preciosas, as Minas

Gerais, descobertas um século depois (SILVA, 2011).
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O testamento do fidalgo Gabriel Soares de Souza, foi redigido no dia 10 de agosto de 1584, antes

dele embarcar para a Europa em busca de recursos e concessões para uma expedição que

pretendia realizar. Como era costume na época, a preparação da “boa morte” devia ser feita com

antecedência, estando o cristão com saúde e em gozo de seu juízo perfeito, para que a morte,

chegando de surpresa, não o pegasse desprevenido!

Testamento de Gabriel Soares de Souza (163v, L. 26-36)1

O tratadista, como de praxe, inicia seu testamento reconhecendo-se pecador e penitenciando-se

pelas faltas cometidas, rogando a misericórdia do Cristo na cobrança de suas dívidas.

Encomenda sua alma à virgem Maria, ao anjo Gabriel e a todos os santos aos quais se confessa

devoto e mais a “todos os santos e santas da Corte do Ceo”, pedindo a intercessão destes pelo

perdão de seus pecados. Solicita a intercessão do seu Anjo da guarda, para que o livre das

tentações em vida e na hora da morte, assim como roga pelos favores de São Bento São Francisco

e São Domingos, pelo fato de ser associado das suas respectivas ordens, embora confesse que

nem sempre tenha correspondido aos seus compromissos adequadamente. Da mesma forma,

como pertencente a tais ordens, lembra o seu direito à adequada preparação do funeral, com os

rituais de costume, que incluem oferendas (de alimentos e vinho), a procissão, orações e esmolas

aos pobres que acompanham o cortejo carregando tochas ou círios. Solicita ainda ser enterrado

com o hábito de São Bento ou o de São Francisco, devendo seu corpo ser sepultado na Capela

mor de São Bento, em Salvador, caso o falecimento se desse em terra, como era costume entre os

1 Para facilitar a leitura dos excertos, foram desdobradas as abreviaturas, com o auxílio de parênteses, e separadas as
palavras unidas no texto original da edição conservadora.

Testamento de Grabri(e)l Soares de Souza
+

Jezus Maria

Em nome do Padre e do Filho e do Espiritu Santo Amen /Saibam q(uan)tos este Instromen
to uirem como no anno doNasimento de noSo Senhor Jezus Christo de mil e quinhentos e oi
tenta e coatro annos aos des dias do mes de Agosto da Cidade do Saluador estando Eu Ga
briel Soares de SouZa de Caminho pera Espanha Sam e bem disposto em todo o meu Enten
dimento e prefeito Juizo asim e da maneira que o Deos em mim pos pondo o pensa
mento em meus pecados temendo a Estreita Comta que dellas hei de dar a noso Senhor
Determinei fazer este testamento em o qual declaro minha deradeira uontade e fis que
se Cumprira e guardara Jmteiramente como aBaixo e ao diante Vai decLarado
□ma agora e sempre e quando deste Corpo Se apartar a noSo Senhor Jezus [...]
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mais abastados, pois, acreditava-se que quanto mais próxima a sepultura estivesse de altar, mais

próxima a alma estaria de Deus. Na campa deveria ser lavrada a inscrição: “aqui jas hum

pecador”:

Testamento de Gabriel Soares de Souza (164r, L. 1-27)

Testamento de Gabriel Soares de Souza (164r, L. 42-46)

Contudo, no seu cortejo fúnebre, ele pede “que não dobrem os sinos, pois deseja ser conduzido

como se conduz um pobre”, deixando ainda expresso o desejo de que fossem feitas oferendas aos

padres de São Bento, que rezariam por sua alma e que fossem distribuídas esmolas aos pobres

que o acompanhariam levando as velas, assim como às respectivas confrarias:

Jezus Christo a quem h(u)milmente peso perdam de meus pecados a honrra das Sin
co Chagas que elle padeseo na aruore da Santa Crus e a honrra de todos os misterios de sua
Sagrada Morte e Payxão a quem peso que não Julge minhas culpas com aquella Ira
q' pella Graueza dellas estou meresendo senão com a grandeza de sua MiZericordia em a
qual
ponho a Esperanca de minha Saluacam e no fauor e ajuda da Sacratisima Virgem
Maria nosa Senhora Sua May a quem afinCadamente peso que se lembre deste Seu de
uoto a honrra daquelles quinze Misterios que Se imserrão no Seu Santo Rozario
de quem fui sempre deuoto ainda que o não ReZase com aquella Limpeza e deuosam
que sou oBrigado mas comfio na Sua Santa Piedade que não serà iso parte pera dei
xar de Ser minha adeuogada pois a ella sempre foi e he dos pecadores mas como me eu co
nheso por major que todos com toda a eficasia lhe peso me não deZempare pois sempre
Socorreo as presas dos que por eIla chamarão; / Jtem Tomo por meu adeuogado ao An
yo Gabriel cuio nome Tenho do qual não fui capas pois me emtreguei tanto aos pe
cados ao qual peso a honrra e Louuor do Paraizo de que elle Tanto Goza e a honrra da
quella Santa Em Baixada q' elle Leuou a Virgem Nosa senhora que Seia Terseiro
diante della pera que ella o seia diante do seu preciozo filho, e delie me alcamse per
dam de meus pecados; / Jtem Autro sim tomo por meu adeuogado o Anyo da
minha Guarda pera que como fauor da Virgem Madre de Deus defenda esta Al
ma pecadora do Jgnimigo tentador pera que me não temte nem perturbe na ho
ra da morte em a qual protesto de aCabar como fiel Christam' firme e forte com es
peranca que tenho na Santisimas Chagas de Christo em cuia fê protesto de uiuer e mo
rrer; / Jtem tomo por meu adeuogado o noSo Gloriozo Padre Sam Bento de cuia ordem
Sou Jrmão mas na uontade sou Frade profeso a quem humilmente peso me não dezem
pare e me Recolha deBaxo de seu amparo pois tamanha uontade tenho de o seruir e aju
dar augmentar sua Rellegiam; Jtem Outrosim tomo por meu adeuogado ao Santi
Simo Padre Sam Francisco e ao Senhor Sam Domingos de cuias Ordens sou Jrmão a mui
tos annos ainda que Ruim pois tam maIos tenho seruido do que lhe pesoperdam e que [...]

[...]fui creado; Jtem donde quer que eu falleser me emterrarão no habito de Sam Bem
to hauendo ahi Mosteiro de Sua Ordem, onde me emterraram, e não hauendo ma
neira deste habito, e hauendo Mosteiro de Sam Francisco, me emterarram no Seu
habito, e os Relligiozos dambas estas ordens me acompanharam e a cada hum darão
de Esmolla Sinco mil Reis, e pello habito des Cruzados; Jtem se Deus fo□serui [...]
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Testamento de Gabriel Soares de Souza (164v, L. 08-11)

O “testamento espiritual” continua com a destinação de doações para a Santa Casa de

Misericórdia e para as Confrarias do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora do Rosário, e

com a determinação de grande quantidade de missas rezadas e cantadas que devem ser realizadas

pelos padres do Mosteiro de São Bento ou na sua ausência pelos padres do colégio, de acordo

com o cronograma descrito no próprio testamento, ao final do que, espera o testador que sua alma

esteja liberta das penas do Purgatório. Uma vez findas tais missas, deixa o testador prescritas

outras tantas em favor das almas de seus pais. Poder contar com a intercessão das irmandades

religiosas no momento do julgamento também era sinal de distinção. Ainda no século XIX, era

comum que famílias mais abastadas gastassem até um terço da fortuna do defunto em tais rituais,

para garantir-lhe a salvação, para que a alma do morto não ficasse “penando” e ainda para

garantir aos vivos que seriam bem recebidos quando chegasse a sua vez de “partir para a vida

eterna”, é o que registra Borges (2006), ao analisar ritos fúnebres do séc. XIX em São José dos

Pinhais, em São Paulo.

O testador destina ainda um legado específico para ajudar no casamento de cinco moças pobres,

recurso que seria administrado pelo Padre Abbade, com a ajuda da Santa Casa de Misericórdia e

preocupa-se em ordenar que sejam pagas todas as suas dívidas, vendendo-se tudo que for

necessário para tanto, pois não quer que a sua alma esteja penando por tal motivo. Como não teve

filhos nem sobrinhos que pudessem herdar seu patrimônio, o fidalgo, deixa para suas duas irmãs

viúvas, que vivem em Portugal, Dona Margarida de Souza e D. Maria Velha uma mesada

vitalícia, que deverá ser retirada dos rendimentos de sua fazenda. Deixa ainda declarado que por

falta de herdeiros naturais, por morte sua e de sua mulher, D. Anna de ArgolIo, fica instituído o

Mosteiro de São Bento como herdeiro dos seus bens. Em troca, fica o Mosteiro na pessoa do

Padre Abbade ou do seu representante direto ou sucessor encarregado de providenciar o

sepultamento de ambos na Capela Mor da Igreja, e ainda a rezar missas por sua alma,

diariamente, enquanto o mundo durar!

[...] zados / Jtem acompanharmeaõ dous pobres com cada hum sua tocha au Cirios na
maos e daram daluger a comfraria donde forem hum cruzado de cada huma e a cada
pobre pellas leuarem dous Tostoins/ Jtem não doBraram os Signos por mim
e somente se fararão os signais que se fazem por hum pobre quando morre / Jtem [...]
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os documentos notariais constituem-se em boas fontes de pesquisa para um melhor

conhecimento das práticas e representações culturais do passado, favorecendo ao resgate de

preciosas informações que, esclarecendo os fatos do passado, ajudam a compreender as relações

sociais do presente. Os estudos filológicos, ao oferecerem ao leitor textos fidedignos, favorecem

a investigação em outras áreas do saber, possibilitando aos estudiosos do presente o contato com

a língua e a realidade de outros contextos históricos. Através do estudo de testamentos contidos

nos Livros do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, datados dos séculos XVI ao XVII,

acredita-se ser possível ampliar o conhecimento sobre a língua e sobre as práticas religiosas e

sociais do período colonial, contribuindo especialmente para discussão sobre o poder da Igreja,

sobre a importância dos rituais fúnebres na sociedade baiana e ainda sobre as relações sociais no

período.

Os ritos para garantir uma “boa morte”, para além de refletirem uma demonstração de

religiosidade, sinal de pertencimento à comunidade católica, uma simbologia para garantir que a

alma não ficasse vagando ou fosse castigada às “penas infernais”, constituíam-se também em

estratégias de demarcação de uma posição hierárquica social. Enquanto Manoel Nunes Paiva

deixa a critério do Dom Abbade definir o local da sua sepultura dentro da Capela do Mosteiro e a

quantidade de missas a serem ditas por  sua alma, Gabriel Soares de Souza, embora declare que

“não deseja que os sinos dobrem por ele”, como para demonstrar uma atitude de humildade, não

deixa dúvidas quanto à ostentação que efetivamente pretende que seja vista em seu funeral

quando se analisa o local escolhido para o seu sepultamento, na Capela mor de São Bento, a

imponência do cortejo e ainda a quantidade de missas, regulares e perpétuas que prescreve em

seu testamento, respaldado pelas fartas doações feitas às irmandades e demais instituições

religiosas. A grande quantidade de missas recomendadas com o objetivo de “abreviar” o tempo a

passar no Purgatório, bem como os demais aspectos de ostentação descritos, além da intenção de

dar publicidade aos atos de fé, como era comum à época, revelam a intenção de demarcar a

posição de poder na sociedade. A pompa estava de acordo com a posição social do morto,

evidenciando o lugar de quem efetivamente podia “comprar” a salvação.
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