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RESUMO 

 

AS MULHERES DA FAMÍLIA REAL PORTUGUESA E A MÚSICA: 

ESTUDO PRELIMINAR DE 1640 A 1754 

 

 

MANUELA MORILLEAU DE OLIVEIRA 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: mulheres, realeza, música, Barroco, Portugal 

 

Desde os anos 70 do século XX, em Portugal, investigações sobre as mulheres tiveram 

uma notória repercussão, nomeadamente ao nível da historiografia, com a valorização 

das vivências quotidianas, privadas e públicas, da esfera familiar, que permitem a 

percepção das formas de exercício de poder formal e informal praticado pelas mulheres 

a nível familiar, sócio-político, e, no caso que particularmente interessa nesta 

investigação, a nível cultural. Estas investigações inserem-se nos denominados 

Women’s Studies cujo objectivo é o estudo das “vozes femininas silenciadas”, trazendo 

à “luz” novas realidades para uma percepção mais completa da(s) realidade(s) da 

História da Humanidade. As duas vertentes dos Women’s Studies, a História das 

Mulheres e os Estudos de Género têm vindo a aparecer também na área da Musicologia, 

embora de modo tímido em Portugal. A presente dissertação, enquadrando-se na 

Musicologia Histórica e nos Women’s Studies, procura através de uma abordagem 

interdisciplinar, enfatizar o(s) processo(s) através do(s) qual/quais houve, ou não, 

contribuições das mulheres da família real, tanto rainhas estrangeiras como infantas 

portuguesas, durante o período da segunda metade do século XVII e a primeira metade 

do século XVIII, para a História da Música Portuguesa e, como este(s) processo(s) 

ocorreram e foram ou não moldados politicamente, socialmente e ideologicamente. 

Investigação que necessita de um conhecimento das realidades vivenciais dessas 

mulheres para uma melhor visão dos seus pontos de contacto com o mundo musical. O 
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limite temporal da presente investigação abrangeu sensivelmente um século, desde da 

Restauração de 1640 até a morte de D. Maria Ana de Áustria em 1754. Foram 

contempladas quatro rainhas, D. Luísa de Gusmão, D. Maria Francisca Isabel de Sabóia, 

D. Maria Sofia de Neuburgo, e D. Maria Ana de Áustria; das nove infantas legítimas 

quatro foram estudadas: D. Catarina de Bragança, D. Isabel Luísa Josefa de Bragança, 

D. Francisca Josefa de Bragança, D. Maria Bárbara de Bragança, e foi inserido o caso 

particular de D. Mariana Vitória de Bourbon. As problemáticas reflectidas e que 

serviram de orientação a esta investigação foram nas suas grandes linhas: Num contexto 

político, económico e historicamente complexo, quais seriam os relacionamentos 

quotidianos das rainhas e das infantas com a música? Existiriam contactos com os 

músicos da corte ou teriam músicos ao seu serviço? Houve influência da música 

estrangeira na música portuguesa através da presença de uma consorte estrangeira na 

corte? Quais seriam as suas contribuições e as suas influências, públicas ou privadas, na 

realização musical dessa época? A música constituiria um elemento do ensino reservado 

às infantas? Teriam as infantas portuguesas patrocinado, uma vez na sua nova pátria, a 

música portuguesa? Este estudo pretende apresentar reflexões, analises e hipóteses que 

podem trazer novas perspectivas e novos caminhos de investigação para a definição de 

uma historiografia musical portuguesa também no feminino, não em paralelo com a 

história convencional já existente, mas como complemento dessa última. De nenhum 

modo este trabalho de investigação se apresenta como sendo um trabalho acabado, 

muito falta ainda para investigar. É um work in progress, um estudo preliminar que 

pretende unicamente centralizar alguns dados esparsos, abordar algumas reflexões 

iniciais e servir de base para futuras investigações. 
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ABSTRACT 

 

WOMEN OF THE PORTUGUESE ROYAL FAMILY AND MUSIC 

PRELIMINARY RESEARCH FROM 1640 TO 1754 

 

 

MANUELA MORILLEAU DE OLIVEIRA 

 

KEYWORDS: women, royalty, music, Baroque, Portugal 

 

In Portugal since the 1970’s, research on women have had a noticeable impact, 

particularly in terms of historiography with better understanding of everyday 

experiences, private and public, the family sphere, which allow perception of the 

exercise of formal and informal power practice by the women at the household, socio-

political, and in the case that particularly interested in this research, cultural level. These 

investigations are part of the so-called Women's Studies whose purpose is to study the 

"silenced female voices", the women, bringing light to new realities for a more 

complete perception of the facts in the History of Mankind. The two trends in Women's 

Studies, the History of Women and Gender Studies, have also been appearing in the 

field of Musicology, although in a reticent way in Portugal. This thesis, which can be 

fitted both in Musicology and in the Women's Studies, seeks to emphasize the processes 

of the possible contributions of the women of the royal family (foreign queens and 

Portuguese princesses), through an interdisciplinary approach, during the second half of 

the 17th and the first half of the 18th century, to the History of Music in Portugal. And 

also how these occurred and if they were politically, socially or ideologically molded. 

This research requires a knowledge of the experiential realities of these women for a 

better view of its contact points with the musical world. The time boundary of this 

research covers roughly a century since the Restoration of 1640 until the death of D. 

Maria Ana of Austria in 1754. Four queens were taken into account; D.Luísa de 

Gusmão, D. Maria Francisca Isabel of Sabóia, D. Maria Sofia Isabel of Neuburgo, and 
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D. Maria Ana of Áustria, also four of the nine legitimate princesses were studied: D. 

Catarina of Braganza, D.Isabel Luisa Josefa of Braganza, D.Francisca Josefa of 

Braganza and D. Maria Bárbara of Braganza, and insert the particular case of D. 

Mariana Vitória of Bourbon. The problems reflected and that served as a guide to this 

investigation were broadly: In a political, economic and historical context, which would 

be the everyday relationships of queens and princesses with music? Were there contacts 

with the court musicians or would they have their own musicians? Was there any 

influence of foreign music in the Portuguese music through the presence of a foreign 

queen in court? What were their contributions and influence, public or private, in the 

music making? Would music be an element of education reserved for princesses? Had 

the Portuguese princesses sponsored once in their new country, Portuguese music? This 

study aims to present reflections, analysis and hypothesis that could bring new 

perspectives and new avenues of research for the definition of a Portuguese musical 

historiography also, not parallel to the existing conventional history but as a 

complement to the latter. In no way this research work is presented as a finished work, 

much remains to investigate. It is a work in progress, a preliminary study that aims only 

to centralize some sparse data, to address some initial reflections as a basis for future 

research. 
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INTRODUÇÃO 

 

“L’Histoire sans les femmes est-elle possible?”1 

 

Neste início do século XXI, em Portugal, tem-se assistido ao aparecimento de 

uma profusão de escritos sobre as mulheres, tanto nas áreas científicas como nas edições 

para o grande público. A investigação sobre o tema das mulheres, na sua grande 

diversidade, tem sido desenvolvida em Portugal desde os finais da década de 1970, 

alcançando uma repercussão assinalável designadamente ao nível da historiografia 

portuguesa. Tributária do desenvolvimento da Antropologia e da História da Família, a 

investigação sobre a existência de uma História no feminino, em paralelo ou em 

complementaridade com a História tradicional, segundo os pontos de vista, tende para a 

valorização das vivências quotidianas femininas, privadas e públicas, no seio da esfera 

familiar. Permite também a leitura e percepção das formas de exercício de poder formal 

e informal praticado pelas mulheres a nível familiar, sócio-político, e ainda, no caso que 

nos interessa especificamente nesta investigação, a nível cultural. Nos últimos anos, em 

Portugal, no contexto diversificado da investigação sobre as mulheres do presente e do 

passado, o campo da historiografia, em especial, tem testemunhado um renouveau2 da 

investigação acerca das figuras femininas da família real portuguesa, rainhas e infantas, 

particularmente do período após a Restauração de 1640. 

Esta investigação insere-se nos denominados Women’s Studies, os quais 

representam hoje, no contexto da história social e cultural, novos modos de olhar para 

os actores dos factos passados e presentes através de novas aproximações teóricas e 

metodológicas. O objectivo passa pelo estudo das “vozes silenciadas” — as das 

mulheres —, trazendo à luz novas realidades, dando a conhecer o não-referenciado, para 

uma percepção mais completa da(s) realidade(s) da História da Humanidade. Os 

Women’s Studies emergiram, a nível internacional, na primeira metade do século XX3. 

Actualmente dividem-se, nas diferentes áreas de investigação cientifica, em duas 

                                                            
1 Título do colóquio organizado em Rouen em 27-29 de Novembro de 1997 por Anne-Maria Sohn & 
Françoise Thélamon. SOHN & THÉLAMON 1998. 
2 Seguindo as tendências de investigação de instituições académicas e cientificas a nível internacional. 
3 Obterão reconhecimento académico apenas na segunda metade do século XX, embora houvesse escritos 
e reflexões sobre as mulheres e sua(s) história(s) ao longo da história da humanidade, tanto da parte dos 
homens como da parte das próprias mulheres.  
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correntes principais, complementares e interligadas: a denominada História das 

Mulheres/História do Género4 e os Estudos de Género. Ambas têm o mesmo objecto de 

estudo, mas apesar de muitas vezes serem confundidas, são disciplinas diferenciadas. 

Ao nível da investigação em Musicologia Histórica num plano internacional, 

tanto europeu como norte e sul-americano, observa-se também um interesse crescente 

pelos Estudos sobre mulheres. Por um lado, inicialmente na sua vertente de História das 

Mulheres, com o aparecimento de trabalhos de investigação de cariz biográfico, e mais 

tarde direccionados sobretudo para a História do Género, com trabalhos de orientação 

sociológica dedicados a mulheres compositoras, intérpretes, pedagogas, etc. Por outro 

lado, a vertente dos Estudos de Género, com trabalhos dedicados à simbologia do 

feminino através da iconografia e da organologia, à representatividade das mulheres na 

linguagem musical, bem como ao retrato das personagens femininas contemporâneas e 

de outros tempos/sociedades, por meio da análise da dimensão literária dos libretos de 

ópera (tida enquanto espelho da sociedade), personagens por sua vez interpretadas e 

definidas por mulheres actrizes/cantoras, etc. Ambas têm vindo a surgir em publicações 

científicas a nível internacional. Em Portugal, trabalhos de investigação sobre as 

mulheres e as suas ligações com a música, ou sobre mulheres “músicas” realizados por 

investigadores(as) portugueses(as) são ainda muito pontuais e escassos. Refira-se, no 

entanto, que se tem observado um interesse crescente por estes estudos, desde o início 

do século XXI, sobretudo na área da Sociologia da Música5 e da Etnomusicologia6. No 

domínio da História, os trabalhos realizados sobre “músicas” portuguesas ou 

estrangeiras em Portugal são principalmente de teor biográfico7. Actualmente não existe 

ainda, no meu conhecimento, qualquer disciplina académica ou linha de investigação 

especialmente dedicada ao ensino e à pesquisa sistemática sobre mulheres “músicas” ou 

directamente ligadas à música, portuguesas ou estrangeiras em Portugal, assim como à 

sua relevância para a História da Música Portuguesa. Também não existe ainda um 

único dicionário de música centrado nesta temática. 

Esta investigação, inserindo-se nos actuais panoramas de pesquisas científicas e 

académicas das áreas da Historiografia e da Musicologia, nacional e internacional, 

                                                            
4 Hoje em dia na área da historiografia é usado o termo “História do Género”. 
5 RIBEIRO, 2005. 
6 CASTELO-BRANCO, 2010. 
7 POMBO, 1993 e 1996; MOREAU, 2002; VASCONCELOS, 20082. Destacam-se, mais recentemente, algumas 
obras de carácter mais analítico e sociológico: AZEVEDO, 2007; FERREIRA, 2007; SERRÃO, 2006; 
ELEUTÉRIO, 2003. 
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inspirou- -se mais particularmente nas metodologias de investigação da Musicologia 

Histórica e incorporou no seu processo de pesquisa as metodologias dos Women’s 

Studies. A presente dissertação, procura, através de uma abordagem interdisciplinar, 

enfatizar o(s) processo(s) através do(s) qual(ais) houve, ou não, contribuições das 

rainhas e das infantas portuguesas do período da segunda metade do século XVII até ao 

final da primeira metade do século XVIII para a História da Música Portuguesa e como 

estes processos ocorreram e foram ou não moldados politica, social e ideologicamente. 

Trata-se de uma investigação que passa necessariamente por um conhecimento e 

entendimento das realidades vivenciais dessas mulheres, para uma melhor visão e 

análise dos seus pontos de contacto com o mundo musical no ambiente da corte barroca 

portuguesa. 

Como primeiro trabalho de investigação sobre as mulheres portuguesas e a 

música, surgiu inevitavelmente a questão: porquê um estudo sobre os membros reais 

femininos do início da dinastia brigantina? A escolha desta temática deveu-se a duas 

razões. A primeira, de carácter mais pessoal, diz respeito à minha própria formação 

enquanto musicienne, como gambista e cravista, portanto intimamente ligada à música 

antiga (Renascentista, Maneirista e Barroca). A segunda razão, de carácter mais 

científico, é o resultado de um primeiro levantamento realizado em três fontes 

secundárias: o dicionário biográfico Os Músicos Portugueses de Joaquim Vasconcelos, 

o Dicionário Biográfico de Músicos Portugueses de Ernesto Vieira e os Subsídios para 

a História da Música Portuguesa de Francisco Marques de Sousa Viterbo8, nos quais 

foram encontradas, apenas no período relativo ao século XVII9, 42 referências de 

mulheres ligadas de um ou outro modo à música. A opção de tratar unicamente das 

mulheres da família real e de alargar os limites temporais à primeira metade do século 

XVIII deveu-se, num primeiro momento, à suposta maior probabilidade de existência de 

fontes escritas sobre mulheres da realeza do que sobre mulheres de estatuto social 

inferior; e, num segundo momento, à suposição inicial da não-existência de fontes 

primárias relativas ao século XVII em quantidade suficiente para uma investigação no 

âmbito de uma dissertação de Mestrado, visto que está em causa um tipo de estudo que 

requer uma base factual fundamental para poder estabelecer quais eram realmente as 

ligações destas mulheres com a música e com os músicos seus contemporâneos. 

                                                            
8 VASCONCELOS, 1870; VIEIRA, 1900; VITERBO, 1932. 
9 Espaço temporal delimitado para a primeira pesquisa realizada. 
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Portanto, o âmbito temporal da pesquisa para esta dissertação foi definido entre 

1640, data do início do período da Restauração e da instauração da dinastia de 

Bragança, reinado de D. João IV, e 1754, data do falecimento de D. Maria Ana de 

Áustria10, mulher de D. João V. Trata-se de um espaço temporal que se insere no 

período historicamente denominado de “Barroco português” (1580-1756), de uma 

duração de aproximadamente um século, no qual se sucederam quatro reis e quatro 

rainhas estrangeiras — D. Luísa de Gusmão (1613-1666, mulher de D. João IV), D. 

Maria Francisca Isabel de Sabóia (1646-1683, mulher sucessivamente de D. Afonso VI e 

de D. Pedro II), D. Maria Sofia de Neuburgo (1666-1699, segunda esposa de D. Pedro II) 

e D. Maria Ana de Áustria (1683-1754, mulher de D. João V) —, tendo nascido um total 

de 23 infantes legítimos (14 infantes e 9 infantas) e 8 filhos ilegítimos (5 rapazes e 3 

raparigas). Das nove infantas legítimas apenas três atingiram a idade adulta: D. Catarina 

de Bragança (1638-1705), Rainha de Inglaterra e Regente de Portugal, filha de D. João 

IV; D. Francisca Josefa de Bragança (1699-1736), infanta de Portugal, filha de D. Pedro 

II; e por fim D. Maria Bárbara de Bragança (1711-1758), Rainha de Espanha, filha de 

D. João V. Apesar de ter falecido ainda nova, é também contemplada D. Isabel Luísa 

Josefa de Bragança (1669-1690), filha de D. Pedro II, pelo facto de ter sido jurada 

herdeira da coroa e como tal ter recebido uma educação equivalente à de um futuro rei, 

para além de lhe ter sido instituída a Casa do Infantado. Não foram consideradas as 

infantas ilegítimas legitimadas11, nem as infantas falecidas em tenra idade. Tem-se 

ainda em conta o caso de uma infanta espanhola, D. Mariana Vitória de Bourbon, futura 

rainha de Portugal (31 de Julho de 1750), enquanto testemunha estrangeira vivendo na 

corte portuguesa. 

Surgem, então, inúmeras problemáticas para explorar no âmbito de uma primeira 

investigação nesta temática. Num contexto politica, económica e historicamente 

complexo, quais seriam os relacionamentos quotidianos das rainhas e das infantas com a 

música? Em que circunstâncias e condições ocorreriam? Existiriam contactos com os 

músicos da corte? E de que tipo seriam? Teriam músicos ao seu serviço? Terá havido 

tentativas de reprodução e instauração de um modelo estrangeiro de cultura/prática 

musical na corte portuguesa por parte das Rainhas? Qual terá sido a sua contribuição e a 

                                                            
10 Encontramos também escrito D. Mariana de Áustria ou D. Maria Ana Josefa de Áustria. Optámos por 
utilizar: D. Maria Ana de Áustria. 
11 D. Maria de Bragança (1644-1693), filha de D. João IV; D. Luísa de Bragança (1679-1732), duquesa 
de Cadaval, filha de D. Pedro II; D. Maria Rita de Bragança (?-?) e D. Joana Rita de Bragança (?-?), 
filhas de D. João V. 
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sua influência na produção musical da época em estudo? Poderemos falar de práticas 

musicais específicas associadas ao ensino e à formação de uma infanta? O que lhes seria 

ensinado, prática vocal e/ou prática instrumental? Que influência poderá ter tido uma 

mãe de cultura e educação estrangeira nas vivências musicais das infantas portuguesas? 

Uma vez rainhas, teriam as infantas portuguesas patrocinado na sua nova pátria a 

música portuguesa? De que modo e com que grau de sucesso? 

De um ponto de vista metodológico, encontramos nos escritos especializados 

sobre estudos de mulheres produzidos nestas últimas décadas perspectivas e abordagens 

provenientes de diversas disciplinas que se iluminam mutuamente. Constata-se que não 

existe um enquadramento teórico e metodológico pré-definido, uma “receita” que possa 

ser aplicada sistematicamente a um domínio único de estudo das mulheres. São estudos 

que requerem transversalidade e interseccionalidade de disciplinas. Por consequência, a 

fundamentação de uma metodologia científica deve basear-se, a nosso ver, numa 

perspectiva histórica e musicológica, em dois focos: o nosso objectivo científico, o que 

se quer “dar a conhecer”, o nosso posicionamento para dar voz “às vozes silenciadas”, e 

o objecto de estudo em toda a sua dimensão conceptual. A abordagem escolhida para 

esta investigação foi ciente da importância e necessidade de recorrer as metodologias e 

teorias dos dois pólos transversais e complementares já mencionados: o da Musicologia 

Histórica, cujas metodologias de pesquisa de fontes primárias e secundárias, de estudo 

do ambiente musical em questão, etc., permitiram a descoberta e narração de factos 

relevantes ocorridos no tempo e espaço em consideração; e o dos Estudos de Mulheres, 

no qual se procurou, com “um outro olhar”, entender o lugar — estatuto, poder e 

influências — da mulher da realeza na sociedade portuguesa seiscentista e setecentista 

(até ao fim da primeira metade) no seu todo, e em particular ao nível das suas 

convivências musicais. Sobre cada uma destas mulheres foi elaborado um estudo 

individual, dada a diversidade das suas origens, personalidades, contextos sócio-

políticos nos quais evoluíram, e destinos. Foi também realizada uma reflexão mais 

ampla devido ao facto de, para além de existências individuais, as mulheres em estudo 

deverem ser encaradas também como parte de um todo. São mulheres integradas no seio 

de um poder inicialmente centrado na “restauração” de um país e da sua identidade 

nacional, um poder que no final do período em estudo tende a evoluir para o 

absolutismo, e inseridas numa sociedade profundamente patriarcal e religiosa, numa 

corte conservadora na qual os ideais do Iluminismo, fortemente implantados noutras 
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cortes europeias da época, começavam também a fazer-se sentir nos finais da primeira 

metade do século XVIII.  

As dificuldades com as quais nos deparamos são de várias naturezas. A tarefa 

empreendida foi espinhosa, tendo em conta, por um lado, a escassez de estudos 

realizados anteriormente sobre as mulheres portuguesas e a música, a existência de 

fontes secundárias com informações não devidamente referenciadas, principalmente nos 

estudos históricos realizados na primeira metade do século XX, bem como o facto de 

que 

 

«Sempre que um português, ainda que culto, pretendeu expor um juízo 
sobre épocas passadas ou figuras de relevo das nossas letras ou da nossa 
história, é levado a considerá-las à luz das suas ideias de hoje, dos seus 
preconceitos políticos, religiosos, sociais ou filosóficos, esquecendo (ou 
ignorando) que as determinantes dos actos de um homem do século do 
século XI, do século XVI ou do século XVIII não eram ocasionais, 
[…].»12 

 

Refira-se que estes “hábitos” ainda se encontram, hoje em dia, numa certa categoria de 

escritos comerciais de carácter supostamente científico. 

Por outro lado, no que diz respeito às fontes primárias, o fundo da Casa das 

Rainhas revelou-se muito rico e promissor em dados relevantes para esta investigação. 

Trata-se, no entanto, de um fundo bastante vasto que necessita de mais do que o limite 

de tempo concedido no âmbito de uma dissertação de Mestrado. É também necessário 

termos presente que um investigador sobre música encontra muitas vezes referências em 

locais muito díspares, dificuldade ainda mais acrescida quando se trata de mulheres, 

mesmo sendo da realeza. Pode-se considerar que se andou, literalmente, “à pesca” de 

informações: muito foi lido na esperança de novas descobertas e muito o foi em vão. A 

essas dificuldades sobreveio o facto habitual de as referências às mulheres serem 

escritas de acordo com uma estrutura de valores masculinos, a qual, inevitavelmente, 

transveste a realidade da experiência feminina. Por esse motivo, a nossa análise desses 

dados deve ser bastante cautelosa. Acresce o facto de no Barroco ser utilizada uma 

escrita particular e alegórica para referenciar os factos e as personalidades da coroa e da 

nobreza. Por fim, refira-se ainda uma dificuldade de ordem mais técnica: para quem não 

recebeu formação em paleografia barroca, a leitura das fontes primárias dos séculos 

                                                            
12 DÓRIA, 1944: [2]. 
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XVII e XVIII representou um verdadeiro desafio, vencido com a prática, tendo em 

conta também a pouca proximidade com a língua portuguesa da época. 

Outro grande desafio foi a imersão, enquanto autodidacta, no mundo dos 

Women’s Studies, quase por completo desconhecido no início desta investigação, o qual 

constitui uma grande parte da nossa reflexão, tanto ao nível da procura de metodologias 

como ao nível da necessidade imprescindível, quando se pretende uma abordagem o 

mais fiel possível, de entender a mulher barroca portuguesa na sociedade do seu tempo, 

principalmente para uma investigadora cuja cultura é a de uma francesa nascida no 

século XX. Procurou-se, portanto, estudar as mulheres da família real no período 

referido com um severo critério de impersonalidade, tentando ser o mais imparcial 

possível. No entanto, é importante ter consciência de que haverá sempre um certo grau 

de subjectividade, porque as nossas percepções enquanto investigadores(as) são 

determinadas pelas relações de género da nossa própria cultura, por uma concepção 

etnocêntrica, e por critérios discrepantes acerca do estatuto das mulheres. Acima de 

tudo, esta é uma leitura individual e será sempre uma visão e uma compreensão 

particular, entre outras possíveis. 

Na citação das fontes documentais primárias, optámos por respeitar a grafia 

original na medida de possível, visto que alguns símbolos e abreviaturas13 são 

desconhecidos do programa de edição de texto. No entanto, a ortografia foi 

harmonizada de modo a facilitar a leitura, nomeadamente no que diz respeito às letras 

duplas que não alteram a compreensão da palavra, bem como à variedade de ortografia 

encontrada para alguns apelidos, como é o caso de D. Catherina, que passou a ser D. 

Catarina, ou ainda D. Joam, para o qual adoptámos a escrita moderna D. João. Algumas 

abreviaturas próprias da escrita dos séculos XVII e XVIII foram desenvolvidas por 

extenso. Foi modernizada a ortografia das citações de fontes secundárias. 

Para concluir, este trabalho de investigação, dado que se reporta a problemáticas 

abrangentes relativas ao objecto em estudo — as mulheres — e ao período tratado, 

desenvolve-se em três grandes partes. Na primeira encontra-se uma reflexão acerca dos 

estudos sobre mulheres, o entendimento da evolução, no âmbito da historiografia, de 

uma História das Mulheres para uma História do Género, suas evoluções enquanto 

disciplina de investigação tanto no plano internacional como nacional, para finalmente 

delimitar em que modalidades podem ser aplicados os estudos sobre mulheres aos 
                                                            
13 BORGES, 1981. 
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estudos musicológicos históricos. Segue-se uma contextualização de ordem mais 

sociológica, com a qual se pretende retratar, para uma melhor apreensão do objecto de 

estudo, quem eram as mulheres da época em consideração, como eram vistas e como se 

comportavam, quais eram as suas limitações e liberdades, dando mais relevo ao 

contexto particular das mulheres enquanto membros da família real. Esta 

contextualização necessitou da interacção entre várias áreas de investigação, tais como 

os Estudos Literários, a História da Religião, a Sociologia, a História da Pedagogia, a 

Historiografia e a História Social e Política, num intuito sempre constante de entender 

de que modo essas mulheres poderiam ter contacto com a cultura do seu tempo, 

focando-nos na arte musical existente nos seus ambientes. Encerro esta dissertação com 

a apresentação da suma e análise das informações recolhidas ao longo destes meses de 

pesquisas sobre as realidades concretas das rainhas e infantas com a música, os Mestres 

de música, os músicos e os instrumentos que lhes eram dados a conhecer, a encontrar ou 

a praticar. Esta análise dos dados foi processada tendo em particular atenção conceitos 

ainda hoje em dia em discussão, tais como os de esfera pública e de esfera privada ou 

familiar. Foi igualmente tida em consideração a ideia de representação do poder, algo 

fundamental para o período barroco. 
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CAPÍTULO I  

 

WOMEN’S STUDIES: 

HISTORICIDADE, TEORIAS E METODOLOGIAS 

 

«Je tente de faire exister historiquement les acteurs de l'ombre à 
travers leurs mots, en réhabilitant tous les types d'écrits. En faire 
des objets d'histoire, c'est leur donner une existence. Les choses 
n'existent que par le récit que l'on en fait; c'est toute la différence 
entre l'histoire qui a eu lieu, story en anglais, et l'histoire qu'on 
raconte, history. Si l'on n'a pas une démarche historique, l'ombre 
s'installe à jamais, l'oubli submerge tout […]»14. 

 

O estudo das figuras femininas da família real portuguesa no período referente à 

instalação da dinastia brigantina no poder, bem como das suas relações com a prática 

musical da época, objecto desta dissertação, requer uma primordial contextualização da 

mulher no contexto histórico em consideração. É imprescindível recolocar as mulheres 

no seu contexto sócio-político e cultural, de modo a obtermos uma melhor percepção do 

seu lugar na sociedade e nas mentalidades do seu tempo, estabelecendo uma possível 

percepção das suas vidas, das suas realidades, limites e liberdades, e a partir desta base 

entendermos a natureza das suas convivências com a música. 

Para a minha investigação, enquanto musicóloga do século XXI15, torna-se 

necessário definir uma abordagem científica diferente, mas complementar, da praticada 

pela Musicologia Histórica tradicional, na sua habitual abordagem científica no que diz 

respeito às mulheres e aos seus contextos sociais e culturais. A descoberta e a imersão 

nos chamados Women’s Studies, na vertente de investigação histórica, permitiu o 

encontro com duas das suas abordagens científicas, denominadas História das Mulheres 

e mais tarde História do Género, o que se revelou fundamental para esta investigação. 

Não é o propósito central desta dissertação retraçar a génese e os processos de evolução 

da inicialmente chamada História das Mulheres, na sua variedade, complexidade e 

integralidade16. No entanto, é apresentada, em síntese, a sua origem e evolução17 

                                                            
14 PERROT, s.d.. 
15 RICH, 1984. 
16 A utilização que aqui se faz da expressão “História das Mulheres” compreende a multiplicidade de 
correntes e concepções existentes neste campo historiográfico desde o seu significado original até às 
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enquanto disciplina académica e científica a nível internacional e nacional, para além de 

uma apresentação das reflexões, problemáticas, teorias e metodologias inspiradas nos 

estudos de mulheres que se constituíram como linhas e guias de reflexão ao longo desta 

investigação. 

 

I.1 História das Mulheres e do Género: génese e evolução no plano internacional  

 

A História das Mulheres nasce oficialmente como corrente interdisciplinar nos 

meios académicos após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ao longo da História da 

Humanidade, de acordo com as fontes remanescentes, existiram escritos literários, 

biográficos e filosóficos de mulheres que relatavam o seu tempo e as suas experiências 

históricas18. Relembremos, entre muitas outras, Safo de Lesbos, a célebre poetisa e 

“música” da Antiguidade, Christine de Pizan19 (século XV), Paula da Graça20 (século 

XVIII), as controversas defensoras dos direitos femininos Olympe de Gouges21 ou Mary 

Wollstonecraft22 (século XVIII), e, mais recentemente, os escritos de Simone de 

Beauvoir23, porta-voz dos movimentos femininos franceses do século XX. As suas 

“histórias de mulheres”, fossem as suas próprias histórias ou histórias das mulheres da 

sua ou de outras épocas, são hoje vistas como fontes relevantes pela historiografia 

tradicional e precursoras desta moderna trajectória científica, após o longo 

silenciamento ou desconsideração a que foram submetidas.  

De facto, durante muitos séculos, as pesquisas, a escrita e a construção da 

História da Humanidade foram executadas e concebidas/construídas por homens24, 

tomando em consideração como exclusivo objecto de estudo o relato das suas acções; a 

mulher, o “outro sexo”, a outra metade da Humanidade, não foi, muitas vezes, 

abrangida enquanto sujeito participativo dessa História, sendo apenas relatada de um 

                                                                                                                                                                              
abordagens dos Feminist Studies/Feminist History e História do Género. A mesma opção foi tomada, por 
exemplo, na extensa obra Histoire des femmes en Occidente dirigida por George Duby e Michelle Perrot 
em cinco volumes. DUBY & PERROT, 20022. 
17 DAUPHIN, FARGE, FRAISSE, et al., 1986; OFFEN (ed.), 1991; PEROTIN-DUMON, 2001; SANDOICA, 2004; 
THEBAUD, 20072; PERROT, 2008. 
18 LÓPEZ, 2002. 
19 PIZAN, 2002. 
20 GRAÇA, 1741.  
21 GOUGES, 1791. 
22 WOLLSTONECRAFT, 2004. 
23 BEAUVOIR, 1976. 
24 Aqui a palavra “homem” adquire como sentido o do sexo biológico. 
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ponto de vista masculino, por vezes misógino, como objecto ou como participante 

secundária e minoritária25. O silenciamento e a exclusão dos escritos, memórias, falas e 

ideias das mulheres são o resultado de vontades religiosas — particularmente da religião 

dominante no Ocidente —, políticas e sociais (no sentido lato dos termos), e também 

fruto das ideologias dominantes na sociedade ocidental de modelo patriarcal, reforçados 

pela construção de uma historiografia que consagrou, unicamente, o modelo masculino 

como arquitecto e protagonista da história do mundo ocidental. Deparamo-nos, então, 

com algumas problemáticas centrais: Como se pode iluminar a presença feminina numa 

História cuja escrita é invariavelmente marcada por uma assinatura masculina? Como se 

pode recuperar a mulher silenciada, que através do seu silêncio capta a nossa atenção? 

Como dar forma, corpo e voz à ausência? 

Estas problemáticas não são recentes, já tinham sidas enunciadas nos anos vinte 

e trinta do século XX. Nos seus primórdios, a investigação sobre mulheres beneficiou, 

então, da influência do movimento de renovação das Ciências Sociais, da própria 

evolução do pensamento historiográfico que se distanciava da História évènementielle e 

da corrente positivista do século XIX. Resultante da tomada geral de consciência 

inspirada nas ideias recentes de igualdade entre homens e mulheres, os estudos sobre 

mulheres inspiraram-se directamente nas filosofias dos finais do século XVIII e nos 

diversos movimentos e incentivos feministas do século XIX e início do século XX. 

Virginia Woolf26 terá sido a primeira a chamar a atenção para a ausência das mulheres 

na historiografia. Mary Ritter Beard27, outra pioneira da História das Mulheres, 

considerou essencial ver o passado através dos olhos das mulheres, considerando-as 

como agentes da História, enquanto seres livres na aceitação ou desafio aos modelos 

impostos ao seu sexo pela sociedade, contrariando a visão da mulher enquanto sujeito 

passivo. Nesta fase inicial, procura-se, de uma forma plural e heterogénea, através da 

escrita de biografias28, resgatar a mulher, enquanto sujeito social, ser participante e 

activo da História da Humanidade, sobretudo devido ao seu peso demográfico e ao seu 

constante papel na sociedade. 

                                                            
25 Se olharmos para a nossa cultura geral, temos mais conhecimentos referentes a vivências de homens do 
que a de mulheres, conhecemos mais homens do que mulheres “ilustres”. Aprendemos o que nos é 
relatado sobre elas através dos seus maridos, pais, irmãos, etc. Desconhecemos na realidade quem elas 
eram, com algumas excepções de mulheres que marcaram a História pelos seus actos classificados de 
masculinos, como Cleópatra, Elisabeth I ou Marie Antoinette, por exemplo.  
26 WOOLF, 19963. 
27 Apud. LANE, 2000. 
28 As primeiras investigações foram realizadas por feministas universitárias e não por historiadoras(es). 
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«Cuando surgió la Historia de las Mujeres pretendía sólo recuperar a 
las mujeres del pasado y conocer el alcance de sua protagonismo 
histórico; en última instancia, se trataba de hacer visibles históricamente 
a las mujeres.»29  

 

Estas biografias sobre mulheres, inscritas na tradição feminina de narração 

histórica30, contribuíram, inconscientemente, para a criação de estereótipos do feminino 

e para a construção de imagens de mulheres a partir de concepções masculinas e 

contemporâneas; não houve um distanciamento objecto/sujeito. A reacção ao 

Positivismo defendeu a ideia de que a narração histórica é feita em função do 

observador e reivindicou as experimentações metodológicas e a multiplicidade das 

abordagens. A seguir à Segunda Guerra Mundial estas metodologias entraram em 

declínio; as gerações e os seus trabalhos foram gradualmente esquecidos. 

Era de esperar a década de 1960 e os movimentos feministas dos anos seguintes, 

tendo em conta os vários países onde se manifestaram, como por exemplo a França, a 

Inglaterra e os Estados Unidos, para que a questão da História das Mulheres fosse 

recolocada no centro dos debates académicos. Os primeiros trabalhos feministas não se 

limitavam a dar conta da existência das mulheres, propunham também evidenciar a 

opressão e submissão da mulher ao poder masculino31. Simultaneamente, num quadro 

de renovação epistemológica, surge um movimento de reflexão interna sobre o 

conhecimento até então produzido, sendo igualmente questionadas a necessidade, o 

devir da História das Mulheres e as suas implicações para a historiografia, bem como o 

seu relacionamento com a História “tradicional”. Nasce a problemática de uma História 

das Mulheres como ponto de ruptura com a História convencional. Os próprios modos 

de fazer História são postos em causa, conduzindo à criação de uma “nova história”32 

onde se procura dar voz a vozes silenciadas. Este movimento agitou, pela primeira vez, 

as fundações das relações entre masculino e feminino, estabelecidas desde o início da 

era cristã ocidental. A História das Mulheres deixa de ser entendida como colmatação 

de lacunas de investigação ou como introdução de novas categorias de análise; segundo 

                                                            
29 LÓPEZ, op.cit.: 11. 
30 Estudos dos costumes ou da vida social e cultural passada. 
31 O histórico do feminismo é algo de complexo que está fora do nosso contexto. Ver, entre muitos outros, 
OFFEN, 1988; MAYNARD & PURVIS (eds), 1994. 
32 NASH, 1982. 
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Joan Kelly33, já não se trata de uma vontade de recuperar as mulheres para a História, 

mas antes uma vontade de recuperar a História para as mulheres. A procura de um 

reconhecimento académico e científico e as necessidades de construção de uma 

identidade feminina e de desconstrução da categoria “mulher” conduziram a que as 

mulheres se tornassem uma categoria analítica, sendo consideradas como uma classe 

social à parte. 

A partir dos anos setenta, o potencial conceptual e metodológico de uma História 

das Mulheres é avaliado em várias introduções de antologias, com o propósito de atrair 

a atenção das comunidades de historiadores34; assiste-se também à criação de 

disciplinas universitárias e à criação de revistas desta especialidade35. No entanto, estes 

avanços nesta área de estudos colocavam alguns problemas de ordem teórica. A 

investigação histórica não devia fixar-se apenas numa das categorias analíticas de classe 

ou de sexo, no sentido biológico do termo. As várias investigações destes últimos anos 

revelaram duas realidades importantes. A primeira demonstra que a construção de uma 

História “feminina” em paralelo e sem pontos de contacto com a História “masculina” 

não faz sentido; por outras palavras, a História da Humanidade não diz respeito a uma 

só metade, masculina ou feminina, mas a ambas. Não é lógico reproduzir os mesmos 

padrões analíticos de favorecimento — desta vez aplicados à mulher — que foram 

precisamente contestados pelos movimentos feministas. Este esforço para unir as 

histórias das classes ou sexos biológicos, e destas com a História em geral, permitiu o 

reconhecimento das mulheres como um grupo sócio-cultural, isto é, como um ser 

sexual, com o mesmo reconhecimento atribuído ao homem, permitindo a abertura de 

novas perspectivas de reflexão. A segunda realidade é a existência de uma pluralidade 

de histórias de mulheres; cada vivência feminina é única, as mulheres são um grupo 

heterogéneo36. Por consequência, a análise da mulher segundo um critério único de 

classe é falível. À luz destas duas reflexões, parece fundamental a orientação da 

investigação para a descoberta do leque de papéis e de simbolismos sexuais nas 

diferentes sociedades e períodos, bem como de uma percepção do seu sentido e do seu 

                                                            
33 Apud  Bock, 1989: 160. 
34 HARTMAN & BANNER (eds.), 19762; CAROLL (ed.), 1976; PERROT (ed.), 1984; BRIDHENTAL & KONNZ 

(eds.), 1987. 
35 Nos Estados Unidos: Feminist Studies, 1972; Frontiers e Signs: A Journal of Women in Culture and 
Society, ambas em 1975 ou ainda Journal of Women’s History, 1989. Em França: Pénelope. Pour 
l’histoire des femmes, 1979 e Clio. Histoire, femmes e sociétés, 1995. Em Italia: Memoria. Rivista di 
storia delle donne, 1981. Em Inglaterra: Gender and History, 1989 e Women’s History Review, 1992. Por 
fim em Espanha, Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 1994. 
36 O mesmo se pode considerar para os homens. 
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funcionamento numa perspectiva de manutenção ou alteração da ordem social. Estas 

realidades foram imprescindíveis para a criação do conceito de género que viria 

explicar, através de uma leitura, análise e escrita sexuada, não só feminista, a 

persistência de desigualdades entre mulheres/homens e também entre mulheres. 

Os agora denominados Women’s Studies integraram, nos meados da década de 

setenta, o conceito de género enquanto critério de análise científico37. É a primeira vez 

que se põem em evidência duas concepções bem distintas de um outro conceito: “sexo”. 

O “sexo” pode ser entendido como uma categoria biológica intrínseca que se define 

como imutável, ou como “género” enquanto categoria sócio-cultural, entendida como 

uma criação social, susceptível à transformação. A introdução da categoria de género 

obriga a examinar atentamente os métodos analíticos convencionais, a reflectir e a 

explicar como a mudança ocorre, a pensar nos processos e a questionar os 

procedimentos e as transformações. A aplicação da categoria analítica “género” aos 

significados da linguagem, na realidade social, cultural e histórica, proporciona uma 

percepção e estudo das ditas realidades. O estudo da linguagem, vista como elemento 

constitutivo das relações sociais, possibilita a verificação da organização social e da 

identidade dos sujeitos, construídas em relação a posições sexualmente definidas e 

estabelecidas segundo determinadas estratégias de poder. Em relação à mulher, trata-se 

de perceber como a sua identidade e o seu posicionamento social são estabelecidos e 

constantemente recriados e negociados, bem como de que modo são pré-definidas as 

suas actividades públicas e privadas. Em suma, tudo não passa de uma construção social 

das relações de poder entre e inter-sexos, em perpétuo reajustamento, ao serviço da 

ordem social e política até então patriarcal, o que é observável tanto no passado como 

no presente. 

Já nos anos oitenta é reconhecida a necessidade de contemplar a História em 

geral como a História dos sexos ou, como foi denominada, a História do Género. Do 

ponto de vista de uma concepção de género, a vida pública ou privada dos homens e das 

mulheres passa a ser entendida, respectivamente e numa visão não-universal, enquanto 

produto cultural e enquanto produto à margem da cultura. A História do Género já não 

indica uma ideia de marginalização das mulheres, típica dos estudos feministas, mas 

traz a ideia de complementaridade; uma história vai completando a outra história.  

                                                            
37 BOCK, 1989; LIGIA, 1992; POMATA, 1995; BANKS, 1999; SCOTT, 1999; PEROTIN-DUMON, 2001. 
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Nas duas últimas décadas do século XX, os Women’s Studies encontram-se em 

correspondência com a tendência emergente, pós-estruturalista, das Ciências Sociais e 

Humanas que concede aos actores sociais “voz” e “auto-consciência”, respeitando a sua 

própria identidade. A preocupação com a História do Género e com a História das 

Mulheres é uma das principais tendências de investigação em múltiplas áreas de 

investigação científica38, com um maior número de trabalhos desenvolvidos no domínio 

da historiografia39, nomeadamente do período Barroco40. Na Europa, valorizam-se as 

vivências quotidianas, a vida privada e a vida pública, a afectividade e a espiritualidade, 

aplicadas à História da Família. A partir destas são percepcionados os poderes informais 

e formais exercidos por mulheres, integrando-as não só na esfera privada mas também 

na esfera pública. Estamos na segunda fase de objectivos iniciais da História das 

Mulheres. Procura-se perceber as mulheres como agentes da história, nas suas 

resistências individuais ou colectivas, seus gestos e acções, assim como dar a conhecer a 

identidade feminina e suas capacidades de autonomia nos domínios mistos e 

exclusivamente femininos. É neste contexto de reflexão e pensamento que nascem, por 

exemplo, obras como L’Histoire des femmes en occident de Georges Duby e Michelle 

Perrot41, onde é reivindicada a legitimidade da escrita da História das Mulheres e 

realçada a importância das relações entre sexos em todas as suas dimensões. Alerta-se 

para o estudo conjunto com a História do masculino. Neste processo de evolução dos 

objectivos da História das Mulheres, observa-se uma diferenciação teórica e temática 

entre a Europa e os Estados Unidos. Neste último país, as investigações focam-se no 

critério igualdade/diferença e na articulação raça, classe social e gender em domínios 

como o colonialismo, a etnicidade, as práticas sexuais e a homossexualidade42.  

Finalmente, desde os finais do século XX, a História das Mulheres e a História 

do Género inscrevem-se numa tendência historiográfica mais ampla: os Cultural 

Studies, assim denominados nos Estados Unidos, ou História Social, entendida como 

história total e não como história de classe43. A História das relações de género 

                                                            
38 Criação em 1987 do Federation International For Research in Women’s History/Fédération 
Internationale pour la recherche en Histoire des femmes (I.F.R.W.H/F.I.R.H.F), cujas línguas oficiais são 
o inglês e o francês, promove a troca de informação, publicita e organiza conferências internacionais. 
39 LERNER, 1979 e 1997. 
40 HILL, 1994; CRAWFORD & GOWING, 1999; RAMON, 2001; RAVOUX-RALLO, 2001; BAUVALET-
BOUTOUYRIE, 2003. 
41 DUBY & PERROT, 20022a: I-17. 
42 BOXER, 1982. 
43 Ambas são, em certo sentido, História Social, mas o social não no sentido que lhe atribui a História 
Social de percepção da História da Sociedade, determinada por estratificação e estrutura de classe. 
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influenciou outros domínios para além da Historiografia, tais como a Musicologia, a 

Antropologia44, a Linguística45 e a Sociologia46. Por fim, os objectivos da investigação 

em História das Mulheres/ História das relações de género do século XXI são: (1) 

converter as mulheres em sujeitos da História narrada, tirando-as do esquecimento; (2) 

inventariar as fontes; e (3) reconstituir as vidas das mulheres em toda a sua diversidade 

e complexidade, mostrando a sua actuação enquanto participantes na História da 

Humanidade, e a sua reacção às circunstâncias que lhes foram impostas. Abrem-se 

novos caminhos para superar a crise dos métodos tradicionais. São desenvolvidas novas 

vias de recuperação e análise dos factos do passado, ocorre uma reorientação 

metodológica que afecta directamente a relação dos historiadores com os documentos e 

testemunhas, em especial no processo de escolha e interpretação47. Ao mesmo tempo, 

está hoje assente a necessidade de desenvolver um método de análise próprio ou de, 

pelo menos, utilizar e interligar algumas metodologias habituais, integrando--as sempre, 

contudo, numa ideia de género enquanto categoria. 

 

I.2 História das Mulheres e do Género: génese e evolução no plano nacional 

 

O interesse pela História das Mulheres despertou ainda antes do final do período 

político do Estado Novo, principalmente após o movimento estudantil de 1962 em 

Coimbra48 e devido à reacção a movimentos sociais e “feministas” tais como, entre 

outros, o de Maio de 1968, cujo impacto se fez sentir em Portugal em Abril de 1969, e 

que tiveram como resultante mais visível o acesso cada vez mais numeroso de mulheres 

ao ensino superior e ao mundo da investigação científica. A abertura política 

proporcionada pela revolução democrática de 25 de Abril de 1974 reflectiu-se nas 

Ciências Sociais, nas quais se verificou o desenvolvimento de novas áreas de 

investigação, nomeadamente no âmbito da Historiografia. É neste contexto que surge 

                                                                                                                                                                              
Relembramos que as mulheres não são uma classe social simplesmente porque não existe a ideia de 
homogeneidade. 
44 MACCORMACK & STRATHERN (eds.), 1998; ORTNER, 2001; HÉRITIER, 1998: I e 2004: II. 
45 DAVIS, 1976; CAMERON, 2002. 
46 MOI, 1991; BOURDIEU, 1998. 
47 Implica nomeadamente a impossibilidade de reduzir as vivências dos sujeitos aos discursos, que são 
uma construção da dominação masculina, sendo necessário um estudo das estratégias de dominação 
simbólica exercida sobre as mulheres e da forma como elas consentem ou contornam as representações 
dessa diferença. 
48 GOMES, 1987; AUGUSTO, 2000. 
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em Portugal a História das Mulheres enquanto área de investigação, tendo como 

objectivo pôr à luz as mulheres enquanto colectivo social participante do processo 

histórico e contrapor o protagonismo feminino ao masculino. À semelhança dos outros 

países onde se desenvolveram os Women’s Studies, encontramos em Portugal as 

mesmas problemáticas e dúvidas metodológicas no que concerne ao devir e à função de 

uma História das Mulheres Portuguesas. Os estudos sobre o período contemporâneo 

começam a incorporar as problemáticas feministas e de género. No entanto, os estudos 

consistem, na sua grande maioria, no necessário levantamento das fontes existentes, não 

tendo sido ainda realizado um esforço de teorização sobre metodologias e linhas de 

orientação49. 

No seu início nos anos setenta, a História das Mulheres é fortemente 

influenciada pela corrente francesa dos Annales de 1929 e pela “Nova História” de 

orientação antropológica, centrada na vida privada e quotidiana do feminino. Note-se a 

existência, antes dos anos setenta, de alguns trabalhos biográficos de teor histórico 

realizados sobre mulheres50, que se inscrevem na tradição da historiografia geral e que 

não foram redigidos visando uma História de Mulheres. No entanto, estas biografias 

sobre mulheres célebres constituem fontes relevantes para o entendimento da história da 

Historiografia portuguesa no tratamento da temática da mulher. Como afirma Maria 

Regina Tavares da Silva51, os primeiros trabalhos datam dos finais da década de 

sessenta — se não considerarmos o trabalho fantástico anterior da jornalista Maria 

Lamas52 — e foram realizados à margem das instituições universitárias, no âmbito da 

oposição anti-fascista ao regime político vigente; têm a finalidade de retirar da sombra, 

do esquecimento e da ignorância as mulheres que também fizeram a história de 

Portugal. Na fase inicial, as pesquisas centraram-se em duas principais orientações: a 

primeira via de reflexão focou-se nas origens da condição feminina; a segunda via 

estudou a pequena minoria de mulheres — rainhas, sufragistas, jornalistas, etc. — que, 

ao longo do tempo, conseguiram pôr em causa a ordem masculina da sociedade. 

Fundamentalmente, mais tarde, as investigações centraram-se na mulher contemporânea 

                                                            
49 Apesar da escassez de escritos e reflexões acerca da génese e do desenvolvimento dos Estudos sobre 
mulheres no caso português: SILVA. M. R, 1994; ALVIM, 2001; AMÂNCIO, 2008; VAQUINHAS, 1996, 2009a 
e 2009b. 
50 No segundo capítulo serão referenciados alguns escritos sobre mulheres, na área da historiografia, com 
um particular destaque para os existentes sobre as mulheres da família real. NORONHA, 1925; MENEZES, 
1933; LEITE, 1940; ROCHA, 1946; FARIA, 1964 & 1963. 
51 SILVA M.R, 1981: 37-51. 
52 LAMAS, 2002 [1950 data da 1ª edição]. 
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com investigações sobre o desemprego, a viuvez, a educação, o seu lugar social na 

sociedade, etc. Estes estudos foram incentivados nomeadamente pela Comissão da 

Condição Feminina, criada em 1977, cujo objectivo consistia no resgate da memória 

colectiva feminina e na publicação de obras referentes à condição e situação das 

mulheres em Portugal.  

Nos anos oitenta, desenvolveram-se os Estudos sobre mulheres enquanto área 

científica nas Universidades do país, com maior incidência nas Universidades de 

Coimbra e de Lisboa, tendo sido criados programas curriculares ao nível das 

licenciaturas e, mais tarde, dos mestrados; foram gradualmente organizados colóquios 

sobre a temática da mulher53. As investigações deste período concentraram-se nas 

mulheres anónimas. A História das Mulheres em Portugal, nessa altura, é tributária da 

História da Família, do alargamento das análises demográficas ao estudo dos papéis e 

dos espaços femininos no quadro da instituição familiar e da vida privada. Temáticas 

como a família, a condição jurídica e social da mulher, o trabalho, a educação e as 

intervenções femininas nos movimentos políticos e sociais são o centro da produção 

científica. O encontro da História das Mulheres com a nova História Social ocorre 

através dos estudos sobre as intervenções das mulheres nos movimentos políticos e 

sociais. Estas investigações multidisciplinares proporcionaram grandes aberturas 

temáticas e uma pluralidade de abordagens; imperava a consciência de não ser objectivo 

a escrita de uma História adicional à História tradicional. 

Apesar do rápido desenvolvimento dos estudos de mulheres, só nos anos 

noventa se reconheceu a necessidade da sua institucionalização como área científica e 

académica específica. Seguiu-se a total integração nos programas oficiais dos planos 

curriculares e o surgimento de publicações na maior parte das universidades públicas ou 

privadas. Três outros eventos de relevante importância ocorreram nesta mesma década. 

O primeiro foi a criação, em 1997, de uma comissão instaladora da Associação 

Portuguesa de Investigação em História das Mulheres (A.P.I.H.M) na Universidade 

Portucalense, que apoiasse e divulgasse a investigação histórica sobre as mulheres em 

Portugal. O segundo e o terceiro acontecimentos são o nascimento, em 1999, de duas 

revistas sobre as temáticas dos estudos de Mulheres, Estudos de Género e Estudos 
                                                            
53 Ver os dois volumes de A Mulher na sociedade portuguesa. Visão Histórica e Perspectivas Actuais, 
Actas do Colóquio 20 a 22 de Março de 1985; A Mulher e a Sociedade, Actas dos 3os Cursos 
Internacionais de Verão de Cascais 81 a 6 de Julho de 1996; A Mulher na História, Actas do Colóquio 
sobre a temática da Mulher 1999/2000; Em torno da História das Mulheres, Universidade Aberta - 
Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, 2002. 
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feministas: Ex Aequo54, criada pela Associação Portuguesa de Estudos sobre as 

Mulheres (APEM) e Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher, sobre a direcção de Zília 

Osório de Castro, revista criada no âmbito dum projecto de investigação sedeado no 

Instituto pluridisciplinar de História das Ideias na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, cujo conteúdo é mais centrado nas questões 

de História das Mulheres, sem limitações geográficas e temporais, visando a 

complementaridade e interacção com a História dos Homens55. 

 Se é certo que a História das Mulheres56 não conduziu a uma renovação da 

História de Portugal e que os estudos sobre mulheres encontram ainda no meio 

académico português algumas resistências e dificuldades (como, por exemplo, o parcial 

reconhecimento do género como questão social e como instrumento analítico), esta nova 

via académica de investigação e de reflexão sobre a temática da mulher e do feminino 

adquiriu uma importância cada vez mais relevante no panorama historiográfico 

português, proporcionando um avanço nas problemáticas e na compreensão dos 

fenómenos históricos. A investigação tem possibilitado o aumento da quantidade de 

informação disponível, a redescoberta das fontes históricas e a demonstração da 

potencialidade de uma documentação até à data pouco explorada57.  

 

I.3 Objectivos, fontes e metodologias  

 

Nos artigos e obras referentes ao desenvolvimento dos Women’s Studies na área 

da historiografia, encontramos, de forma muito marcada, reflexões diversificadas acerca 

da questão dos objectivos, da(s) metodologia(s) e do uso das fontes58. A principal 

dificuldade para a investigação sobre mulheres é a aparente exiguidade documental e a 

necessária dedução que deve ser realizada, a partir do silêncio das fontes, sobre as suas 

vivências e realidades, em obras que focam sobretudo o desempenho masculino. 

Revela-se necessário um investimento na reflexão acerca dos objectivos e dos 

instrumentos de trabalho, através de uma renovação das técnicas de investigação, que 

implica uma revalidação das metodologias e das fontes. Os objectivos foram acima 

                                                            
54 Site Revista Ex Aequo, Editora da revista: Afrontamento. 
55 CASTRO, 2000; CASTRO & ESTEVES, 2008. 
56 Maioritariamente os trabalhos centraram-se sobre as mulheres dos séculos XIX e XX. 
57 COVA, 2001; AMÂNCIO, 2008: 14-16. 
58 Além das fontes já mencionadas na primeira parte deste capítulo, ver PLAZA, 1993. 
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resumidos e são determinantes, de forma inequívoca, para a leitura das fontes e o 

estabelecimento das metodologias. Como em quaisquer estudos historiográficos, 

quando escrevemos histórias de mulheres é necessário ter determinado previamente as 

problemáticas para que as fontes comecem a adquirir significados. No entanto, como 

escolher e encarar fontes silenciosas ou escritas de um só ponto de vista? 

 

I.3.1 As fontes: 

 

Foi muito útil para o entendimento e a descodificação das fontes escritas 

consultadas a aplicação das orientações encontradas nos Estudos de Género ao nível 

linguístico. É necessário estar ciente que a maioria dos documentos, sobretudo no que é 

referente aos estudos historiográficos e à literatura, escritos pelo menos até à primeira 

metade do século XX, têm um carácter masculino, decorrente do facto de que os vários 

poderes (político, religioso, jurídico, etc.) estavam atribuídos aos homens. Encontramos 

nos arquivos tradicionais (fundos laicos ou religiosos) retratos do que seria relevante 

aos olhos dos homens, uma apreensão da realidade segundo as suas próprias concepções 

e visões; como resultante há uma tendência para deixar o feminino fora do relato. 

Devemos também ter presente que, até muito recentemente, muitos historiadores 

copiaram o silêncio dos arquivos analisados. É portanto imprescindível aplicar uma 

nova categoria de análise, a do género, a todas as fontes históricas; é necessário trazer 

um novo olhar e leitura críticas das fontes tradicionais da historiografia geral e aprender 

a ler no silêncio novos significados. 

Existem, no nosso entender, três princípios básicos a reter e que nos servem de 

garde-fou. O primeiro é a inexistência de fontes concretas e directas, distintas das fontes 

“sobre a realidade social no seu conjunto”, que nos permitam estudar o feminino de 

forma isolada; o segundo é o número diminuto de fontes existentes de origem 

intelectual feminina59; e para finalizar, qualquer fonte é uma testemunha subjectiva do 

passado, é o relato de um ponto de vista, por outras palavras, “todo documento es 

tendencioso si consideramos que lo escribió un ser humano con ideas e intereses 

                                                            
59 As fontes de mulheres que sobreviveram até nós, foram escritas segundo os cânones da sociedade e do 
tempo em que a sua autora vivia, muitas vezes numa atitude de aceitação da sua condição, mais raramente 
numa posição de desafio a ordem social e politica estabelecida. 
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concretos”60. No caso português, por exemplo, o conteúdo dos folhetos volantes61 da 

primeira metade do século XVIII sobre as mulheres, ou os sermões do século XVII62, 

são construções literárias que permitem divulgar uma certa concepção moral, social, 

religiosa e política da mulher da época, veiculando imagens desta que acabam por ser 

acreditadas e integradas na mentalidade do colectivo masculino e feminino. Contudo, os 

seus conteúdos de nenhum modo reflectiram a totalidade da realidade, apenas exprimem 

as ideias do seu autor, as quais são recebidas pelo seu leitor (o/a investigador/a), pessoa 

possuidora da sua própria cultura, educação, concepções e metodologias. É fundamental 

apresentar as fontes/testemunhas no seu contexto e significado histórico, tendo presente 

um conhecimento e noção objectivos do contexto no qual foram escritas. O segundo 

princípio fundamental é ter consciência dos vários níveis de leitura, de compreensão e 

interpretação das fontes escritas por um outro ser humano. Por fim, o último princípio 

recorda-nos do facto de que a documentação, de modo geral, não é um fim em si 

mesmo, mas um meio que utilizamos com maior ou menor acerto em função das nossas 

capacidades críticas. A nossa capacidade de ler entrelinhas o silenciado ou de interpretar 

a proibição como indicativo da prática — como por exemplo a promulgação de leis que 

proíbem a realização de um determinado acto por mulheres —, vai permitir que 

encontremos práticas reais “escondidas” e trazer à luz dados antes ignorados Para 

concluir, não existe nenhuma fonte da qual a História das Mulheres não se possa 

aproveitar: tudo deve ser valorizado, tudo pode ser relevante, desde que abordado com 

um olhar novo e muito atento. 

 

I.3.2 A(s) metodologia(s): 

 

Nos escritos especializados sobre mulheres produzidos nestas últimas décadas 

encontramos perspectivas e metodologias provenientes de diversas disciplinas, como a 

Historiografia, Antropologia, História das Mentalidades e das Ideias, História da 

Família, História da tradição oral, Psicologia, Sociologia, Linguística, etc., que se 

iluminam mutuamente. Mencione-se, como já referido, que não existe um 

enquadramento teórico e metodológico pré-definido, uma “receita” que possa ser 

                                                            
60 PLAZA, 1993: 12. 
61 FIGUEIREDO, 1979. 
62 FONSECA, 1986. 
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aplicada sistematicamente ao domínio de estudos das histórias de mulheres. Esses 

estudos requerem fundamentalmente uma grande capacidade de adaptação ao contexto. 

São estudos que necessitam de transversalidades e interdisciplinaridades, como o 

sublinha Maria Beatriz Nizza da Silva63. A metodologia científica para esta dissertação 

deve fundamentar-se principalmente nas metodologias existentes na Sociologia da 

Música, na Musicologia Histórica, na Historiografia, fazendo abstracção de uma parte 

dos antigos métodos de análise e interpretação para poder recriar novos espaços de 

significado, permitindo ainda a aplicação das orientações metodológicas dos Estudo das 

Mulheres nas suas aplicações literárias, históricas, sociológicas e musicológicas.  

Sendo a finalidade desta investigação a revelação científica da existência ou 

inexistência, no período compreendido entre o reinado de D. João IV e o de D. João V, 

de uma ligação entre a música praticada e as rainhas, princesas e infantas desse mesmo 

período, tal estudo necessita de um bom conhecimento do seu objecto e de toda a sua 

dimensão conceptual. É fundamental, num primeiro passo, como é exposto no capítulo 

seguinte, apreender a mulher do século XVII e da primeira metade do século XVIII — 

as suas realidades, vivências, quotidiano, mentalidade e concepções — em toda a sua 

dimensão contextual. São necessários os conhecimentos históricos, sociológicos e 

religiosos deste período. Estes últimos permitiram abordar e entender as mulheres de 

estatutos sociais mais elevados — como as mulheres da família real — comparando as 

vivências, as liberdades e os limites existentes entre e inter-género. Estes permitem 

delinear as vivências, as atitudes e as actividades do quotidiano, as possibilidades do 

exercício de poderes das rainhas e princesas portuguesas, com o objectivo de captar as 

suas participações formais ou informais na vida musical portuguesa deste período 

histórico. Deve obrigatoriamente ser realizado em conjunto uma observação e 

comparação com as práticas masculinas da família real. Em resumo, implica conhecer o 

visível e o invisível, a voz e o silêncio, descobrir o até então ignorado, mas nem por isso 

menos real. 

Por fim, e como última orientação para este trabalho, nunca a mulher deve ser 

retratada subjectivamente — como heroína ou vítima — ou colocada no século XXI. 

Quando se referencia o passado ou outras culturas, devemos tentar manter a 

objectividade, sem projectar os valores e ideais de hoje; tal conduziria a uma 

interpretação anacrónica, correndo-se o risco de não estabelecer “um verdadeiro 

                                                            
63 SILVA. M.B, 1999: 29-32. 
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diálogo” com as mulheres do passado. O objectivo é ser fiel às suas experiências 

concretas, com aceitação da parte do(a) investigador(a) da desilusão na pesquisa 

infrutífera de dados, que apoiem e fundamentem as problemáticas emitidas. 

 

I.4 Lugar dos Estudos sobre Mulheres nas Ciências Musicais  

 

Durante muito tempo o mundo musical foi uma prerrogativa masculina, como 

consequência da visão idealista da arte musical como racional e séria, embora o seu 

objecto estivesse relacionado com o feminino. Mas quais serão as razões para que a 

concepção da arte musical como criação puramente masculina tenha perdurado tanto 

tempo numa disciplina académica como as Ciências Musicais, e mais especificamente 

numa área cientifica de investigação como a Musicologia Histórica?  

A aceitação e o reconhecimento da validade da criação da Musicologia como 

disciplina académica e científica nos anos trinta do século XX não foi simples, devido à 

associação, nas mentalidades, da música com o feminino, caracterizado de irracional, 

emocional, sensual e frívolo, para além de uma associação a uma posição inferior e 

irrelevante enquanto área de investigação científica. Foi uma ideia presente muitas 

vezes no pensamento colectivo e nos meios académicos, contra a qual a então 

denominada Musicologia teve de lutar para conseguir alcançar o seu lugar, conduzindo 

portanto à marginalização do género na Musicologia, das experiências musicais das 

mulheres, quaisquer que fosse a sua natureza, perpetuando assim a tradição ocidental de 

exclusão das mulheres da arte musical. Era a política da “porta fechada”64. 

 A ausência das mulheres, salvo raras excepções, no mainstream convencional 

da historiografia musical e as suas razões, retomando uma ideia de Nicholas Cook no 

sétimo capítulo do seu Music, a very short introduction65, deve-se ao modo de narração 

da História mais do que à inexistência de actividades musicais entre as mulheres; 

simplesmente estas últimas não foram abrangidas pelas problemáticas levantadas pelos 

musicólogos. Assim, as investigações do passado prestaram pouca atenção à Sociologia 

da Música, reflectindo principalmente sobre análises formais e não sobre questões 

sensíveis à Humanidade. Muitas destas investigações basearam-se em fontes escritas 

                                                            
64 CUSICK, 20012: 472. 
65 COOK, 2000: 105. Ver também RIEGER, 1985:135-137. 
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(manuscritos, impressos, tratados, partituras, etc.), das quais poucas são referentes a 

mulheres e também poucas são de autoria “afirmada” de mulheres. De um modo geral, 

surgiram poucas edições de composições ou de tratados de mulheres até à segunda 

metade do século XX. E as que editaram, resistindo às pressões sociais, usaram um 

pseudónimo ou um nome emprestado masculino, como foi o caso, entre outros, de 

Fanny Hensel, irmã de Félix Mendelssohn. As investigações centraram-se também em 

domínios como o dos estilos musicais e formais, enfatizando determinadas épocas, 

obras e compositores, tendo como resultado a criação de cânones. Se observarmos as 

épocas abrangidas pelos cânones, marcadas por desenvolvimentos considerados 

relevantes para a arte musical, as mulheres eram excluídas das posições profissionais 

que os criaram. E mesmo quando algumas obras musicais da autoria de mulheres foram 

contempladas pelos críticos das suas épocas, foram desprezadas ou inferiorizadas, 

primeiramente porque a mulher era considerada biologicamente incapaz de um acto 

criativo à altura da capacidade do homem de criação de arte simbólica e social, plena de 

significado e transcendência. A mulher teria apenas capacidade para criar arte formal e 

carente de sentido, devido ao facto de estar amarrada ao âmbito do natural66. E em 

segundo lugar, a sua escrita da música era considerada como carente de virilidade 

quando comparada com a do homem. A posse de traços de virilidade numa obra musical 

de autoria feminina não era considerada conveniente. As investigações não tiveram 

também em consideração domínios como os da performance ou do ensino musical, nos 

quais as mulheres estão mais presentes e referenciadas, como por exemplo na 

transmissão da tradição musical oral, em que desempenham um papel fundamental. A 

oralidade como meio de transmissão de saber e meio educativo era de capital 

importância nas sociedades pós-industriais. A palavra falada era um modo básico da 

transmissão da cultura; a música era o modo privilegiado de ampliar a palavra através 

do canto. A cantilena ou as melodias de embalar podiam ter como finalidade aspectos 

puramente lúdicos ou sentido funcional (ensino de histórias, de valores, etc.) para 

facilitar determinados processos quotidianos. A concepção da música enquanto Arte 

masculina e as investigações e reflexões realizadas ao longo das épocas reproduziram 

                                                            
66 Olhando para outras artes, constata-se a mesma desconsideração pela criatividade feminina que a 
encontrada no domínio musical. Por exemplo, até ao início do século XX, artes como a escultura eram 
proibidas às mulheres. Na música, relembramos que as mulheres enquanto performers apenas na segunda 
metade do século XX, conseguiram ganhar lugares nas orquestras em outros naipes para além da harpa. 
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este esquema de valorização, desprezando as criações e práticas musicais das mulheres, 

na sua maioria transmitidas por via oral67. 

No entanto, como já referido, algumas obras musicais “femininas” e as suas 

compositoras foram aos poucos consideradas e integradas na História da Música. 

Também algumas cantoras o foram, dentro da lógica masculina, particularmente devido 

à entrada das mulheres nos teatros e nas óperas. Mas essas escassas e dispersas 

referências a mulheres68 são, tal como na História das Mulheres, provas da existência de 

uma história musical no feminino, diferente, mas não menos relevante. As produções e 

práticas musicais realizadas por mulheres desafiaram pela sua existência as normas 

sociais. As investigações sobre estas problemáticas são necessárias para uma visão e 

uma compreensão mais alargada do mundo musical. Como na História das Mulheres, as 

criações musicais femininas, bem como as mulheres “músicas” em si69, não podem ser 

tratadas no singular e nem constituem um grupo inferior ou culturalmente separável do 

outro grupo social dos músicos, no sentido geral, mesmo se o seu contributo é 

diferenciado e variável nas várias áreas da música ao longo do tempo70. 

Contudo, desde dos anos setenta71, e graças aos já referidos movimentos 

feministas e às novas vias de investigação dos Women’s Studies, os estudos 

musicológicos abrem-se ao mundo musical “feminino”, nomeadamente nas áreas da 

Sociologia da Música, da Etnomusicologia e da Musicologia Histórica. A denominada, 

pelos críticos e musicólogos de então, “Musicologia Feminista”72 desenvolve hoje 

investigações que proporcionam novas aberturas, novos objectivos e novas 

problemáticas que permitem um “olhar” diferente e complementar sobre o 

conhecimento já adquirido acerca da evolução do complexo fenómeno que representa a 

música. O primeiro objectivo é a investigação acerca da representação das mulheres e 

do feminino na música; é o estudo da revelação das construções de género, sexualidade 
                                                            
67 ARRIBAS, 1998. 
68 Como a de Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre referenciada no Le Parnasse François de Titon de 
Tillet ou ainda, no Musicalisches Lexicon de Gottfried Waltherin entre uma meia dúzia de referências a 
de, por exemplo, Barbara Strozzie; ambos publicados em 1732. 
69 A dificuldade na língua portuguesa é que a palavra músico remete-nos para uma designação masculina 
e a palavra música(s) (de músicos) nos remete automaticamente no nosso subconsciente para o objecto e 
não para a pessoa feminina; não existe um substantivo próprio para designar a mulher música, como por 
exemplo com a palavra musicienne em francês. 
70 SOLIE, 1995; KORSMEYER, 2004. 
71 Tal como nas outras áreas de investigação das Ciências Sociais e Humanas. 
72 É uma designação, a nosso ver, que no século XXI não faz muito sentido, sendo mais uma vez a criação 
de uma categorização, de uma exclusão, de uma diferenciação e de uma barreira. Já foi mais que 
comprovada, nestes últimos anos, a importância da complementaridade das experiências de ambos os 
sexos, que se iluminam reciprocamente. 
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e poder presentes tanto nos textos como nos discursos musicais. O segundo objectivo é 

o de retirar as mulheres “músicas” (compositoras, intérpretes, pedagogas, protagonistas) 

do obscurantismo, integrando-as na História da Música erudita ocidental. É de realçar a 

existência de uma diferenciação mais clara feita entre as vertentes Estudo de Género e 

Estudo da História das Mulheres nas investigações sobre mulheres e música, apesar de 

ambas terem o mesmo objecto de estudo, ao contrário do que ocorre em outros 

domínios de investigação. 

A Musicologia interessou-se pelos Estudos de Género73, seguindo as estratégias 

de investigação da área da Linguística, que procura os significados codificados da 

linguagem, considerada como agente de categorização da diferença sexual, de 

construção social e de expressão do poder. Sendo algo do conhecimento de todos, a 

linguagem é um meio privilegiado e eficaz para estabelecer comunicação e transmitir 

relações. Por seu lado, a música é vista como um meio de comunicação culturalmente 

privilegiado do ser humano. Para apoiar esta ideia, relembrando John Blacking no seu 

livro How Musical Is Man?, a presença de tanta música no mundo torna razoável a 

suposição de que a música, como a linguagem e possivelmente a religião, “is a species-

specific human trait, perhaps genetically inherited as well as socially acquired” 74. 

Investigações abordam a problemática de uma codificação sexuada da música, através 

da aplicação do conceito de Género75, manifestando-se através da desconstrução da 

linguagem musical teórica e analítica aplicada aos elementos constitutivos de uma obra 

musical: por exemplo, a estrutura da forma sonata, na qual o tema de abertura deve ter 

um “carácter masculino”, enérgico, determinado, heróico, enquanto que o tema 

subsidiário é “feminino”, flexível, considerado o “outro”; outro exemplo é a associação 

do cromatismo ao feminino e do diatonismo ao masculino, etc.76 É também estudada a 

linguagem musical como construção e representação simbólica, através de analogias, do 

ser feminino enquanto ideia abstracta (mulher associada a determinados instrumentos 

pelo timbre ou pela sua morfologia) e/ou a sua representação musical social enquanto 

personagem77. Poderemos relembrar o destino das grandes personagens femininas da 

tradição operática de Euridice do Orféo de Monteverdi até, por exemplo, Lulu de Alban 

Berg narradas, outrora e hoje em dia, por mulheres performers que são definidas e se 

                                                            
73 SHEPERD, 1990; CITRON, 1994; MCCLARY, 19964a; CUSIK, 1998 e 2001. 
74 BLACKING, 1973: 7. 
75 BEARD & GLOAG, 20085:68-70 
76 MCCLARY, 1996b. 
77 CLEMENT, 19952. 



 27

auto-definem através das suas personagens, segundo os códigos e os ideais sociais da 

sociedade patriarcal. 

Não é discutida aqui a validade dos objectivos e dos resultados dos estudos de 

género aplicados à música. Parte-se do princípio de que neste contexto, a história social, 

cultural e artística do barroco português, consideramos a construção de género (no 

sentido das relações entre os dois sexos e de uma construção social) como uma 

realidade sócio-política que deve ser considerada para perceber como as mulheres 

interagiram e se relacionaram com as suas situações sociais e o mundo musical. O que 

me conduz a uma segunda vertente, a da História das Mulheres/Género, aplicada ao 

domínio dos estudos sobre música. Procura-se definir uma historiografia musical 

também feminina seguindo os pressupostos desta última, na qual uma das prioridades é 

a criação de uma genealogia de mulheres e o estudo analítico da linguagem das suas 

obras. Estudo esse que se torna mais rico se for inserido em complementaridade com o 

mainstream convencional, ao invés de ser colocado em paralelo. Mais uma vez notamos 

a escassez ou a falta da representatividade das mulheres enquanto performers, 

compositoras, luthiers, mecenas, etc. Apenas as cantoras, regra geral, são citadas em 

determinadas épocas da História da Música ensinada hoje, em comparação com a 

multidão de nomes masculinos que nela se encontram, o que é paradoxal se tivermos em 

atenção ao facto de que conhecemos mulheres “músicas” desde a Antiguidade, como a 

já referida Safo de Lesbos. 

Durante as últimas três décadas muitos estudos sobre mulheres e música foram e 

estão a ser editados. Inseridos em obras gerais ou biográficas, existem investigações 

acerca da ligação das mulheres com certas instituições ou épocas em particular78, graças 

à obra de musicólogas como Jane Bowers e Judith Tick, que utilizaram a interrogação 

de John Blacking “How Musical Is Man?” para expor a problemática “How Musical is 

woman?”79. Não nos podemos esquecer também das pioneiras que deram ao estudo 

sobre mulheres na música o seu impulso inicial, como Ethel Smyth (1858-1944), 

Yvonne Rokseth (1890-1948), Marie Bobillier (Michel Brennet, pseudónimo) (1858-

1918), Sophie Drinker (1888-1967) e, obviamente, Ruth Crawford (1901-1953). Mais: a 

feminização de uma prática musical doméstica e os movimentos feministas do século 

XIX conduziram no século XX a uma entrada mais massiva das mulheres nos 

                                                            
78 BOWERS & TICK, 1987; TORRES (ed.) 19982; SADIE & SAMUEL, 1995; BALDAUF-BERDES, 19962; DOSS-
QUINBY & COL., 2001; LAUNAY, 2006. 
79 BOWERS & TICK, op.cit.: 13. 
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conservatórios e nos estabelecimentos de ensino superior enquanto alunas ou 

professoras. As mulheres performers tornaram-se profissionais, o que teve como 

consequência a mudança de uma prática musical feminina exclusivamente na esfera 

doméstica e privada para uma prática também na esfera pública. Todos estes 

fenómenos, bem como as investigações sobre as mulheres “músicas”, contribuíram e 

contribuem para o aparecimento, hoje, de mais ou menos novecentas mulheres 

compositoras, performers, pedagogas, musicólogas na historiografia musical geral, 

apesar das numerosas dificuldades. 

A nível metodológico, defende-se uma legitimidade teórica para um pensamento 

multivocal e interdisciplinar: legitimidade que significa dar a conhecer a relação da 

música, enquanto arte fruto da Humanidade, com a outra parte da Humanidade, a 

feminina, sem a conotação depreciativa atribuída até muito recentemente à capacidade 

criativa da mulher ou à importância da música na vida das mulheres, enquanto 

profissionais ou amadoras. Aplicando a História das Mulheres/Género e as suas 

metodologias à Musicologia Histórica, torna-se necessário procurar os factos e, 

portanto, os documentos escritos (cartas, partituras dedicadas ou encomendadas, jornais 

privados, artigos na impressa, decretos de chancelaria, etc.) que fundamentem e 

estabeleçam a existência de práticas musicais das mulheres em contexto diferente, ou 

não, do dos homens, o que a longo prazo pode trazer novas vias de percepção das 

histórias da música possíveis. Mas antes disso é necessário, para o caso português, 

tomar conhecimento da existência ou não de mulheres referenciadas na historiografia 

musical portuguesa. 

 

I.5 As Mulheres na História da Música Portuguesa 

 

Com a leitura de duas Histórias da Música Portuguesa80 foi realizado um 

primeiro levantamento que, tal como no caso das fontes analisadas, incorpora todos os 

nomes participativos na vida musical portuguesa, sejam eles nacionais ou estrangeiros. 

Os primeiros nomes citados são os das três irmãs Paquetas de origem italiana, os das 

três irmãs Rosa de Aguiar, cantoras (Cécilia Rosa, Isabel Ifigénia e Luísa Todi, a mais 

conhecida), e por fim o da cantora veneziana Anna Zamperini, todas pertencentes à 

                                                            
80 CASTRO & NERY, 1991; BRITO & CYMBRON, 1992. 
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segunda metade do século XVIII. Já no século XIX, temos menção a Angelina Catalini 

e, na transição para o século XX, encontramos a primeira referência a uma mulher 

instrumentista, Guilhermina Suggia. Na primeira metade do século XX encontram-se 

novas referências a nomes de mulheres ligadas à música: Maria Júdice da Costa, Regina 

Pacini, a pianista Maria Elvira Barroso e a directora de orquestra e compositora 

Francine Benoît. No período do Estado Novo surgem as cantoras Arminda Correia e 

Judite Lupi Freire, as pianistas Helena Moreira de Sá e Costa e Maria da Graça Amado 

da Cunha, Marie Antoinette Lévêque de Freitas Branco e Nella Maissa (nacionalizada 

portuguesa), a violinista Leonor Prado e a violoncelista Madalena Costa. Encontramos 

também compositoras da segunda metade do século passado: Maria de Lurdes Martins, 

Constança de Capdeville e Clotilde Rosa. É possível constatar de imediato a ausência de 

nomes femininos antes da segunda metade do século XVIII. Uma problemática 

interessante a aprofundar seria o impacto da religião católica na produção musical 

portuguesa, predominantemente religiosa até pelo menos à primeira metade do século 

XVIII, de onde são supostamente “excluídas” as mulheres81. Estão referenciadas nessas 

duas Histórias da Música 24 nomes de mulheres performers, compositoras e directoras 

de orquestra, sendo que a grande maioria pertence aos séculos XIX e XX (total de 17 

mulheres). Mas não se encontra nenhuma referência ao patrocinato musical das 

mulheres ao longo dos séculos, à importância que assumiram na divulgação de 

compositores e repertórios nacionais e internacionais, nenhuma menção a participações 

femininas mais indirectas, mas não menos importantes, para a História da música 

portuguesa. 

Como já foi mencionado, anteriormente foi realizado um levantamento 

sistemático de todas as referências a mulheres em três fontes secundárias: os dicionários 

sobre os músicos portugueses da autoria de Joaquim de Vasconcelos e de Ernesto 

Vieira, e os Subsídios para a História da Música em Portugal da autoria de Sousa 

Viterbo82, obra que se apresenta igualmente sob a forma de um dicionário, no qual o 

autor transcreve o levantamento que efectuou nos documentos das chancelarias 

portuguesas relativos aos assuntos musicais. Essas três fontes foram escritas num 

intervalo aproximado de trinta anos entre os finais do século XIX e a primeira metade 

do século XX. A tabela do Anexo I sintetiza o levantamento realizado, que consistiu 

                                                            
81 Acerca desta problemática veremos mais à frente que as investigações realizadas no domínio dos 
conventos femininos revelam a existência de uma actividade musical prática e composicional. 
82 VASCONCELOS, 1870; VIEIRA, 1900; VITERBO, 1932. 
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não só na anotação das entradas referentes a mulheres, independentemente das suas 

épocas, mas também na leitura sistemática das entradas referentes aos homens relativas 

principalmente aos séculos XVII e XVIII, de acordo com os objectivos desta 

investigação. Rapidamente nos demos conta de três realidades: há entradas que dizem 

respeito a mulheres, denominadas entradas directas (ED); entradas de mulheres que 

remetem para entradas de homens e entradas de homens em que se encontram dados 

acerca de mulheres, as quais foram referenciadas no levantamento como entradas 

indirectas (EI). 

Aos dados reunidos foi ainda acrescentado, nessa tabela do Anexo I, o resultado 

da análise de mais duas fontes secundárias que também foram objecto de levantamento, 

dando particular atenção aos séculos em consideração: as teses de doutoramento de 

Elisa Lessa, Mosteiros Beneditinos portugueses (séculos XVII a XIX): centros de ensino 

e prática musical, e de Adriano Latino, Instituições, Eventos e Músicos: uma 

abordagem à música em Portugal no século XVII,83 nesta última mais especificamente a 

parte do Apêndice 1 do segundo volume onde se encontram referenciadas mulheres 

“músicas” ligadas à vida religiosa. À luz deste novo levantamento foi possível 

acrescentar, aos dados já encontrados, mais 14 mulheres religiosas84 referenciadas como 

organistas, harpistas, cantoras-mor, cantoras, mestres de coro, mestres de canto ou 

mestres de capela. Encontramos também, para o século XVII, no Apêndice 1 da tese de 

doutoramento de Adriana Latino85, uma entrada não referente a uma freira e não 

directamente ligada à música, por se tratar de uma bailarina denominada Mariana da 

Fonseca, sobre a qual pouco se sabe, mas relevante devido aos contextos sócio-político 

e religioso em torno das mulheres bailarinas em Portugal, e importante a nosso ver para 

a própria história da dança em Portugal nesse período. Por fim, também foram incluídas 

nesta tabela do Anexo I as cinco entradas masculinas de violeiros (numeração romana 

entre parêntesis) que remetem para as fontes primárias encontradas nas Chancelarias do 

fundo da Casa das Rainhas do Arquivo da Torre do Tombo86. Foi encontrado um único 

caso de correspondência com uma fonte secundária, a da entrada para Domingos 

Rodrigues Galrão. 

                                                            
83 LESSA 1998; LATINO 2001. 
84 Esses dados já se encontram acrescentados na tabela em Anexo I. 
85 LATINO, op.cit.: II-Apêndice 1. 
86 A investigação no fundo da Casa das Rainhas será desenvolvida no terceiro capítulo desta dissertação. 
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Foram recenseadas 74 entradas, representando um total de 76 mulheres 

(contando com uma entrada referente às três irmãs “Paquetas”) para um período 

temporal entre o século XV e o século XIX, das quais 31 entradas (nomes em negrito) 

são relativas directamente ao período em estudo, ou seja, segunda metade do século 

XVII e primeira metade do século XVIII. Das 43 entradas de homens (numeração 

romana), relativas aos séculos XVI, XVII e XVIII87, 20 entradas (nomes sublinhados) 

com informações acerca de mulheres são relativas ao período em questão. 

A tabela seguinte exibe os resultados do levantamento de entradas relativas a 

mulheres em todos os séculos considerados88, com distinção entre as ligações directas à 

música (cantora, performer, etc.) e as ligações indirectas (patrocinato, mercês, etc.), e já 

evidenciando a categoria das freiras relatadas como “músicas” (todas elas em entradas 

directas nos dicionários consultados e nas duas outras fontes secundárias referidas). 

 

 

Numa primeira leitura, constatamos que o maior número de entradas referentes a 

mulheres implicadas directa ou indirectamente com a música provém do século XVII, 

com um total de 29 entradas, e para o século XVIII obtivemos um resultado de 15 

entradas, o que representa a existência de pelo menos 44 mulheres relacionadas com a 

música nestes dois períodos. Destas, 31 mulheres entram no nosso âmbito de 

investigação, um resultado surpreendente se tivermos em consideração dados 

sociológicos acerca da mentalidade da sociedade portuguesa relativamente à mulher e à 

                                                            
87 Foram deixadas de lado as entradas masculinas referentes a outros períodos que o em estudo. 
88 Sem distinção de delimitação temporal, nomeadamente no que diz respeito ao século XVII e XVIII. 

 Séc. XV Séc. XVI
Séc. 

XVII 
Séc. 

XVIII 
Séc. XIX s.d.  

Ligação 
directa 

 4 6 8 14  32

Freira  5 15 2  1 23

Ligação 
indirecta 

1 4 8 5 1  19

Total 1 13 29 15 15 1 74
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arte musical destes dois séculos. Facto precioso para nós é a presença destas mulheres 

em fontes secundárias como dicionários escritos no século passado. Estes dados 

confirmam a relevância de uma investigação sobre as mulheres, de um modo geral, e 

sobre as destes dois séculos em particular.   

 Ainda mais surpreendentes são as 32 entradas referentes a mulheres 

directamente ligadas à música, resultado ao qual podemos acrescentar as 23 freiras, 

todas directamente mencionadas por serem “músicas”, o que nos dá um total de 55 

mulheres praticando música em 74 referências. Retirando as mulheres ligadas a uma 

prática musical conventual, cujos resultados de resto confirmam os dados já conhecidos 

historicamente acerca da prática musical conventual e do seu desenvolvimento no 

século XVII89, constatamos a presença de 14 mulheres referidas como “músicas” 

práticas para os séculos XVII e XVIII (respectivamente 6 e 8 referências). Menos 

surpreendentes são as 14 entradas de mulheres ligadas à prática musical no século XIX, 

resultado de acordo com o que de um modo geral ocorria em toda a Europa, devido ao 

apogeu da ópera e ao desenvolvimento da prática musical feminina. As entradas 

referentes às mulheres em relação indirecta com a música são 19, com, mais uma vez, 

mais entradas relativas ao século XVII, num total de 8 entradas. Veremos mais à frente 

quem são essas mulheres. 

Relembramos que a ausência de resultados no que diz respeito a algumas 

entradas destas tabelas não significa que não existam referências. Esta ausência pode 

dever-se ao facto de não haver dados nas fontes consultadas ou, como no caso das 

freiras, não ter sido realizado um levantamento sistemático em todas as épocas fora do 

âmbito temporal deste trabalho, por se tratar de uma investigação de Mestrado em que 

foi dada prioridade aos dados relativos ao objecto de estudo determinado, as mulheres 

da família real. 

Na tabela seguinte procuramos identificar quais eram as práticas musicais 

(canto, prática instrumental, composição, mestre de música, etc.) exercidas pelas 32 

mulheres encontradas. Foi inserida uma categoria denominada de “actividade musical 

não definida”, devido às imprecisões nas fontes em estudo no que se refere à actividade 

musical praticada por algumas mulheres, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, como 

                                                            
89 Esta temática será abordada no segundo capítulo, embora o estudo da relação entre a música e prática 
conventual feminina não pertença ao âmbito desta investigação. Para mais informação ver, entre outros, 
VITERBO, 1892; LESSA, 1998. 
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por exemplo “grande música” ou “talento precoce nomeadamente na música”, etc. Estas 

informações imprecisas são naturalmente devidas à falta de clareza e de exactidão das 

fontes primárias. Foi realizada mais uma análise dos dados encontrados em todas as 

épocas já referidas, no entanto sem qualquer menção ao século XV, devido à falta de 

resultados. 

 

 

Dessas 32 mulheres, 19 eram cantoras, 6 instrumentistas, 1 compositora e 3 são 

referenciadas como tendo uma actividade musical não definida. A algumas mulheres é 

atribuída uma dupla actividade, o que não transparece nesta tabela, como é o caso de 

Felícia Lacombe Casella, cantora e instrumentista, Antónia Gertrudes Pusich, 

instrumentista e compositora, ou D. Luísa de Faria, referida enquanto instrumentista e 

“escritora de solfa”. 

Constata-se uma supremacia de referências a cantoras que vai aumentando com 

o passar dos séculos, principalmente após a segunda metade do século XVIII, no 

seguimento dos factos históricos relativamente à aceitação não linear das mulheres nos 

palcos e ao desenvolvimento do género operático. As referências a unicamente 6 

mulheres instrumentistas das quais 3 pertencem aos séculos XVII e XVIII 

(respectivamente 2 e 1) não são surpreendentes, tendo em conta a pouca relevância dada 

até agora pela musicologia histórica as mulheres não contempladas pelos documentos 

históricos escritos, como já referido anteriormente. 

 Séc. XVI Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX  

Cantoras 1 2 6 10 19 

Instrumentistas 1 2 1 3 6 

“Compositoras”    1 1 

Mestres de música 2    2 

Actividade musical não 
definida 

 2 1  3 
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No entanto, essas referências trazem à luz nomes e uma série de novas 

problemáticas: Como aprenderam a tocar? Onde e em que contexto praticavam as suas 

habilidades musicais? Seriam ou não casos isolados? Eram “músicas” de grande relevo 

por não terem sido silenciadas? Porque chegaram até nós? A curiosidade torna-se ainda 

mais viva quando observamos a presença de uma “música” portuguesa, D. Ana Maria 

de Andrade, na corte espanhola, ao serviço da rainha D. Isabel de Bourbon. Podemos 

avançar a hipótese de que provavelmente as instrumentistas referenciadas para o século 

XVII nunca tocaram enquanto profissionais e que as suas práticas musicais pertencem 

ao domínio privado, mas não deixa de ser relevante a sua presença em fontes 

conceituadas. São situações que, sem dúvida, merecem uma investigação futura. Estes 

argumentos reforçam a ideia da legitimidade de uma historiografia musical abrangendo 

todas as actividades musicais realizadas por mulheres, mesmo aquelas não profissionais. 

Isto sem mencionarmos o caso paradigmático, e já muito estudado, da única referência a 

uma instrumentista do século XVIII, que não é outra senão a Infanta de Portugal D. 

Maria Bárbara, futura rainha de Espanha. Esta foi voluntariamente recenseada como 

instrumentista, apesar de pertencer à família real e de nunca ter exercido o seu talento 

enquanto profissional devido ao seu estatuto social. É uma excepção notável a entrada 

directa de D. Maria Teresa Bárbara de Bragança, filha de D. João V, referenciada como 

“música” prática e compositora no dicionário de Ernesto Vieira, se tivermos em conta 

que nos dicionários lidos as entradas directas para os membros da família real são 

maioritariamente masculinas, como é o caso de D. João IV ou de D. João V, e as 

referências aos elementos femininos da casa real são normalmente feitas através ou das 

entradas reais masculinas, ou das entradas dos músicos (no sentido global) que tiveram 

alguma ligação com elas. Por exemplo, D. Luísa de Gusmão é referida através das 

entradas de D. João IV, de António Barbosa d’Almeida e de Domingos Valle90. 

A análise das entradas indirectas, num total de 19, revela que todas elas são 

referentes a mulheres da família real, com excepção de quatro entradas ligadas à prática 

musical e que dizem respeito à irmã de João Leal, de apelido desconhecido, Cosma 

Orfea, as “Paquetas” e a condessa de Serem, sendo que para esta última não é 

referenciada qualquer prática musical na entrada consultada. As mulheres da família 

real portuguesa presentes nessas três fontes secundárias compreendem um total de 16 

entradas (sendo D. Maria Bárbara, como já enunciado, um caso a parte) e encontram-se 

                                                            
90 Ver Anexo I. Tabela Geral. 
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apresentadas na tabela seguinte. Mencione-se que as rainhas e infantas portuguesas do 

século XVII91 são mais referenciadas que as de outras épocas. Relativamente ao século 

XVII temos quatro rainhas estrangeiras, duas infantas portuguesas e uma infanta 

portuguesa que se tornou rainha num outro país; já para o século XVIII são 

mencionadas duas rainhas estrangeiras, uma rainha portuguesa e uma infanta portuguesa 

que se tornou rainha num outro país. 

 

                                                            
91 Na segunda parte desta dissertação serão estudados em pormenor os séculos XVII e XVIII e os 
membros reais femininos da casa brigantina como objecto de estudo desta dissertação. 

Séc. XV Séc. XVI Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX 

Leonor de 
Lencastre 

Catarina de 
Áustria 

 

Joana de 
Áustria 

 

Leonor de 
Áustria 

 

D. Maria 

Isabel de Bourbon 

 

Catarina de 
Bragança 

 

Luísa de Gusmão 

 

Isabel Josefa de 
Bragança 

 

Maria Francisca 
Benedicta 

 

Maria Isabel de 
Neuburgo 

 

Maria Francisca de 
Sabóia 

 

Maria Ana de 
Áustria 

 

(Maria Barbara 
de Bragança 

ED) 

 

Mariana 
Victoria 

 

Maria I 

Maria II 

1 
Referência 

4 Referências 7 Referências 
3 (+1) 

Referências 
1 Referência 
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Este levantamento realizado em algumas fontes secundárias e primárias revelou-

se rico em informações, foi o “detonador” para um trabalho de investigação científica 

sobre a temática mulheres/música e o “motor” do surgimento das diversas 

problemáticas, enunciadas anteriormente, entre as quais a mais importante e 

fundamental é, a nosso ver, a necessidade de descobrir o porquê de tantas referências 

aos membros femininos da realeza, partindo do princípio de que o estatuto de uma 

rainha ou de uma infanta constituía uma barreira social para uma convivência prática 

com a música. 

 

À luz deste work in progress através das fontes enumeradas obtemos um total de 

96 referências a mulheres “músicas”92 ou relacionadas com a música. Seria necessário o 

levantamento de todas as fontes existentes, como os dicionários, as histórias da música e 

teses relevantes para as práticas musicais femininas, para obtermos um panorama mais 

fiel relativamente à presença e aos papéis das mulheres na historiografia musical 

portuguesa. No entanto, não foi possível realizar esta abordagem na presente 

dissertação. Antes de prosseguirmos para o capítulo centrado sobre a música e as 

mulheres da família real (rainhas, infantas e princesas) que viveram entre 1640 e 1754, é 

fundamental termos uma percepção da sociedade portuguesa do barroco e uma visão 

sobre a parte feminina dessa sociedade. Quais seriam os pensamentos e as mentalidades 

dos homens — e das próprias mulheres — a respeito das mulheres? Quais seriam os 

seus papéis nas sociedades seiscentistas e setecentistas? Existiria uma prática musical 

quotidiana por parte das mulheres? Que educação receberiam estas últimas? E seria a 

música uma das suas constituintes? 

 

                                                            
92 Tal como nas Histórias da Música ou nos dicionários sobre músicos são tidas em conta as “músicas” 
estrangeiras, como é o caso das irmãs “Paquetas” ou de Anna Zamperini. 
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CAPÍTULO II 

 

AS MULHERES NA SOCIEDADE BARROCA PORTUGUESA 

 

No âmbito desta dissertação não é possível apresentar exaustivamente todos os 

campos fundamentais de investigação (jurídico, literário, religioso, etc.) que permitem 

apreender as mulheres portuguesas do século XVII e da primeira metade do século 

XVIII em todas as suas dimensões contextuais, isto é, compreendendo a evolução das 

representações escritas que lhes eram contemporâneas. São esboçados, numa primeira 

parte, retratos hipotéticos das mulheres para um melhor entendimento dos seus papéis 

sociais, das suas realidades, vivências, quotidianos e mentalidades93, enquanto 

“actrizes94” da sociedade barroca portuguesa, através das seguintes problemáticas: 

Como eram as mulheres de então retratadas e quais eram as suas vozes na sociedade? 

Como eram definidos os seus papéis sociais? Quais eram as realidades, liberdades e 

limites vividos por elas? 

Os dados para esta reflexão foram obtidos, na sua grande maioria, a partir de 

fontes impressas indirectas, entenda-se relatos/escritos masculinos, cuja análise deve 

considerar a necessidade de aplicação da categoria analítica do género ao nível da 

linguagem literária utilizada nas fontes primárias e secundárias, tendo em vista uma 

melhor descodificação do seu verdadeiro sentido. Isto permitirá, em seguida, abordar 

questões sociais relativamente às mulheres da família real: estatutos, poderes, 

limitações, liberdades e, por fim, educação. 

Antes de prosseguir, convém mencionar que, em face da impossibilidade de 

analisar todas as fontes literárias relativas às mulheres no período barroco (escritas na 

época ou posteriormente), foi efectuado um levantamento, apresentado no Anexo II, que 

serviu de base para esta investigação. Realizado a partir do gigantesco trabalho de Maria 

Regina Tavares da Silva, A Mulher – Bibliografia Portuguesa Anotada Monografias, 

                                                            
93 São deixados de parte estudos sobre mulheres de estratos sociais mais baixos, concentrando mais a 
reflexão sobre as mulheres de estrato social mais alto, como a nobreza, e não entrando deliberadamente 
no campo da comparação com as mulheres de outros países da mesma época. Apenas será feita uma breve 
incursão na influência do Iluminismo em Portugal. DUBY & PERROT, 2002. 
94 No sentido de participantes activas da sociedade barroca portuguesa. 



 38

1518-199895, o levantamento bibliográfico centrou-se nas fontes primárias do século 

XVII (14 referências bibliográficas; 3 lidas) e da primeira metade do século XVIII (19 

referências; 8 lidas), bem como nas fontes secundárias (13 referências; 6 lidas) 

referentes às mulheres da família real96. É de notar a identificação de uma fonte escrita 

por uma mulher, Paula da Graça97, no século XVIII. A consulta de algumas fontes 

secundárias em paralelo permitiu o desenvolvimento de uma visão mais completa 

acerca dos conteúdos dos escritos existentes sobre as mulheres, tendo igualmente 

contribuído para entender e determinar as suas situações e posições na sociedade. As 

fontes não datadas foram deixadas de parte por uma questão de organização do tempo 

de pesquisa. Todas as obras consultadas estão marcadas com (*); as que não o foram 

estão também incluídas, podendo servir como base para futuras investigações. O 

levantamento enquadra-se nos limites temporais definidos para esta investigação: 

termina em 1754 e inicia-se não em 1640, mas sim no começo do século XVII, de modo 

a obter uma visão mais completa do feminino na sociedade barroca portuguesa. Os 

títulos e referências biográficas obtidos nas fontes primárias, principalmente dos 

editores, foram mantidos como no original, mas a palavra “Officina” foi modernizada. 

 

II.1 Visões e realidades das Mulheres na sociedade em estudo 

 

II.1.1 As Mulheres nas fontes escritas  

 

Para realizar investigação sobre histórias de mulheres em épocas recuadas é 

fundamental ter em conta fontes primárias, manuscritas e impressas, tais como escritos 

literários e discursos religiosos, médicos ou jurídicos, pelo facto de serem 

contemporâneos das mulheres em questão. Como sublinha Yvonne Knibiehler, apesar 

de serem indirectos e subjectivos, estes testemunhos comportam sempre uma certa 

dimensão de verdade: 

 
                                                            
95 SILVA, 1999. O excelente trabalho realizado por Maria Regina Tavares da Silva, com o seu 
levantamento exaustivo de fontes bibliográficas entre 1518 e 1998, permite ter uma noção da evolução da 
representação das mulheres na história das ideias em Portugal e representa um valioso ponto de partida 
para qualquer investigação sobre esta temática. 
96 As fontes relativas às rainhas e às infantas serão abordadas no segundo ponto desta parte. 
97 GRAÇA, 1741. 
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«La littérature a toujours beaucoup servi aux historiens, mais ils savent 
que le réel est donné à voir par l’écrivain à travers le prisme déformant 
de sa personnalité consciente et de son inconscient, que ce réel est 
encore gauchi par les lois du genre choisi : […] Cependant le texte n’est 
pas hors du tempos et de l’espace, il est nourri par la sève de réel, et 
révèle bien des états de conscience, bien des visions du monde. A plus 
forte raison le personnage de théâtre […]. Les types littéraires 
entretiennent avec le réel des rapports dialectiques: certains de leurs 
éléments sont «vrais», d’autres éminemment «vraisemblables». Le tout 
produit une image qui à son tour façonne le réel.»98 

 

Nos escritos literários do século XVII e da primeira metade do século XVIII 

(livros, livros de conselhos, cartas, discursos, folhetos volantes, libretos do teatro de 

cordel99, etc.), a mulher é descrita como uma figura ambiciosa, vaidosa, sensual, 

maldizente, caprichosa e fonte de perdição100. Nos discursos normativos e moralistas 

cristãos, tais como os sermões101 (herdeiros do pensamento clássico e judaico), são 

sempre promulgadas duas grandes exigências de comportamento para as mulheres: a 

proibição de convívio com homens e a necessidade absoluta de clausura feminina para 

possibilitar essa mesma segregação. Mas qual a razão para a separação entre mulheres e 

homens? Devido ao mistério da sua sexualidade, o que constitui uma herança do 

pensamento grego, a mulher é definida ao longo da história do cristianismo de um modo 

controverso e assente em dois arquétipos102, também presentes nas artes visuais: de um 

lado o da Virgem Maria (mulher ideal, assexuada, passiva, silenciosa, obediente, 

conformada, trabalhadora e mãe modesta); e, em oposição, o de Eva (mulher má, 

irresponsável, frívola, vaidosa, erótica e inconstante, responsável pelo pecado original). 

A mulher é mais associada à Virgem Maria ou a Eva de acordo com os períodos 

históricos. No século XVII, a mensagem dirigida aos homens é a imagem da mulher 

encarada como ser profundamente mau e perigoso para ela própria e para os outros, com 

incapacidades físicas e intelectuais. Isto advinha do facto de a mulher ser concebida 

como um ser inegavelmente inferior, uma mensagem que era dirigida a ambos os 

sexos103. Por fim, os discursos dos teólogos, médicos e juristas, desde a Alta Idade 

Média, definem o ser feminino como um ser inferior, preso à imbecillitas da sua 
                                                            
98 KNIBIEHLER, 1983: 11. 
99 O teatro de cordel mantém uma relação dependente e dialéctica com a sociedade, é o seu espelho. 
Retrata e influencia as práticas sociais, dependendo do gosto do público. Acerca do teatro de cordel, 
GARCIA DE ENTERRIA, 1973. 
100 VELOSO, 1986: 251-270; ALVIM, 1986: 271-288. 
101 FONSECA, 1986; FRANCO & VIEIRA, 2008. 
102 GAY, 1982; HATERLY, 1997. 
103 DELUMEAU, 1978. 
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natureza corrompida. Se uma mulher se distinguia pela sua capacidade intelectual, 

considerava-se que a sua alma era a de um varão, que se apresentava num corpo de 

mulher. A Lei Portuguesa, apoiando-se expressamente na noção de incapacidade do 

entendimento feminino, retirou direitos às mulheres e submeteu-as ao poder de 

outrem104, isto é, a um poder masculino (pai, marido ou irmão). A incapacidade de se 

governar por si própria justificava a dominação que lhe era imposta. Em resumo, a 

religião predicava a necessidade de uma constante vigilância da mulher enquanto ser 

inferior e vil, ideia reforçada pela sociedade patriarcal através de leis que submetiam as 

vidas das mulheres às autoridades masculinas, para além da recomendação da vida em 

clausura e entre género. Na primeira metade do século XVIII verificaram-se as 

primeiras atitudes de revolta e algumas contestações escritas, como a de Paula da 

Graça105: indignada face à situação deplorável das mulheres casadas e revoltada com a 

propaganda dos defeitos das mulheres, esta autora afirmava que a superioridade 

masculina era decorrente de uma vontade de Deus e não da inferioridade das mulheres. 

Mas, na sua grande maioria, as mulheres continuam a aceitar e a divulgar os valores 

tradicionais; a Virgem Maria continua a representar a mulher ideal (submissa, modesta, 

silenciosa, pacífica, temerosa). A segunda metade do século referido pode ser 

considerada uma época de crise e de mudança, embora lenta, no que se refere à 

sociabilidade e à definição dos espaços e papéis femininos, no contexto da invasão do 

espírito das Luzes em Portugal. 

 

II.1.2 Retratos possíveis de quotidianos e convivências no feminino 

 

Na mentalidade da época, as mulheres eram confinadas a dois espaços, ambos 

claustrais: a casa familiar ou o convento106. Ambos exigem os mesmos papéis sociais da 

parte das mulheres: dedicação exclusiva ao esposo (divino ou terreno), a quem se 

entrega totalmente a vontade própria e a quem se dedicam todos os anseios107. Em 

ambos se exige o silêncio, a austeridade, o trabalho, a dedicação, e só estes 

comportamentos podem fornecer às mulheres uma justificação existencial. A mulher 

que desafiasse a autoridade masculina e as normas da sociedade perdia 
                                                            
104 ANDRADE, 1986; LOPES, 1989: 19-21. 
105 GRAÇA, 1741. 
106 CAEIRO, 2000. 
107

 MELO, 1983; CASTELO-BRANCO, 1750. 
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irremediavelmente a estima familiar e social. Nos conventos, nas primeiras décadas do 

século XVII, a mulher freira era considerada como um ente misterioso e inacessível, 

alvo de desejos da parte de muitos nobres e reis108. Paradoxalmente, devido ao lugar de 

ocorrência, o convívio entre os dois sexos inicia-se nos conventos, o que contrasta com 

a vivência em enclausuramento dentro de casa das mulheres casadas, viúvas ou 

solteiras. Organizam-se, para além das festas religiosas, divertimentos profanos como 

manifestações poéticas, musicais e sobretudo teatrais. Tornou-se de tal modo prática 

corrente que, em muitos conventos, até nos mais pobres, são editadas cláusulas de 

proibição de tais divertimentos. Assim, nas Constituições e leis por que se hão de 

governar as Religiosas do convento de SS. Sacramento de Lisboa, é possível ler a 

seguinte cláusula: 

 

«Mandamos, em virtude da santa obediência e privação do seu Oficio, à 
Madre Abadessa. Que não permita às suas Súbditas nenhum género de 
Entremez, Comedia, Baile, ou qualquer outra semelhante representação; 
e às Religiosas se manda com o mesmo preceito não entrem em 
semelhantes divertimentos, tão alheios da virtude e perfeição Cristã.»109 

 

Outro facto relevante, mas contraditório com as interdições da época, é a mais-valia que 

representa a educação musical para a entrada num convento, o que explica as práticas 

artísticas e musicais de muitas freiras. A título de exemplo, cite-se a transcrição de 

Sousa Viterbo de uma carta de recomendação do Arcebispo de Lisboa para a prioresa de 

Chelas acerca das duas filhas do seu tesoureiro. Infelizmente a carta não é datada, mas 

Sousa Viterbo atribui-a ao último quartel do século XVI: 

 

«Snr.a – […] o meu tesoureiro desejoso de duas filhas […], me pedi que 
escrevesse a V.M. lhas aceitasse com dote de mil cruzados a duzentos 
mil reis cada uma, […]. E quanto às partes que tem para as religiosas são 
ser uma de idade de vinte e quatro anos que tange bem harpa, a outra é de 
treze anos e tange tecla e canta. […].110» 

 

Pode-se concluir, nesta primeira fase, que ocorriam práticas musicais nos 

conventos, para além das práticas ligadas ao culto religioso, e que as mulheres 

destinadas aos conventos recebiam uma educação musical, disponibilizada inicialmente, 

                                                            
108 O rei mais conhecido por estes “escândalos” foi D. João V. 
109 Apud VITERBO, 1892: 187. 
110 Apud, Ibidem: 191. 
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em alguns casos, pela autoridade masculina familiar, e continuada ou iniciada na própria 

instituição religiosa. Por fim, o público das freiras “artistas” era constituído por homens 

de alto estatuto social que apreciavam as capacidades de performance e criação artística 

dessas mulheres, o que está em contradição com os discursos recorrentes acerca das 

incapacidades intelectuais e criativas dessas últimas. O convento transformou-se no 

primeiro lugar de encontros sociais entre mulheres e homens, muito antes da própria 

corte real, desafiando as proibições religiosas, políticas e sociais de clausura das 

mulheres. Segundo Maria Antónia Lopes: «A partir do terceiro quartel do século a 

situação modifica-se. As mulheres do exterior conseguem, cada vez em maior número, 

conquistar o direito à sociabilidade heterossexual e a freira, a pouco e pouco, deixa de 

suscitar interesse111.» Por outras palavras, de modo mais evidente no século XVIII, uma 

parte da sociedade portuguesa ansiava por uma sociabilidade entre os dois sexos e 

confrontava-se com a parte mais conservadora. As mulheres, fora da vida monástica, 

acabavam por viver em maior clausura, e demoraram mais tempo para se libertar e 

ganhar direito à sociabilidade entre sexos. 

Como já foi referido, o enclausuramento exigido pelas tradições é parte do 

quotidiano da mulher casada, viúva ou solteira. Essa realidade é mais vivida pelas 

mulheres da nobreza e da realeza do que pelas mulheres do povo, cujos trabalhos são, 

por exemplo, nos campos ou nas cidades, fundamentais para a economia familiar112. A 

clausura aplica-se no próprio interior da casa: a mulher retira-se para outras salas 

quando são recebidas visitas; é segregada de todos os convívios e divertimentos sociais, 

facto ainda constatado na primeira metade do século XVIII113. Veja-se o testemunho de 

Charles Frédéric Marveilleux [? -1741] a propósito de um convívio em que se realizou 

uma dança:  

 

«[…] os homens estão numa sala e as senhoras noutras e como ambos os 
sexos são muito dados à dança, as senhoras dançam umas com as outras 
na sua sala e os homens uns com os outros na sala contígua […].114» 

 

                                                            
111 LOPES, 1989: 60. 
112

 CAEIRO, 2000:192; HUFTON, 2002. 
113 Ver, entre outros, Description de la ville de Lisbonne (1730) por um estrangeiro que terá vindo a 
Lisboa antes de 1728, testemunho que deve ser lido com reservas devido ao facto de Portugal ser 
considerado pelos outros países como um país bárbaro e exótico in SANTOS, 1981; Ver também CHAVES, 
1983: 35-128. 
114 MARVEILLEUX, Mémoires instructifs pour un voyageur dans les divers états de l’Europe, 1738 Apud, 
CHAVES, op. cit.: 182-183. 
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De casa, as mulheres da nobreza só saíam para ir à igreja ao domingo115, para as 

idas ao Paço por forma a cumprir o serviço junto da Rainha ou das Infantas, ou para 

algumas visitas a conhecidas, sempre acompanhadas de outras donas. Os seus dias eram 

ocupados também na manutenção da sua casa, na educação dos filhos mais novos e em 

longas horas a rezar, nos dias de semana, nos seus oratórios privados. A igreja é um dos 

raros espaços públicos onde os dois sexos se encontram presencialmente ao Domingo. 

Mas em 1743 é tomada a medida de um reforço da segregação dentro do espaço da 

igreja: «Em Lisboa, […], são levantadas em todas as igrejas grades de madeira de forma 

a impedir o contacto entre os dois sexos116.» Se houve necessidade de uma separação 

física entre ambos os sexos, é porque anteriormente existiam, dentro do local sagrado, 

possibilidades de convívio muito “aproximado” entre homens e mulheres, o que não 

podia ser tolerado pelos cânones religiosos e morais, nem pela Sociedade, devido as 

algumas consequências sociais indesejadas. E se as mulheres podiam assistir a festas 

religiosas, em 1741 é proibida a sua participação em procissões quando nelas se 

integram “enfeitadas”, visto que as demonstrações de “vaidade” feminina não eram 

toleradas. Estava em causa uma emancipação do visual das mulheres que entendemos 

ser resultante da breve luta vitoriosa de D. Catarina de Bragança, Rainha de Inglaterra, e 

de algumas damas do paço contra o rei D. Pedro II para impor a moda francesa na corte, 

cujos visuais eram considerados mais provocadores que os dos vestidos portugueses. 

Ainda em 1743 é decretada a excomunhão para as mulheres que querem, como era 

tradição desde há muito, viver a noite de Quinta-feira Santa passeando de igreja em 

igreja em total liberdade. Para assistir aos divertimentos públicos, representações de 

comédias, touradas e bailes, deveriam sempre pedir a autorização do chefe de família117 

e ter acompanhamento. Até nas festas do ciclo da vida, como os banquetes de 

casamentos, baptizados, aniversários e as festas do patronímico, os homens e as 

mulheres comiam em mesas separadas. Esse hábito de segregação está ainda muito vivo 

nas mentalidades da primeira metade do século XVIII, mesmo após D. João V ter 

tentado uma liberalização do convívio entre homens e mulheres, nomeadamente durante 

os serões realizados nos apartamentos da sua esposa, a Rainha D. Maria Ana de 

                                                            
115 Era aconselhado que a mulher ouvisse diariamente a missa em casa no seu oratório. 
116 DANTAS, 1917: 53. 
117 SAUSSURE, 1909. 
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Áustria118, e apesar de algumas vozes se começarem a levantar a favor do fim dessa 

separação dos sexos, como é referido pelo autor Rui Bebiano: 

 

«[…] há grandes disputas entre os cavalheiros sobre a constituição da 
nova corte; porque uns querem que as senhoras se deixem ver e venham 
conversa com eles nas ante-câmaras; que joguem e bailem sem distinção 
de sexo e de idade; outros pelo contrário pregam retiro, silêncio e recato 
[…].119» 

 

De modo geral, as mulheres da sociedade barroca portuguesa eram mantidas na 

maior ignorância, educadas e “bombardeadas” pelas ideias de incapacidade e de 

inferioridade, vivendo num estado permanente de culpabilização e na ideia de inaptidão 

em relação ao saber, ao juízo de valor e ao raciocínio. Essas ideias veiculadas 

constantemente pela sociedade eram aceites, e até mesmo muitas das vezes veiculadas 

pelas próprias mulheres. Quando não era o caso, para escaparem à condição de esposa 

térrea infeliz ou de jovem solteira reclusa em casa, as mulheres apenas tinham como 

refúgio a condição de esposa espiritual num convento. Raras foram as mulheres que 

conheceram outros destinos, no entanto existem algumas mulheres, tais como Maria de 

Guadalupe120 no século XVII, ou D. Leonor Marquesa de Távora121, no século seguinte. 

Como podiam, com estas condicionantes, ter discernimento para contestar as suas 

situações sociais e familiares, para ser algo mais do que boa esposa e mãe? A maioria 

dos pensamentos de mulheres que chegou até nós é de freiras, «cuja educação e vida 

eram totalmente enquadradas pelo pensamento da Igreja122», e os seus escritos acerca 

das mulheres seguem os argumentos tradicionais e maioritários do sexo masculino e da 

sociedade patriarcal. 

Nos finais da primeira metade do século XVIII iniciou-se, em Portugal, uma 

mudança dos comportamentos relativamente às mulheres. As novas tendências de 

relacionamento social que permitiam o convívio entre os dois sexos ganharam 

gradualmente uma maior aceitação, à imagem do que se praticava nos conventos. E 

como já foi referenciado, em face da nova emancipação e ousadia femininas123, a 

                                                            
118 Assunto que será mais desenvolvido na segunda parte desta dissertação. 
119 BEBIANO, 1987: 105. 
120 NATÁRIO, 2008a: 198-206; 2008b: 6-15. 
121 NATÁRIO, 2008b: 6-15. 
122 LOPES, 1989: 26-27. 
123 A nosso ver são já primícias dos movimentos femininos massivos que a partir do século XIX 
sacudiram a sociedade ocidental. 
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sociedade, através dos seus escritos e discursos (nomeadamente sermões, restrições e 

folhetos volantes), tenta travar as novas visibilidades e vozes femininas que emergem 

no final da sociedade barroca. Esta conquista provocou transformações no quotidiano, 

nos espaços femininos e masculinos, nas relações de poder estabelecidas, bem como na 

imagem da sociedade e dos papéis sociais dos dois sexos predefinidos até então. Papéis 

sociais que, no caso das mulheres, foram diferentes consoante o grupo social em que se 

inseriam e o estado civil de cada uma. Essa lenta abertura social não se aplicou às 

jovens mulheres solteiras que permaneciam em reclusão, e cujo quotidiano, no caso das 

mulheres da aristocracia, se restringia a lições de línguas, música e dança 

(conhecimentos que raramente podiam aplicar), bem como às visitas das mães. Mas, a 

propósito, quais eram os conteúdos da educação feminina? 

 

II.1.3 Educação feminina 

 

A educação feminina é codificada, tal como o são os deveres e os direitos das 

mulheres, após o século XVI e o advento da corrente humanista que reconhece as suas 

capacidades intelectuais e admite a necessidade da sua educação para o bem da 

comunidade (família). No século XVII, século da razão e da regra, e no século XVIII, o 

do Iluminismo, o debate em torno da legitimidade de uma educação das mulheres 

continua a ter os seus adeptos contra e a favor. Não podendo retraçar aqui a história da 

educação feminina na Europa e em Portugal, limitamo-nos a dar uma visão do ensino 

dispensado124 às raparigas portuguesas deste período histórico. 

Em Portugal, a educação das jovens raparigas, no século XVII, realizava-se 

maioritariamente em casa, e era ministrada pelas outras mulheres da família (no sentido 

alargado do termo), o que contrastava com os jovens rapazes, que recebiam uma 

educação fora de casa, ou em casa através de um mestre. Quando a rapariga crescia 

continuava a sua aprendizagem em casa ou num convento. O ensino era constituído 

pelas principais tarefas domésticas próprias da condição de mulher, tais como bordar, 

dirigir uma casa e ser uma boa mulher cristã. Não recebiam nenhuma outra educação 

para além da aprendizagem doméstica e cristã. No final do século XVII, e sobretudo no 

século XVIII, como em todo o resto da Europa, ocorreu um debate acerca da 

                                                            
124 BRAGA, 2005: 135-163. 
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importância do acesso à educação e à cultura por parte das mulheres. Alguns autores 

portugueses seguem escritores influentes como François de Salignac de La Mothe 

Fénelon, autor de De l’Éducation des filles125, que defende uma educação ao serviço da 

economia doméstica e da criação dos filhos, limita o ensino da música e da pintura, e 

considera as línguas perniciosas. Ou seja, defende para as mulheres uma educação 

controlada e com fins práticos. Outros autores são mais conservadores no seu 

pensamento, como é o caso de Francisco Xavier de Oliveira (o Cavaleiro de Oliveira), 

que considera a cultura inútil para uma mulher:  

 

«Uma mulher douta, a pontos de vencer em controvérsia um sábio da 
Grécia é – permita-se-me a comparação – como um bonito e destro 
cavalo de circo ou uma bela e rica arma. A arma tem maravilhosos 
lavrados, singulares e finas peças de serralharia; é um primor. Mas 
porque assim seja, rara e preciosa, terá ganho em utilidade? De certo que 
não. É agradável de ver; dá orgulho mostrá-lo; mas não acode à ideia de 
ninguém que tenha outra serventia que estar desuso numa panóplia. 
Numa palavra, nem presta para a guerra nem para a caça. Ora não se 
pode dizer o mesmo dum cavalo de circo e duma mulher douta?126» 

 

Em oposição, encontramos autores como Duarte Nunes de Leão127, no século XVII, ou 

Luís António de Verney128, no século seguinte, que defendem a educação das mulheres. 

Para este último, o ensino feminino deveria ser composto por quatro tipos de estudos: 

(1) os conhecimentos básicos: doutrina, leitura e escrita da língua portuguesa, gramática 

portuguesa e aritmética; (2) os conhecimentos complementares: geografia, história 

sagrada, história universal, história de Portugal e castelhano; (3) os conhecimentos 

especializados: no âmbito da economia doméstica e dos lavores femininos, para uso e 

para esmola; e por fim (4) os conhecimentos considerados adequados para o futuro da 

mulher e que estavam de acordo com o estatuto social da sua família (as matérias seriam 

canto, dança, música e latim). Admite-se com algumas reservas o ensino do canto e da 

prática instrumental para uso privado; o ensino da dança e o do latim devem ser 

reservados principalmente para as jovens mulheres destinadas à vida conventual. 

A maioria dos escritos sobre este assunto concordam em conceder às mulheres o 

acesso a determinados conhecimentos considerados úteis para poder ajudar e 

                                                            
125 FENELON, 1696. 
126 OLIVEIRA, 1922, [1741]: vol. I – 147. 
127 LEÃO, 1610a, b, c. 
128 VERNEY, 1746. 
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acompanhar o marido na direcção da casa, alegando que demasiados conhecimentos 

tornar-se-ão perigosos e inúteis para as mulheres129. Tais convicções inserem-se na linha 

de pensamento segundo a qual a instrução deve ser distinta consoante o grupo social e o 

género, e dada conforme as funções sociais a desempenhar. A ignorância feminina é 

resultado do contexto de ausência de convívio e instrução em que a mulher crescia. As 

opiniões minoritárias a favor de uma educação mais completa alteraram muito pouco a 

imagem e as condições de vida da mulher. De facto, nem na segunda metade do século 

XVIII a reforma Pombalina e a recepção do Iluminismo iriam permitir uma maior 

igualdade social e política para as mulheres. 

Para concluir, apesar de ultrapassar o âmbito temporal desta dissertação, o 

Iluminismo130 promoveu o optimismo e a confiança na natureza humana; proclamou o 

valor da vida, o poder da razão, o “progresso”, a nova dignidade do homem e o valor do 

seu espírito; e abriu brechas no pensamento tradicional acerca das mulheres. As 

ideologias do Iluminismo impulsionaram a sociabilidade entre os dois sexos no espaço 

doméstico131. Verificou-se, com efeito, que as mulheres se tornaram gradualmente 

participantes activas e algumas até conseguiram impor-se132. Uma das maiores 

transformações que as mulheres iriam imprimir em si próprias, e que começou a 

germinar, na nossa perspectiva, já na primeira metade do século XVIII, foi ao nível da 

educação. Para manterem e abrilhantarem uma assembleia que obrigatoriamente incluía 

a arte da conversa, a música vocal e instrumental, a poesia e a dança, era necessária uma 

preparação que se alcançava com uma longa aprendizagem. Se existem tantas denúncias 

e queixas acerca dos comportamentos pouco “sociais” dos elementos femininos da 

sociedade portuguesa, é porque na realidade as mulheres já reivindicavam e praticavam 

certas liberdades que não lhes eram permitidas anteriormente pela sociedade. Daí advém 

a acentuação da promulgação de restrições em relação às mulheres e o reforço das 

mensagens de propaganda acerca das filhas de Eva, como se a sociedade portuguesa 

tentasse travar a lenta emancipação das suas mulheres. 

                                                            
129 A título de curiosidade, só em 1782 se instala em Portugal o primeiro colégio para educar meninas, no 
convento da Visitação. 
130 A sua recepção ocorre em Portugal apenas na segunda metade do século XVIII. 
131 O homem esclarecido tem prazer em conviver, acredita na utilidade do convívio, da comunicação, da 
discussão e da crítica recíproca, entre ambos os sexos. Relembramos que os grandes salões literários, por 
exemplo em França, eram organizados por mulheres, como o de Mme d’ Épinay ou de Mme Necker. 
132 Na Gazeta de Lisboa de 27 de Janeiro de 1724, n.º 4, p. 31, encontramos a notícia seguinte acerca de 
D. Isabel de Castro, Condessa de Assumar: «dotada de todas as virtudes, que podem constituir huma 
Matrona, com grande noticia das sciencias, artes e línguas.» 
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II.2 As mulheres da família real 

 

Num plano internacional, europeu e norte-americano, investigações recentes133 

têm vindo a ressaltar, nos diversos períodos históricos, determinadas elementos 

femininos das casas reais e aristocráticas, valorizando as suas vivências quotidianas, 

privadas e públicas, a esfera familiar na qual evoluíam, colocando-as nas suas realidades 

sociais, analisando as formas de exercício de poder formal e informal familiar e sócio-

político praticado por elas. Em Portugal, desde do século XVIII134, encontram-se 

algumas obras dedicadas a elementos femininos da casa real portuguesa. No século XIX 

foram editadas algumas obras gerais sobre as rainhas do reino de Portugal, ou sobre 

determinadas elementos femininos constituintes da família real135. Na primeira metade 

do século XX as investigações centraram-se principalmente na época da Idade Média136. 

No entanto, alguns trabalhos de investigação foram realizados em Portugal e no 

estrangeiro137 sobre os membros femininos da denominada época Moderna. No que diz 

respeito ao estudo sobre as infantas é importante referir que, ainda que o interesse tenha 

surgido mais tardiamente, existem, igualmente, investigações nacionais e estrangeiras 

de merecido destaque. 

Refira-se que até bem recentemente eram escassas as biografias actualizadas 

sobre as esposas dos monarcas, sobre as infantas, e sobre a vida quotidiana dos 

membros da família real portuguesa dos princípios da dinastia brigantina. No entanto, 

teses como as de Maria Paula Marçal Lourenço (acerca da Casa das Rainhas entre 1640 

e 1754138), de Ana Cristina Duarte Pereira139 (sobre as Princesas e Infantas de Portugal 

entre 1640 e 1736), ou ainda de Joana Almeida Troni140 (sobre D. Catarina de 

Bragança), bem como as edições científicas e também os livros para um público mais 

                                                            
133 CHAUSSINAND-NOGARET, 1990; SANCHEZ, 1998; COSANDEY, 2000; ORR, 2004; BENNASSAR, 2009. 
134

 BAIÃO, 1727; BARBOSA, 1727; VIMIOSO, 1747 e 1748; SOUSA, 1949-51, [1735-49]: livros. VII & VIII. 
È de sublinhar a existência de uma obra sobre a princesa de Neumours escrita no século XVII, embora de 
autoria francesa: PADRE D’ORLÉANS, 1696. 
135LA FIGANIÈRE, 1859 (embora seja uma obra dedicada a uma rainha em particular); BENEVIDES, 1878-
79. 
136 VASCONCELOS, 1902; RETANA, 1955; SERRÃO, 1955. E mais recentemente RAMALHO, 1986; PINTO, 
1996 e 1998. 
137 As referências seguintes são relativas ao período barroco. São referenciadas as primeiras edições 
DANVILLA, 1905; FARGES, 1907; VILLALOBOS, 1931; RAU, 1941; DÓRIA, 1944; FERREIRA, 1945; 
RAPOSO, 1947; CASIMIRO, 1956; SANCHEZ PALÁCIOS, 1958. 
138 LOURENÇO, 1999. 
139 PEREIRA, 2008. 
140 TRONI, 2008. 
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generalizado sobre as mulheres relevantes141 para a história de Portugal, permitem, 

citando Maria Paula Marçal Lourenço: 

 

 «[…] apostar em fazer sair a História das Rainhas, das princesas e das 
mulheres da corte, do limbo obscuro e anedótico da historieta de 
“alcova”142»  

 

Tendo por base as realidades sociais das mulheres da sociedade barroca 

portuguesa seiscentista e setecentista enunciadas anteriormente, é necessário definir os 

papéis, deveres e obrigações, mas também liberdades das rainhas, para uma melhor 

percepção das suas possíveis implicações na vida musical da corte. O conhecimento dos 

conteúdos da educação recebida pelas infantas portuguesas (analisados em paralelo com 

os da educação reservada aos infantes e príncipes), e também a compreensão do seu 

estatuto e do seu papel político-cultural, entre outros, no contexto da afirmação da 

família brigantina enquanto família real, permitir-nos-á esboçar um entendimento das 

suas realidades e quotidianos, bem como dos seus pontos de contacto com o mundo 

musical. 

 

II.2.1 As rainhas: deveres e funções sociais 

 

De uma rainha espera-se que garanta a continuidade dinástica com o nascimento 

de um herdeiro ou, em caso de regência, a continuidade do Estado. Exige-se-lhe as 

mesmas capacidades que as de um rei, embora a educação recebida seja, como já 

referido, muito mais incompleta. Da rainha também se espera, para além do habitual 

para uma mulher, uma vida modelar enquanto símbolo vivo da ordem, da legitimidade e 

da piedade. A sua “Casa” é representativa das suas capacidades. Ela tem a seu cargo a 

educação, a vida quotidiana e a honra dos infantes143 e das filhas da nobreza, bem como 

de todos os servidores ao seu serviço. Mas as incumbências da esposa do monarca não 

se resumem apenas a estes “deveres”, ela constitui também um elemento vital no 

relacionamento entre famílias, entre linhagens, entre homens e mulheres ao seu serviço, 
                                                            
141 NATÁRIO, 2008; CASSOTTI, 2007. No entanto, é importante assinalar que nem todos são 
cientificamente rigorosos. 
142 LOURENÇO, op. cit.: vol. I - 16. 
143 Até terem idade suficiente para que lhes seja constituída sua própria casa, no caso da primogenitura 
masculina. 
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entre as suas origens (a sua cultura e suas raízes — D. Luísa de Gusmão era andaluza, 

D. Maria Francisca de Sabóia francesa, e D. Maria Sofia de Neuburgo e D. Maria Ana 

de Áustria germânicas) e sua nova terra, sendo também importante pelo facto de 

conceder protecção e garantir influências. Se o seu papel é mais discreto, não é por isso 

menos decisivo. Esposa, mãe, filha, irmã e amiga/inimiga, a rainha e a sua corte 

“feminina” protagonizam um papel mecenático que proporciona a quem as rodeia, em 

diferentes níveis, a protecção do informal poder feminino. Em suma, casamento, 

gravidez e regência constituíam as três fases da vida da rainha em que esta tinha 

possibilidade de influenciar os destinos da monarquia. 

A crescente presença feminina na corte portuguesa “chefiada” pela rainha 

alterou em grande medida a sua fisionomia, transformando-a num espaço de civilidade, 

de etiqueta, de educação e de cultura144 onde surgiam oportunidades e possibilidades 

para a intervenção “política” das mulheres. Não está em causa o poder político 

corporizado institucionalmente, mas a influência informal através do prestígio da 

linhagem e da honra alcançada com o casamento realizado, a capacidade de angariar 

favores e de receber mercês, a possibilidade de participar das relações de aliança e de 

facção no seio da corte. No caso português, apenas de forma dispersa e complementar a 

outras análises, tem sido realçada a importância das novas formas de sociabilidade e de 

vivência crescentemente introduzidas pela presença actuante de rainhas, sempre 

estrangeiras. Faltam-nos estudos acerca da dimensão sócio-politica e cultural das 

rainhas, mas também das infantas, sem esquecer as mulheres que integravam o séquito 

de ambas, sendo muitas vezes este último constituído por mulheres da nobreza 

portuguesa e estrangeira. 

 

II.2.2 As infantas: estatuto e formação 

 

II.2.2.1 Estatuto 

 

Encontramos nas fontes primárias da época o uso de três palavras referentes às 

filhas dos reis: Infanta, Princesa e Alteza. A definição dos conceitos de “infanta” e 

                                                            
144 CHAUSSINAND-NOGARET, 1990: 7-10 e 244-245. 
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“princesa” é fundamental para compreender o estatuto, honra e poder das infantas. O 

conceito de “infante” terá sido utilizado pela primeira vez em Portugal pelo rei D. 

Sancho I (1154-1211) ou D. Afonso II (1186-1223). D. Afonso Henriques (1109-1185) 

determinou que os filhos dos reis de Portugal assinassem como “rei” e “rainha”, e é só a 

partir de 1207 que D. Afonso II assina “rei” e trata D. Pedro e D. Fernando por 

“infantes”. Trata-se de um termo inglês introduzido na corte de Castela por via do 

casamento de D. Leonor com D. Fernando II de Castela, que tratam o primogénito por 

“infante”145. O conceito de “princesa” refere-se à filha mais velha do rei enquanto não 

há filho varão e implica, se a situação perdurar, a constituição de uma casa para a 

princesa aos custos da Coroa, tal como ocorria normalmente com o príncipe herdeiro, 

que possuía a sua própria casa. Por fim, era necessário convocar as cortes para que a 

infanta mudasse para o estatuto de princesa para ser jurada herdeira da coroa, caso que 

ocorreu com a infanta Isabel Luísa Josefa de Bragança (1669-1690), filha única de D. 

Pedro II e de D. Maria Francisca de Sabóia, jurada herdeira do trono após a convocação 

das Cortes a 1 de Novembro de 1679. 

No século XVIII, Rafael Bluteau no seu Vocabulario Portuguez e Latino146 

define a palavra “princesa” como: “Filha ou mulher de hum Principe, ou Senhora que 

possue hum Principado”, e descreve o termo “infanta”: “Em Portugal & Castella se dá 

este nome ás filhas dos Reys”. Em conclusão, entendemos por “princesas” as filhas 

legítimas e primogénitas, juradas herdeiras da coroa nas Cortes, como é o caso 

nomeadamente de D. Luísa, e por “infantas” as filhas legítimas como D. Joana de 

Bragança, D. Teresa de Bragança, D. Francisca Josefa de Bragança e D. Maria Bárbara 

(deixando de parte as infantas falecidas no primeiro ano de vida), bem como as filhas 

ilegítimas legitimadas, como é o caso de D. Maria de Bragança. É de realçar o uso do 

termo “infanta”, nas fontes primárias e secundárias consultadas, relativamente a D. 

Catarina de Bragança, denominada rainha de Inglaterra e infanta de Portugal. Tendo 

regressado a Portugal após ter ficado viúva e já não sendo rainha de Inglaterra, D. 

Catarina de Bragança retomou o seu título de infanta de Portugal, apesar de o seu 

estatuto ser o de uma rainha viúva. 

Resta-nos evocar um caso particular e relevante, o do estatuto de Alteza, título 

utilizado nos documentos oficiais desta época para referir D. Luísa de Bragança (1679-

                                                            
145 PEREIRA, 2008: 21-27. 
146 BLUTEAU, 1712-28: vol. VI - 742 e vol. IV - 121. 
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1732), filha ilegítima de D. Pedro II com Maria da Cruz Mascarenhas ou Maria 

Carvalho147, legitimada a 25 de Maio de 1691, e casada em duas ocasiões: em 1695148 

com D. Luís Ambrósio Álvares Pereira de Melo, 2.º Duque de Cadaval, falecido em 

1700; e em 1702, com o seu cunhado D. Jaime Álvares Pereira de Melo, falecido em 

1749, 3.º Duque de Cadaval, Estribeiro-Mor de D. João V e Mordomo-Mor da Rainha 

D. Maria Ana de Áustria. Após tornar-se duquesa de Cadaval, a jovem D. Luísa passa a 

ser recebida na corte com honras de quase princesa da casa Real149 e a conviver com os 

monarcas: 

 

«Desde o acto de recebimento de D. Luísa com o duque D. Luís, ás 
jornadas da duquesa a Salvaterra e a Santarém com os monarcas, onde 
partilharia a câmara real e todos os favores régios, ao acolhimento – 
previamente preparado pela rainha – da filha de D. Pedro na vila das 
Caldas, até ao lugar de destaque em todas as cerimónias públicas e 
privadas [com direito a almofada], em que precedia a todas as damas 
nobres e da casa da rainha, foi constante e permanente o respeito e 
deferência para com a nova duquesa de Cadaval, cujo tratamento de S. 
Alteza – em público ou em privado – foi, desde logo, consignado 
juridicamente, pelo monarca150.» 

 

A duquesa de Cadaval151, entre muitas outras figuras femininas que constituíram 

a Casa da Rainha ao longo do período em estudo, é uma figura considerada relevante 

para uma investigação posterior de todo o ambiente feminino ligado à corte brigantina, 

bem como das suas possíveis influências no meio cultural e, evidentemente, musical. 

Quanto às outras filhas ilegítimas dos diversos monarcas, não foram reconhecidas nem 

contempladas no testamento do rei e muito pouca informação foi encontrada sobre elas; 

parecem ter sido “silenciadas” ao nascer. 

 

II.2.2.2 Educação e formação cultural 

 

Antes de expor em que consistia a educação e a preparação de uma infanta para 

ser rainha, é necessário ter uma breve visão da educação recebida pelo príncipe ou 

                                                            
147 Era moça de varrer e criada de uma dama da Câmara no Paço; pouco mais sabemos. 
148 B.N.F., Port.nº34, Cazamento da Serenissisma Senhora d. Luiza com o Duque d. Luiz, fls.3-13. 
149 B.A., 49-XII-47, fl.197. 
150 LOURENÇO, 1999: vol. I - 318. 
151 GUERRA, 1982. 
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infante de modo a poder comparar as diferenças e os pontos de contacto entre os 

“programas educativos” para ambos. 

A educação e a formação cultural de um príncipe e de uma infanta não eram 

iguais à de uma qualquer criança, dada a sua hipotética e muito provável possibilidade 

de se tornar rei de Portugal ou rainha num país estrangeiro. Um primeiro ponto em 

comum é o facto de a educação dos(as) infantes(as), nas idades mais tenras, ficar a 

cargo da Rainha e da sua Casa. Mesmo em caso de ausência ou desaparecimento da 

Rainha, a responsabilidade educativa permanecia na esfera de acção feminina: os 

sobrinhos de D. Catarina de Bragança, por exemplo, ficaram sob a sua tutela, após o 

falecimento de D. Maria Sofia Isabel de Neuburgo. Mas no caso do príncipe, logo que a 

sua própria Casa é constituída, a sua educação fica a cargo de elementos masculinos, 

principalmente de um aio (normalmente pessoa leiga) e de um mestre ou vários (pessoas 

eclesiásticas).  

Refira-se que não temos acesso a testemunhos sobre a infância dos infantes e 

príncipes, passada nos aposentos da rainha entre mulheres e padres. A tarefa é mais 

árdua no que diz respeito à educação das infantas, devido ao facto de não terem saído da 

Casa da Rainha, uma vez que não tinham necessidade de constituir as suas próprias 

Casas, tendo como consequência para o(a) investigador(a) a escassez e/ou omissão de 

referências na documentação da época acerca desta problemática. Na documentação 

consultada não foi possível encontrar nomes de mestres das infantas, e também não 

foram encontrados dados que nos permitam conhecer o envolvimento do rei e dos seus 

funcionários na educação feminina. Temos apenas notícia do caso de D. Isabel Luísa 

Josefa de Bragança, que, enquanto princesa herdeira de Portugal, lia semanalmente os 

relatórios do governo do reino152. Ou seja, avança-se a hipótese de que não existiriam 

contratações particulares exteriores propositadamente para a educação das infantas, com 

excepção do conhecido caso de Domenico Scarlatti, no que diz respeito à contratação de 

um mestre de música. 

Deduz-se que, no período da infância, o ensino é maioritariamente oral, baseado 

nas normas da ética e da espiritualidade cristã. É de realçar que ambos os sexos tinham 

inicialmente a mesma educação. Um segundo ponto em comum é o da importância dos 

lugares de aprendizagem, sejam eles no meio mais privado, dentro da Casa e da sua 

                                                            
152 PEREIRA, 2008: 51. 
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família constituinte (no sentido alargado do termo153), ou no espaço mais público, como 

os círculos de sociabilidade da corte. Desde cedo, os(as) infantes(as) participam em 

todas as cerimónias de corte, de modo a desenvolver a arte da discussão e as suas 

capacidades de “civilidade”. Outra semelhança entre ambos era a aprendizagem da 

capacidade de dominar os seus “afectos”. 

Desde o século XIII encontram-se discursos normativos154 sobre o príncipe 

condensados em regimentos e espelhos (géneros literários que continuarão a vigorar até 

ao século XVII), e que ao longo destes séculos passaram a ser modelos pedagógicos 

utilizados na formação do príncipe. Nestes discursos sobressai, entre outras ideias, a de 

uma construção de um interior perfeito, capaz de governar justamente os vassalos e de 

coordenar harmoniosamente os vários membros que constituam os órgãos políticos. Por 

outras palavras, é a procura de uma harmonização entre o exterior e o interior, entre 

corpo e alma (“ânimo”), entre o ser (isto é, o governo de si) e o parecer (o governo da 

casa). Só assim é que um futuro dirigente poderia alcançar a harmonia política e ser rei. 

Para conseguir esta harmonização era fundamental o domínio das letras, que permitiria 

adquirir sabedoria através do estudo das obras filosóficas (nomeadamente dos autores 

da Antiguidade), controlar as suas paixões com a leitura das obras bíblicas e, por fim, 

desenvolver a prudência com o conhecimento dos escritos históricos e políticos. Não há 

dúvida que a história dos reis de Portugal, e dos heróis da Antiguidade, particularmente, 

bem como a geografia, eram as disciplinas de maior relevo para a formação de um 

príncipe. As lições de línguas, a começar pela língua portuguesa e sua gramática, eram 

consideradas fundamentais para que dominasse o seu uso e compreensão escrita e oral. 

Mas também eram aprendidas as línguas dos países com os quais se mantinha um 

contacto político mais frequente. Por exemplo, D. Teodósio sabia falar perfeitamente o 

espanhol, o francês e o italiano — já para não falar do ensino do latim para as leituras 

de carácter mais religioso e a prática dos deveres cristãos. É natural, também, que as 

rainhas comunicassem na sua língua materna com os filhos e que estes tivessem um 

ensino informal. De carácter mais masculino — e ausente na educação das infantas — 

são o ensino das bases da engenharia militar (náutica e fortificações) e das artes 

militares (equitação e maneamento de armas, como a esgrima). Praticavam a arte da 

caça, um divertimento (considerado desporto na época) que reencontramos praticado 

por algumas infantas. Surpreendente é o caso de D. Isabel Luísa Josefa, que nutria um 
                                                            
153 Ver no Cap. III a definição do conceito de Casa das Rainhas. 
154 OSÓRIO, [1572], 1944. 
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gosto pela caça aos javalis em Salvaterra e que chegou a ser comparada com Diana, a 

deusa caçadora, em vários sonetos155. A matemática fazia igualmente parte dos 

conhecimentos a adquirir. A religião fazia parte da educação e a sua prática fazia-se 

acompanhar de jejuns, actos de contrição e o cumprimento fervoroso de rituais devotos 

(ida à missa, rezas, etc.). Eram também ensinadas algumas artes, como a pintura156 e a 

música (D. Teodósio aprendeu a “tanger” cítara e instrumentos de tecla157). 

No século XVII observou-se a definição das matérias de estudo que faziam parte 

da educação de uma mulher de alta condição social158. O programa educacional, 

gradualmente transmitido às infantas portuguesas, baseou-se em dois autores: François 

Fénelon159 e o seu De l’éducation des filles, já referido anteriormente, para quem a 

música, a dança e a pintura podiam ser praticadas exclusivamente num contexto 

privado; e Claude Fleury160, autor que no seu Traité sur le choix et la méthode des 

études, de 1685, preconizava o ensino dos princípios religiosos, a aritmética prática, 

conhecimentos básicos de farmacopeia e também de jurisprudência. Estas disciplinas 

deveriam ser complementadas com literatura, história, geografia, línguas, música, dança 

e pintura, a par dos trabalhos de costura. Se existem muitos pontos comuns entre a 

educação recebida pelos infantes e pelas infantas, note-se no entanto que os propósitos 

não são propriamente os mesmos. 

Os ensinamentos religiosos das infantas são dados por eclesiásticos, muitas 

vezes membros da própria Casa da Rainha, consistindo em leituras de obras de 

espiritualidade cujas temáticas, além de iniciarem a jovem princesa no catolicismo, 

visam incutir-lhe os valores essenciais de uma boa mulher católica: a doçura, a 

compaixão e o amor maternal161. São ensinados também os deveres para com Deus, que 

passam pelo respeito pelas horas de oração e pelas práticas de devoção. Num país 

profundamente católico, as infantas portuguesas têm o dever de mostrar o exemplo e 

assegurar os deveres para com Deus. Os objectivos são, além de reforçar a fé das jovens 

raparigas da família real no catolicismo, inculcar as noções de “bom carácter” a essas 

possíveis futuras rainhas. O “bom carácter” é um dos elementos decisivos para um rei 

na escolha da sua futura rainha. Isto significa que as jovens mulheres são ensinadas a 
                                                            
155 Sonetos à princesa D. Isabel. BA, 49-III-50, fl. 287-288 e BA, 49-III-52, fl. 84v-85. 
156 COSTA e CUNHA, 2008: 288. 
157 Ibidem: 293. 
158 PEREIRA, 2008: 48. 
159 FENELON, 1885. 
160 FLEURY, 17842. 
161 O simbolismo da imagem da Virgem Maria está muito presente no barroco português. 
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vencer as suas grandes paixões, e a moderar, quotidianamente, as pequenas, tais como a 

impaciência, a cólera, a aversão e a dor. Aprendem a conter as suas emoções, a refutar 

os seus impulsos e a controlar as suas palavras. 

A aprendizagem da leitura e da escrita faz-se através das obras religiosas, mas 

também, tal como acontecia com os infantes, a partir dos clássicos greco-romanos, 

prática que ocorre não só em Portugal como em toda a Europa. Os exercícios de 

caligrafia consistem na cópia de máximas de carácter ético-político romanas de autores 

como Séneca ou Cícero, sendo o modelo político romano exemplar para as monarquias. 

A História e suas lições, central para a educação de futuras(os) governantes, são 

abordadas através dos poetas e filósofos da Antiguidade, sendo acompanhadas do 

ensino da geografia e dos costumes e religiões das várias nações do mundo. O ensino 

das línguas torna-se fundamental ao longo do século XVII, e de facto as futuras rainhas 

deviam ter conhecimento dos usos e costumes dos seus futuros súbditos, bem como da 

língua do seu novo reino. Assim, ensinava-se-lhes a História europeia bem como as 

línguas dominantes: o francês, o castelhano, o italiano e o latim (obviamente para a 

leitura das obras religiosas). A infanta D. Maria Bárbara, por via materna, conhecia 

também o inglês e o alemão; paradoxalmente D. Catarina de Bragança, à sua chegada a 

Inglaterra, pouco sabia de inglês (talvez porque desde sempre se tinha pensado num 

casamento francês). Isto reforça a hipótese de uma grande implicação da rainha na 

formação das infantas, bem como a crucial influência das damas das várias 

nacionalidades que integravam os séquitos das rainhas de Portugal, entre as quais as 

princesas portuguesas cresciam162. 

As actividades lúdicas tornam-se também essenciais na educação das princesas 

portuguesas. A música, principal actividade, será o objecto de estudo da próxima parte 

desta dissertação. A dança, muito presente nas festas populares e religiosas, bem como 

nas celebrações dos momentos marcantes da vida da família real (nascimentos, 

casamentos), parece ter caído em desuso na corte portuguesa163 seiscentista e 

setecentista, o que explica que D. Catarina de Bragança tenho sido iniciada na dança 

apenas na corte inglesa164. No reinado de D. João IV, devido à situação política e 

económica do país (e sem esquecer o afecto exclusivo do rei pela música religiosa), não 

se observam muitas manifestações festivas propícias à prática da dança de corte. 

                                                            
162 PEREIRA, 2008: 50. 
163 SASPORTES, 1970: 131-180. 
164 RAU, 1941: 138. 
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Durante o reinado de D. Pedro II, a sua esposa, a princesa de Neumours, D. Maria 

Francisca Isabel de Sabóia, parece conseguir introduzir alguns costumes franceses na 

vida social da corte, até então regida pelos costumes castelhanos, mais austeros, 

implantados por D. Luísa de Gusmão. Existem relatos da prática da dança, mas de 

acordo com os padrões das convenções sociais da época (a constante separação dos 

sexos), o que não favorecia o desenvolvimento do exercício da dança de corte. 

Relembramos que as danças eram executadas inter-género e em espaços separados até 

às tentativas de aproximação no reinado de D. João V. Embora não tenhamos 

encontrado documentação a este respeito, suspeitamos que a partir da presença da 

princesa francesa165 na corte as damas francesas do séquito da rainha gradualmente 

começaram a ensinar as jovens mulheres da família real e do paço a prática da dança. A 

dança era um elemento fundamental tanto na educação da nobreza francesa e como nos 

divertimentos da corte de Luís XIV, ele mesmo excelente bailarino. No entanto, teremos 

de esperar pela segunda metade do século XVIII para ver aparecer a dança de corte 

como prática social oficial. As infantas dos finais do século XVII e da primeira metade 

do século XVIII dançavam provavelmente nos seus aposentos com as damas ao seu 

serviço, uma prática exclusivamente doméstica166. 

 

Em suma, no período denominado de barroco, os hábitos e costumes sociais 

austeros da corte brigantina, baseados em princípios profundamente patriarcais e 

católicos, associados a um contexto económico e político frágil, não facilitaram a 

promoção e o desenvolvimento de novos aspectos culturais, tais como divertimentos, 

bailados, ópera e teatro envolvendo música. As rainhas estrangeiras da casa de Bragança 

detinham a função de símbolo, de modelo para o resto da sociedade portuguesa e para as 

outras cortes. Elas abraçavam o seu novo país e os seus costumes, assumindo e 

respeitando as regras sociais do seu novo reino e próprias da sua condição de mulheres. 

Será preciso esperar por D. Maria Ana de Áustria para encontrarmos uma evolução das 

manifestações culturais na corte, nomeadamente as musicais. Ao longo deste século, 

também a educação das infantas conheceu uma evolução, em paralelo com a evolução 

                                                            
165 D. Maria Francisca Isabel de Sabóia nunca chegou a usar o título de Rainha, mas utilizou o de Princesa 
na documentação oficial. 
166 As problemáticas que dizem respeito aos conceitos de “público/privado” e “público/doméstico” serão 
tratados no terceiro capítulo. 
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da educação das mulheres, e já no reinado de D. Pedro II aparecem notícias relacionadas 

com as infantas e a música. 

Apesar dos limites impostos pela sua condição de mulher e pelo facto de 

pertencerem à família real, houve pontos de contacto entre as rainhas/infantas e o 

mundo musical que lhes era contemporâneo. Mas quais foram os processos e as 

circunstâncias em que ocorreram? 
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Nota prévia ao Capítulo III  

 

Não é de todo nossa intenção realizar uma extensa contextualização histórica167 do 

período em estudo; já muitos o fizeram antes de nós. No entanto, a nossa abordagem 

científica conduziu-nos a um estudo mais aprofundado, que resultou numa visão mais 

alargada (política, religiosa, económica, social e cultural) dos acontecimentos históricos. 

Ao relembrarmos os quatro reinados em questão, é dada relevância às condições 

políticas, sociológicas, económicas, culturais e respectivas evoluções, as quais podem 

contribuir para esclarecer a própria relação das mulheres da família real com a música. 

Crises políticas internas/externas e estados de guerra constantes ocorreram e 

perduraram ao longo dos quatro primeiros reinados da dinastia brigantina — o de D. 

João IV168 (1604-1656, reinado entre 1640-1656), de D. Afonso VI169 (1643-1683, 

reinado entre 1662-1667), de D. Pedro II170 (1648-1706, regente a partir de 1668 e Rei 

em 1683) e de D. João V171 (1689-1750, reinado entre 1706-1750) — como 

consequências directas e indirectas do episódio da Restauração de 1640. De facto, foi 

instaurado um clima de guerra permanente, principalmente contra Espanha, que atingiu 

o seu fim no reinado de D. Pedro II (assinatura do tratado de Madrid em 1668), com o 

objectivo de conservar não só o território peninsular, mas também os territórios do 

ultramar e rotas marítimas e comerciais (alianças dispendiosas com os países relevantes 

da Europa barroca). Esses climas belicosos e constantes tiveram consequências 

económicas, sociais e políticas: o financiamento das batalhas através do uso de uma 

parte do património da Casa de Bragança e da insistente criação de novos impostos, a 

requisição forçada de homens para as tropas, a insegurança nas fronteiras, a concessão 

de territórios do ultramar, o reforço estratégico de alianças através de casamentos régios 

dos príncipes ou das infantas portuguesas que se tornam rainhas no estrangeiro, a fuga 

da “velha” nobreza para o reino de Espanha e a constituição de uma “nova” nobreza, os 

atrasos no desenvolvimento industrial e agrário do país, o mau funcionamento das 

instituições periféricas representativas do poder, etc.. Ao estado financeiro de um país 

em crise acresciam as despesas para a recriação de uma vida e de uma nova corte 

                                                            
167 SARAIVA, 2001; MATTOSO, 2007. 
168 COSTA & CUNHA, 2008. 
169 XAVIER & CARDIM, 2008. 
170 LOURENÇO, 2010. 
171 SILVA, 2009. 
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palaciana no Terreiro do Paço172, o que explica que os quatro reinados acima 

enunciados vivessem inalteravelmente em crise financeira. 

Num plano internacional, o reconhecimento dos Bragança como legítimos 

herdeiros da coroa portuguesa foi marcado por inumeráveis lutas diplomáticas, como 

por exemplo os sucessivos fracassos dos pourparler com a diplomacia francesa no 

sentido de conseguir uma aliança contra Espanha, que seria simbolizada pelo casamento 

de D. Catarina de Bragança com D. Luís XIV, uma aliança política, militar e comercial 

desejada que se concretizaria sim com o casamento dessa infanta com Carlos II de 

Inglaterra em 1662, etc.. Do lado do Vaticano, só após o tratado de paz de Madrid, 

acima referido, é que o papado de Clemente X reconhece finalmente a legitimidade da 

dinastia brigantina a 22 de Dezembro de 1670, ou seja, 30 anos após a Restauração, o 

que teve como consequência directa a nomeação pelo papado de bispos para as diversas 

sés do país173. 

Num plano nacional, as lutas internas entre facções pró e contra (as do rei D. 

Afonso VI versus as do infante D. Pedro, relatadas na literatura da época) e as 

conspirações contra as regências femininas (o episódio do golpe de Alcântara e do 

triunvirato no tempo da regência de D. Luísa de Gusmão, entre 1653-1662, ou as das 

regências controversas de 1704 e 1705 da rainha viúva D. Catarina de Bragança, 

regressada de Inglaterra em 1693, etc.) atrasaram a solidificação política da dinastia. As 

lutas familiares enfraqueceram o poder instaurado: D. Maria Francisca Isabel de Sabóia 

(Rainha em 1666, Princesa em 1668), casada com o rei D. Afonso VI em 1666, 

conseguiu a anulação do casamento devido à sua suposta impotência (não comprovado 

nas fontes documentais da época), após julgamento e por bula papal em 1668. A Rainha 

encontrou apoio na figura do irmão do rei, D. Pedro (seu cunhado e futuro segundo 

marido em 1668), já em dissidência com o governo do rei, seu irmão. As consequências 

políticas desta crise são o afastamento de D. Afonso VI do governo do reino em 1667 e 

a convocação das Cortes, a pedido do senado da câmara de Lisboa, para o dia 1 de 

Janeiro de 1668, onde D. Pedro é jurado regente e herdeiro da coroa até 1683, data do 

falecimento de El Rey D. Afonso VI e início do reinado de D. Pedro II enquanto El Rey. 

A nível sócio-político, persistia também o “fantasma” de uma nova dominação 

dinástica espanhola, o que motivou os governantes, nomeadamente D. Pedro II, a 

                                                            
172 Ver o terceiro ponto deste capítulo. 
173 Após 1659, Portugal tinha apenas um bispo ainda vivo e a exercer as suas funções, o de Targa. 
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promover modificações nos estatutos jurídicos das infantas primogénitas, que ganharam 

o estatuto de princesa herdeira. Por outras palavras, entra no debate político-jurídico a 

questão da capacidade de uma mulher para governar um país, como foi o caso na 

convocação das Cortes a 1 de Novembro de 1679 para que a infanta Isabel Luísa Josefa 

de Bragança, filha de D. Pedro II e de D. Maria Francisca de Sabóia fosse jurada 

herdeira ao trono. As repercussões vão mais longe que uma simples aparente evolução 

das mentalidades. Ao aceitar-se a possibilidade de uma mulher aceder ao poder, é toda 

uma ordem social de raiz cristã e patriarcal que está a ser posta em causa, e isto também 

não poderia deixar de ter repercussões ao nível da própria educação das mulheres (a 

princesa recebe o ensino destinado a um príncipe), bem como a nível jurídico (é-lhe 

constituída uma Casa) e legislativo (derrogação da chamada «lei das Cortes de 

Lamego», que desde de 1640 impedia o casamento de uma herdeira com um príncipe 

estrangeiro, lei fundamental para a conservação do Reino e dos bens da dinastia 

brigantina). 

Uma relativa estabilidade económica e política instalou-se no país durante o 

reinado de D. Pedro II e de D. João V174, filho das segundas núpcias de D. Pedro II, em 

1687, com D. Maria Sofia Isabel de Neuburgo, e chamado o Magnânimo, em virtude do 

luxo que marcou o seu reinado graças ao ouro do Brasil. Essa grandeza está também 

simbolizada nomeadamente na construção do convento de Mafra (1711-1730), 

promovida em agradecimento pelo nascimento, após dois anos de casamento (em 1707) 

com D. Maria Ana de Áustria, de uma primogénita, a Infanta D. Maria Bárbara de 

Bragança (Rainha de Espanha em 1746). Foi também no seu reinado que a Santa Sé 

atribuiu a Lisboa a dignidade de Patriarcado. A guerra da sucessão espanhola, na qual 

Portugal se tinha envolvido ainda no reinado de D. Pedro II, voltou a constituir uma 

ameaça para o reino. E foi apenas com a assinatura de um tratado com a França em 

1713 e com a Espanha em 1715 que Portugal viu chegar o fim dos conflitos e um 

relativo descanso. Para isso também contribuiu a perspectiva de um duplo casamento, 

realizado a 19 de Janeiro de 1729, entre D. José (1714-1777), príncipe do Brasil e 

                                                            
174 A propósito da definição deste último reinado, é de notar a existência de uma grande controvérsia entre 
os escritos contemporâneos desta época (devido à influência de alguns escritos franceses) e os estudos 
históricos da actualidade, pelo facto de por um lado ser retratado como monarquia absoluta e por outro ser 
contestada a implicação política e ideológica que lhe está associada. A nosso ver, mas não sendo o tema 
central de reflexão desta dissertação, embora tenha a sua relevância no contexto do uso da música na 
representação de poder, não se pode falar no caso português do reinado de D. João V de uma monarquia 
absoluta de direito divino como a imposta na corte de Versailles pelo monarca francês Luís XIV. Mas é 
de notar que a partir do reino de D. Pedro II se caminha politicamente para uma tentativa de monarquia 
absoluta com um poder que tende cada vez mais a ser centralizado na figura do rei. 
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herdeiro da coroa portuguesa, com a infanta espanhola D. Mariana Vitória de Bourbon 

(1718-1781), filha de Filipe V, e entre o príncipe das Astúrias, futuro Fernando VI 

(1713-1759) e D. Maria Bárbara, infanta de Portugal. No entanto, o país entrou numa 

fase de dificuldades económicas, devido ao contrabando do ouro e às dificuldades do 

Império do Oriente. Acresce ainda a insubordinação de nobres, as quebras de disciplina 

conventual, já referidas no capítulo anterior, a intensificação do ódio aos judeus, etc. A 

nível cultural, durante este reinado foi fundada a Real Academia Portuguesa de História 

e introduzida a ópera italiana. O Barroco, no sentido artístico do termo, manifesta-se na 

arquitectura, mobiliário, talha, azulejo e ourivesaria. 

Em conclusão, durante as primeiras décadas da dinastia brigantina, as 

mentalidades dos ocupantes do Paço de Lisboa não são de ostentação, mas, pelo 

contrário, de austeridade, com uma clara consciência da aridez dos tempos, e da 

fragilidade política e económica do reino, embora haja constantemente a preocupação 

com a necessidade de afirmar o poder e a legitimidade da família real. Por outras 

palavras, as prioridades são outras que não a ostentação esperada de uma corte real e do 

seu raio cultural. Só a partir do reinado de D. Pedro II, com maior evidência no de D. 

João V, é que se observa finalmente, devido a uma maior estabilidade económica e 

política, uma abertura e um espaço nas mentalidades da época e no seio da corte para o 

aparecimento (ou reaparecimento) de uma vida cultural e musical. 
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CAPÍTULO III 

 

AS MULHERES DA FAMÍLIA REAL E A MÚSICA 

ESTUDO PRELIMINAR 

 

Ao longo da nossa investigação, ao olharmos pelo lado feminino da história e da 

história da música, no contacto com abordagens científicas (teóricas e metodológicas) 

oriundas de diferentes áreas de investigação, nomeadamente das novas tendências da 

Historiografia, dos Women’s Studies (como a Nova História e a História do Género) e 

da Musicologia, deparámo-nos com a necessidade de repensar a nossa visão e os nossos 

conhecimentos sobre a música portuguesa dos séculos XVII e XVIII, de modo a poder 

dar visibilidade e espaço, na história dessa última, às mulheres da família real. Acresce 

a já referida problemática das fontes escritas, pensadas não como relatos imparciais de 

dados factuais, mas sim como escritos subjectivos de seres humanos (ao serviço de uma 

política e de uma determinada visão dos acontecimentos históricos) e inseridos num 

contexto político, económico, social e cultural próprio. 

A nossa pesquisa levou-nos, de momento, a contemplar e encontrar dados sobre 

as quatro rainhas incluídas no limite temporal abrangido por este estudo: D. Luísa de 

Gusmão (1613-1666), D. Maria Francisca Isabel de Sabóia (1646-1683), D. Maria Sofia 

de Neuburgo (1666-1699) e D. Maria Ana de Áustria (1683-1754). O mesmo não se 

pode dizer relativamente às nove infantas nascidas neste período: foram encontrados 

dados especificamente referentes à música e às infantas de Portugal apenas com D. 

Catarina de Bragança (1638-1705), D. Isabel Luísa Josefa de Bragança (1669-1690), D. 

Francisca Josefa de Bragança (1699-1736) e D. Maria Bárbara de Bragança (1711-

1758). Estão em causa sobretudo as infantas que conseguiram sobreviver e chegar à 

idade adulta. Os dados encontrados relativamente ao caso particular de D. Mariana de 

Bourbon (1718-1781; Infanta de Espanha, Rainha de Portugal em 1750) são aqui 

apresentados como testemunhos, de um ponto de vista feminino e estrangeiro, do 

ambiente musical da corte de D. João V, na qual viveu desde o seu casamento, em 1729, 

com o futuro rei D. José I. 

Neste capítulo final são apresentadas hipóteses de resposta às problemáticas 

centrais que presidem a esta investigação, tendo como base a análise das informações 
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recolhidas ao longo destes meses de pesquisa, tanto em fontes primárias como 

secundárias, acerca das realidades vividas pelas rainhas e infantas com a música. Na 

perspectiva de alcançar uma primeira visão sobre quais seriam os relacionamentos 

quotidianos das rainhas e das infantas de Portugal com a música no quadro da esfera 

familiar, retratado na segunda parte deste capítulo, foi realizado um primeiro 

levantamento de fontes no fundo arquivístico relativo ao seu local de vida: a Casa das 

Rainhas. Para concluir aborda-se uma reflexão acerca das possíveis influências culturais 

exercidas pela rainha austríaca D. Maria Ana no ambiente musical do seu tempo e no 

seio dos hábitos musicais da corte portuguesa. 

 

III.1. A Casa das Rainhas 

 

A Casa das Rainhas é o lugar de vida das rainhas, dos seus filhos e de toda a sua 

corte, composta na sua grande maioria por membros femininos e também por alguns 

membros masculinos. Dentro das salas constituintes da Casa da Rainha (câmaras, ante-

câmaras, etc.) há todo um mundo em constante evolução, no qual os seus diversos 

membros constituintes convivem num contexto de vida palaciana, dirigidos por regras 

de cerimónia e de etiqueta protocolar, com permanentes e recíprocas influências entre 

si, numa espécie de huis-clos. O que representa a Casa das Rainhas a nível jurídico, 

histórico e social? Entre as fontes encontradas nos arquivos, quais podem contribuir 

para que possamos conhecer melhor os relacionamentos quotidianos das rainhas e 

infantas com a música? Que visão se pode extrair dos dados encontrados acerca da(s) 

vivência(s) dos membros femininos da família real com o mundo musical ao seu redor? 

 

III.1.1 Lugar de vida da rainha e das infantas, microcosmos dirigido         

pela rainha 

 

Nos finais do século XIII, introduziu-se em Portugal a jurisprudência romana 

sobre o casamento, ficando os pais ou tutores incumbidos de dar um dote à noiva. O rei 

português, como dote de marido, oferecia terras, vilas e palácios à “casa”, como forma 

de retribuir o valor material de bens integrados na dotação paterna, “comprando” ou 

recompensando os serviços a prestar pela esposa, a saber, a maternidade e a 
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continuidade de linhagem. As rainhas tinham as rendas e os direitos reais, nomeando os 

oficiais fiscais das vilas e por vezes os alcaides, conservando-se, porém, geralmente o 

rei como o senhorio eminente ou superior dessas terras175. 

Depois de o estado, dote e jurisdição das rainhas ter cessado durante o período 

de domínio filipino, a Casa das Rainhas foi restabelecida a 10 de Fevereiro de 1642, 

logo após a Restauração, por carta de doação de D. João IV a D. Luísa de Gusmão com 

todos os seus pertences176 do tempo da Rainha D. Catarina de Áustria (1507-1578): 

 

«[…] havendo-se agora restituído o Reino ao Rei natural e legitimo, 
importava ao decoro a autoridade desta coroa a restituição das Terras e 
Estado das Rainhas, para esplendor de sua Casa e dignidade…].» 177 

 

Por Carta de 10 de Janeiro de 1643178 foram confirmadas as doações, toda a 

jurisdição179 e alcaidarias mores da rainha, e a 9 de Fevereiro do mesmo ano foram 

acrescentadas à Casa das Rainhas as terras de Chamusca e Ulme. D. Luísa, por Decreto 

de 16 de Julho180, criou o Conselho ou Tribunal do Despacho da Fazenda e Estado da 

Casa das Senhoras Rainhas, constituído por um ouvidor presidente, dois deputados, um 

provedor, um escrivão e um porteiro. 

A razão imediata da restauração da antiga Casa das Rainhas e do conjunto de 

medidas legislativas tomadas entre 1642 e 1645, que conduziram a uma progressiva 

desvinculação da administração da Casa das Rainhas dos órgãos administrativos da 

Casa de Bragança e da Casa Real, prende-se com a necessidade imperiosa de uma 

libertação financeira dos gastos da Câmara da Rainha, garantindo-se assim, devido ao 

contexto económico e político do país, a independência económica da rainha para gerir 

a sua Casa. Por outras palavras, a partir de D. Luísa de Gusmão as rainhas têm meios 

para sustentar, bem como para tratar e educar, os(as) infantes(as) até estes atingirem a 

idade de constituírem as suas próprias Casas (por volta dos 14 anos), ou, no caso das 

                                                            
175 Para mais informações, Ordenações Manuelinas Livro 1º, título 10 e Livro 2º, título 26 (estipulação 
das formas de exercício da jurisdição das rainhas); BENEVIDES, 1878-79: 23-24; LOURENÇO, 1999. 
176 Foram restabelecidos os padroados e terras (Silves, Faro, Alvor, Alenquer, Sintra, Aldeia Galega e 
Aldeia Gavinha, Óbidos, Caldas da Rainha e Salir do Porto), bem como direitos, rendas, tributos e ofícios 
(vedor, juiz, ouvidor e mais desembargadores, oficiais dos feitos de sua fazenda e estado). 
177 Carta de doação de 1642 - ANTT, Chancelaria de D. João IV, liv. 14, fl. 13. 
178 ANTT, Chancelaria de D. João IV, liv. 14, fls. 67v a 69v. 
179 ANTT, Chancelaria de D. João IV, liv. 14, fl. 67v. 
180 A.N.T.T., Casa das Rainhas, Livro dos Registos dos Decretos do anno de 1756-1772, nº46., liv. nº 12, 
fls.7 a 10. 
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infantas, de constituírem por casamento a sua própria Casa de Rainha. Têm também 

capacidades económicas para contratar e sustentar, através de mercês, alvarás, cartas, 

etc., todas as pessoas que consideram necessárias para o seu serviço181 masculino, 

composto por oficiais e servidores (mordomo-mor, estribeiro-mor, vedor, confessores, 

além dos guarda-damas182, médicos, cozinheiros, etc.), e feminino, composto pelas 

mulheres do seu séquito (damas do país de origem da rainha) e da sua Casa (camareira-

mor, camareira pequena, donas183 de honor, damas, donzelas, aias, moças da câmara e 

do retrete, freiras, etc., nomeadas à sua chegada). 

Nos séculos XVII e XVIII, o conceito de “Casa” adquire um segundo sentido, o 

de família: «A “Casa” senhorial, ducal ou real é, acima de tudo, uma realidade física e 

espacial que alberga e controla as famílias, unidades domésticas e, por vezes mesmo, 

verdadeiras comunidades sociais, proporcionando educação, patrocinado, protecção, 

poder e ascensão social e político através de remunerações, de mercês, de favores»184. 

As famílias que asseguravam a entrada das filhas ao serviço da rainha, possibilitavam-

lhes uma boa educação, cujo custo ficava a cargo da Casa da Rainha. As mesmas 

famílias recebiam, pelos serviços prestados pelas filhas, mercês e alvarás, o que lhes 

permitia uma ascensão social, que era também possibilitada pelos casamentos destas 

com a nobreza portuguesa (de acordo com os interesses da família real e da família). Se 

a Casa Real preparava os jovens nobres para as diferentes tarefas a que estavam 

destinados, o serviço feminino na Casa da Rainha constituía um excelente estágio 

preparatório para as funções de uma donzela nobre: casar, ter filhos e educá-los. 

 

«Com efeito, no convívio com a rainha e, com as donas de honor, as mais 
jovens damas da Casa da Rainha aprenderiam não só as tradicionais 
tarefas femininas, como complementariam essa formação com a 
aprendizagem de regras de conduta cortesã, bem como alguns 
conhecimentos literários, históricos, musicais ou outros.185» 

                                                            
181 O Regimento do Conselho da Fazenda e Estado foi outorgado a 11 de Outubro de 1656 e confirmado 
por alvará de 11 de Maio de 1786.Os rendimentos da Casa das Rainhas passaram a ser geridos pelo Erário 
Régio a 25 de Janeiro de 1770 por decisão do Marquês de Pombal, embora as despesas continuassem a 
ser autorizadas pela rainha. 
182 «Muito embora a corte portuguesa após a Restauração esteja ainda muito longe de acompanhar as suas 
congéneres espanhola, francesa ou inglesa, quer em contingentes, quer em etiqueta protocolar ou mesmo 
em magnificência, não deixava de ser confrontada com idênticas preocupações de protecção directa aos 
elementos femininos da Casa Real.» Por isso: guarda-damas que protegiam os aposentos das Damas.» 
LOURENÇO, 1999: vol. I-199. 
183 A palavra “Dona” indicia a pertença a uma nobreza, mesmo que secundária. 
184 LOURENÇO, 1999: vol. I-105; TRONI, 2008: 239-240. 
185 LOURENÇO, 1999: vol. I-197. 
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Exigia-se e esperava-se da rainha — quase como missão — que impusesse na sua Casa 

normas de conduta moral e de vivência religiosa paradigmáticas. “Recolhimento”, 

castidade, piedade, devoção e caridade, são algumas das qualidades femininas que eram 

cultivadas na Casa da Rainha. 

Por fim, a constituição da Casa das Rainhas garante-lhe juridicamente uma 

reserva patrimonial em caso de viuvez, de manifesta instabilidade política ou de crise 

sucessória, evitando também a eventual espoliação dos bens da Coroa em benefício de 

filhas casadas no estrangeiro.186 É importante referir que a consorte régia, familiarizada 

com a riqueza e o cerimonial de corte da sua Casa de origem, contribui, por certo, para a 

reanimação da vida cortesã no palácio do Terreiro do Paço, daí em diante residência da 

família real e de uma grande parte da corte, o que explica os avultados gastos, pelo 

menos em decoração e em artes visuais. 

Em conclusão, a Casa das Rainhas torna-se em primeiro lugar, para além da 

Casa Real e da Casa do Infantado, um espaço de evolução social de todo um mundo 

feminino (mas também masculino) ligado à corte portuguesa, bem como uma fonte de 

sobrevivência para todo um mundo doméstico ao seu serviço. Mas ocupa também um 

lugar de destaque na sociedade do Antigo Regime por ser mais uma das células 

primeiras da organização política. Configura-se como um rico, complexo e 

multifacetado microcosmos, uma instituição hierarquicamente organizada, composta de 

elementos simbólicos, humanos e materiais, que se articulam no sentido da reprodução 

do prestígio, do poder e da memória de uma idêntica linha patrimonial e familiar. A 

Casa das Rainhas é referente à globalidade da estrutura senhorial (bens materiais e 

propriedades) e à sua gestão de forma independente da Casa Real187; mas é também 

sinónimo da corte da rainha (familiares, séquitos português e estrangeiro, e criadagem). 

Trata-se, em suma, de um espaço de governo e de poder informal em que se tecem 

fidelidades domésticas de parentes e de servidores. Assim, a Casa das Rainhas 

constituía-se como um centro de poder político, económico e social, mas também como 

um espaço de socialização, de vivência religiosa e cultural. 

 

                                                            
186 LOURENÇO, Ibidem. 
187 A Casa Real é constituída por várias Casas: a Casa do Rei, a Casa da Rainha, a Casa do príncipe 
herdeiro e dos infantes. 
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«É conhecido, aliás, o papel notável de rainhas e dos respectivos séquitos, 
de princesas, de damas e de favoritas na construção da sociedade de corte. 
A crescente presença feminina nas Casas Reais europeias dos séculos XV 
a XVIII alterou, em grande medida, a fisionomia da corte transformada 
em espaço de civilidade, de etiqueta, de educação e de cultura.188» 

 

Por estas últimas razões enunciadas, tornou-se imprescindível um estudo e um 

levantamento, realizados no fundo da Casa das Rainhas existente na Torre do Tombo, 

direccionados aos servidores contratados pelas rainhas e mais particularmente aos 

músicos/mestres de música a seu serviço189, bem como aos documentos relativos a 

encomendas de natureza musical (instrumentos, partituras), ou auxílio directo ao músico 

através do mecenato. 

 

III.1.2.O fundo da Casa das Rainhas 

 

O fundo da Casa das Rainhas encontra-se depositado no Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo, tendo sido inventariado de novo em Outubro de 2007 pela Dr.ª Maria 

Filomena de Sequeira Carvalho. Trata-se de um fundo muito rico que abrange o tempo 

de existência da Casa das Rainhas, iniciada juridicamente em 1643, e é composto por 

livros (Registos) e maços (arrumação dos Cadernos e documentos soltos). O limite 

temporal desse fundo é muito variável, consoante os tipos de documentos que se 

pretende consultar, como será possível constatar em seguida. Os documentos 

encontrados são de teores variáveis e relatam as diversas actividades da Casa das 

Rainhas: Secretaria da Fazenda da Casa das Senhoras Rainhas (1517-1840; 203 liv.); 

Registo de Consultas da Secretaria da Fazenda (1732-1815; 2 liv.); Inventário dos 

decretos, consultas e avisos (1520-1804; 2 liv.); Relação de livros e documentos 

existentes na Secretaria da Fazenda da Real Casa da Rainha (1732-1843; 1 liv.); 

Canhenhos dos livros de Chancelaria (1657-1761; 7 liv.); mas também todos os registos 

dizendo respeito aos diversos almoxarifados pertencentes à Casa das Rainhas (o de 

Óbidos (1737-1840; 18 liv.), também designado por Almoxarifado da Várzea da 

Rainha; o de Chamusca e Ulme (1706-1833; 80 liv; etc.); Entrada das contas nos Contos 

da Casa (1750; 2 liv.); Tesouraria (1732-1833; 36 liv, 37 mç. [371 cad.]); etc. 

                                                            
188 LOURENÇO, 1999: vol. I-123. 
189 Ver Anexo III. 
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De momento ainda não foi consultado nenhum dos 432 maços do fundo, mas 

apenas alguns dos Registos, dando particular relevo aos Registos de Chancelaria da 

Casa das Rainhas, num total de onze registos,190 dos quais dez estão incluídos no limite 

temporal abrangido por esta dissertação. Neles foram encontrados cincos documentos 

referentes ao ofício de violeiro. Um deles consta no terceiro livro191 (fl.234v.) e 

corresponde a uma mercê de nomeação de Bento ou Bernardo Prestes (não conseguimos 

identificar o nome com clareza), contratado pela princesa D. Maria Francisca de Sabóia. 

Os outros quatro são documentos relativos à contratação de mestres violeiros ou de 

violeiros (de acordo com as fontes), assinados pela rainha D. Maria Ana de Áustria, e 

encontram-se respectivamente no sexto e sétimo livros de Chancelaria da Casa das 

Rainhas, dizendo respeito à nomeação de Manuel Francisco192, de Domingos 

Alveres193, de Domingos Rodrigues Galrão194 e por último de Joseph Fr.a195. Todas 

essas fontes primárias e suas transcrições, recolhidas dos Registos de Chancelaria da 

Casa das Rainhas, encontram-se reunidas no Anexo III. 

Anteriormente à princesa D. Maria Francisca de Sabóia não foi encontrada 

qualquer documentação, nos registos consultados, referente à contratação de músicos, 

violeiros, etc. É de notar a intensificação da contratação de violeiros que parece existir a 

partir do reinado de D. Maria Ana de Áustria. Antes de, a partir destas fontes primárias, 

averiguar quem eram esses violeiros, procurámos entender o sentido da palavra 

“violeiro” no contexto do século XVII e XVIII. No Vocabulario portuguez e latino, 

aulico, anatomico, architectonico, bellico… da autoria de Rafael Bluteau, na entrada 

“Violeiro”196 encontramos a seguinte definição: 

 

«Official que faz violas, /& outros instrumentos musicos de cor/das. 
Fidinix,artifex, icis./ Violeiro, que tange viola, ou outro/ instrumento de 

                                                            
190 1.º de 1643-1657; 2.º de 1657-1667; 3.º de 1671-1688; 4.º de 1688-1698; 5.º de 1697-1704; 6.º de 
1704-1720; 7.º de 1720-1734; 8.º de 1734-1742; 9.º de 1747-1751; 10.º de 1751-1753 e por fim o 11.º de 
1753-1760. 
191 A.N.T.T, Fundo Casa das Rainhas, Registo de Chancelaria da Casa das Rainhas, Livro nº 3 - 1671-
1688 – Nº Ordem: 3, fol.234v. 
192 A.N.T.T., Fundo Casa das Rainhas, Registo de Chancelaria da Casa das Rainhas, 1703-1720, nº 
ordem 6, fol.133v-134. 
193 A.N.T.T., Fundo Casa das Rainhas, Registo de Chancelaria da Casa das Rainhas, 1703-1720, nº 
ordem 6, fol.170. 
194 A.N.T.T., Fundo Casa das Rainhas, Registo de Chancelaria da Casa das Rainhas, 1720-1734 - Nº 
Ordem:7, fol.175. 
195 A.N.T.T., Fundo Casa das Rainhas, Registo de Chancelaria da Casa das Rainhas, 1720-1734 - Nº 
Ordem:7, fols. 305v – 306. 
196 BLUTEAU, 1721: Vol. VIII-509. 
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cordas. Fidicen, inis/Masc. Cic./ Tu es grande violeiro, Belluses arte/ 
lyrae. Martial.» 

 

A palavra “violeiro” designa na época tanto o artesão que fabrica instrumentos de 

cordas como o músico prático que os toca, o que no contexto do século XVII ibérico 

nos remete principalmente para a família das violas di mano e para as harpas. Já no 

século XVIII verifica-se durante a sua primeira metade a entrada da viola di braccio, ou 

seja, o violino. Não sabemos se a definição de Rafael Bluteau engloba já a referência às 

famílias das violas di mani e di braccio, ou se refere apenas a família mais 

comummente presente no reino de Portugal, a di mani. 

Quanto ao violeiro contratado pela rainha D. Maria Francisca de Sabóia, 

chamado de Bento ou Bernardo Prestes, não nos foi possível até ao momento encontrar 

qualquer referência sua em nenhuma outra documentação, como na Biblioteca Lusitana 

de Machado197, para além das já referenciadas. Podemos no entanto emitir a hipótese de 

que a rainha o contratou em substituição de Jerónimo Gomes. Talvez este último tenha 

estado ao serviço da rainha durante aproximadamente 9 anos, a partir da data da sua 

nomeação a 13 de Fevereiro de 1670 até pouco tempo antes da nomeação de Bento ou 

Bernardo Prestes (?) a 25 de Setembro de 1679. De facto, encontramos nos Subsídios 

para a História da Musica em Portugal de Sousa Viterbo198 a seguinte referência: 

 

«Dona Maria por Graça de Deus Princesa de Portugal e dos Algarves de 
quem e de além mar etc. faço saber a Dom Nuno Alves Pereira Duque de 
Cardaval meu muito prezado sobrinho mordomo mor de minha casa que 
eu hei por bem e me praz de fazer mercê a Hieronimo Gomes de o tomar 
por violeiro de minha casa para me servir como os mais oficias dela, com 
que gozará de todos privilégios e liberdades que lhe são dividas e por 
firmeza de tudo lhe mandei passar esta carta por mim assinada e passada 
pela minha chancelaria selada com o selo de minhas armas. Dada nesta 
cidade de Lisboa aos 13 de Fevereiro de 1670 e eu Belchior do Rego e 
Andrade a fiz escrever.199»  

 

Essa informação, segundo o autor, foi encontrada no primeiro livro dos Registos de 

Alvarás e cartas dos officios e mercês que fez a Rainha , no fólio 25. O problema é que 

o Fundo da Casa das Rainhas foi extraído do chamado Núcleo Antigo e re-arquivado, 

                                                            
197 MACHADO, 1741-1759: vol. I 
198 VITERBO, 1932: I-256-257. 
199 A.N.T.T, Registos de Alvarás e cartas dos officios e mercês que fez a Rainha, Livro 1, fol.25. De 
momento não reencontrado. 
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como mencionado no início, ou seja, as cotas foram mudadas e não nos foi possível, 

ainda, reencontrar esta fonte primária. No entanto, Hieronimo ou Jerónimo de Gomes 

era originário de Coimbra e, ainda segundo Sousa Viterbo, morava na rua dos 

Escudeiros, aparentemente a rua dos violeiros de Lisboa. Esta informação chama-nos a 

atenção para a possibilidade de aqui ser referido não o músico prático mas sim o luthier. 

Embora sejam ainda escassas as informações complementares acerca destas duas 

nomeações, sabemos que ambas decorrem após o segundo casamento de D. Maria 

Francisca de Sabóia (no ano de 1668). A mulher de D. Afonso VI rapidamente se 

apercebe do controlo exercido sobre os seus movimentos e decisões com repercussões 

sobre os membros constituintes da sua Casa, como sublinha Maria Paula Marçal 

Lourenço: 

 

« De facto, ao reduzido numero de damas […] pertencendo à casa de 
Maria Francisca Isabel de Sabóia, esposa de D. Afonso VI, contrapõe-se o 
numero crescente daquelas que serviram a rainha após a dissolução do seu 
primeiro matrimónio.200»  

 

Para além disso, D. Maria Francisca queixou-se por diversas vezes das restrições 

económicas201 postas ao engrandecimento da sua casa. Só após o seu segundo 

casamento é que a princesa volta a ter mais poder de decisão e autonomia financeira no 

seio da sua Casa, o que explica provavelmente a ausência de contratações anteriores à 

data de 1670. 

Se as nomeações assinadas por D. Maria Francisca de Sabóia são apenas para 

contratar violeiros e não apresentam quaisquer dados sobre as remunerações, já no caso 

das quatro nomeações assinadas pela rainha D. Maria Ana de Áustria encontramos a 

designação de Mestres violeiros e a remuneração pelos seus serviços. Todos os 

documentos são idênticos e seguem o mesmo modelo de escrita formal202: 

 

«[…]Faço saber a vos D. Nuno Alvares Pereira/ Duque de Cadaval 
meu muito prezado sobrinho mordomo mor/ de minha [casa] que eu [é] 
por bem fazer [nome do mestre] mestre violeiro de o aceitar por [oficial] 
de minha casa pa/ra me servir com os mais [oficiais dela], com que gozará 
de/ todas as honras, [privilégios], liberdades que [gozam] os meus/ 

                                                            
200 LOURENÇO, 1999: 269. 
201 DÓRIA, 1944: 161. 
202 Como se pode constatar no anexo IV. 
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criados e por firmeza de tudo lhe mandei dar esta carta/ por mim assinada 
que passada pela minha [chancelaria] [selada]/ com o [selo] de minhas 
armas. […]//[…] / Pagou quinhentos e quarentas reais offes (?) seis/ 
centos e (catorze)»  

 

Apresentando-os por ordem cronológica de mercês, os mestres violeiros 

contratados são: Manuel Francisco, a 7 de Abril de 1710 (data do documento); pouco 

de um ano depois, Domingos Alveres, a 23 de Julho de 1711; e Domingos Rodrigues 

Galrão, a 19 de Dezembro de 1726. Neste último caso, tal como para o Jerónimo 

Gomes, encontramos mais dados numa fonte secundária, a já citada de Sousa Viterbo: 

 

«Domingos Rodrigues Galrão desperta especial interesse pela 
[circunstancia] do seu [apelido] ser idêntico ao de um dos nossos mais 
notáveis [construtores] de instrumentos de corda, Joaquim José Galrão, 
[…]. Domingos Rodrigues Galrão foi nomeado em carta de 12 de 
Dezembro de 1726. […]203.» 

 

E tal como no caso precedente, o autor baseia-se na mesma fonte primária, por nós 

ainda não encontrada: 

 

«Dona Marianna […] eu [é] por bem fazer a Domingos Rodrigues Galrão 
mestre do [ofício] de violeiro de o aceitar por [oficial] de minha casa para 
me servir com os mais [oficiais] [dele], […] lhe mandei dar esta carta pró 
mim assinada que passará pela minha [chancelaria] selada com o [selo] 
de minhas armas. Dada [nesta] Cidade de Lisboa [Ocidental] a 12 de 
Dezembro. Gregório Lourenço de Magalhães, a fez [ano] […] de 1726 
[António] de Basto Pereira a fez escrever. Duque A Rainha. Por Portaria 
do Duque mordomo mor de 12 de Dezembro de 1727.204»  

 

Por fim, a última nomeação encontrada no fundo de Registos de Chancelaria da Casa 

das Rainhas, de Joseph Fr.a (Francisco?), a 5 de Julho de 1731, como substituto de 

Domingos Rodrigues Galrão devido ao seu falecimento: 

 

«Dona Marianna […] eu [é] por bem fazer/ mercê a Joseph Fr.a mestre do 
officio de violeiro de o aceitar por/ [oficial] de minha casa, que vagou 

                                                            
203 VITERBO, 1932: 239-240. 
204 A.N.T.T., Livro I dos Registos de Alvarás e cartas de officios e mercês que fez a Rainha, fol.115 
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por falecimento de Domingos/ Galrão […]// Pagou quinhentos e 
quarentas reais offes (?) seis centos e [catorze]205» 

 

Para completar a lista dos Mestres violeiros contratados por D. Maria Ana de Áustria 

recorremos mais uma vez a Sousa Viterbo e a uma outra fonte documental da época, 

também ela ainda não consultada, o livro primeiro da Casa das Senhoras Rainhas, no 

fólio 175, onde se encontra nomeado para mestre violeiro da Casa da Rainha João 

Esvenich, «mestre de fazer instrumentos de rabecas, rabecões e cravos, official da casa 

da rainha, por carta da sua autoria ao 18 de Fevereiro de 1749206»: 

 

«Donna Mariana, por Graça de Deus, Raynha de Portugal, etc., Faço 
sober a vós D. Jayme de Mello Duque de Cadaval meu muito prezado 
sobrinho dos Conselhos do Estado e Guerra de El-Rey meu Senhor seu 
Estribeiro mor e Mordomo mor de minha casa: Que havendo respeito a 
boa informação que se me deu de João Esvenich de nação alemam, mestre 
de fazer estromentos de rabecas, rabecões e cravos, lhe faço mercê de o 
tomar por officail de minha casa para me servir como os mais officiaes 
della, e gozará de todas as honras e privilégios e liberdades que logrão 
todos os meus criados para o que lhe mandei passar esta carta por mim 
assinada que passará pella minha chancellaria selada com o sello de 
minhas armas. Dada nesta cidade de Lisboa, em 18 de Fevereiro anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jasus Christo de 1749. Por Portaria do 
Duque Mordomo mor de 10 de Fevereiro de 1749.»207 

 

Parece ter sido o último dos cinco mestres violeiros presentes na Casa das Rainhas no 

tempo da esposa de D. João V. Esta última fonte é de particular interesse, devido ao 

facto de nela constar uma informação especialmente reveladora: «[…] mestre de fazer 

estromentos de rabecas, rabecões e cravos […]». Por outras palavras, esta última 

contratação remete-nos já não para o universo das violas di mano, mas para o das violas 

di braccio, incluindo ainda uma menção bem clara a um instrumento de teclas, o cravo. 

Isto implica necessariamente a existência de rabecas, rabecões e cravos na corte 

portuguesa, certamente na Capela Real. Mas, mais do que isso, sugere-nos a existência 

desses instrumentos na própria casa da rainha D. Maria Ana de Áustria, facto que não é 

surpreendente, tendo em consideração que a rainha tocava cravo, bem como a sua filha, 

                                                            
205 A.N.T.T., Fundo Casa das Rainhas, Registo de Chancelaria da Casa das rainhas, 1720-1734 - Nº 
Ordem:7, fols. 305v–306. 
206 VITERBO, 1932: 188. 
207 A.N.T.T., o livro.1º. da Casa das Senhoras Rainhas, no fólio. 175207 – Archivo do Ministério do 
Reino, Maço 386. 
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a infanta D. Maria Bárbara, parecendo portanto normal a contratação de um luthier para 

a manutenção dos instrumentos. No entanto, uma problemática fica para investigar e 

esclarecer, a da ausência na documentação consultada, tanto em fontes primárias como 

secundárias, de referências mais específicas em relação aos instrumentos que existiam 

na Casa das Rainhas. 

Esta última fonte, acima referida, leva-nos também a indagar se não teria sido 

sob a influência da rainha D. Maria Ana de Áustria que por essa altura surgiu e se 

desenvolveu em Portugal a prática e o mercado de instrumentos como o violino e o 

cravo. E, se sim, quando teria ocorrido exactamente essa influência, para que nas fontes 

primárias já seja usado o título de mestre violeiro nesse sentido? Trata-se de algo que 

não ocorre na documentação encontrada antes da nomeação de João Esvenich a 18 de 

Fevereiro de 1749, já no fim da vida D. Maria Ana de Áustria. Ou simplesmente 

devemos esta descrição ao cuidado de ser uma referência a um luthier estrangeiro, 

germânico? Outras problemáticas se levantam, ainda não resolvidas por não terem sido 

encontrados dados complementares sobre estes violeiros: Seriam eles apenas luthiers? 

Ou seriam também músicos práticos contratados para tocar nos aposentos da rainha e 

das infantas? No entanto, não foram descobertas contratações de outras corporações de 

músicos nem de mestres de música em toda a documentação consultada, a não ser o 

caso já muito estudado de Domenico Scarlatti208, mestre da capela real e mestre de 

música da infanta D. Maria Bárbara e dos seus irmãos. Muito material aguarda ainda 

neste fundo da Casa das Rainhas do arquivo da Torre do Tombo para ser investigado 

num futuro próximo e que não pôde por enquanto ser trabalhado no quadro desta 

dissertação. 

 

III.2 As vivências musicais no feminino 

 

Ao longo da nossa investigação, deparámo-nos frequentemente com os conceitos 

de esfera/domínio “público”, “privado” ou ainda “familiar” aplicados ao contexto das 

mulheres. Encontrámos também o conceito de absolutismo associado à ideia de 

representação de poder através da música. Antes de mais, é necessário definir e reflectir 

                                                            
208 DANVILLA, 1905; SANCHEZ, 1958; KIRKPATRICK, Notes, No. 3. (Mar., 1973): 426-431; ALVARENGA, 
2002, 153-186. 
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acerca desses conceitos fundamentais, para entendermos se de facto eles se aplicam e 

interferem nas vivências dos membros femininos da realeza portuguesa, bem como nas 

suas relações com a música. 

 

III.2.1. Definição dos conceitos 

 

III.2.1.1. Esfera “pública”, “privada” ou “familiar”209 

 

Os conceitos de esfera “pública” e “privada” têm sido centrais no pensamento 

político do Ocidente pelo menos desde o século XVII210, e a distinção entre ambos tem 

tido um papel central nas diversas investigações históricas e sociais. Algumas vezes 

explicitamente, mas mais frequentemente de forma implícita, perpetua-se a ideia de que 

essas esferas são suficientemente separadas, e suficientemente diferentes, a ponto de o 

público ou o político poderem ser discutidos de maneira isolada em relação ao privado 

ou pessoal. E, muito frequentemente, os termos “público” e “privado” são usados com 

pouca preocupação em relação à sua clareza e sem uma definição precisa, como se 

todos soubessem o que significam, independentemente do contexto em que são 

utilizados. No entanto, a nova categoria de análise, referindo-se à construção e 

institucionalização social das diferenças sexuais, o “género”, levanta muitas novas 

questões sobre as distinções anteriores entre as esferas pública e privada, revelando 

também a existência de duas ambiguidades principais relativamente a estes conceitos. 

A primeira ambiguidade resulta do uso da terminologia para indicar pelo menos 

duas distinções conceptuais centrais, com variações em cada uma delas. 

“Público/privado” é usado tanto para referir a distinção entre Estado e sociedade (como 

em propriedade pública e privada), quanto para referir a distinção entre vida não-

familiar e vida familiar. Nessas duas dicotomias, o Estado é (paradigmaticamente) 

público; a família e a vida íntima são (também paradigmaticamente) privadas. No 

entanto, algo que é público em relação a uma esfera da vida pode ser privado em relação 

a uma outra. Por exemplo, no âmbito desta investigação, o poder informal associado ao 

                                                            
209 No sentido alargado, referido no precedente ponto, de todos os membros constitutivos da Casa das 
Rainhas. 
210 RENDALL, 1999: 475-488; OKIN, 2008: 305-332. 
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feminino, concedido pelos membros femininos da Casa das Rainhas através das mercês 

reais, das suas proximidades e intimidades com a Rainha ou com as infantas, ou até o 

próprio poder de decisão da Rainha, são marcas de um poder político que no entanto 

ocorre num espaço “familiar”, “doméstico” e “privado”. A distinção tem, portanto, uma 

multiplicidade de significados, ao invés de simplesmente um significado dual. Seria 

mais apropriado o uso dos conceitos “público/familiar” que os de “público/privado”. 

Em segundo lugar, mesmo no interior da dicotomia público/familiar, permanece 

uma ambiguidade, directamente resultante das práticas e teorias patriarcais do passado, 

que tem sérias consequências práticas — especialmente para as mulheres. A divisão do 

trabalho entre os sexos tem sido fundamental para essa dicotomia desde os seus 

princípios teóricos. Os homens são vistos como ligados sobretudo às ocupações da 

esfera da vida económica e política e responsáveis por elas, enquanto as mulheres 

seriam responsáveis pelas ocupações da esfera “privada”, da domesticidade e da família. 

É de sublinhar que muitas delas para gerirem as suas casas estavam dependentes das 

decisões dos chefes de família. As mulheres têm sido vistas como “naturalmente” 

inadequadas à esfera pública, dependentes dos homens e subordinadas à família. Esses 

pressupostos, como se poderia esperar, têm efeitos de grande alcance na estruturação da 

dicotomia, bem como de cada uma das esferas que a compõem. No entanto, já foi 

referido que esses padrões sociais teóricos na prática não se aplicam no caso da família 

real e ainda menos no caso do povo. Para este último é imprescindível o trabalho da 

mulher como meio complementar de sustento da família. No primeiro caso enunciado, 

várias rainhas tiveram de uma forma ou outra um impacto na vida pública do reino de 

Portugal e do próprio rei, e algumas delas foram nomeadas e juridicamente aceites como 

regentes, tendo havido inclusivamente o caso de uma infanta jurada herdeira do trono 

com Casa constituída. As rainhas são indivíduos participativos tanto da esfera pública 

como da esfera familiar. São mulheres que conseguem, a despeito da estrutura de 

género da sociedade em que vivem, seguir padrões de vida que se desenvolveram 

adaptados aos dos homens. Para prolongar mais a reflexão, se observarmos bem, 

embora o privado tenha sido defendido como o lugar por excelência de actos livres da 

parte dos indivíduos, particularmente masculinos, esses indivíduos não são, no entanto, 

livres de intrusões da parte do Estado e sobretudo da Igreja, que define constantemente 

os padrões comportamentais e os limites dos indivíduos através das pregações públicas 

de sermões. 
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Em suma, no contexto da realeza feminina portuguesa, nem o domínio da vida 

familiar, pessoal, nem aquele da vida não-familiar, económica e política, podem ser 

interpretados isoladamente um do outro, sendo mal definidos os limites de cada esfera. 

Portanto, a distinção existente entre público e familiar é ideológica, no sentido em que 

apresenta uma repartição dos papéis dos géneros a partir de uma perspectiva masculina 

tradicional baseada em pressupostos acerca de diferentes naturezas e diferentes papéis 

naturais próprios de homens e mulheres, e no sentido em que, tal como é concebida 

actualmente, não pode servir como um conceito central para o estudo de realidades de 

séculos anteriores. 

 

III.2.1.2 O conceito de representação do poder 

 

Os três séculos correspondentes ao Antigo Regime não são homogéneos, do 

ponto de vista da auto-representação e divulgação do poder régio. No século XVII as 

preocupações estavam centradas na manutenção do poder real na Casa de Bragança. 

Nos finais desse século e nos princípios do século seguinte D. Pedro II consegue 

gradualmente centralizar o poder da monarquia e limitar o da nobreza portuguesa. A 

representação do poder real torna-se então cada vez mais presente, nomeadamente 

através da organização de cerimónias públicas com divertimentos e música, tornando-se 

gradualmente um elemento fundamental de propaganda política, da qual o futuro rei D. 

João V será o principal símbolo e representante. A expressão política do absolutismo 

através da estética do Barroco, cujas principais características são a percepção visual e a 

teatralidade (criação de artifícios cénicos, elementos decorativos profusos e exuberantes 

nos arcos triunfais211, o todo acompanhado por música), pretende simbolizar a imagem 

do rei poderoso, magnificente e divinizado, a qual é criada através da simbologia do 

luxo e do fausto. Estudos212 sobre o reinado de D. Pedro II, mas especialmente sobre o 

de D. João V, têm chamado a atenção para a importância do cerimonial, da liturgia 

cortesã e das múltiplas manifestações artísticas (espectáculos e festas barrocas) como 

investimentos simbólicos na glorificação da figura régia. Embora tenha procurado uma 

aproximação ao modo de funcionamento político de outras cortes europeias (francesa, 

austríaca e romana), a prática política joanina continua a observar, fundamentalmente, o 
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 BORGES, 1942. 
212 BEBIANO, 1987; LOURENÇO, 1999: 412-417; CUNHA, 2008. 
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modelo tradicional de exercício do poder com as imperfeições da sua estrutura 

administrativa e a importância dada à religião. As celebrações do quotidiano e dos 

eventos comemorativos da família real (nascimentos, baptizados, casamentos, 

aniversários e exéquias), bem como as obrigações políticas (entradas régias, viagens, 

recepções, embaixadas, etc.), são tudo momentos de representação da Coroa. Por outras 

palavras, a família real, incluindo as rainhas e as infantas, vivia constantemente em 

“representação”, com o culto da personalidade régia e a sacralização litúrgica do 

quotidiano do rei e da família real. Essa ideologia política do absolutismo teve 

repercussões na política cultural da corte portuguesa, nomeadamente no âmbito musical, 

sendo visível no relato da evolução das vivências das mulheres da família real com o 

mundo musical, tanto no contexto da Casa das Rainhas como no contexto da corte. 

 

III.2.2. As vivências musicais 

 

Tendo em consideração a inexistência de uma divisão entre a esfera “pública” e 

a “privada” no que diz respeito à família real em geral (e em particular aos seus 

membros femininos), bem como a importância permanentemente assumida, ao longo 

deste século e meio em estudo, pela afirmação do poder real e pelas evoluções 

ideológicas, políticas e culturais dos diversos reis, apresenta-se em seguida uma 

primeira visão das vivências musicais das rainhas e das infantas no quadro da Casa das 

Rainhas e no contexto mais oficial da Corte. Nos Anexos IV e V é possível consultar a 

recolha e transcrição de todos os dados descobertos acerca da temática desta 

dissertação, que serviram de base para esta reflexão, bem como as suas referências 

bibliográficas. 

 

III.2.2.1 Música no contexto da Casa das Rainhas 

 

Tendo como ponto de partida a constituição e o estudo dos Anexos III, IV e V, 

dedicados aos dados recolhidos em fontes documentais, podemos apresentar um 

primeiro retrato hipotético das vivências musicais, bem como da existência de uma 

prática musical, e sua evolução, no seio da Casa das Rainhas ao longo do período em 

estudo. 



 79

Em primeiro lugar, embora não seja geralmente contemplado pelos estudos 

musicológicos, principalmente baseados em fontes escritas, não podemos ignorar um 

acto natural para o ser humano, principalmente para uma mãe: o da transmissão oral. É 

fora de dúvida que houve da parte das diversas rainhas consortes o ensino informal do 

canto e uma transmissão oral da sua cultura (espanhola, francesa e germânica), 

nomeadamente através das canções de embalar, um papel assumido também pelas 

diversas aias, normalmente de origem portuguesa, ao serviço das infantas, bem como 

pelos restantes membros femininos, fossem estrangeiras ou portuguesas, vivendo na 

esfera imediata das infantas. 

 

«A aia, as professoras, sob a assistência da mãe tão cuidadosa da 
educação dos filhos, que queria em aposentos contíguos aos seus, 
ensinavam-lhe a leitura, a escrita, a música, o canto, bordados e as 
orações.213» 

 

A educação das infantas através de uma transmissão informal oral é aceite no que 

diz respeito ao ensino das línguas. Como é sabido, a infanta D. Maria Bárbara sabia 

falar o alemão e o inglês graças ao ensino informal da sua mãe. O mesmo pode ser 

considerado no que diz respeito ao ensino de uma prática vocal informal, uma ideia que 

é reforçada pela presença na Casa das Rainhas de um oratório privado, onde se assistia a 

serviços litúrgicos de carácter íntimo assegurados por eclesiásticos contratados pela 

rainha. (Não foi encontrada documentação acerca da existência de uma capela privativa 

pertencente à rainha.) As infantas, e também os infantes na sua infância, deveriam 

assistir aos ofícios privados e cantar durante as orações. Está em causa uma 

aprendizagem por imitação daquilo que ouviam à sua volta. Para além da aprendizagem 

dos cantos litúrgicos, também se ouviriam cantos para romper a monotonia durante os 

momentos de actividades manuais, como os bordados, proporcionados pelas damas ao 

serviço da Casa das Rainhas. Todo este universo de ensino informal oral da música não 

se encontra referenciado nas fontes escritas, mas pelo facto de não o ser não significa 

que não existisse enquanto prática informal da música no quotidiano dos membros 

femininos da família real. No tempo de D. João IV, os monarcas passavam momentos 

do dia com os(as) infantes(as), nomeadamente durante a ceia, hábito da corte ducal 

mantido na corte real. Nessas ocasiões, o rei tocava para a sua família ou conversava 

                                                            
213 CASIMIRO, 1956: 83. 
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sobre a sua livraria, participando desta forma na educação musical informal dos seus 

filhos. Embora não tenham sido encontrados documentos sobre contratação de mestres 

de música para os infantes, sabemos que D. Teodósio tinha pouca aptidão para tocar 

instrumentos214. A ausência de provas documentais, ou simplesmente o facto de ainda 

não terem sido descobertas, não nos permite afirmar que os infantes não tiveram acesso 

a um ensino musical formal, nem o seu contrário. No entanto, olhando para a educação 

musical recebida por D. João IV e pelo o seu irmão D. Duarte (contrapontista e 

compositor, tocava o violão, mas tinha uma péssima voz215), ressalta uma nova 

problemática: a da existência e da continuação, ou não, de uma tradição de ensino 

musical aos infantes no seio da família real brigantina. 

O facto de D. Catarina de Bragança não saber dançar na sua chegada à corte 

inglesa prende-se com dois factores, os quais de nenhum modo podem ser considerados 

reveladores da ausência de conhecimentos musicais, seja de que teor. O primeiro factor 

adveio de uma decisão religiosa e social para a qual contribuiu provavelmente a então 

Duquesa de Bragança, D. Luísa de Gusmão, ao exigir a proibição das comédias em 

nome da moralidade e da bienséance, decisão que o rei manteve durante o seu reinado. 

O segundo foi a rejeição sistemática das formas profanas da música, nomeadamente o 

teatro e a dança — expressões artísticas directamente conotadas com as práticas dos 

Habsburgos de Madrid —, cuja prática é interditada por D. João IV aos músicos da 

Capela Real, pois a seu ver tudo o que não fosse música sacra efeminava a voz.216 Essa 

tendência para afunilar as expressões artísticas repercutia-se drasticamente noutras áreas 

culturais, interrompendo uma tradição que em Portugal tivera um dos seus expoentes na 

corte manuelina e em Gil Vicente: a tradição do teatro musicado. D. Catarina não pôde 

conhecer o que não era praticado no reino. No entanto, também é preciso dizer que a 

jovem rainha de Inglaterra, mesmo tendo tido acesso ao ensino das danças praticadas na 

Península Ibérica, não conheceria necessariamente as que se praticavam no reino da 

Grã-Bretanha. Para além das decisões reais a nível cultural, esse facto revela-nos pelo 

menos a inexistência da prática de baile na casa da rainha D. Luísa de Gusmão, o que 

corresponde à rigidez e à forte componente religiosa com as quais são descritas a corte 

da rainha e o reinado de D. João IV. No entanto, D. Catarina demonstra um gosto pela 

música, como o relatam as fontes sobre o seu casamento (à noite houve navios tocando 
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música para ela), para além de hábitos que só podem ter sido adquiridos na corte de D. 

João IV, como o de ouvir músicos durante o jantar: 

 

«Em 11? (Setembro?), a rainha-mãe visitava-os em Hampton-Court. […] 
Jantaram juntos os reis com a rainha-mãe. E houve serão, com música de 
Portugal, na antecâmara de D. Catarina. Amável, Henriqueta aplaudia.217» 

 

Nos reinados que se seguiram ao de D. Luísa de Gusmão, apesar de alguns 

indícios da existência de uma prática musical no seio da Casa das Rainhas, como foi 

referido anteriormente, e em grande parte devido à escassez de investigação 

musicológica realizada sobre os reinados de D. Afonso VI e D. Pedro II, D. Maria Ana 

de Áustria é de facto a rainha sobre a qual encontramos mais informações no que diz 

respeito a convivências musicais218 no seio da Casa das Rainhas. Refira-se ainda que na 

Casa da Rainha, nas noites de serões cortesãos, se ouviam serenatas219, zarzuelas 

espanholas220 e mais tarde também óperas italianas dadas na corte221, onde o convívio 

heterossexual parece ter sido notório. Eram sempre cantadas por membros da Capela 

Real e com total exclusão das mulheres, que eram substituídas por castrados seguindo a 

tradição romana — reservavam-se a um público restrito e limitado, sob convite da 

rainha, assistindo apenas em público as suas damas e os seus criados, e permanecendo, 

com prévia autorização régia, os fidalgos assistentes nos bastidores. 

 

III.2.2.2 Música e cerimónias oficiais no feminino 

 

Tanto o contexto político imediato ao episódio da Restauração, de necessidade de 

afirmação da autoridade da família real, como o caminho que se seguiu para uma 

monarquia absolutista, caracterizada por uma representação faustosa do poder pelos 

reis, nomeadamente através do uso da música, proporcionaram cerimónias oficiais de 

grande interesse para a Musicologia Histórica, sendo inúmeros os relatos escritos sobre 

essas ocasiões em que encontramos referências à parte musical. Não nos podemos 

esquecer que ocasiões como o nascimento, o baptismo, o casamento e a morte de 

                                                            
217 CASIMIRO, 1953: 235. 
218 Ver Anexo IV. 
219 SILVA, 2009: 122. 
220 SOUSA [1735-49] 1949-51: vol. VIII- Cap.VI-40-41. 
221 NERY & CASTRO, 1981: 91-92. 
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qualquer um dos membros da família real constituíam ritos de iniciação, que eram 

partilhados in loco, no acto ou na cerimónia, pelos membros da Casa Real e pelo reino 

em festa ou em luto, por registo escrito ou pela celebração oral da perpetuação da 

linhagem brigantina. 

No que diz respeito aos baptismos das infantas não foram lidas ainda as relações, 

de modo que no presente trabalho não poderemos abordar ainda esta tématica. No caso 

dos casamentos régios não encontrámos até ao momento nada a acrescentar às pesquisas 

já publicadas sobre o assunto222. O mundo sonoro em torno deste evento, já 

anteriormente descrito em outras publicações, é composto sempre de artilharia e toques 

de sinos no que diz respeito a chegada da nova rainha, enquanto na parte religiosa é 

sempre executado um Te Deum e nos percursos reais há sempre danças e chacotas223. O 

casamento é por excelência o momento privilegiado da monarquia brigantina para 

demonstrar o poder da sua coroa. E, ao contrário do que se poderia pensar, a 

demonstração de grandiosidade não ocorre só no tempo de D. João V; já na ocasião dos 

casamentos de D. Catarina de Bragança e de D. Maria Sofia de Neuburgo nos é relatada 

a magnificência das festas224. As mulheres da família real assistem às cerimónias 

religiosas (como as missas) a partir da Tribuna da rainha, e às cerimónias políticas ou 

profanas (coroações, touradas, etc.) a partir das janelas do Paço. 

A partir do reinado de D. João V, havia também festas grandiosas não só na 

ocasião do aniversário e do dia onomástico do rei, mas também no dia de aniversário da 

rainha. Nesta ocasião, a música alternava com o baile e com o teatro, como sucedeu em 

1720 com a serenata «da cantarsi» intitulada Contesa delles staggioni da autoria de 

Domenico Scarlatti225. A rainha organizou festas para três aniversários do rei com 

encomenda de música, nos anos de 1711, 1712 e 1713, nas quais foi respectivamente 

ouvido: 

 

1.º - « F[á]bula de Acis y Galatea, fest[a] [h]armonica com Violines, 
Violones, Flautas, e [O]b[o]es, à la celebridad de los feli[c]es anos del 
August[í]ssimo Se[nh]or D. J[oão] V. Re[i] de Portugal, Que e[m] su 

                                                            
222 LATINO, 2001: Cap. VII 49-56. 
223 Por falta de tempo, não foi possível consultar o fundo do Município de Lisboa – representante do papel 
das instituições civis locais na organização da vida musical – no qual esperemos, brevemente, encontrar 
mais dados. 
224 BORGES, 1942. 
225 NERY & CASTRO, 1981: 88. 
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aplauso le dedica la R[ai]n[h]a n[oss]a Se[nh]ora D. Mariana de 
[Á]ustria, E[m] 22 de Octubre de 1711». 

 

2.º - « F[á]bula de Alfeo y Aretusa. fest[a] [h]armonica com toda la 
variedade de instrumentos musicos com que la R[ai]n[h]a, N[oss]a 
Se[nh]ora D. Marianna de [Á]ustria celebr[ou] el Real Nome Del Re[i], 
N[osso] Se[nh]or D. J[oão] V. a 24 de Junho deste ano de 1712. Por Luís 
Calisto de Acosta y Faria.» 

 

3.º - «La comedia El poder de la [h]armonia, festa de zarzuela, que a los 
felices anos del rei. Don J[oão] V. se represento[u] e[m] s[e]u Real 
Palácio [no] dia 22 de O[u]tubr[o] de 1713. De Luiz Calisto de Acosta y 
Faria. Comp[ûs] la m[ú]sica Don Jayme de La Te, e Sagau226». 
Representada pela Infanta D. Francisca de Bragança e seis das suas 
damas de honor227. 

 

Estas festas frequentadas pelos membros da corte da rainha deram o mote para a 

encenação dos primeiros passos de uma sociabilidade heterossexual praticamente 

desconhecida na Casa Real portuguesa, a qual fazia relembrar os tempos áureos da corte 

manuelina. Sem dúvida, o séquito alemão da rainha contribui também para animar, com 

a sua presença e cultura, o quotidiano monótono e cinzento do Paço da Ribeira.  

Se as testemunhas portuguesas da época, por um lado, exaltam as festividades e 

divertimentos da corte de D. João V, por outro, as cartas de Mariana Vitória para a sua 

família em Espanha são depreciativas e dão conta de uma crescente monotonia da vida 

da corte e do agravamento das interdições às relações sociais, bem como da falta de 

liberdade sentida após 1736: 

 

«[…] on a comance a faire iere le teatre por les operas du Carnaval de 
que je suis três aise parse que cet notre unique divertissements.228» 
(3/1/1736) 

«je fais tout mon posible por divertir ma mélancolie […] encore quil soit 
tres dificile dans un pais ou il nia auquen divertissement» 

(28/7/1737229) 

 

                                                            
226 VIEIRA, 1900: 536. 
227 NERY & CASTRO, Idem: 84. 
228 CAETANO, 1936: 137. 
229 Idem: 156. 
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«la faute de liberte se me fait tout les jours plus sensible et je ne sait pas 
come je pourois vivre si je na vois tant de plaisir por la musique» 
(13/5/1738230) 

«mardi gras je dancé avec les petites et trois ou quatre autres persones 
fammes car les hommes ici ne sont pas permis.» 

(21/2/1744231) 

 

Seria necessário um estudo mais aprofundado de outras fontes escritas por outros 

estrangeiros, de modo a termos uma visão mais clara sobre este último testemunho. No 

entanto achamo-lo revelador das práticas da corte portuguesa após os primeiros anos do 

reinado de D. Maria Ana de Áustria. A doença do rei e sua viragem para uma vida mais 

calma e piedosa, o surgimento de novas dificuldades económicas e as reacções 

negativas a nível social e religioso em relação às novas tentativas comportamentais 

inter-género da nobreza podem explicar a progressiva acalmia dos divertimentos no 

Palácio. 

 

III.2.2.3. Música e poder formal feminino 

 

Em relação a decisões políticas de carácter formal e relacionadas com a música 

tomadas por membros femininos da família real, os dados encontrados inserem-se 

sempre em contextos de regência, ou seja numa continuação da exercício do poder do 

precedente regente ou do regente ausente. Um exemplo é a nomeação, por parte de D. 

Luísa de Gusmão, de António Barbosa e Domingos Valle, a 18 de Janeiro de 1657232, 

respectivamente para bibliotecário e ajudante, dando continuidade à manutenção da 

livraria musical, de acordo com o testamento do rei D. João IV. Outro exemplo é, 

durante a primeira regência de D. Catarina de Bragança, enquanto rainha-viúva, a 

nomeação de Martinho Rodrigues como substituto do Padre Pedro Nunes, sucedendo-

lhe no seu “organistado” por carta assinada pela regente a 12 de Junho de 1704: 

 

«Dona Catherina por graça de Deus Rainha de Inglaterra, Escócia, 
França, Irlanda, Infanta de Portugal etc. como Regente destes Reinos na 
ausência desta corte de meu irmão o Senhor D. Pedro por graça de Deus 

                                                            
230 Idem: 161. 
231 Idem: 229. 
232 A.N.T.T, Chancelaria de D. João IV, liv. 21, fol. 240 Apud VIEIRA, 1900: vol.II-448-450. 
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rei de Portugal e dos Algarves etc. faço saber a vos Lesenceado Frei 
António de Sequeira, juiz da ordem da comarca de Moura que havendo 
respeito ao que me representou por sua petição o padre Pedro Nunes 
mestre da Capela da Igreja Matriz desta vila que o Senhor rei D.Affonso, 
meu Irmão que Santa gloria haja lhe fizera mercê do partido de organista 
da dita Igreja e porquanto tinha servido a dita Igreja trinta e nove anos, 
com boa satisfação, e porque se acaba incapacitado por causa dos muitos 
anos e achaques e tinha hum seu sobrinho por nome Martinho Rodriguez, 
musica da mesma capela e com toda a suficiência para exercitar a mesma 
ocupação a qual servia a mais de 10 anos; - me pedia que vistas as razões 
que apontava e a sua muita pobreza quisesse prover no dito cargo o dito 
seu sobrinho por futura sucção por nele concorrerem todos os requisitos e 
visto o mais que se referia e informação que destes sobre o referido.” 

“Hei por bem e me praz que o dito Marinho Rodriguez sobrinho do 
supp.te sirva de organista da dita Igreja assim na mesma forma que o 
fazia o dito cargo em sua vida, e a 3.ª parte para o dito seu sobrinho na 
forma do estilo, e esta se cumprirá como nela se contem sendo passada 
pela chancelaria da ordem e valera como carta, posto que seu efeito dure 
mais de um ano sem embargo de qualquer provisão ou regimento em 
contrario. A Senhora Rainha de Grã-bretanha o mandou pelos Doutores 
João da Mesquita Mattos Teixeira e Dom Fernando de Faro deputados do 
despacho do Tribunal da Menza da Consciência e ordem. Miguel de 
Bitancourt a fez em Lisboa a 12 de Junho de 1704 – António Rodriguez 
da Costa a fez escrever // João da Mesquita Matos Teixeira // Dom 
Fernando de Faro.»233  

 

III.3 A influência cultural da rainha D. Maria Ana de Áustria                                   

– Pequeno estudo de caso 

 

Das quatro rainhas do período em estudo, foi sem dúvida a rainha D. Maria Ana 

de Áustria que maior influência exerceu, devido às suas contribuições e consequentes 

alterações dos modelos culturais da corte portuguesa. Os seus esforços, embora ainda 

reduzidos ao essencial, vão no mesmo sentido que as vontades políticas do rei seu 

marido, D. João V, que procura aproximar a corte portuguesa dos modelos culturais da 

corte do rei Luís XIV, da corte austríaca e dos valores religiosos romanos, 

proporcionando assim abertura para os divertimentos palacianos, e beneficiando 

também de um contexto económico mais favorável do que o que existia durante os 

reinados dos seus predecessores234. Os factores políticos, ideológicos e culturais 

referenciados anteriormente proporcionaram abertura para os divertimentos palacianos, 

                                                            
233 A.N.T.T, Chancelaria da Ordem de Avis, liv.22, fol.173v. Apud VITERBO, 1932: 489-49. 
234 SILVA, 2008: 120-131. 
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e para além disso a educação da rainha, bem como a sua própria personalidade, 

motivaram a imposição dos seus gostos e a consequente rejeição do comportamento 

“mourisco” de reclusão feminina vigente no reinado das suas antecessoras, o que parece 

ter conseguido desde a sua chegada até à doença do rei, cujos primeiros sérios avisos 

ocorrem em 1741, data a partir da qual as notícias sobre os divertimentos na corte se 

tornam mais escassas. 

A rainha, ao chegar a Portugal, trouxe com ela os modelos culturais da Europa 

Central, onde a festa profana e o convívio de salão entre homens e mulheres eram 

elementos inquestionáveis de uma sociedade de Corte. Era uma mulher culta, amante da 

música, tocava vários instrumentos “com primor” e era destra na arte da dança, tendo 

promovido, sobretudo nos primeiros anos de residência em Lisboa, serenatas235 nos seus 

aposentos, de acesso limitado e privilegiado, em tudo semelhantes aos saraus dados 

pelas consortes francesas no seu appartement236. A nova rainha lançou também novos 

hábitos, tais como o de tocar cravo em público, promovendo também a dança entre as 

infantas e as suas damas. Portanto, no seu tempo ouvia-se música e dançava-se na Casa 

das Rainhas237. 

As damas e donzelas da nobreza começam a apresentar-se em espectáculos 

particulares e ganham o hábito de organizar festas musicais nas suas casas, para além de 

participarem naquelas organizadas pela rainha consorte, as quais por esta altura já 

começavam a rarear. As festas em casa da Condessa da Ribeira na presença de muitas 

senhoras, a serenata da Marquesa de Fontes e a de Manuel Caetano de Lopes Lavre só 

para senhoras, ou o convite da mesma senhora a quarenta damas para a ouvirem cantar 

numa nova serenata com as filhas do conde de Vila Nova e com D. Vitória de 

Lencastre, em que algumas dançavam, a audição de música italiana nas casas da 

Marquesa de Távora ou de D. Ana de Moscoso, ou o recrutamento de cantoras para 

serenatas e bailes financiados por nobres ou bacharéis comprovam, entre muitos outros 

testemunhos, a animação lúdica e cultural da elite política e cultural portuguesa no 

período joanino238, como encontramos referido no Diário de D. Francisco Xavier de 

                                                            
235 Outro termo encontrado é o de saraus. 
236 SOUSA [1735-49] 1949-51: vol. VIII-Cap.VI-178. 
237 BEBIANO, 1987: 101. 
238 SILVA, 2008: 140-146. 
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Meneses, 4º. Conde de Ericeira239, do qual apresentamos apenas um pequeno excerto 

nas datas seguintes: 

  

30 de Outubro de 1731-Serentas: «Principião nas 3.as e 5.as fr.as as 
serenatas hu[m]as em caza de Jorge, q[ue] tem mais parciaes, e Damas 
Inglezas, e outras em caza de D. Mauricio. 

6 de Novembro de 1731-Noticia da corte: «Fez quinze annos a onze a S.ra 
Dona Joana neta da S.ra Marqueza de Arronches, q [ue] os festejou 
cantando admiravelm.te a mesma senhora, e outras dês senhoras de q[ue]  
algu[m] as cantarão com grande numero de instrumentos baile, e cea 
magnifica ate as três horas da madrugada as senhoras forão a Senhora 
Marqueza de Tavora, moça, e as condeças da Ericeira, Soure, e Atouguia, 
Dona Clara, as duas de Aveyras, as duas da Ribeira, e a Senhora Dona 
luísa sua filha, a Senhora Dona Anna Joaquina; e de fidalgos foi o Conde 
da Ericeyra Pay, e diversos meninos filhos destas senhoras q[ue]  hião 
vestidos magnificamente.» 

11 de Dezembro de 1731-Bailes e serenatas: «Os bailes continuão com 
grande concurço, e as serenatas nas duas cazas de Jorge, e D. Mauricio, e 
parece digno de memoria q[ue] Diogo Franche Irlandes rico, q[ue] foi a 
Macao sendo cazado com hu[m]a irlandesa nascida no Porto muito 
formoza, e discreta, era sumamente ciozo e lhe não permitia ir a estes 
divertimentos, porem feslhe tal horror o cazo Eliote (marido a matar um 
padre na conversa com a sua mulher), q[ue]  lhe dice fosse a todos, e 
dançace com quem quizesse, por q[ue]  tinha visto o principio a q[ue]  
conduziao os ciúmes ella se aproveita, e he a ultima q[ue]  sahe das 
festas.» 

1 de Janeiro de 1732-  «A S.ra Condeça da Ribeira D. Leonor fez hu[m]a 
festa aos annos de seu neto ã estava em sua caza, com Muzica, dança e 
merenda a q[ue] so convidou as parentas de sua nora, e as suas, mas não 
as de seu marido. […].» 

12 de Fevereiro de 1732 -Serenatas e bailes: «Continuão com gr.de 
concurso as serenatas e bailes e hu[m]a Veneziana molher de hã 
Archilaud q[ue]  servirão ao Conde de Alva: […]. A Serenta da S.ra 
Marqueza de Fontes ainda não tem dia certo, e a de Manoel Caetano 
Lopes de Lavre será só p.ª senhoras e he composta excelentem.te por 
antónio Teixeira.» 

Mesma data-«A S.ra Marqueza de Arronches, e sua neta convidarão as 
famílias de Tavora, alvor, Ribiera, Ericeyra, Atouguia, Coculim, Soure, a 
S.ra D. Anna Joaquina e suas filhas, e as Senhoras COndeças de Aveyras, 
q[ue] não forão por estar de partida p.ª Samora, p.ª  hu[m] Prezepio em 
caza de Francisco Trigueiros onde havia Muzica, e Instromentos e seus 
Poetas q[ue] compunhão de repente, […] durando até as três horas da 
manhã a festa […]» 

                                                            
239 BRASÃO, 1943: respectivamente 72, 79, 89, 99, 112, 113-114; 116-117. 
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19 de Fevereiro de 1732- «A 18 houve em S.ta Clara hu[m]a Comedia 
q[ue] dizem seria excellente e entrarão com Breve m.tas Senhoras ainda 
com deficuldades dos Prelados: No dia 17 convidou a S.ra Marqueza da 
Fontes na sua quinta de Alcantra a 40 Senhoras p.ª a ouvirem cantar em 
hu[m]a nova Serenta com as filhas 2.ª, e 3.ª do Conde de Villa Nova, e a 
S.ra D. vitoria de Lencastre, algu[m]as dançarão depois e houve doze 
bandejas de Excellentes doces, bebidas, e chocolate. As outras Serenatas 
são mais frequentadas, e a da Veneziana se faz com concurço ainda q[ue] 
mais tarde.» 

 

Nota-se também um crescente pedido de mestres de música para o ensino da 

música, e mais particularmente do cravo, nas casas da nobreza. Importa destacar 

especialmente o desenvolvimento da arte do canto entre as senhoras nobres portuguesas, 

fossem, ou não, damas da corte. A Viscondessa de Barbacena e as filhas recebiam lições 

do músico Joseph António240: 

 

25 de Setembro de 1731:Muzica: «Os Viscondes de Barcarena derão ao 
Muzico Jozeph Antonio p.ª o seu cazamento prezentes q[ue] se affirma 
valerem 3 V cruzados; por q[ue] este muzico lhes não leva dinheiro pellas 
liçoens ã dâ à senhora Viscondeça, e a suas filhas.» 

 

e também do organista e vice-mestre da Capela Real e Patriarcal, Carlos Seixas241. 

Muitos outros testemunhos e relatos da época nos dão conta do entusiasmo das infantas 

e das damas da alta aristocracia pela prática musical, e particularmente pelo canto. 

Se é um facto que a separação de sexos se mantinha em algumas das festas de 

corte, também é certo que a aristocracia lisboeta e, em larga medida, a provinciana, 

gradualmente aderiu aos novos modelos de sociabilidade cortesã, promovendo nas suas 

casas e palacetes serenatas, bailes, representações teatrais e divertimentos vários, que 

proporcionaram a homens e mulheres nobres o convívio do salão, e não apenas o 

encontro fugaz na igreja, ou o amor freirático no convento. No que diz respeito à 

zarzuela ou à ópera italiana, não foram encontrados dados que indicassem a sua 

apresentação nos aposentos da rainha. Mas o mais provável é a influência directa 

exercida pela rainha no gosto crescente de D. João V — sete óperas foram apresentadas 

na corte entre 1728 e 1739242 — e sobretudo de seu filho, o príncipe D. José — pelo 

                                                            
240 BRAZÃO, 1941: 69. 
241 DODERER, 1991: 621-633. 
242 NERY & CASTRO, 1999: 91. 
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teatro lírico e, a partir de 1730, pela ópera italiana tão conhecida e admirada pela 

consorte austríaca. 

D. Maria Ana promove também o mecenato, como o fez com Romão Mazza, bom 

compositor e violonista que mandou aperfeiçoar em Nápoles243. Para além disso, devido 

às fontes encontradas no fundo da Casa das Rainhas, podemos emitir a hipótese de que, 

graças a esta rainha, como consequência da prática musical que promoveu, se 

desenvolveu em Portugal a divulgação e o mercado de instrumentos como o violino e o 

cravo, bem como o repertório que lhe é apropriado. 

Partindo desta primeira abordagem, podemos emitir a hipótese de que a rainha D. 

Maria Ana de Áustria tenha implantado a tradição imperial, o modelo educacional e 

cultural em que cresceu, nas práticas festivas da corte portuguesa. Mas que a corte 

portuguesa e a família real brigantina se tenha afastado da soturna austeridade 

monástica, abrindo-se aos hábitos de convívio, de galanteria, da arte subtil da 

conversação, da dança, da música, do jogo e do teatro, isto só parece ter ocorrido 

durante o reinado de D. João V, embora como muita moderação. Por tudo isto, é notório 

que não é de todo displicente o papel da rainha austríaca e do seu séquito no que se 

refere a uma influência directa sobre os membros da sua família em termos de gostos 

musicais. A rainha adorava ópera italiana, e partilhava o seu entusiasmo pelo teatro 

lírico, pelo canto e pela prática instrumental com as damas da corte e a infanta, sua 

filha. Quer como executante, quer como mecenas, a infanta D. Maria Bárbara é 

seguramente o exemplo mais paradigmático da influência materna, para além do 

exemplo do seu bisavô, o rei D. João IV. 

 

Para concluir, podemos afirmar que as rainhas e as infantas tinham vivências 

musicais, dentro e fora das suas obrigações de poder. Numa primeira fase das suas 

vidas, isto acontecia seguramente através da educação e convivência com as mães e a 

corte. Numa segunda fase da vida, enquanto rainhas em Portugal ou no estrangeiro, com 

as suas próprias casas e cortes. É também notável a influência que estes membros da 

família real exerceram, bem como as contribuições que forneceram para a música 

contemporânea, através do mecenato, de mercês e do incentivo à sua produção e à sua 

divulgação. Com efeito, houve várias tentativas para “modernizar culturalmente” a corte 

                                                            
243 Ver Anexos IV-V. 



 90

real portuguesa, principalmente com D. Maria Francisca de Sabóia e com D. Catarina de 

Bragança, mas é sem dúvida D. Maria Ana de Áustria que consegue impor um novo 

modelo de vida cortesã e cultural na corte portuguesa. Muito há ainda a investigar, e se 

a escassez de fontes primárias é um facto, é possível, não obstante, juntando dados 

encontrados em vários domínios, retraçar no feminino a história da música da família 

real portuguesa do período barroco. 
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CONCLUSÃO 

 

Na elaboração desta dissertação, foi necessário o contacto com vários contextos 

diferenciados, o que justifica o pendor contextualizante que predomina neste trabalho de 

investigação preliminar no âmbito dos estudos sobre mulheres inseridos no contexto de 

uma investigação em Musicologia Histórica. Está em causa, em primeiro lugar, o 

âmbito dos estudos sobre mulheres, quase totalmente desconhecido, tanto ao nível da 

sua evolução cientifica e metodológica, como da sua bibliografia. E se temos 

consciência de que ainda muito nos escapou sobre esta via de investigação, também a 

motivação cresceu para continuar futuras investigações nesse domínio. Surgiu em 

seguida a necessidade de uma contextualização das mulheres na sociedade barroca 

portuguesa, de modo a entender melhor as suas realidades, e, obviamente, a necessidade 

de conhecer a História de Portugal. Nenhum deles fazia parte dos nossos conhecimentos 

de cultura geral. Se esta investigação pode ser considerada demasiado centrada em 

contextualizações, achamos que não é de todo possível fazer qualquer tipo de 

investigação sem contextualização, sem conhecer os objectos em estudo e seu meio 

ambiente. Relembramos que a tarefa não foi facilitada por investigações anteriores em 

Musicologia Histórica a nível nacional. É certo que se encontram referências nos 

escritos musicológicos sobre algumas mulheres da familiar real, mas não com uma 

abordagem orientada pela reflexão sobre a História do Género. 

Embora as problemáticas iniciais fossem várias, na tentativa de alcançar uma 

visão panorâmica das problemáticas que poderiam aparecer ao longo da nossa 

investigação, e no receio de não se encontrar fontes suficientes para a sua realização, 

optou-se, por vários motivos, por não desenvolver todas as problemáticas expostas na 

introdução deste trabalho. O primeiro motivo foi, sem dúvida, a falta de informações 

concretas nas fontes primárias consultadas. Para além disso, a dificuldade de acesso a 

fontes cuja consulta requeria deslocações ao estrangeiro, o que no contexto de um 

mestrado como estudante-trabalhadora, no ano dos seminários e no primeiro ano da 

investigação em si, não era conciliável com a vida profissional. Deparámo-nos também 

com fontes secundárias que apresentavam dados, mas as respectivas referências às 

fontes primarias; por outras palavras, eram enunciados factos, cuja veracidade não pode 

ser posta em causa, e para além disso não tínhamos acesso às fontes primárias das quais 

as análises eram extraídas. Refira-se ainda a problemática do tratamento das fontes 
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escritas, pensadas não só como relatos parciais de dados factuais, mas também como 

escritos subjectivos de seres humanos (ao serviço de uma política e de uma determinada 

visão dos acontecimentos históricos) e inseridos num contexto político, económico, 

social e cultural próprio. Por fim, perante as informações recolhidas em fontes primárias 

e secundárias, tivemos de optar por abordar apenas algumas problemáticas, 

apercebendo-nos de que não poderia caber tudo no âmbito de uma Dissertação de 

Mestrado, e tentando sintetizar ao máximo as informações, as hipóteses e novas 

problemáticas que foram aparecendo ao longo do desenvolvimento da reflexão, com a 

consciência de que muito ficou ainda para dizer. 

Entre outros, é o caso particularmente de D. Maria Bárbara de Bragança, 

enquanto aluna do Mestre Domenico Scarlatti, música pratica descrita como emérita e 

compositora de algumas peças, já referenciada na historiografia musical portuguesa. 

Muitas investigações já foram realizadas, no entanto ainda falta um estudo a partir de 

uma abordagem de questões de género, investigação que necessita de um outro espaço 

que não apenas um ponto de uma primeira abordagem aos estudos sobre as mulheres da 

realeza e a música. No que diz respeito a D. Catarina de Bragança, o mesmo não ocorre; 

se a encontramos mencionada na historiografia portuguesa, é principalmente no 

contexto da descrição musical das festas realizadas em Portugal na ocasião do seu 

casamento. Trata-se de uma figura ainda pouco estudada e que se tem revelado de 

grande importância para a musicologia histórica portuguesa e inglesa. Os dados 

recolhidos sobre a sua relação com a música, músicos portugueses e estrangeiros, a 

constituição da capela de músicos de St James em Inglaterra e a do Palácio da Bemposta 

necessitam de um espaço maior que o de um capítulo numa dissertação cujo objectivo é 

a apresentação de uma visão geral. Tal como para D. Maria Bárbara, apresentamos 

apenas alguns aspectos da relação da infanta com a música. A apresentação da 

investigação sobre D. Catarina de Bragança está prevista para um futuro próximo, na 

íntegra, como temática principal de investigação. Outros casos de fontes referentes, por 

exemplo, à infanta D. Francisca ou à rainha D. Maria Sofia de Neuburgo, bem como às 

suas ligações com a música, revelaram-se por enquanto quase inexistentes, necessitando 

de uma pesquisa mais aprofundada. 

Poder-se-ia pensar que o âmbito temporal da investigação foi um obstáculo para 

a concretização deste trabalho, e que mais valia ter estudado apenas um único caso, uma 

rainha ou uma infanta. Mas ao realizar apenas um estudo de caso não se teria uma visão 
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de conjunto, o que considerámos arriscado para uma primeira investigação sobre as 

mulheres da família real. Como já foi mencionado, é importante termos uma visão de 

grupo das mulheres, para de seguida podermos partir para o estudo de casos 

particulares. Analisámos as mulheres da família real portuguesa do período barroco, 

tendendo recriar uma visão da evolução das suas praticas musicais. 

Tentámos dar “voz” e prioridade às práticas musicais das infantas e das rainhas, 

silenciadas no seio da Casa das Rainhas, a partir de fontes primárias com o sustento de 

fontes secundárias. Chegámos a uma visão evolutiva da prática musical dentro deste 

ambiente particular, uma prática baseada exclusivamente no canto religioso até ao 

despertar da prática instrumental, da representação de teatro musicado, do canto profano 

e do baile. Passámos de uma separação de género numa prática musical quase individual 

e íntima, sem necessidade de contratação de músicos, a tentativas de aproximação entre 

géneros com uma prática musical mais colectiva e exposta a um público escolhido, 

incluindo a necessidade de contratar violeiros para a manutenção dos instrumentos 

utilizados. Embora essas últimas práticas referenciadas tenham durado poucos anos no 

seio da Casa da Rainha D. Maria Ana de Áustria, foram sem dúvidas motores para 

novas práticas ao seio da nobreza portuguesa, agitando os usos e costumes tradicionais 

do mundo cortesão. Este é sem dúvida um mundo que merece também um estudo 

particular. Várias figuras femininas da Casa das Rainhas, ao longo do período em 

estudo, revelaram-se personagens cultas e amadoras de música. 

Estes novos olhares sobre a documentação já existente à procura do rasto da 

participação das mulheres da realeza nos acontecimentos musicais do seu tempo levou-

nos a uma reflexão acerca da própria história da música em Portugal, na qual elas se 

inserem, tendo noção da necessidade de redefini-la não só no seu contexto inter-género 

(de modo a dar espaço e visibilidade às mulheres), mas também nacional e ibérico, 

reposicionando-a no contexto europeu e do denominado Barroco. Esta reflexão foi 

desenvolvida em paralelo com a do tema desta dissertação, encontrando-se em fase 

gestativa, mas sem dúvida que nos traz muitas reflexões, muitas problemáticas e muitos 

conhecimentos a reconsiderar e redefinir num futuro próximo. 

 

Em conclusão, existem ainda muitas zonas sombrias, muitos olhares 

desconhecidos sobre o período em estudo e a história da música nacional. É preciso 
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olharmos e investigarmos com outras ferramentas e abordagens, de modo a inserir os 

géneros musicais, os compositores, os músicos, mas também os acontecimentos 

musicais nos seus contextos sócio-politicos, económicos e culturais, para um melhor 

entendimento das realidades históricas. Isto sem nos esquecemos de que existem sempre 

várias versões de uma mesma história, várias vivências de um mesmo acontecimento, e 

que no nosso caso interessa-nos relatar a das mulheres, rainhas e infantas. Este estudo 

pretende unicamente centralizar alguns dados esparsos, elaborar algumas reflexões 

iniciais e servir de base para investigações futuras. Foram apresentadas algumas 

reflexões, análises e hipóteses que podem trazer novas perspectivas e novos caminhos 

de investigação para a definição de uma historiografia musical portuguesa também no 

feminino, não em paralelo com a história convencional já existente, mas como 

complemento desta última. De nenhum modo este trabalho de investigação se apresenta 

como sendo um trabalho acabado, muito falta ainda para investigar. É um work in 

progress, um ponto de partida para futuras investigações. 
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