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Resumo 

O presente estudo analisa testamentos do Maranhão colonial entre 1676 a 1799, identificando nestes as sociabilidades 
e o cotidiano religioso da sociedade escravista deste período. Tal documentação foi escolhida por percebermos ricas e 

variadas informações sobre múltiplos aspectos da vida do morto, bem como da sociedade em que ele viveu Afim de 

melhor analisar a polissemia presente nos testamentos utilizamos das acepções da história do cotidiano e da história 

cultural, além da visão de circularidade cultural de Ginzburg. 
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  Introdução  
O ato de expressar sua vontade em documentos, a fim de 
garantir que esta seja seguida mesmo após a morte, não é 
uma especificidade da época moderna. Segundo Gouvea 
Pinto (1844, p. 3-8) existem referências ao ato de testar 
entre os hebreus, os egípcios, os gregos e certamente 
entre os romanos. A estes últimos é atribuída à influência 
aos costumes testamentar ios dos portugueses, e o ápice 
de uma complexidade que visava desde a preparação dos 
funerais, do destino dos bens materiais até à salvação da 
alma. 
No Brasil, assim como em Portugal, eram as Ordenações 
Filipinas que orientavam a vida familiar e jurídica da 
população. Os testamentos foram tratados no Livro IV Tít. 
80: Dos testamentos, e em que forma se farão. 
(SALGUEIRO 1998, p 900). Desse modo os testadores 
acabavam por deixar em seus testamentos mais que suas 
vontades post-mortem, porque dispunham também os 
reflexos das sociedades em que viviam. 
Tratando especificamente dos testamentos do Maranhão 
colonial, as análises acerca deles, demonstram uma 
sociedade hierarquizada e escravocrata, evidente nas 
distinções sociais. No entanto, essa documentação traz, 
também, uma gama de “espaços em brancos” que permite 
ler os testemunhos na contramão de quem os produziu. 
Nesse sentido corroboramos com Ginzburg (2002, p.42) 
ao afirmar que “o que está fora do texto também está 
dentro dele, abriga-se entre as suas dobras”. Conforme o 
autor “É preciso aprender a ler os testemunhos às 
avessas, contra as intenções de quem os produziu. Só 
dessa maneira será possível levar em conta tanto as 
relações de força quanto aquilo que é irredutível a elas.” 
(GINZBURG 2002, p.42). 

Através de estudos e de pesquisas acima dos 
ritos/costumes — como o uso de mortalhas e do funeral 
religioso exacerbado em número missas — e dos 
universos valorativos construídos no passado, pudemos de 
fato, demonstrar as multiplicidades e complexidades das 
relações humanas, contribuindo dessa forma para o fim de 
uma “História única” e para a ascensão de uma História 
Plural e transcultural. 
Irmandades (Tabela 1) e Mortalhas (Tabela 2) com maior e 
menor número — respectivamente — de adeptos (em 
relação aos 97 testamentos lidos). 
Tabela 1. Duas das 19 Irmandades identificadas. 
Irmandade Nº de adeptos 

Irmandade de São Francisco 29 

Irmandade de Santa Anna 01 

Tabela 2. Duas das mais de 07 Mortalhas identificadas. 
Mortalha Nº de adeptos 

Abito de São Francisco 34 

Abito de São Pedro 01 

 

  Conclusões  
Vivemos em um país fortemente influenciado e fundado 
com base no Catolicismo, que, por sua vez, tornou-se ai- 
jesus trazendo paz ao pós-vida com suas missas e 
mortalhas nos ritos fúnebres, entretanto, esse 
enriqueceu-se através de seus fiéis, nas doações e 
cobranças encontradas nas linhas e entrelinhas dos 
testamentos. 
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  Resultados e Discussão     
Problematizamos e compreendemos, a partir das análises 

de testamentos, o cotidiano das relações e a religiosidade 
que se desenvolveram na sociedade escravista do 
Maranhão Colonial, portanto, obtivemos as interações 
existentes entre as irmandades, constatando o seu número 
de seguidores e influências. 
Percebemos o testamento como fruto de uma dinâmica 
social capaz de fornecer além de múltiplas informações 
sobre a vida do morto, apontar aspectos socioculturais da 
sociedade em que ele viveu e desse modo descontruir 
visões estáticas sobre a História, que reforçam 
estereótipos e contribuem para a manutenção de 
preconceitos. 
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