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Resumo: 
Este artigo é parte da pesquisa que desenvolvo sobre a mulher e a instrução dos órfãos menores 
da elite setecentista sergipana no Doutorado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. 
As fontes que dão suporte para a realização deste trabalho são 71 inventários judiciais sergipanos 
do século XVIII. Foi a partir da transcrição e análise desses documentos que encontrei o 
inventário de Manoel Caetano do Lago, de 1796, em que ficou o registro de que sua esposa, 
Maria Francisca de Freitas, sabia assinar o nome. Concebendo a relevância deste dado, em face 
de um conjunto de 28 mulheres inventariantes que eram não-assinantes no século XVIII, 
proponho-me inicialmente a traçar o perfil de Maria Francisca de Freitas, considerando a 
sociedade sergipana setecentista e, num segundo momento, a discutir a educação feminina 
através dos indícios encontrados no documento mencionado.  
Palavras-chave: mulher, instrução, Capitania de Sergipe Del Rey. 

 
 

THE TUTOR OF COMANDAROBA: CAPTAINCY OF SERGIPE DEL REY/1796 
 
 
Abstract: 
This article is part of the research that I am developing in the Education PhD, from Universidade 
Federal de Sergipe, about women and education of orphaned children of the elite in the 
eighteenth century in Sergipe. The sources that support this work are 71 judicial inventories from 
Sergipe in the XVIII century. It was from the transcription and analysis of documents that I found 
the inventory by Manoel Caetano do Lago, 1796, in which was recorded that his wife, Maria 
Francisca Freitas, knew how to sign her name. Conceiving the relevance of this data, compared to 
a group of 28 women executors, who were non-subscribers in the eighteenth century, I propose 
first to outline the profile of Maria Francisca Freitas, considering the society of Sergipe in the 
eighteenth century, and second, I propose to discuss women's education, through clues found in 
the document mentioned. 
Keywords: woman, education, captaincy of Sergipe Del Rey 
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1. Introdução 

Este artigo integra a pesquisa que desenvolvo sobre a mulher e a instrução dos órfãos 

menores da elite setecentista sergipana no Doutorado em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe. As fontes que dão suporte à realização deste trabalho são 71 inventários judiciais 

sergipanos do século XVIII. A partir da transcrição e análise desses documentos, encontrei o 

inventário de Manoel Caetano do Lago, de 1796. Nesse documento há o registro de que sua 

esposa, Maria Francisca de Freitas, sabia assinar o nome. Fato que chamou minha atenção, 

porque ela destoou de um conjunto de 28 mulheres inventariantes que não assinaram os nomes 

nos inventários de seus maridos.  

Por ser um trabalho em construção, ressalto que este texto não apresenta dados 

conclusivos e, portanto, as afirmações evidenciadas ainda são tênues. É sob essa dimensão que 

me proponho inicialmente a traçar o perfil de Maria Francisca de Freitas, considerando a 

sociedade sergipana setecentista e, num segundo momento, discuto a educação feminina através 

dos indícios encontrados no documento mencionado.  

 

2. Quem foi Maria Francisca de Freitas? 

 

Maria Francisca de Freitas foi esposa do tenente Manoel Caetano do Lago, moradora da 

povoação de Laranjeiras, termo da cidade de Sergipe Del Rey. Falecido em 1796, deixou duas 

filhas órfãs menores de idade: Micaely, com 10 anos de idade, e Maria Benta, com 02 anos. 

Como ficaram duas filhas órfãs menores de 25 anos de idade, foi preciso designar um tutor – 

homem para cuidar dos bens das órfãs menores, pois não havia disposição testamentária a esse 

respeito, conforme exigia o Código Filipino. O homem era por direito o administrador legítimo 

dos bens dos menores, não cabendo diante dessa condição o pedido de tutoria. Nesse caso, o pai 

não estava obrigado a passar por um processo de comprovação de sua idoneidade moral, como 

aconteceu com todas as dez mulheres2. Pelo Código3 Filipino entendia-se que a mãe ou a avó 

poderiam ser tutoras de filhos e netos, desde que elas pedissem uma provisão régia, que era 

emitida pelo Desembargo do Paço. Assim procedeu Maria Francisca de Freitas ao fazer o pedido 

de tutoria de suas órfãs ao Desembargo do Paço, através do juiz dos órfãos. Pedido este que seria 

encaminhado ao Conselho Ultramarino. Nesse tipo de pedido era comum analisar os seguintes 

pré-requisitos: 
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1. se a pretendente a tutora conservava-se no estado de viúva e se vivia com honestidade; 

2. se os filhos órfãos menores viviam em sua companhia; 

3. se criava e educava os seus órfãos com amor e zelo de mãe, na forma da lei, obrigando-

se a doutriná-los e a alimentá-los à sua própria custa, não bastando para isso o rendimento 

das legítimas; 

4. não dilapidar o patrimônio dos órfãos. 

Após a análise desses quatro pré-requisitos, julgava-se se a viúva tinha ou não capacidade 

para assumir a tutoria e, assim, reger e administrar a suas peças e os bens das suas filhas órfãs 

menores. É importante frisar que esses quatro pré-requisitos constituíam uma obrigação legal, 

uma vez que a viúva ficava obrigada, a educar, a doutrinar e a alimentar os seus filhos órfãos 

menores de todo os benefícios. Mesmo sendo uma mulher de posses, Maria Francisca de Freitas 

tinha de buscar perante a lei a autorização para administrar os bens deixados pelo seu marido. 

Não se pode esquecer que nessa sociedade a ordem masculina se impunha e, desse modo, ficava 

difícil para uma mulher nobre garantir a sua sobrevivência com dignidade4.  

Fazendo uma análise mais detalhada de seus bens, percebe-se a sua posição social na 

sociedade laranjeirense: dona de um Engenho de fazer açúcar moente e corrente, denominado 

Comandaroba, e de todos os seus acessórios, a saber: três tachos, sendo um de cobre, dois de 

ferro, caldeira de cobre, guia de resfriar de cobre, duas aparadeiras, repartideira, pomba, dois 

carros de carrear, dez cangas e duzentas formas de receber açúcar, caixas de açúcar branco e 

mascavo, pães de açúcar. Além do engenho, muita terra ficou em seu poder, como a que foi 

comprada do engenho aos religiosos de Nossa Senhora do Carmo, sortes de terras compradas ao 

Capitão José Pereira de Oliveira, além de mais uma porção de terras que também comprou ao 

Alferes Joze5 Ferreira, que vendeu a parte de dois herdeiros, como também todas as canas. Tinha 

ainda um sítio de terras na Vila de Itabaiana. 

Havia também bens ligados à atividade do engenho, tais como: sendeiros, bois, vacas, 

garrotes e trinta e um escravos. Outros objetos relacionados à atividade agrícola integraram a lista 

dos seus bens, tais como: selas, freios, bride, machados, martelo, foices, torno de ferreiro, 

enxadas, cavadores, serras, serrote, compasso, ferro chamado diamante e plaina. Além disso, 

havia uma roda de ralar mandioca, outro elemento denunciador de mais um tipo de ocupação 

desenvolvida por essa família. Em relação aos utensílios domésticos, ela possuía cabos de faca de 

prata, colheres de prata, candeeiros, tachos de cobre, frascos, pratos grandes. Estes, além de 
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serem objetos de valor, representam o arsenal doméstico dessa dona de engenho. O mobiliário de 

sua casa era escasso, sendo encontrado apenas um banco. Essa escassez era muito comum na 

maioria das casas coloniais, o que pode ser justificado pela falta de artesãos para executarem tais 

serviços. 

Quanto às roupas de cama e de vestir, em sua maioria eram confeccionadas pelas donas de 

casa da época, “[...] feitas com panos ordinários e de baixo custo” (FARIA, 1998, p. 233). 

Também utilizavam a lã dos carneiros e das ovelhas para confeccionar as peças do vestuário. 

Portanto, não causaria espanto que os indivíduos daquele tempo tivessem só a roupa de vestir no 

momento da morte, pois nesse período as roupas eram pouco comercializadas.  

No caso de homens mais ricos, estes deixaram as peças de um vestuário um pouco mais 

sofisticado, como foi encontrado o registro de chapéus entre os bens herdados por Maria 

Francisca de Freitas, um adorno importante para a época. Essa mulher nobre6 tinha ainda fivela 

de prata, botões de ouro, anel de pedras, esporas de prata. Seu marido, Manuel Caetano do Lago, 

tinha a patente de coronel, elemento esse que diz muito sobre a posição que essa família ocupou 

na sociedade colonial, pois não era todo indivíduo que alcançava tal distinção. Para a obtenção de 

ofícios e patentes era preciso ter grande poder de influência que dependia “[...] de algum 

apadrinhamento de algum indivíduo poderoso no Reino” (FURTADO, 2006, p. 52). “A prática 

de favorecimento de ofícios e patentes provocava o estabelecimento de cadeias de clientelismo as 

quais, ao mesmo tempo, aumentavam o poder daqueles que concedia os favores” (FURTADO, 

2006, p. 52). É dentro dessa seara que a família em questão é focalizada. Pela posição que ocupou 

no microcosmo social, constituiu a elite local7. 

 

3. Educação feminina 

 

Com base no conteúdo dos inventários das dezoito mulheres que apresentaram pedidos de 

provisão de tutoria analisados até o momento, Maria Francisca de Freitas foi a única tutora que se 

diferenciou das demais por saber assinar o seu nome. Verifiquei que dezessete mulheres (90,0%) 

eram não-assinantes e assinaram a rogo, ou seja, recorreram a um terceiro para assinar por elas, 

como atesta o inventário de Antonio Teixeira de Souza, de 1752, em que Leonor Rodrigues 

Fraga, sua esposa e inventariante, assinou a rogo: “[...] que asignou o dito juis e a rogo della 

titura seo irmam Gonçalo de Oliveira Cardozo” (Inventário de Antonio Teixeira de Souza, 1752, 
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p. 55. 1CD-ROM).  

O fato de a maioria das tutoras ser não-assinante é bastante significativo, além de ser um 

forte indicativo da condição feminina na sociedade colonial. A “educação da mulher restringia-se 

à aprendizagem de boas maneiras e prendas domésticas; elas deveriam aprender a ser boas mães e 

boas esposas. Mesmo as oriundas de famílias mais abastadas não tinham assegurado o acesso à 

instrução escolarizada” (FARIA, 2005, p. 35). A instrução era reservada aos filhos homens e a 

mulher tinha uma casa para governar, um marido para fazer feliz e ainda filhos para educar na 

virtude. 

No projeto iluminista português, o intelectual Luis Antonio Verney elaborou uma 

proposta de educação para as mulheres. No livro O Verdadeiro método de ensinar, há uma 

dedicatória às mulheres no apêndice de sua última carta, a 16. Dividido em cinco tópicos, o livro 

discorre inicialmente sobre a pretensa inferioridade intelectual da mulher e a sua necessidade de 

estudos. Estudos elementares compostos de elementos de fé, ler e escrever, Catecismo histórico, 

seguidos de Gramática Portuguesa e quatro operações da Aritmética. Enfatiza a importância dos 

estudos complementares, que eram: “Geografia e História sagradas; História Universal, 

especialmente Grega e Romana; História particular de Portugal. Em seguida, tratou dos estudos 

especializados de Economia doméstica, sobre o conhecimento cabal do governo da casa, e dos 

lavores femininos” (RIBEIRO, 2000, p. 108).  

O fato de as mulheres serem analfabetas lhes causava prejuízos, pois elas ficavam sujeitas 

a enganações. Sendo assim, recorriam aos parentes para assinarem a seu rogo. Em relação a esse 

fato, Verney “[...] achou importante incluir no seu estudo a necessidade dessas mulheres 

adquirirem conhecimentos que antes estavam reservados apenas à esfera dos homens. O objetivo, 

porém, continua a ser o da preservação dos bens dentro de uma mesma família” (RIBEIRO, 

2000, p. 115). 

Verney lutou para que suas obras fossem adotadas na reforma do ensino levada a cabo 

pelo Marquês de Pombal, pois essa seria a forma mais eficaz de concretizar o seu ideal 

pedagógico. Mas apenas o De ortographia latina foi incluído entre os livros recomendados para 

tal reforma. Convém frisar que tal proposta não se efetivou na prática e, assim, a instrução das 

mulheres continuou sem as inovações propostas por esse intelectual. 

A inferioridade feminina era um elemento incorporado na sociedade portuguesa. Almeida 

(2005) discutiu o tema ao estudar os escritores portugueses setecentistas que, entre outros pontos 
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negativos, destacaram em suas obras os defeitos das mulheres, os quais, segundo eles, são sempre 

os mesmos: “[...] inconstância, hipocrisia, frivolidade, vaidade, extravagância, soberba, 

ostentação, beatice, presunção, traição, tagarelice, beleza” (ALMEIDA, 2005, p. 82). Na visão do 

autor português João de Barros: 

 
[...] os conselhos das mulheres são extremamente frágeis e sem validade, pois 
quando Deus fez o homem, fez a mulher por derradeiro, junto às coisas 
inferiores. Sua cabeça não era considerada pelo nosso autor como coisa divina, 
por isso de limitada capacidade. Essa inferioridade impediria de exercerem o 
governo da república, presidirem julgamentos, por serem apaixonadas e 
chorosas, e pregarem na missa, porque jamais acabariam (ALMEIDA, 2005, 
p.83). 
 

Considerando a discussão, Ribeiro (2000) destacou que outro exemplo elucidativo da 

questão em pauta é o do poeta português Gonçalo Trancoso “ [...]  que afirmava que a mulher não 

tinha necessidade de ler e escrever e, se possível, não deveria falar”, pois “[...] mulher honrada 

sempre deve ser calada” (RIBEIRO, 2000, p. 74). Logo, nas colônias de Portugal, era essa a visão 

predominante da sociedade portuguesa sobre a mulher, uma vez que a sua função perante a 

sociedade limitava-se a procriar os filhos machos, varões que herdariam as posses do pai, para a 

preservação de seus privilégios masculinos.  

Mas o fato de as mulheres não terem acesso à instrução escolarizada não constituiu regra. 

Isso não implica dizer que algumas não aprenderam a ler e a escrever no interior de suas fazendas 

e sítios, onde os pais contratavam um professor para ensinar as suas crias. A instrução das 

mulheres dependia muito do ambiente onde elas estavam inseridas e da ocupação que 

desenvolviam. Silva (1995) nos apresenta uma situação8 que se passou no interior do Nordeste 

brasileiro, em 1764, ao destacar que a educação feminina acontecia no interior das fazendas. 

Freyre (FREYRE, 1986-1990) também destaca que era muito comum os meninos fazerem os 

estudos em casa, com o capelão ou com um mestre particular. Embora esse autor se refira 

somente aos meninos, quando havia meninas nesses locais, geralmente elas acabavam 

aprendendo também os ensinamentos da instrução elementar. 

O inventário em análise não permite evidenciar como Maria Francisca de Freitas aprendeu 

a assinar o seu nome, apenas que ela assinou o nome como mostra a página 01 e a 20 do 

documento.  
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É importante considerar nessa reflexão que, além do fato de Maria Francisca de Freitas se 

distinguir entre as demais por causa da sua posição de prestígio na sociedade Laranjeirense, ela se 

distinguia também pela sua capacidade de assinar o nome. Mesmo assim, é preciso refletir que 

saber assinar o nome não era indício de que a pessoa soubesse escrever e muito menos ler, pois 

esses saberes eram ensinados separadamente, como evidenciou Chartier (1991): 

 
De fato, nas sociedades do Antigo Regime em que a aprendizagem da escrita 
sucede a da leitura e envolve apenas uma parte das crianças, é claro que, se 
todos os que assinam o nome sabem ler, nem todos os que lêem sabem assinar o 
nome. É claro também que ocorre os que sabem ler, nem todos os que lêem 
sabem assinar o nome. É claro também entre todos que sabem assinar nem todos 
escrevem, ou porque a assinatura constitui o último estágio de sua aprendizagem 
cultural, ou porque a falta de prática os fez perder o domínio da escrita que 
aprenderam outrora e cujo resquício é a assinatura. Paradoxalmente, podemos 

Fig. 01 - Assinatura de Maria Francisca de Freitas 
Fonte: Inventário de Manoel Caetano do Lago/1796.  

Fig. 02 – Assinatura de Maria Francisca de Freitas 
Fonte: Inventário de Manoel Caetano do Lago/1796. p. 20 
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considerar que nas sociedades antigas a assinatura identifica uma população que 
com certeza sabe ler, mas da qual só uma parte (impossível de numerar) sabe 
escrever, e que não é a totalidade dos que sabem ler, pois uma parte destes 
(também impossível de calcular) nunca soube assinar (CHARTIER, 1991, p. 
114). 
 

Na sociedade moderna, segundo Hèbrard (1991), a escrita progride de forma que as 

populações respondam aos interesses da referida época. A escrita, por sua vez, era uma arte 

ligada ao desenho e, em muitos casos, quem escrevia era incapaz de decodificar o que tinha 

copiado. “Aprender a ler – escrever – contar supõe ao menos um tempo e um espaço específico, 

com freqüência uma pessoa em quem se reconhece a capacidade de instruir e a quem se 

remunera, enfim, os instrumentos sem os quais a transmissão não poderia ter lugar” (HÉBRARD, 

1990, p. 63).  

O conteúdo dos documentos analisados não me permite afirmar se a tutora sabia 

realmente escrever e ler, apenas atesta que sabia assinar seu nome. O fato é que Maria Francisca 

de Freitas se distinguiu não só pela posição social que ocupou na sociedade sergipana do século 

XVIII, mas também pela capacidade de assinar o seu nome, o que não era um ato comum na 

sociedade colonial, em que era raro encontrar mulheres que sabiam ler e escrever. A presença de 

mulheres assinantes em Sergipe Del Rey, naquele século, confronta-se com a afirmação de 

Magalhães (1991), de que a mulher até o século XIX assinou a rogo e nesse período: 

“[...] não se encontrou ainda nenhuma situação, para o período em estudo, 
genericamente os séculos XVIII e XIX, em que a mulher firme de cruz ou por 
qualquer outro sinal. Em contrapartida, quando, homem e uma mulher não 
sabem assinar, ele firma de cruz e ela por não saber assinar (roga) [...]”. “Mas 
não apenas o caso da mulher, também o caso de alguns serviçais. A mulher 
tomou no entanto parte activa em processos administrativos como madrinha, 
como testemunha (caso freqüente Inquirições de Genere), ou mesmo como 
outorgante, ré ou que todavia não firma de cruz, como genericamente a mulher 
rural não assina antes da segunda metade do século XIX” (MAGALHÃES, 
2001, p. 124). 

Mesmo considerando as devidas proporções, pois o autor trabalhou com o imenso 

universo do mundo ocidental, quando adentramos em uma especificidade desse mundo – Sergipe 

Del Rey – contatamos que é preciso ponderar as generalizações, pois a nossa Capitania destoa 

daquela afirmação. É preciso considerar que a nossa Capitania, ao final do século XVIII, em 

função da expansão da economia local e das relações mercantis que vão adentrando a área rural, 

exigiu certo grau de instrução para gerir o próprio negócio, que estava ligado aos valores 
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agregados à fortuna herdada de seu marido. Maria Francisca de Freitas era assinante e possuiu o 

maior espólio entre as trinta e sete mulheres pesquisadas. Por esses aspectos realçados percebe-se 

claramente a relação mulher assinante/maior fortuna, discussão esta que merece ser aprofundada 

no trabalho final da tese de doutorado em andamento. 

 

 

NOTAS 

                                                 
1 Doutoranda em Educação (NPGED - UFS) e integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da 
Educação/UFS. 
2 Para Bourdieu, [...] as mulheres são excluídas de todos os lugares públicos (assembléia, mercado), em que se 
realizam os jogos comumente considerados os mais sérios da existência humana, que são os jogos da honra. E 
excluídas, se assim podemos dizer, a priori, em nome do princípio (tácito) da igualdade na honra, que exige que o 
desafio, que honra quem o faz, só seja válido se dirigido a um homem (em oposição a uma mulher) e a um homem 
honrado capaz de dar uma resposta que, por representar uma forma de reconhecimento, é igualmente honrosa 
(BOURDIEU, 1999, p. 62). 
3 Ordenações Filipinas, Livro IV, Título CII, p. 999. 
4 Conforme Almeida, [...] as mulheres coloniais estavam mergulhadas em um mundo onde não eram consideradas 
alternativas dignas outras além de uma casa de clausura ou casamento, e vão viver confinadas em uma constante 
tensão entre atender às orientações morais, comportamentais e espirituais, ditadas através dos sermões dos párocos, 
mães, avós e os manuais de cunho moral e espiritual, e as necessidades que se apresentam no viver cotidiano, 
apontando para a tomada de decisões, no que concerne à sobrevivência (ALMEIDA, 2005, p.63). 
5 Os nomes das pessoas são escritos de acordo com a grafia da época. 
6 Na verdade, o título de nobreza era atribuído aos homens e não às mulheres. Estas se tornavam nobres por extensão, 
devido ao fato de serem casadas com homens nobres. Para Bourdieu (2002), “[...] o nobre não é somente aquele que 
é conhecido, célebre, e mesmo conhecido como bem, prestigioso, em resumo nobilis. Ele é aquele que é reconhecido 
por uma instância oficial, “universal”, quer dizer, conhecido e reconhecido por todos” (BOURDIEU, 148, p. 2002).  
7 São os grupos, “[...] que por sua posição social, figuraram entre os grupos de maior status, poder e renda [...]” 
(VELLASCO, 2004, p. 213). Os grupos de elites são diversos: “‘os dirigentes’, ‘as pessoas influentes’, ‘os 
abastados’, ou os ‘privilegiados’, e isto, na maior parte dos casos, sem uma outra forma de justificação, uma vez que 
o poder da elite impor-se-ia por si próprio e prescindiria de maiores explicações”. “[...] as elites são definidas pela 
detenção de um certo poder ou então como produto de uma seleção social ou intelectual [...]” (HEINZ, 2006, p. 8). 
8 - Dizei-me, Frei Francisco, não seria de vosso gosto criar um pouco de raízes? Tenho cá uma miúda de set'anos e 
tenho ganas que faça seus estudos, do que vós facilmente poderíeis vos ocupar. 
- Uma miúda, d'zeis, Senhor? Mas o que se ensinaria a uma miúda, e com que intento? 
- Vede, trata-se de filha única, já que a mãezita morreu-lhe. E uma vez que não penso em consorciar-me outra vez, 
será minha herdeira universal. Terá necessidad's da escrita e das mat'máticas. 
- Mesmo que assim seja, Senhor Bartholomeu, o que nunca se pode afiançar, casar-se-á, e o marido terá conta dos 
bens. 
- 'stamos em sertão profundo, Frei Francisco. Se em um ano vemos quatro d'sconhecidos será uma raridade. Há a 
hipótese de que a miúda se venha a consorciar com um sertanejo, mesmo que não seja de meu gosto p'rcebeis aonde 
já chego? Não! Quero que tenha seus estudos e se faça independente. Que tenha um pouco seus latins e história do 
mundo, nem mesmo faltando-lhe os fundamentos religiosos. Não sou homem d'igrejas, mas quero que tenha 
instruções. E por isto, Frei Francisco, pensei na oferta. Creio que poderei fazer-me generoso, e quem sabe o frade 
gostaria d'stabelecer-se por três ou quatro anos, até o desfastio das estradas e gados? 
- Não parece-me d'cente ensinar uma miúda. Mas se é de vosso gosto... 
Meses depois, talvez corrido das ações na Ordem de Cristo, Frei Francisco aportava na Palma, pronto a aceitar a 
oferta de Bartholomeu que o recebeu de braços abertos. Afinal, a filha teria um "pr'ceptor, a ensinar-lhe as ciências 
da vida" (SILVA, 1995, p. 165-166). 
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