
Quando se pensa o problema da educação e dos programas de 
estudos “femininos” na Época Moderna, no contexto da Península 
Ibérica, consideram-se, normalmente, os textos doutrinários e 
programáticos que configuram paradigmas de conduta, recortando 
autores e leituras1. Contudo, como é sabido, a prosa de ficção, como 
registo discursivo propiciador de leituras femininas e também pauta 
modelar, comporta, frequentemente, o desenho de personagens e 
desenvolvimentos de diegese que recorrem a estas temáticas, sujeitando-
-as a interpretações que merecem alguma atenção. Estudos anteriores 
têm vindo a sublinhar o peso da produção doutrinária de moralistas 

1 No contexto de uma ampla bibliografia: Alessia Lirosi, Libere di sapere. Il diritto 
delle donne all’istruzione dal cinquecento al mondo contemporaneo (Roma: Ed. 
Storia e Letteratura, 2016); Maria de Lurdes Correia Fernandes, Espelhos, Cartas 
e Guias. Casamento e Espiritualidade na Península Ibérica (Porto: Instituto de 
Cultura Portuguesa, Faculdade de Letras da universidade do Porto, 1995), esp. 
cap. iii: “A Educação Feminina. Entre as Funções Conjugais, o governo da Casa 
e as Práticas Espirituais”, pp. 101-143; Marí Carmen Marín Pina, “Don Quijote 
las Mujeres y los Libros de Caballerías”, kurt Reichenberger y Darío Fernández-
Morera (ed.), Cervantes y su Mundo (II) (kassel: Reichenberg, 2005), pp. 309-340; 
Pedro M. Cátedra & Anastasio Rojo, Bibliotecas y Lecturas de Mujeres, Siglo XVI 
(Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004), esp. cap. iv: 
“Lecturas de Mujeres”, pp. 109-182; Maria Antónia Lopes, Mulheres, Espaço e 
Sociabilidade: Transformação dos Papéis Femininos em Portugal à Luz de Fontes 
Literárias (Lisboa: Livros Horizonte, 1989); zulmira C. Santos, “Percursos e formas 
de leitura feminina na segunda metade do século xviii” (Revista da Faculdade de 
Letras: Línguas e Literaturas, série II, vol. 19, 2002), pp. 71-110; zulmira Santos 
e Helena Queirós, “Letras e gestos: Programas de Educação Feminina em Portugal 
nos séculos xviii-xix” (Via Spiritus, 19, 2012), pp. 61-122.
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na produção e divulgação de paradigmas que, sobretudo a partir do 
século xvi, se orientam, de muitos modos, para a construção de uma 
moldura/guia para princesas e “meninas nobres”, na esteira de L. Vives, 
entre outros, não ignorando, naturalmente, fórmulas de sociabilidade 
“cortesã”, como a dispensada por Castiglione, no Livro III de Il Libro 
del Cortigiano (1528), ao discorrer sobre a “donna di palazzo”, que 
alguns estudiosos já têm visto como intertexto da concepção da figura 
de Arima, essencialmente na diálogo travado com o pai, Lamentor, 
antes da ida para a corte, na comummente designada como terceira 
“narrativa” de Menina e Moça (1554)2. Por outro lado, a preocupação 
“pedagógica” do século xviii reanima algumas destas temáticas, 
algumas delas na moldura da “Querelle des Femmes”3, reexaminando-
-as no quadro da “utilidade pública” e do “progresso dos povos”, 
propondo reflexões sobre a educação feminina que se disseminam por 
textos de orientação predominantemente doutrinária, mas também pela 
prosa de ficção, embora, como se sabe, não sejam muitos os exemplos 
de obras desta natureza editadas, pela primeira vez, em Portugal, ao 
longo de Setecentos4. Tendo reflectido em estudos anteriores sobre a 

2 Jorge Alves Osório, “Algumas reflexões sobre o preâmbulo de Menina e Moça” 
(Revista da Faculdade de Letras, Línguas e Literaturas, vol. xIII, 1996), pp. 65-
85; Rita Marnoto, “o intimismo da Menina e Moça”, O petrarquismo português 
do Renascimento e do Maneirismo (Coimbra: Por ordem da universidade, 1997), 
pp. 260 e segs; Bernardim Ribeiro, Menina e Moça, ed. de Teresa Amado (Lisboa: 
Edições Duarte Reis, 2002), pp. 154-157.

3 Margarete zimmermann, “The Querelle des Femmes as Cultural Studies Paradigm”, 
Time, Space, and Women’s Lives in Early Modern Europe, Anne Jacobson Schutte, 
et al. (eds.) (kirksville: Truman State university Press, 2001), pp. 17-29.

4 Como é sabido, a produção de prosa de ficção, em Portugal, no século xviii, se 
deixarmos de lado os textos de cariz moralizante e alegórico – aceitando a 
designação “novela alegórica” – de que podem ser exemplo o Compêndio Narrativo 
do Peregrino na América (1725-1733) de Nuno Marques Pereira ou as diferentes 
obras de Soror Maria do Céu, para dar apenas alguns exemplos, é escassa. Existem, 
naturalmente, obras manuscritas – recordemos as “obras do Fradinho da Mão 
Furada” (Obras do Fradinho da mão furada. Palestra moral e profana atribuída 
a António José da Silva, o Judeu, introdução e edição de Bernard Emery (Lisboa: 
FCT-JNICT, 1997) e não pode esquecer-se o Serão Político de Frei Lucas de 
Santa Catarina (Felix da Castanheira Turacem, Seram Politico, Abuso emendado, 
Dividido em tres Noites para divertimento dos curiosos, Lisboa: Na Officina de 
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tipologia de leituras femininas no século xviii, perseguindo algum 
rasto, escasso, porém, em cartas, memórias ou textos de natureza 
doutrinária, estas notas propõem-se, agora, rastrear na prosa de ficção 
da segunda metade do século xviii, itinerários pedagógicos, mesmo 
que apenas esboçados, procurando definir, se possível, a intervenção 
desta tipologia discursiva na divulgação de um perfil “educativo” 
para as mulheres, em contexto “ilustrado”5. Em trabalhos anteriores, 
que nos permitimos rapidamente resumir, os fragmentos reunidos 
pareciam apontar para um paradigma em que as mulheres se limitavam, 
salvo raras excepções, à aprendizagem das “línguas modernas”, num 
elenco nem sempre igualmente composto, à “literatura”, definida 
pelos “bons livros”, a alguma aritmética, necessária ao governo da 
casa, em suma a um modelo que resumidamente apelidámos de “ler, 
escrever e contar”, na inspiração de algumas considerações de Ribeiro 
Sanches e na revisitação de sugestões renascentistas6. Claro que não se 
podem ignorar exemplos como a condessa de Vimieiro7, a marquesa 
de Alorna8 e outras aristocratas setecentistas que, como aconteceu, em 

Valentim da Costa Deslandes, 1704). Para um panorama da prosa do século xvii 
e da primeira metade de xviii ver: Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira, 
A novela alegórica em português dos séculos xvii e xviii. O belo ao serviço do 
bem. Tese de doutoramento. universidade do Minho-Instituto de Letras e Ciências 
Humanas, 2006; Sara Augusto, A alegoria na ficção romanesca do maneirismo e do 
barroco (Lisboa: Fundação Calouste gulbenkian, 2010).

5 zulmira C. Santos, “Percursos e formas de leitura feminina…”, art. cit.; “Em torno 
de ‘percursos’ culturais no tempo de Manoel de Azevedo Fortes: das relações 
‘ciência/literatura’”, Mário gonçalves Fernandes (coord.), Manoel de Azevedo 
Fortes (1660-1749). Cartografia, cultura e Urbanismo (Porto: gEDES, 2006), pp. 
7-14.

6 António Ribeiro Sanches, Cartas sobre a Educação da Mocidade (Coimbra: 
Imprensa da universidade, 1922): “Do que haviam de aprender os Mininos alem 
de ler, escrever e contar, etc.”, p. 118.

7 Raquel Bello Vásquez, Mulher, nobre ilustrada, dramaturga. Osmia de Teresa de 
Mello Breyner no sistema literário português (1788-1795) (Ed. Laiovento, 2005).

8 Maria Leonor Machado de Sousa, Marion Ehrardt e José Esteves Pereira (coord.), 
Alcipe e a sua Época (Lisboa: Colibri, 2003); Aníbal Pinto de Castro, José Esteves 
Pereira, Maria Manuela Delille e Teresa Sousa Almeida (coord.), Alcipe e as 
Luzes (Lisboa: Colibri, 2003); Vanda Anastácio, Marquesa de Alorna (1750-1839) 
(Lisboa: Prefácio, 2009).
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séculos anteriores, podem ter sido objecto de um espectro educativo 
mais amplo9. São conhecidos, nos círculos da aristocracia, exemplos 
do século xvi, xvii e, muito especialmente, do século xviii, embora as 
afirmações de Cadalso, que a seguir se transcrevem, possam dar a pauta 
de uma realidade mais comum:

Señor catedrático a la violeta: he visto el papel de Vmd. escrito contra los 
falsos eruditos, y en favor de los verdaderos sabios. Soy mujer, y por tanto, 
en el sistema de las gentes, no me han educado con el conocimiento de las 
Matemáticas, Teología,   Filosofía, Derecho público, y otras facultades serias, 
porque los hombres no nos han juzgado aptas para estos estúdios […] Volviendo 
al asunto presente, digo que la poesía sola es la facultad única que nos permite 
el despotismo de los hombres en Europa, así como en Asia el bañoes la única 
diversión que nos conceden con alguna libertad. En este supuesto, el teatro es 
la única cátedra a cuya asistencia se nos admite. De la escena sacamos nuestra 
erudición; y Calderón, Moreto, Lope, Metastasio, Corneille, Racine, Crebillon, 
Maffey y goldoni forman nuestras bibliotecas.10

Ainda que esta passagem esteja inserida num texto de natureza 
“especial”, no sentido em que os “Eruditos a la violeta” se formulam 
num registo irónico, não deixa de ser interessante notar, como já tivemos 
oportunidade de fazer, que, embora com matizes diversos, os textos 
tributários das Luzes, em Portugal, espelhando as palavras de Cadalso, 
desenham um modelo que configura uma educação mais dependente 
do que hoje apelidamos “humanidades” – aprendizagem de línguas, 
sobretudo modernas, história, sagrada e profana, alguma geografia – para 
as mulheres (ainda que com a aritmética necessária para o “governo” 
da casa) e um paradigma mais abrangente, no caso masculino, em que 
comparecem a Matemática e a Filosofia Moderna, tornando a Física 
o modelo explicativo da natureza. Alguns exemplos, rastreados em 

9 Ver, apenas como exemplo, o volume de estudos D. Maria de Portugal Princesa de 
Parma (1565-1577) e o seu tempo: As relações culturais entre Portugal e Itália na 
segunda metade de Quinhentos (Porto:  Anexo da Revista da Faculdade de Letras: 
Línguas e Literaturas, vol. 9, 1999).

10 José Cadalso, Los Eruditos a la Violeta y Suplemento (Sevilla: Alfar, 1999).
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obras de Verney11, Ribeiro Sanches12, Teodoro de Almeida13 ou em 
correspondência particular como a do futuro Marquês de Alorna14, 
parecem confirmar esta hipótese, que não invalida, naturalmente, 
as excepções de damas da alta nobreza que cultivavam esse tipo de 
saberes e de que, de algum modo, o “Prólogo” da Lógica Racional 
(1744) de Azevedo Fortes dá conta, quando sustenta, ao explicar que ao 
ter escolhido, para a redacção do tratado em causa, a língua portuguesa 
e não o latim, se lembrou de “que as Senhoras Portuguezas, em nada 
são inferiores às Estrangeiras, antes as excedem muito em fermosura, 
entendimento, e discrição, e como menos occupádas, mais curiosas, e 
mais amigas do saber, he força serem mais attentas no exame da verdade, 
e he certo, que aplicando-se, farão na Filosofia muito mayor progresso, 
do que os homens”15. Em todo o caso, e apesar dos conhecidos exemplos 
europeus, no modelo da marquesa de Fontenelle dos Entretiens sur la 
pluralité des mondes (1686)16 ou da baronesa de Il Newtonianismo per 
le Dame ovvero Dialoghi sopra la luce e i colori (1737) de Algarotti, 
a realidade portuguesa, de acordo com os testemunhos convocados, 
parece conformar-se mais com o modelo das “humanidades” para as 
mulheres e com um programa mais abrangente e mais consentâneo 
com os desenvolvimentos e a divulgação da Filosofia Moderna para os 
homens17. De resto, na formulação dos diferentes itinerários pedagógicos 

11 Luís António Verney, Verdadeiro Método de Estudar (ed. de António Salgado Júnior), 
“Apêndice sobre o Estudo das Mulheres” (Lisboa: Sá da Costa, 1952), pp. 123-149.

12 António Ribeiro Sanches, Cartas sobre a Educação da Mocidade, op. cit.
13 Teodoro de Almeida, Elogio da Ilustrissima e Excelentissima Senhora D. Anna 

Xavier de Assis Mascarenhas, Baronesa de Alvito e Condessa de Oriola.
14 Nuno gonçalo Monteiro (selecção, introdução e notas de), Meu pai e meu Senhor 

muito do meu coração: Correspondência do conde de Assumar para seu pai, o 
marquês de Alorna (Lisboa: Quetzal Editores: 2000).

15 Manuel de Azevedo Fortes, Logica Racional (Lisboa, 1744), “Prologo”; zulmira 
C. Santos, “Em torno de ‘percursos’ culturais no tempo de Manoel de Azevedo 
Fortes: das relações ‘ciência/literatura’”, op. cit.

16 Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes (Paris: 
Veuve C. Blageart, 1686).

17 o interesse em perceber a ordenação do mundo corporiza-se, por estes anos, 
simultaneamente na publicação de obras divulgadoras das “novas” orientações 
científicas – dos tratados e compêndios aos jornais, periódicos e folhetos –, na acção 
das academias e agremiações do saber e nas diferentes propostas de ensino, desde as 
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de Verney a Ribeiro Sanches, no cumprimento de uma das linhas 
programáticas das Luzes, empenhadas na formação de grupos dirigentes 
capazes de colaborarem com o poder no caminho do Progresso, motor 
de uma às vezes quase utópica felicidade dos povos, todos os autores 
concedem muito menos espaço à educação feminina que à masculina, 
a não ser quando expressamente, como Teodoro de Almeida, no caso 
das Visitandinas, se dedicam apenas ao ensino das meninas18. Verney 
limita-se, nas relativamente breves notas inseridas no “Apêndice Sobre 
o Estudo das Mulheres”19, a salientar a importância da preparação 
intelectual destas, porque “Elas, principalmente as mães de família, são 
as nossas mestras nos primeiros anos da nossa vida […]”, entendendo 
que devem estar aptas para “governar a casa”. Entende, revalorizando, 
como outros autores setecentistas, algumas propostas humanistas, que 
“[…] o trabalho de mãos” é muito necessário “para tirar o ócio, e tambem 
para saber administrar bem a casa”, considerando-o indispensável para 
as donzelas pobres, enquanto, para as senhoras ricas,  não deixava de ser 
uma obrigação, pois que “podia empregar o dito trabalho em esmolas 
de pobres, de igrejas, etc.”20. Recordemos, muito resumidamente, que 

aulas “públicas” como as do inglês Baden, por 1725, aos círculos tendencialmente mais 
restritos visados pelas “Conferências Experimentais”, organizadas nas Necessidades 
pelo oratoriano João Baptista, a partir de 1752 (zulmira Santos, Literatura e 
Espiritualidade na obra de Teodoro de Almeida, Lisboa, FCT-FCg, 2007).

18 zulmira Santos e Helena Queirós, “Letras e gestos…”, art. cit.
19 Luís António Verney, Verdadeiro Método de Estudar, pp. 124-149.
20 Luís António Verney, Verdadeiro Método de Estudar, pp. 124-125: “[…] Parecerá 

paradoxo a estes Catões Portugueses ouvir dizer que as Mulheres devem estudar; 
contudo, se examinarem o caso, conhecerão que não é nenhuma parvoíce ou coisa 
nova, mas bem usual e racionável. Pelo que toca à capacidade, é loucura persuadir-
se que as Mulheres tenhamenos que os homens. Elas não são de outra espécie no 
que toca a alma; e a diferença do sexo não tem parentesco com a diferença do 
entendimento. A experiência podia e devia desenganar estes homens. Nós ouvimos 
todos os dias mulheres que discorrem tão bem como os homens; e achamos nas 
histórias mulheres que souberam as Ciências muito melhor que alguns grandes 
Leitores que nós ambos conhecemos; […] Quanto à necessidade, eu acho-a grande 
que as mulheres estudem. Elas, principalmente as mães de família, são as nossas 
mestras nos primeiros anos da nossa vida. […] Além disso, elas governam a casa, 
e a direcção do económico fica na esfera da sua jurisdição. E que coisa boa pode 
fazer uma mulher que não tem alguma idéia da economia? Além disso, o estudo 
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Ribeiro Sanches, autor de tantas propostas para a educação da nobreza 
– que naturalmente supunha a educação do príncipe, investindo na 
preparação dos que o rodeavam, talvez uma das mais, se não a mais 
importante tarefa dos “ilustrados”, nesses tempos que apelidavam de 
“iluminados” –, corroborava o modelo enunciado, ao escrever nas 
Cartas sobre a Educação da Mocidade (1760), lamentando a ausência 
em Portugal de “Escola com clausura para se educarem ali as meninas 
Fidalgas desde a mais tenra idade”, que lhes deveriam ser ensinadas 
Geografia e História sagrada e profana e “trabalho de mãos senhoril, 
que se emprega no risco, bordar, pintar e estofar”, evitando assim a 
leitura de “novellas amorozas, versos, que nem todos são sagrados…”21. 
O mesmo Ribeiro Sanches havia também afirmado, em 1754, visando 
a “menina nascida de Pays honrados, e com bens para educalla”, que 
“não se perca tempo com música, latim, Filosofia, Matemática, História 
sagrada, Teologia” pois que “ler, escrever, aritmética, utilizar um livro 
de deve e haver, lavores femininos, Geografia, História de Portugal, 
dança e jogos domésticos” bastariam para a impedir “de ter tempo para 
enfeites, posturas à janela, leitura de novelas e comédias de enleios 
amorosos”, reproduzindo o conhecido tópico quinhentista dos perigos 

pode formar os costumes, dando belíssimos ditames para a vida; e uma mulher 
que tem alguma notícia deles pode, nas horas ociosas, empregar-se em coisa útil e 
honesta, no mesmo tempo que outras se empregam em leviandades repreensíveis. 
[…] Persuado-me que a maior parte dos homens casados que não fazem gosto de 
conversar com suas mulheres, e vão a outras partes procurar divertimentos poucos 
inocentes, é porque as acham tolas no trato; e este é o motivo que aumenta aquele 
desgosto que naturalmente se acha no contínuo do trato de marido com mulher.”

21 António Nunes Ribeiro Sanches, Obras. Vol. I Método para aprender a estudar 
a Medicina e Cartas sobre a educação da Mocidade (Coimbra: Por ordem da 
universidade de Coimbra, 1959), p. 350. As sugestões do médico português 
recuperam e reelaboram, tal como o modelo mais conciso de L. António Verney, 
algumas propostas humanistas conhecidas que textos como o Traité du choix 
et de la méthode des études (1685) de Fleury, o Traité de l’Education dês filles 
(1687) de Fénelon, o conhecido como Traité dês études (1726-1728) de Rollin 
ou mesmo Feijoo, na Defensa de las mujeres, ajudaram a revalorizar (Defensa de 
las mujeres, discurso xvi del tomo primero del Teatro Crítico Universal de Benito 
Jerónimo Feijoo (1676-1764), editado separadamente em 1997 (ed. Icaria).
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da ociosidade e de leitura feminina de prosa de ficção22. Teodoro de 
Almeida, por seu lado, afirmava, mais tarde, e sempre depois de 1784, 
no programa pedagógico que redigiu para as Visitandinas, seguramente 
inspirado pelo modelo francês vigente na ordem, que às meninas que 
entravam “Ensinão lhes a ler, escrever, contar e Religião. Alem disso se 
lhes ensina as gramaticas Franceza, Italiana, Latina, Ingleza, por que 
todas estas linguas se lhes ensinão por principio, se as querem aprender: 
tambem se lhes ensina a cozer, meia, renda e bordar de branco e de oiro 
e matizes: e ultimamente Solfa Cravo e Geografia”23. A este oratoriano 
se devem, também, considerações dispersas por textos vários, que 
podemos coagular, para não repetir estudos já feitos, nos modelos de 
D. Anna xavier de Assis Mascarenhas, condessa de oriola, de quem 
Almeida escreveu um sentido “Elogio” em que registava ter-se a jovem 
aristocrata, falecida com dezanove anos, aplicado “[…] á intelligencia das 
linguas”, tendo chegado, com facilidade, a perceber a “[…] Castelhana, 
Franceza e Italiana. […] e “[…] ao estudo da Musica”24, enquanto seu 
marido, D. Vasco José Lobo, que “era dotado de hum genio brando, de 
huma condição docil, e hum engenho extraordinariamente agudo […] 
tinha cultivado […] estudos de Geometria e Filosofia Moderna”25. A 
concretização da Matemática, da Física, mais comummente designada 
por Filosofia Moderna, num programa masculino de ensino da nobreza, 
incorpora outras referências, já estudadas, como, para citar apenas 
alguns exemplos, D. José Maria, filho dos marqueses de Távora26, 
aluno de Teodoro de Almeida, ou D. João de Almeida Portugal, futuro 
marquês de Alorna. 

22 Luís de Pina, “Plano para a educação de uma menina portuguesa do século xviii” 
(Cale. Revista da Faculdade de Letras do Porto, vol. I, 1960), pp. 41-46. zulmira 
C. Santos, “Percursos e formas de leitura feminina…”, art. cit.

23 Teodoro de Almeida, Historia da Fundação do mosteiro da Visitação em Lisboa, 
IANTT, ms. da Livraria n.º 661. zulmira Santos e Helena Queirós, “Letras e 
gestos…”, art. cit.

24 Teodoro de Almeida, Elogio da Ilustrissima e Excelentissima Senhora D. Anna 
Xavier de Assis Mascarenhas, Baronesa de Alvito e Condessa de Oriola (Lisboa: 
Officina de Miguel Rodrigues, 1758), pp. 11-12

25 Teodoro de Almeida, Elogio da Ilustrissima e Excelentissima Senhora D. Anna 
Xavier de Assis Mascarenhas, Baronesa de Alvito e Condessa de Oriola, p.16.

26 zulmira C. Santos, “Percursos e formas de leitura…”, art. cit.
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De um modo geral, como também já foi repetidamente notado, 
as considerações de Verney, Ribeiro Sanches e mesmo Teodoro de 
Almeida inspiraram-se no conhecido e divulgado Traité de l’education 
des filles (1696) de Fénelon27e no igualmente famoso Traité des 
Études (1726-1728) de Rollin28, que revalorizaram, enquadrando-
-as nos novos tempos e nos novos contextos culturais, propostas 
humanistas, e que textos como Defensa de las mujeres de Feijoo29, 
evocando muitas vezes os temas da “Querelle des femmes”, também 
não ignoraram, fornecendo um paradigma e uma pauta a seguir. A 
confrontação destes diferentes itinerários pedagógicos revela que, 
tal como Fénelon e Rollin, também Verney, Ribeiro Sanches e 
Teodoro de Almeida se confinaram, globalmente, ao domínio das 
línguas, da Geografia e da História sagrada, como domínios por 
excelência da aprendizagem feminina, embora subsistam algumas 
zonas de discordância30. No caso das línguas vulgares, por exemplo, 
Verney propõe o espanhol31, que estará ausente do programa das 
visitandinas, e de forma idêntica ao destas, o latim, embora Verney 
particularize, sublinhando a importância dessa aprendizagem para as 
freiras, para que não sejam forçadas a ler livros que não entendem32. 
Contrariamente, Fénelon tinha verberado o estudo do italiano e do 
idioma de Cervantes, em nome dos “livros perigosos”: “on croit 
d’ordinaire que’il faut qu’une fille de qualité, qu’ou veut bien élever, 
apprenne l’italien et l’espagnol; mais je ne vois rien de moins utile 
que cette étude […]. D’ailleurs ces deux langues ne servent guére 
qu’à lire des livres dangereux et capables d’augmenter les défauts des 

27 François de la Mothe-Fénelon, De l’éducation des filles (1696). usamos o texto 
inserido em Œuvres, ed. établie par Jacques LeBrun (Paris: gallimard, 1983). 

28 Charles Rollin, De la manière d’enseigner et d’étudier les Belles-Lettres par 
rapport à l’esprit et au cœur… (Paris, 1726-1728).

29 Maria de Lurdes Correia Fernandes, Espelhos, Cartas e Guias. Casamento e 
Espiritualidade na Península Ibérica (1450-1700) (Porto: I.C.P., 1995), esp. cap. 
xx: “O primado dos «bons costumes» na educação dos filhos”, pp. 339-402.

30 P. Sarret, “Les Visitandines d’Aurillac. La vie interne d’une communauté” 
(Vocations d’Ancien Régime. Revue d’Auvergne, 544-545, 1997), p. 161.

31 P. Sarret, “LesVisitandinesd’Aurillac. La vie interne d’une communauté”, p. 169.
32 P. Sarret, “LesVisitandinesd’Aurillac. La vie interne d’une communauté”, p. 126.
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femmes; il y a beaucoup plus à perdre qu’à gagner dans cette étude”33. 
Fénelon, Rollin e Ribeiro Sanches relevam a importância de  aprender 
História nacional e universal. Nas palavras do arcebispo de Cambrai: 
“Donnez-leur donc les histoires grecques et romaines, elles y verront 
des prodiges de courage et de désintéressement. Ne leur laissez pas 
ignorer l’histoire de France, qui a aussi ses beautés; mêlez celle des 
pays voisins, et les relations des pays éloignés judicieusement écrits”34, 
enquanto  Verney entende que “depois de Historia universal, segue-se 
a particular de Portugal. É justo que as mulheres saibam a História da 
sua Pátria, e vejam o que tem havido, bom e mau, na história do seu 
Reino”35. Todos estes autores coincidem, todavia, sobretudo porque 
se inspiram sequencialmente, na necessidade de aprender a coser ou a 
bordar. Quanto ao estudo e prática da música, amplamente consignada 
no programa das visitandinas, as opiniões divergem: Fénelon e Rollin 
são claramente contra, não vendo qualquer utilidade em ensinar as 
meninas a tocar ou a cantar36. Verney entendia, na  esteira de Fénelon 
e Rollin, que cantar e tocar instrumentos “não parecia ser necessário 
às mulheres”, embora “se se aprendesse quanto bastava para entreter, 
ou no campo, ou em casa, a sua familia, não o condenaria”37. Abre 
uma excepção clara para as freiras que poderiam precisar de aprender 
a tocar órgão, tolerando que as “Senhoras grandes” se aplicassem a 

33 François de la Mothe-Fénelon, De l’éducation des filles, op. cit. p. 163. A 
aprendizagem do inglês que, curiosamente, tanto quanto sabemos, surge apenas 
no programa da Visitação, poderá prender-se ao facto de duas das freiras serem 
irlandesas e estarem, portanto, apetrechadas a fazê-lo.

34 François de la Mothe-Fénelon, De l’éducation des filles, p. 162. Ribeiro Sanches 
alude explicitamente à “História Sagrada e profana” e à “História de Portugal”; 
a primeira das ocorrências nas cartas (p. 350), a segunda, cronologicamente a 
primeira, no âmbito da carta transcrita por Luís de Pina (“Plano para a educação…”, 
art. cit., p. 45).

35 Luís António Verney, Verdadeiro Método de Estudar, vol. V, p. 136.
36 François de la Mothe-Fénelon, De l’education dês filles, pp. 163-164: “La musique 

et la peinture ont besoin dês mêmes précautions; tous cês arts sont du même génie 
etdu même goût. Pour la musique […] les tons languissants et passionnés ne font 
tant de plaisirs qu’à cause que l’âme s’yabandonne á l’attrait des sens jusqu’à 
s’yennuyer elle même”.

37 Luís António Verney, Verdadeiro Método de Estudar, p. 143.
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“estes divertimentos inocentes” com o fim de não estarem ociosas38. 
Ribeiro Sanches entendia que se não devia perder tempo com “musica” 
aceitando, porém, a dança, na esteira de Fénelon, Rollin e Verney39.

O quadro traçado permite identificar linhas de força determinantes 
das concepções de educação das mulheres, durante um, apesar de tudo, 
longo lapso de tempo. Fénelon escreve nos anos finais do século xvii 
e Rollin e Verney na primeira metade de Setecentos, enquanto Ribeiro 
Sanches e Teodoro de Almeida, tendo em conta os diferentes textos, se 
exprimem na segunda metade do mesmo século. E se Fénelon compendia 
exemplarmente as atitudes humanistas, na sua atracção pelos modelos 
de simplicidade da Antiguidade clássica, patentes em De l’éducation 
des filles, que se foi tornando, à sua medida, um programa de educação 
feminina, como o Telémaque, três anos mais tarde, o seria no masculino, 
com as diferenças inerentes à direcção espiritual de um príncipe e de uma 
obra ad usum delphini, não deixa de reflectir a importância concedida 
a um modelo devoto, cuja perfeição se declinava fosse qual fosse o 
“estado” da mulher: do campo, da cidade, da burguesia, da nobreza40. 
Era, por conseguinte, um padrão amplo, embora a atenção do arcebispo 
de Cambrai se prendesse, particularmente, aos círculos de corte. 
Fénelon, talvez por se tratar de um texto programático, salienta mesmo 
a importância no grupo de conhecimentos essenciais para o governo da 
casa, noções elementares de Direito como contrato, testamento, doação, 

38 Luís António Verney, Verdadeiro Método de Estudar, pp. 143-144: “Quanto ao cantar 
e tocar instrumentos, não me parece ser de precisa necessidade às mulheres, ainda 
civis. Se se aprendesse quanto bastava para entreter, ou no campo, ou em casa, a 
sua família, não o condenaria. Sucede algumas vezes que uma filha que canta e toca 
diverte um pai, ou mãe, que padece enfermidades habituais; e neste caso, o ter estas 
prendas pode ser virtude e ter merecimento. Pode também uma senhora aprender 
estas partes, para se divertira si nas horas ociosas, e entreter-se modestamente; e disto 
digo o mesmo”; “Certamente que a educação das mulheres neste Reino é péssima; 
e os homens quase as consideram como animais de outra espécie; e não só pouco 
aptas, mas incapazes de qualquer gênero de estudo e erudição. Mas, se os Pais e Mães 
considerassem bem a matéria, veriam que têm gravíssima obrigação deas ensinar 
melhor; e que de o não fazerem resulta gravíssimo prejuízo à República, tanto nas 
coisas públicas, como domésticas” (pp. 148-149).

39 Foram retomadas aqui as considerações expostas em zulmira Santos, Literatura e 
Espiritualidade na obra de Teodoro de Almeida (Lisboa: FCg/FCT, 2007).

40 François de la Mothe-Fénelon, De l’éducation des filles, p.160.
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Dedalus: O Regresso das Humanidades | The Return of the Humanities

104

partilha de co-herdeiros41. Mesmo assim, não deixa de ser curioso 
notar que os conhecimentos na zona das Matemáticas, geometria ou 
Lógica parecem ser absolutamente laterais, em Portugal, mesmo  na 
formação intelectual de autoras prestigiadas como a Marquesa de 
Alorna, D. Catarina de Lencastre ou a Condessa de Vimieiro, presas a 
um paradigma de aquisição do saber que relevaria, sobretudo, para usar 
as palavras de D. João, conde de Assumar e futuro marquês de Alorna, 
em 1747, do âmbito do “literário”42. 

Tendo em conta estes modelos e as questões suscitadas, ainda 
que de uma forma resumida, valerá a pena reflectir sobre o papel da 
prosa de ficção na apropriação e divulgação de pautas ou tão-somente 
sugestões de breves programas pedagógicos na segunda metade do 
século xviii, em Portugal, procurando determinar se essa temática foi 
ou não um lugar de reflexão importante, na escassa, se exceptuarmos 
as novelas espirituais e alegóricas, produção ficcional portuguesa do 
tempo. É sabido como o “romance filosófico” reivindicou e acentuou 
uma vocação interventiva sobre a realidade, acreditando na capacidade 
de modelar condutas pela criação de personagens que se entregam a 
longos diálogos de natureza filosófica, dissertando, sobretudo, sobre 
a possibilidade e as diferentes dimensões desse tema aglutinador de 
várias tipologias discursivas que foi a Felicidade43. De certo modo era 
esta “utilidade” – uma das palavras-chave das Luzes – do discurso 
ficcional que justificava a sua prática, no sentido em que, desde sempre, 
embora com diferentes concretizações e um amplo debate teórico, a 
prosa de ficção tenha sido identificada com a “mentira” e a “história” 
com a verdade. Deixando de lado as diferentes questões teóricas que, 
desde a Antiguidade, enquadraram esta questão, procurarei isolar na 
prosa de ficção em Portugal na segunda metade do século xviii, em 
textos editados pela primeira vez, as passagens que, de algum modo, 
podem ilustrar, como atrás referi, uma atenção à “educação” feminina.

41 François de la Mothe-Fénelon, De l’éducation des filles, p. 161.
42 Raquel Bello Vasquez, Mulher, nobre ilustrada, dramaturga…, op. cit.; Vanda 

Anastácio, Marquesa de Alorna…, op. cit.
43 Colas Duflo, Les aventures de Sophie. La philosophie dans le roman au XVIIIe 

siècle (Paris: CNRS Éditions, 2013); Juliette Morice, Le monde ou la bibliothéque. 
Voyage et éducation à L'âge classique (Paris: Societé d'éditions Les Belles Lettres, 2016).
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1. Prosa de ficção e educação feminina

Se ignorarmos, como atrás se propôs em opção metodológica, 
a prosa de ficção de natureza religiosa e espiritual que, ao longo do 
século xviii, continuou a ser editada e reeditada, essencialmente no 
registo “novela alegórica”, encontramos três exemplos que, pelo 
menos do ponto de vista da intencionalidade do autor, podemos 
inscrever na modalidade “romance filosófico” ou “poema em prosa”, 
como se preferia ao tempo, de modo a prevenir críticas, de natureza 
moral e “poética” evocadas pela palavra “novela”44: as Aventuras de 
Diófanes (1752)45 atribuídas a Teresa Margarida da Silva Horta, O Feliz 

44 Ver, apenas como exemplo, as considerações de Verney, na Carta VII: “os 
romances, a que os Portugueses chamam novelas, são verdadeiras epopeias 
em prosa, e devem ser feitos da mesma sorte. Contudo, acham-se poucos que 
mereçam este título; pois os portugueses e espanhóis que se acham nada mais são 
que histórias de amor mui inverossímeis. o Telémaco de Monsieur de Salignac 
é uma epopeia das mais bem feitas e escritas que tem aparecido”; Luís António 
Verney, Verdadeiro Método de Estudar: cartas sobre a Retórica e Poética, introd. 
e notas de Maria Lucília gonçalves Pires (Lisboa: Presença, 1991), p. 172. Não 
consideramos o conjunto de novelas de Felix Moreno de Monroy, Lances da 
Ventura: acazos da desgraça, e heroismos da virtude (Lisboa: Na Officina de 
Jose de Aquino Bulhoens, 1793-1794), na medida em que o texto não é uma 
narrativa “única”, mas um conjunto de “novelas”.

45 Teresa Margarida da Silva Horta, Máximas de virtude, e formosura com que 
Diófanes, Climenéia e Hemirena, Príncipes de Tebas, venceram os mais apertados 
lances da desgraça (Lisboa: Miguel Manescal da Costa, 1752). A obra saiu sob 
o pseudónimo Dorotéia Engrássia Tavareda Dalmira. A gazeta de Lisboa de 17 
de Agosto de 1752 registava a publicação: “[…] saiu à luz o livro intitulado 
Máximas de virtude e formosura, obra discreta, erudita, política e moral, em que 
a sua Autora, se não estrangeira ao menos peregrina, no discurso e na elegância, 
imita ou excede ao sapientíssimo Fénelon na sua viagem de Telemaco, fazendo- 
-se digna das mais atenciosas venerações.” No Tomo IV da Bibliotheca Lusitana, 
Barbosa Machado explica que “D. Theresa Margarida da Silva e Horta […] [era 
a autora de] Máximas de virtude, e formosura com que Diófanes, Climenéia e 
Hemirena, Príncipes de Tebas, venceram os mais apertados lances da desgraça. 
[...] Saiu com o suposto nome Dorothea Engracia Tavareda Dalmira”. D. Barbosa 
Machado, Biblioteca Lusitana, Tomo IV (Coimbra: Imprensa da universidade de 
Coimbra, 1965-1967).
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Independente (1779)46 de Teodoro de Almeida e as Viagens d’Altina 
(1791-1794)47 de Luís  Caetano de Campos. Três textos de ficção, de 
evidente vocação interventiva e socialmente reguladora, no sentido 
em que se empenham em fornecer não apenas modelos individuais de 
natureza comportamental, mas oferecem reflexões sobre o exercício do 
poder questionando a organização política dos estados, naturalmente 
com pesos diversos. Não surpreende, assim que, no contexto da trama 
narrativa de textos que se propunham como grandes quadros de exposição 
de alcance sócio-político e vocação didáctica, a educação surja como 
tema agregador de reflexões várias, traduzindo a importância que as 
Luzes programaticamente lhe concederam, ilustrando a permeabilidade 
da prosa de ficção a grandes questões filosóficas, contribuindo para a 
divulgação de saberes.

Em todo o caso, haverá que notar que as obras de Teresa Margarida 
da Silva Horta e Teodoro de Almeida identificam como intertexto as 
célebres e muito editadas Aventures de Télémaque (1699) de Fénelon, 
de larga fortuna europeia no século xviii48. Tal filiação, mais temática que 
discursiva, aproveita da fama de um texto conhecido, cedendo à moda 
da viagem como forma privilegiada de aquisição do conhecimento tão 
valorizada pelas diferentes Luzes. As Aventuras de Diófanes registam a 
inspiração no rosto da edição de 1777, Aventuras de Diófanes imitando o 
sapientíssimo Fénelon (edição de 1777)49, enquanto Teodoro de Almeida a 
assume, sem disfarce, no “Prólogo” de O Feliz Independente: “Tomei por 
modelo o grande Arcebispo de Cambray no seu Telémaco, e outras obras, 
desse género, em que com a suavidade do néctar encantador da poezia, se 

46 Teodoro de Almeida, O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna, ou Arte de Viver 
contente em quaisquer trabalhos da vida (Lisboa: na Regia Officina Tipographica, 
1779). Citarei pela edição de zulmira C. Santos (Porto: Campo das Letras, 2001).

47 Luís Caetano de Campos, Viagens d’Altina, nas Cidades mais Cultas da Europa, 
e nas principaes povoações dos Balinos, povos desconhecidos de todo o mundo 
(Lisboa: na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1790-1793, 4 tomos).

48 De acordo com o trabalho Caminhos do Romance no Brasil: séculos XVIII e XIX 
(2005) de Marcia Abreu et alii, foi o livro mais enviado para o Rio de Janeiro, entre 
1769 e 1826.

49 Em 1790, saem mais duas edições com o título: Aventuras de Diófanes, imitando 
o Sapientíssimo Fénelon na sua viagem de Telémaco, por Dorotéia Engrássia 
Tavareda Dalmira, acrescido de: seu verdadeiro autor – Alexandre de gusmão.
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dão as máximas mais salutiferas para os costumes”50. As Viagens d’Altina, 
editadas na última década de Setecentos, entre 1790 e 1793, relevam de 
um modelo diverso, no sentido em que o autor se propõe descrever um 
espaço utópico, a Ilha dos Balinos, modalidade estratégica para poder 
“publicar os seus pensamentos com mais liberdade”51, numa dinâmica 
discursiva a que não é seguramente alheia a sua muito provável filiação 
maçónica52. Em todo o caso, a viagem representa o fio estruturante das 
três narrativas, evidenciando as potencialidades diegéticas de um recurso 
que, desde sempre, permitiu gerir com eficácia a mudança de lugares e 
a multiplicidade de personagens. A obra de Teresa Margarida da Silva 
Horta narra, como o título deixa prever, Máximas de Virtude e Formosura 
com que Diófanes, Climeneia e Hemirena, príncipes de Tebas, venceram 
os mais apertados lances da desgraça (Lisboa: Miguel Manescal da 
Costa, 1752) um conjunto de peripécias, de tipo “bizantino”, propiciadas 
pelo naufrágio sofrido pela família de Diófanes, Rei de Tebas, que se 
dirigia, com sua mulher, Climenéia, e a princesa Hemirena, sua filha, 
para a Ilha de Delfos, com o intuito de assistirem aos jogos em honra 
de Apolo, realizando-se aí o casamento de Arnesto, príncipe de Delfos, 
com a princesa. Na sequência de uma violenta tempestade, a família é 
aprisionada, reduzida à escravatura, tendo sido posteriormente separada. 
Hemirena, a verdadeira protagonista, é o exemplo de comportamento 
perfeito, pelas qualidades de constância e algum estoicismo que 
legitimam os discursos de teor moralizante e as muitas considerações 
sobre a educação feminina, potenciadas algumas delas, pelo facto de, em 
grande parte do texto, a personagem assumir uma identidade masculina, 
sob o nome de Belino.

Em O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna do oratoriano 
Teodoro de Almeida, de larga fortuna editorial e traduções em espanhol e 
francês53, narram-se as aventuras de Vladislau, rei da Polónia no século xiii, 

50 Teodoro de Almeida, O Feliz Independente, op. cit., “Prologo”.
51 Luís Caetano de Campos, Viagens d’Altina, op. cit., “Reflexões Preliminares”, p. 12.
52 graça e Sebastião da Silva Dias, Os primórdios da maçonaria em Portugal (Lisboa: 

1980). A. H. De oliveira Marques, História da Maçonaria em Portugal (Lisboa: 
Presença, 1990), p. 190 passim.

53 zulmira C. Santos, “Introdução” à edição de Teodoro de Almeida, O Feliz 
Independente (Porto: Campo das Letras, 2001).
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que abdicou do trono, escolhendo viver tranquilamente nos densos bosques 
da Silésia, sob o nome de Misseno. As diferentes viagens que empreende, 
semeadas de peripécias várias, de naufrágios a guerras, criam a moldura 
narrativa que permite, pelo exercício da amplificatio, longos discursos 
que examinam as diferentes formas de exercício do poder, a guerras, 
a miséria dos generais. E, sobretudo, como fio condutor, desenvolvem 
a forma de encontrar uma estóica tranquilidade de ânimo, baseada na 
“divina providência”, visando aceitar os acidentes do destino, ao mesmo 
tempo que equaciona um conceito de Felicidade que, opondo-se aos de 
matriz deísta e ateísta, faz o seu percurso no campo cultural das Luzes 
ditas “católicas”. As Viagens d’Altina nas cidades mais cultas da Europa 
e nas principaes povoações dos Balinos, povos desconhecidos de todo o 
mundo acolhem, no próprio título, o tema da viagem como instrumento 
privilegiado do conhecimento, evocando de algum modo, obras como 
as Viagens de Gulliver de Swift54. A protagonista, Altina, num texto cuja 
organização continua a suscitar algumas perplexidades – verdadeiramente 
não está acabado e parece incorporar passagens completas de outros 
textos55 –, promove e legitima, pela sua própria natureza, as reflexões sobre 
a educação feminina e o papel social das mulheres.

As Aventuras de Diófanes são, relativamente aos três tomos que 
constituem a primeira edição de O Feliz Independente e os quatro das 
Viagens d’Altina, um texto breve, claramente centrado no papel das 
mulheres na organização das sociedades e nas estratégias a adoptar para 
um funcionamento exemplar. Esta temática adquire também uma função 
inegavelmente nuclear na obra de Caetano de Campos, verdadeiramente 
um “romance de tese”, que expõe uma sociedade tendencialmente perfeita 
– vários são os capítulos dedicados à Agricultura, ao Direito, à Astronomia 
e à Física56 – em que, do ponto de vista que nos importa realçar, as mulheres 

54  Vanda Anastácio, “Viajar com a imaginação: Jonathan Swift e Luís Caetano Altina 
de Campos” (Convergência Lusíada, n.º 22, 2006), pp. 167-174.

55  Christopher Lundt já chamou a atenção para o facto de o texto incorporar passagens 
directamente copiadas do Emile de Rousseau (Christopher C. Lund, “Viagens 
d’Altina as critique as Pombaline Portugal” (Hispanófila, n.º 123, Mayo 1998), pp. 
91-96, esp. p. 93).

56 Luís Caetano de Campos, Viagens d’Altina, p. 35: “Se a Política, disse Paulino, 
é a ciência augusta, interessante, e necessária de fazer a felicidade dos Povos, 
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detêm os mesmos direitos e gozam das mesmas oportunidades que os 
homens. Em O Feliz Independente a temática feminina revela-se de pouca 
importância, limitando-se a considerações, mais ou menos “tópicas”, sobre 
a importância dos livros e sobre o perigo da beleza feminina nas cortes, 
assunto que as outras duas obras também não ignoram. Só as Viagens de 
Altina têm como protagonista assumida uma mulher, mas tanto as Aventuras 
de Diófanes como O Feliz Independente põem em acção personagens do 
sexo feminino que adquirem relevância na trama narrativa, sobretudo no 
caso do texto de Teresa Margarida da Silva Horta, em que pode dizer-se 
que Hemirena é a verdadeira protagonista.

Valerá a pena ter em conta que os processos de construção discursiva 
deste tipo de “novelas”, para usar uma designação perceptível que, no 
entanto, nenhuma delas observa, por razões de verosimilhança e vocação 
social, ou, se se preferir, de “romance filosófico”, se definem por uma 
mescla de “narratividade”, no sentido dos acontecimentos a relatar, e de 
“discurso filosófico”, discutindo questões de natureza moral, o domínio 
das paixões, por exemplo, ou de organização social, definindo o perfil 
do “perfeito governante” – uma espécie de “espelho de príncipes” de 
matriz “feneloniana” –, ou as estratégias para atingir um progresso que 
surge, quase sempre, baseado nos desenvolvimentos da agricultura e da 
sua correcta gestão, de molde a resolver problemas de natureza social57. 
De resto, estes textos privilegiam como mecanismos de construção 
não apenas os longos discursos de teor “doutrinário”, de diferentes 
orientações, naturalmente, mas também um constante recurso às 
estratégias de flashback, em que as personagens repetem as aventuras por 
que passaram, em contexto de experiência comentada. Assim, o leitor 
tem acesso a uma primeira narrativa, mais presa à diegese, no sentido 
do relato do avanço dos acontecimentos, e a uma segunda, em que a 
personagem, porque encontra outra ou porque tem de explicar como 
chegou a um determinado lugar, se constitui em instância da narração, 
pontuando o discurso por considerações de natureza “experiencial”, que 
o relato de algo que já passou permite. Existe, assim, neste tipo de prosa 
de ficção, que articula diegese e discurso filosófico, uma necessidade de 

e a prosperidade dos Estados, devemos concordar que nem os Antigos, nem os 
Modernos, conheceram ainda perfeitamente os seus verdadeiros princípios”.

57 Apenas como exemplo, “Da causa da fertilidade da terra”, Capítulo VII, Tomo II, p. 139.
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transparência discursiva visando a transmissão de saberes que, muitas 
vezes, leva à repetição de temas e propostas.

os três textos em causa usam a viagem como a estratégia que permite 
desenvolver diferentes temáticas, recurso que a novela de tipo bizantino 
quase esgotou e que esta fórmula narrativa “reinventa” como modalidade 
de transmissão do saber. Considerando como centro desta reflexão a 
educação feminina, e abandonando muitas outras dimensões presentes 
nestas obras, parece possível identificar duas linhas estruturantes: 
as questões relativas à igualdade homens/mulheres, patentes em 
Aventuras de Diófanes e Viagens d’Altina e as considerações, de teor 
mais tradicional, que definem a pauta de perfeição do comportamento 
feminino e que são, com pequenas diferenças, comuns às três obras, se 
bem que O Feliz Independente lhes conceda incomparavelmente menos 
peso que os outros dois textos.

2. Em busca da igualdade: “Nós temos como eles braços, pernas, 
e todas as faculdades intelectuais […]”

o tema da “igualdade dos sexos” apresenta uma dimensão 
fortemente estruturante em Aventuras de Diófanes e Viagens d’Altina, 
tomando, frequentemente, a forma de debate, estratégia que permite 
aos autores examinar um conjunto de questões de vários pontos de 
vista. Parece evidente que o disfarce masculino das duas personagens, 
Hemirena e Altina, contribuiu para conferir consistência à argumentação, 
na medida em que a prova da igualdade de capacidades entre os dois 
sexos fica à vista do leitor, pelo relato das aventuras de cada uma destas 
personagens. Nos dois textos citados, o tema toma a forma de debate e, 
enquanto nas Viagens d’Altina o problema é suscitado pela afirmação 
de uma personagem masculina, aceitando que “Alguns Filósofos têm 
mostrado, não só que as mulheres são impróprias para cultivar as 
ciências, mas também que não é conveniente que elas as cultivem”, em 
Aventuras de Diófanes a protagonista Hemirena coloca directamente 
o problema, sublinhando que, se as almas não têm sexo, recuperando 
um argumento presente em Fénelon, Rollin e Verney, para citar apenas 
alguns exemplos setecentistas, não há razão para diferenças:
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Estes discursivos se não dizem que as almas têm sexo, para que forjam 
distinções, que não têm mais subsistência que na sua corrupta imaginação, pois 
foram igualmente criadas, e a disposição dos órgãos (de que me dizem provém a 
bondade do espírito) é tão vantajosa nas mulheres, como nos homens?58

A argumentação sequencial não se afasta muito deste núcleo: Luís 
Caetano de Campos entende, pela voz de Altina, que “o Autor da 
Natureza não pôs mais diferença entre as mulheres e os homens do que 
a necessária para a propagação”, enquanto Teresa Margarida da Silva 
Horta acentua, salientando a igualdade dos sexos, que não há entre eles, e 
as mulheres mais diferença, que terem eles mais forças para o trabalho, e 
campanhas”, argumento que reiteradamente as Viagens d’Altina usarão 
para justificar que, na Ilha dos povos Balinos, as mulheres exerçam as 
mesmas profissões que os homens, inclusivamente a guerra59: 

Nós temos como eles braços, pernas, e todas as faculdades intelectuais, e o 
valor, a habilidade, e a disciplina decidem ainda mais do que a força, da sorte 
dos combates; e nós podemos adquirir como eles todas estas qualidades, sendo 
conduzidas por uma boa educação. As mulheres são reputadas em todo este 
Reino tão aptas e próprias para os empregos como os homens, e não há um só 
de que elas sejam excluídas, quando os seus merecimentos pessoais lho fazem 

58 Teresa Margarida da Silva Horta, Aventuras de Diófanes. Citamos pela seguinte 
edição: Teresa Margarida da Silva e orta, Aventuras de Diófanes (universidade da 
Amazónia, s/d), p. 27.

59 Luís Caetano de Campos, Viagens d’Altina, p. 136: “Eu perguntei a Cilda, depois 
de fazer esforços para sufocar o riso a que esta cena cómica me provocava, se as 
mulheres eram também soldados, e se faziam a guerra como os homens; e porque 
não? me respondeu ela. o Autor da Natureza não pôs mais diferença entre as 
mulheres e os homens do que a necessária para a propagação. Nós temos como 
eles braços, pernas, e todas as faculdades intelectuais, e o valor, a habilidade, 
e a disciplina decidem ainda mais do que a força, da sorte dos combates; e nós 
podemos adquirir como eles todas estas qualidades, sendo conduzidas por uma boa 
educação. As mulheres são reputadas em todo este Reino tão aptas e próprias para 
os empregos como os homens, e não há um só de que elas sejam excluídas, quando 
os seus merecimentos pessoais lho fazem merecer. A experiência tem mostrado até 
agora que, à excepção da força, não há uma só coisa em que elas sejam inferiores 
aos homens”.
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merecer. A experiência tem mostrado até agora que, à excepção da força, não há 
uma só coisa em que elas sejam inferiores aos homens.60 

Ambos os textos coincidem na explicação de que há menos mulheres 
“filósofas” ou notáveis no âmbito da “ciência”, porque é inegavelmente 
menor o universo das que são “escolarizadas”, em comparação com 
a realidade masculina: “Não resplandece em todas a luz brilhante das 
ciências; porque eles ocupam as aulas, em que não teriam lugar, se elas 
a frequentassem, pois temos igualdade de almas, e o mesmo direito aos 
conhecimentos necessários”, asseguram as Aventuras de Diófanes61, 
enquanto as Viagens d’Altina clarificam números e proporções:

Se comparando o pequeno número de génios inventores com os milhões de 
homens que se têm aplicado às letras, buscarmos a mesma proporção a respeito 
das mulheres, acharemos que Hypacia só (com a invenção do Areómetro, que os 
maiores Físicos não puderam adiantar ainda nada do ponto de perfeição onde ela 
o deixou) basta para fazer inclinar a balança da parte do seu sexo.62

A verosimilhança das vozes narrativas de Hemirena e Altina passa 
também pela atenção que os autores concedem, sobretudo no caso de 
Caetano de Campos, aos primeiros anos de vida. No início da narrativa, 
declinada em primeira pessoa, Altina relata que foi adoptada e demora-
-se nas línguas que aprendeu até aos seis anos, por iniciativa da mãe 
irlandesa: “Eu sabia quatro línguas à idade de seis anos: a Inglesa, a 
Francesa, a Italiana e a Espanhola […]”63. As Aventuras de Diófanes 

60 Luís Caetano de Campos, Viagens d’Altina, p. 9.
61 Teresa Margarida da Silva Horta, Aventuras de Diófanes, p. 27.
62 Luís Caetano de Campos, Viagens d’Altina, p. 9.
63 Luís Caetano de Campos, Viagens d’Altina, p. 45: “Eu lia com tanta atenção num 

tomo da História de Inglaterra por Hume quando Paulino entrou, que o não senti 
senão quando chegou ao pé de mim: admirado de que eu soubesse o Inglês, a sua 
admiração aumentou vendo que eu sabia também o Italiano e o Francês. olhando 
como uma raridade que o filho dum Pintor soubesse quatro Línguas na idade d 
onze anos, ele quis saber onde eu as tinha aprendido. Eu lhe respondi que as tinha 
aprendido em Sevilha, o Francês e o Inglês com uma Irlandesa, e o Italiano com seu 
marido, os quais suposto não tinham comigo relação alguma de parentesco, eram 
tão bons que me tinham ensinado sem mais ideia de interesse do que o desejo de 
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não identificam as línguas a estudar, ainda que a autora, no Prólogo, 
diga que não sabe grego “e as mais línguas pouco melhor as entendo 
[…]”64, nem, em O Feliz Independente, Teodoro de Almeida atenta 
nos conhecimentos linguísticos de Sofia, a imperatriz, ou de outras 
personagens femininas, embora, como atrás se disse, essa constituísse 
uma dimensão importante nos programas pedagógicos de âmbito 
feminino propostos por Verney, Ribeiro Sanches ou pelo mesmo 
Teodoro de Almeida. Pelo que diz respeito a um itinerário pedagógico 
mais abrangente, verdadeiramente só Caetano de Campos o contempla, 
na medida em que os mecanismos de construção da personagem Altina 
se centram na sua formação desde criança, tornando-a apta para perceber 
e discutir a sociedade dos povos Balinos, cuja organização descreverá 
e apreciará em contraste com a civilização europeia, ainda que, no 
caso das Aventuras de Diófanes, Hemirena aluda ao facto de ter sido 
“instruída […] em a Música, Poesia, e alguma parte de Astronomia”65. 
Desse ponto de vista, vale a pena notar que, para receber uma educação 
na área da “Filosofia Moderna”, Altina chega mesmo a vestir-se de 
rapaz para poder frequentar as escolas públicas, aprendendo Física e 
Matemática, artifício que manterá em grande parte da narrativa:

A isto ajuntou que como nós íamos para Portugal, onde ninguém me conhecia, 
seria bom que eu fosse vestida de homem, porque com este traje podia ir às 
Escolas Públicas, instruir-me à minha vontade, e gozar de toda a liberdade de 
que gozam os homens.66

o disfarce de uma mulher sob trajes masculinos é um recurso 
relativamente comum na prosa de ficção, praticamente desde sempre. 

fazer bem. Eu queria dizer-lhe mais, mas fui obrigada a calar-me, com o temor de 
comprometer um segredo, no qual eu era ainda mais interessada do que Aguilar”.

64 “Como de grego não sei cousa alguma, e as mais línguas pouco melhor as entendo, 
por não mendigar notícias antigas, nem me arriscar a mentir errando, me resolvi 
a seguir o caminho desta idéia, em que são os eventos, e objetos fantásticos, mas 
não o essencial, que conduz para o melhor fim” (Teresa Margarida da Silva e Orta, 
Aventuras de Diófanes, p. 3).

65 Teresa Margarida da Silva e orta, Aventuras de Diófanes, p. 10.
66 Luís Caetano de Campos, Viagens d’Altina, p. 32.
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Viajar, vestida de homem, permite conferir às personagens do sexo 
feminino a capacidade para viver aventuras mais verosímeis e 
comporta, naturalmente, uma potenciação da varietas, pela descrição 
de amores cruzados ou de mulheres que, acreditando no disfarce, 
se apaixonam, no quadro de um amor impossível67. Hemirena, em 
Aventuras de Diófanes, também se disfarça de homem, embora por 
razões de facilidade de movimentos, despertando a paixão da bela 
Atília, se bem que o recurso sirva, sobretudo, para caucionar e sustentar 
a argumentação em favor da igualdade de capacidades entre os dois 
sexos. o aspecto mais interessante nas Viagens d’Altina reside, porém, 
no facto de a personagem assumir a mudança para poder estudar em 
condições iguais às do sexo masculino. Evidentemente que, em nome 
da verosimilhança, o autor precisava de dotar Altina de uma preparação 

67 Tema relativamente comum nos “livros de pastores” do século xvii e na prosa de ficção 
em geral. Contudo, importará notar que este recurso, neste caso particular “‘tornar-
-se homem’ em nome do saber”, ocorre, por vezes, inesperadamente, em narrativas 
de outra natureza, que querem situar-se no quadro da “história verdadeira”. Jorge 
Cardoso, por exemplo, mais de cem anos antes, relata o exemplo de Madre Antónia 
da Trindade († cerca de 1579), religiosa clarissa no mosteiro de Nossa Senhora da 
Consolação, em Figueiró, que sendo de pouca idade e “desejando aprender Latim, 
& por sua mãe não ter posses para lhe dar mestre em casa, consentio, que em habito 
de varão fosse estudar” para Coimbra, “estando ella sempre em sua companhia; com 
este disfarce continuou alguns annos no estudo, em que aproveitou muito procedendo 
com grande honestidade”, enquanto Barbosa Machado, na Bibliotheca Lusitana, 
anota que Públia Hortênsia de Castro, “desejoza de se instruir nas Sciencias, como 
lhe servisse de obstáculo o sexo para frequentar as escolas o desmentio estudando em 
traje de homem, juntamente com seu irmão Jeronymo de Castro em a universidade 
de Coimbra, Humanidades, e depois Filosofia em que defendeo, quando contava 
desassete annos de idade Conclusoens publicas com admiração de todos os 
espectadores”. Jorge Cardoso, Agiologio Lusitano, tomo I (Lisboa: na Officina 
Craesbeekiana, 1652), p. 248; Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, 
tomo III [1752] (Coimbra: Atlântida, 1966), p. 629. ou, ainda, Damião de Froes 
Perim, Abcedario Historico, e Catalogo das Mulheres Illustres em Armas, Letras, 
Acçoens Heroicas, e Artes Liberais. Offerecido á Serenissima Senhora D. Marianna 
de Austria Rainha de Portugal, tomo II (Lisboa: na Regia Officina Sylviana e da 
Academia Real, 1740), p. 491: “Axiothea, diversa da outra matrona, de que tratámos 
no primeiro tomo, era grega de nação, e teve tão grande amor às letras, que se vestia 
de homem para ouvir a doutrina de Platão, com outra heroína por nome Lastimea, 
natural de Matinea”.
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ampla e completa que incluísse a Matemática e sobretudo a Física, para 
tornar credível a descrição da Ilha dos Balinos, o exame de sistemas de 
explicação da Natureza, de Copérnico a Newton, a compreensão do uso 
de máquinas e dispositivos complexos.

Como atrás foi sublinhado, O Feliz Independente ignora as 
apreciações sobre a igualdade dos sexos, disseminadas pelas Aventuras 
de Diófanes e pelas Viagens d’Altina, na medida em que se constrói 
como um texto tributário de um modelo espiritual que não questiona as 
diferenças de tratamento e se molda a perspetivas mais “tradicionais”, 
se bem que, como variamente já foi assinalado, o autor se empenhe em 
produzir um programa de ensino para as visitandinas que abarca um 
leque de conhecimentos amplo. No entanto, valerá a pena notar que, 
quando se trata da formulação de um modelo de conduta, as três obras 
se organizam para se centrarem sobre temáticas de larga permanência, 
evidenciando a permeabilidade a textos de natureza programática ou 
doutrinária: os riscos da ociosidade, a conveniência de “boas” leituras 
e os perigos ocasionados pela formosura. A primeira das questões 
encontra a mesma solução oferecida por Fénelon, Rollin, Verney ou 
Ribeiro Sanches, revisitando as propostas valorizadas e revalorizadas 
por autores do século xvi, a segunda também não se afasta muito deste 
paradigma, revistando a argumentação sobre os perigos da ficção, 
sobretudo quando de “amores lascivos”, e a terceira, curiosamente, 
torna-se motivo de debate, muitas vezes na recriação de contextos 
pastoris, evocando a tranquilidade de uma mítica Idade do ouro que, 
de muitos modos, guiada pela Razão, as diferentes Luzes procuraram 
encontrar, como lugar ideal em que a Felicidade fosse possível. Neste 
enquadramento, não surpreendem o retomar de repetidas e conhecidas 
considerações, de tão larga duração, sobre o cultivo das “virtudes”, a 
“arte da conversação” ou a necessidade de “trabalhar”, fiando e tecendo, 
contribuindo para a riqueza da nação e para o progresso68.

68 “Há mulheres na Corte que, em oitenta anos que viveram, nunca tiveram mais 
aplicação que a dos seus enfeites; e é cousa lastimosa que deixemos de enriquecer-
-nos dos conhecimentos necessários com a leitura dos bons livros, que são 
companheiros sábios de honesta conversação. Nós não temos a profissão das 
ciências nem obrigação de sermos sábias, mas também não fizemos voto de sermos 
ignorantes. Há mulheres que, em acabando os primeiros cumprimentos, já não 
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Climeneia, a mãe de Hemirena, a quem nas Aventuras de Diófanes 
se devem muitos discursos sobre a importância da educação, traduzindo 
a preocupação do século, propõe que na ausência da “profissão das 
ciências”, as mulheres se “enriqueçam”, pelo menos, com a leitura dos 
“bons livros” que podem ajudar a dominar a arte de uma “honesta” 
conversação. Teodoro de Almeida não presta muita atenção à 
necessidade de educação, na concepção das personagens femininas, ao 
contrário do que faz em textos de natureza mais doutrinária, oferecendo, 
contudo, um conjunto de reflexões que retomam temas com uma larga 
tradição. Ao apresentar Sofia, a imperatriz que no mesmo dia tinha 
sido coroada e afastada do trono, personagem responsável, em O Feliz 
Independente, por muitas digressões de teor “estoicizante”, o autor 
acentua a importância dos livros na formação intelectual das mulheres, 
retomando um tema quase tópico:

Perdoai-me se me metto a Filosofar; mas ainda que mulher, como quero ter parte 
no descubrimento deste thesouro, quero dar de quando em quando com o discurso 
a minha enxadada, porque de outro modo não participarei delle. […] Muito tempo 
ha (lhe diz a Emperatriz) que eu ás escondidas do Mundo, dentro de mim mesma, 
desprezava esses famosos homens, que occupão todos os clarins da fama; mas 
não me atrevia a declarar o meu pensamento, porque hum discurso feminino não 
merece credito em matérias de valor, e de proezas: porém já que vos acho.

querem mais que dizer mal e falar em enfeites e outras semelhantes ninharias; 
estas fora melhor que aprendessem a calar, se não sabem tratar o conveniente; 
não digo que sejam sábias como as Musas e Sibilas, mas que, conforme sua esfera 
e possibilidade, se apliquem às ciências e ao que sirva para a boa direcção dos 
costumes, que, como não são animais que tirem das flores veneno, não podem 
abusar da celestial ambrósia que nos livros se acha […].” (Teresa Margarida 
da Silva e orta, Aventuras de Diófanes, p. 26); “A preguiça daquela gente era 
incomparável; e como da ociosidade não só se geram os vícios mas se alimentam 
molestas cogitações, Arsidas e Anteo se ocupavam em tirar a lã de algumas peles, 
de que eram ali quase todos vestidos; e os outros, conforme puderam, ensinaram a 
fiar às mulheres. […] O trigo, que só recolhiam do que no ano antecedente caía pela 
terra, guardávamos; e semeando-o no [ano] seguinte, a fertilidade o tornava com 
tal abundância que o repartíamos com os vizinhos que também assim aprendiam. 
[…] Já as mulheres fiavam e teciam, e tinham gosto de se ocuparem em úteis 
curiosidades, aborrecendo a antiga ociosidade” (Teresa Margarida da Silva e orta, 
Aventuras de Diófanes, pp. 83-84).
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A questão da “formosura”, a que atrás se aludiu, promove um 
conjunto de debates que perpassa as três obras e que equaciona o 
ideal da simplicidade sem enfeites, de inspiração pastoril. Em O Feliz 
Independente, que “politiza” de algum modo a questão, ser formosa, 
mesmo sem artifícios, pode ocasionar perigo, sobretudo no contexto 
das cortes, no sentido em que concorre para uma vida mais inquieta 
e sobressaltada, em que a beleza arrasta consigo a atenção de outros, 
promovendo paixões e podendo ocasionar males para os estados. Nas 
outras duas obras esta dimensão não surge tão claramente articulada 
à tranquilidade das repúblicas, porém não deixa de sublinhar-se que a 
simplicidade sem enfeites é uma pauta a observar, no sentido em que 
traduz a verdade sem máscara.

3. Filosofar, contando

Neste complexo jogo ficcional, cruzam-se temas de natureza mais 
“ideológica” com desenvolvimentos tradicionais de lógicas narrativas. 
o recurso ao quadro educativo feminino serve a diegese, conferindo 
às personagens potencialidades de actuação interventiva, ao mesmo 
tempo que comporta – na moldura da “novela filosófica” – a exposição 
de teses de teor “iluminista”. Como regista Teresa Margarida da Silva 
Horta no “Prólogo”, o autor procura  […] infundir nos ânimos […] o 
amor da honra, o horror da culpa, a inclinação às ciências, o perdoar a 
inimigos, a compaixão da pobreza, e a constância nos trabalhos […]69.

As diferenças entre as três obras escolhidas coagulam nas 
reivindicações de igualdade para homens e mulheres, que permeiam 
as Aventuras de Diófanes e as Viagens d’Altina, enquanto O Feliz 
Independente, em que, saliente-se, as personagens femininas não 
desempenham um papel central, recupera as considerações quase 
“tópicas” no século xviii, sobre a importância das leituras, o domínio 
das paixões, os perigos da beleza. Desse ponto de vista, o texto de 
Teodoro de Almeida, que procura harmonizar Fé e Luzes, não ultrapassa 
as fronteiras da “novela espiritual”, se bem que preste uma enorme 

69 Teresa Margarida da Silva Horta, Aventuras de Diófanes, “Prólogo”.
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atenção às estratégias e mecanismos do exercício do poder real e integre 
apreciações de natureza política que os censores “jansenizantes”, como 
o erudito P.e Pereira de Figueiredo, não deixaram passar, obrigando 
a alterações70. As outras duas obras, mesmo assim de publicação e 
circulação atribulada, bastaria para tal o facto do anonimato, consagram 
modelos de reflexão que se centram nas questões da “igualdade dos 
sexos” e nas mesmas oportunidades de acesso ao ensino. À boa maneira 
das Luzes são “romances de tese” em que as lógicas narrativas se 
submetem às modalidades discursivas que sustentam os debates de 
natureza ideológica, incorporando, como vimos, propostas oriundas de 
textos de natureza doutrinária e programática. No limite, oferecem, no 
modelo “feneloniano”, formas “atraentes” de aprendizagem, dotando 
as personagens de capacidades expositivas que suspendem a diegese 
e permitem, pela estratégia da repetição e do flashback, provar que as 
peripécias a que são submetidas legitimam, pela experiência, a tendência 
filosofante, como se estivesse em causa um modelo experimental. 
As figuras que “filosofam” apresentam as suas próprias “paixões”, 
meditando sobre elas e respectivas aventuras. Naturalmente, haverá 
que salientar que as Aventuras de Diófanes, obra muito mais breve 
e organizada, dispensa um modelo virtualmente mais “moralizante”, 
do ponto de vista do paradigma de conduta, que as Viagens d’Altina, 
editadas quase quatro décadas depois, e dentro de um quadro de uma 
organização social que se descreve como perfeita, mesmo em relação 
aos “meios de produção”, na tentativa de aplicação concreta de algumas 
reformas “iluminadas”. Nestes exemplos, que não se limitam ao exame 
das “paixões”, mas questionam a relação das mulheres com o mundo 
envolvente, o protagonismo feminino oferece a legitimação mais 
evidente das capacidades femininas, se educadas do ponto de vista 
intelectual. Desde que “escolarizadas”, nada separa as mulheres do 
sexo masculino a não ser as diferenças de natureza física. uma tese que 
este tipo de ficção procurou divulgar pela ilusão “romanesca”…

70 zulmira C. Santos, introdução a O Feliz Independente, pp. 21-23.


